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Você não está mais sozinho ...

   R$2,00COMPROMISSO COM A VERDADE   EDIÇÃO 753
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PREFEITO
PROIBI

COMÉRCIO
AMBULANTE
NA CIDADE

 MERCADO
MUNICIPAL
01 ANO DE
REFORMA

 PREFEITURA
RECEBEU 26
MILHÕES E

NÃO FALA EM
MASSIFICAÇÃO

DE TESTE

ENTREVISTA
“Sou oposição ao atual governo

Rafael Simões por não ter política
habitacional, por não ter

construído casas populares, por
ter ignorado o

déficit habitacional no Município
de Pouso Alegre...”

DONIZETTI ANDRADE

 CÂMARA FECHADA
ESTA SEMANA NEM MESMO SESSÃO VIRTUAL ACONTECEU

Salário R$9.579,06

O QUE MUDOU
COM A VINDA DA
PLANALTO?

POPULAÇÃO ESTÁ
ALGEMADA A UMA

EMPRESA QUE PRESTA
PÉSSIMO SERVIÇO NADA

ATRASOS E SUPERLOTAÇÃO CONTINUAM COMO ANTES

COVID-19

 MORADOR
DE RUA

TOMA CONTA
DA PRAÇA

OBRA NO ALTAVILLE TUMULTUA
A VIDA DOS MORADORES
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MUITO RUIM
É a ausência quase que total de garis

em alguma ruas da cidade.
A qualidade da limpeza das vias está
precária e a prefeitura precisa avaliar

isso. Nota Zero.

Bão, oia gente, seis garra a corre
atrais dos voto, porque na tuada que a
coisa ta ino, muita gente que pensa que

bão na foto podi fica na rabera.
Aqui na roça os cumpadi tão

mudando de ideia.

 É ver que a obra do mercado
municipal continua se arrastando
sem tempo para ser concluída.

Ruim, muito ruim isso.

POLÍTICA PARTIDÁRIA

 APÓS OS GAFANHOTOS,
     AGUARDEMOS OS ETS

“Eu decidi ficar
com o amor. O
ódio é um fardo
muito grande
para suportar”

 Luther Kingr

em gente achando que é chegado o fim dos tempos, dados
os eventos peculiares que vêm ocorrendo. Na realidade, o
fim destes tempos chegou para mais de 60 mil brasileiros,
que morreram pela COVID-19, fora aqueles muitos não
notificados, que eu prefiro nem imaginar o volume que com-
põem.

À parte, tivemos esta semana, uma nuvem de gafa-
nhotos se aproximando do Brasil, ciclone bomba atingindo
a região sul e deixando dez mortos, comemoração (não sei
de quê) nos bares do Leblon, com muita aglomeração, e um
currículo fake abalando o Palácio do Planalto.

Não é pouca coisa, considerando tudo que já vem
ocorrendo em decorrência da pandemia. Lembrando que o
Ministério da Saúde continua sob a regência de um ministro
interino, um militar, que não tem no seu histórico profissio-
nal qualquer experiência na área.

Pois bem, por falar em experiência, nossa reflexão
precisa passar pelo caso do ex-futuro ministro da Educa-
ção, Carlos Alberto Decotelli que, ao ser anunciado para o
cargo, trouxe um fio de esperança àqueles que esperam
por uma educação desalinhada da ala ideológica do gover-
no.
A alegria durou pouco.

Após divulgação do seu nome, o Presidente fez ques-
tão de esmiuçar nas redes sociais o currículo exemplar do
seu indicado, o que, a princípio, chamou a atenção da popu-
lação e causou certo alívio, pela notoriedade do conteúdo.
Horas depois, questionamentos quanto à veracidade do cur-

rículo Lattes do então ministro já tinham vindo à tona, com
declarações constrangedoras de reitores das instituições de
ensino contidas no currículo. Não existiu conclusão dos cur-
sos de doutorado e pós-doutorado. Em sua tese de mestrado,
foram identificados 70 textos plagiados. E a pá de cal veio da
Fundação Getúlio Vargas, que veio a público contradizer as
informações de que o ex-ministro era professor efetivo da-
quela instituição.

Lamentável e constrangedora são as palavras que me
vêm à mente para definir esta situação.

Considerando os antecessores do cargo, bastava ao ex-
ministro Decotelli ser alfabetizado, de modo que não havia
qualquer necessidade de turbinar seu currículo com declara-
ções inverídicas, a fim de justificar sua nomeação. Bem ou
mal, ele dispõe de um histórico profissional, com longa atua-
ção em sala de aula que, por si só, já o legitimava ao cargo. A
vaidade pode tê-lo obrigado a encerrar uma carreira, de for-
ma prematura.

Até o fechamento desta edição, o nome cotado para
substituir o ministro que nunca foi, é Renato Feder, então Se-
cretário de Educação do Paraná. Ocorre que a máquina de
moer reputações dos Bolsolavistas já foi acionada com suces-
so. De modo que não é possível afirmar se ele chegará a as-
sumir o posto ou não. Tratando-se de Ministério da Educação,
tudo pode acontecer.

A política é, por assim dizer, a atuação sobre a cida-
de, sobre o estado, sobre o país. Já a política partidária
implica fazer esta atuação visando o fim último dos par-
tidos que é chegar ao poder e se manter no poder.

Se na política devemos procurar atender as deman-
das da maioria da população, na política partidária deve-
se atender estas demandas visando chegar pelo voto ao
poder, ou seja, ao centro do controle administrativo e
legislativo no âmbito municipal, estadual e federal.

Cada partido tem seu estatuto, seus princípios, suas
prioridades, sua estratégia e suas táticas. O partido deve
cumprir um papel fundamental numa democracia ou
numa ditadura, a saber, ser aglutinador e orientador no
sentido de estabelecer uma determinada relação de po-
der.

Deixa de cumprir este papel, o partido que se dedica
tão somente a política de favores. O partido que se preo-
cupa com a ocupação de cargos e com gerenciamento
financeiro do erário para benefício dos seus quadros
mais destacados, perde seu status de partido e se trans-
forma numa loja de mercância, num grupeco de conve-
niências, onde é possível de todo tipo de negociata re-
pugnante e abjeta.

Não é tarefa fácil aglutinar e manter aglutinado num
partido pessoas com desejos e interesses diversos. E mais
difícil ainda do que manter aglutinado num partido pes-
soas com desejos e interesses diversos, é atender aos
interesses e desejos das pessoas que compõem um parti-
do.

Mas é indispensável a existência de partidos numa
sociedade que se quer civilizada. A pluralidade de de-
mandas e interesses deve encontrar nos partidos eco e

lugar de realização por meio de uma práxis política eficaz,
ágil e historicamente contextualizada, por meio de uma prá-
xis política transformadora.

Um partido deve possuir quadros preparados para dis-
cutir e elaborar direção política à maioria das pessoas. A
atuação do partido na sociedade não deve ser somente dos
seus quadros, nem do partido somente enquanto instituição,
mas de todos os que o compõem enquanto defensores e prati-
cantes de uma certa direção política para uma determinada e
específica conjuntura.

Um partido eficaz deve estar na vanguarda da maioria
das pessoas. Deve dar-lhes direcionamento político. Deve ser
veículo dos seus anseios e representá-las em suas lutas por
emancipação, por libertação, por construção de uma socie-
dade mais democrática, igualitária, mais livre e justa, definiti-
vamente fraterna.

 A pluralidade de partidos numa sociedade não significa
existência de democracia. A existência de democracia se de-
monstra com a existência de partido ou partidos que espelhem
concretamente a defesa dos interesses populares, os interesses
da maioria das pessoas.

No Brasil temos partidos que dizem defender os interesses
da maioria das pessoas, quando defendem tão somente inte-
resses de grupos, de seletos grupos econômicos e suas deman-
das por mais poder. Tais partidos usam a boa-fé e ausência de
conhecimento crítico para iludir pessoas e, iludindo pessoas,
se manterem no poder. Os partidos que atuam contra o povo
são partidos que militam contra a democracia, contra a eman-
cipação popular, contra as liberdades e direitos dos cidadãos.

Dizer que todo político é corrupto é dizer não a democra-
cia, é contribuir com o inaceitável avanço do Fascismo.
o.

*Donizetti Andrade é advogado e
 especialista em Direito Público.

OAB/MG 91.976

COM O COVID-19 ATÉ A
DATA DA ELEIÇÃO FOI

MUDADA
Ninguém nunca sonhou que um vírus pudesse pro-

vocar tanta mudança na vida das pessoas, como o que está
acontecendo. O homem achava que tinha o controle de
quase tudo, de repente surge o vírus e mostra à humanida-
de que estamos longe desse sonhado controle sobre as
coisas.

O vírus mudou a história do mundo, principalmente
dos países ditos desenvolvidos. Igualou frágeis e fortes,
está tudo meio igual. Ninguém está imune e este estado de
insegurança biológica atingiu, até mesmo, a política.

A situação só piora quando governos despreparados
saem dando entrevistas e declarações estapafúrdias, como
se fossem donos da verdade.

As cidades estão sofrendo e uma ou outra poderá,
até mesmo, deixar de existir pela falência da atividade eco-
nômica.

E o vírus chegou às eleições, cuja data é estabelecida
na Constituição Federal. Nem todo mundo gostou. A alte-
ração demandou a aprovação do Senado e da Câmara dos
Deputados. Tendo sido definidas as datas de 15 e 29 de
novembro, para a realização do 1º e 2º turnos.

A postergação só trouxe preocupação para muitos
políticos que a seu gosto as eleições seriam a manhã, para
não perderem mais votos que já perderam.

O vírus poderá decretar o fim da carreira política de
muita gente que se julgava imbatível. O comércio já não
tem mais o que fazer. Muitos já fecharam as portas e ou-
tros tantos estão por uma fresta. Querendo ou não, a culpa
sempre será dos políticos, seja lá por que motivo for.

Em Pouso Alegre, a população já não vê a atual ad-
ministração com os mesmos olhos de seis meses atrás. Já
tem muita gente torcendo o nariz “naquele não sei não, vou
pensar”.  O vírus provocou mudanças, até no humor das
pessoas.

Provocou, também, uma capacidade de análise crí-
tica de quem aproveita a pandemia para comprar com
superfaturado para dificultar a vida de quem trabalha des-
necessariamente.

Enfim, as mudanças vão acontecer, e a população
precisa estar ciente que o seu voto é como uma vacina
contra a corrupção e os maus administradores, que men-
tem de forma contumaz para o povo. Pense nisso.
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DEVORANDO
LETRAS

UMA QUESTÃO DE
ORELHAS...

“ Eu sou o caminho a
verdade e a vida”

Jesus, eu confio em Vós

 OBRA NO ALTAVILLE
TUMULTUA VIDA DOS

MORADORES

ESTÁ DE LASCAR

Sou fã de carteirinha das fotos do Fernando
Campanella... Além de fotógrafo ele ainda é cronista e
poeta dos bons.  Junto a fotos bucólicas ele coloca poe-
mas seus ou alheios que me fazem levitar, sem contar que
essas fotos são publicadas em revistas nacionais e inter-
nacionais seguidas de muitos elogios.  Meu confrade na
Academia, ocupa a cadeira 23 e um dia desses me deixou
curiosa, pois postou a foto de uma igrejinha azul entre o
casario com a seguinte legenda: SÃO SEBASTIÃO DAS
TRÊS ORELHAS.  Instantaneamente fiz um comentário
indagando o porquê de tão estranho nome.  Gentilmente
ele me telefonou e contou que é um distrito de Gonçalves
e naquelas paragens existem várias explicações dentre as
quais a de que no relevo local há três montanhas que lem-
bram orelhas.
              Depois de rirmos muito, ele contou-me que um
amigo poeta, CARLOS MACHADO, havia escrito um
poema, em 2014, sugerido pelo nome tão curioso: SÃO
SEBASTIÃO DAS TRÊS ORELHAS
              “Ô Campanella, / meu caro irmão: / a quem per-
tencem / as três orelhas / de São Sebastião?  // Duas,
decerto, / são dele, santo / que escuta tanto / milhões de
fiéis. / Mas orelhinha / que ainda sobras, / se não do santo
/ de quem tu és? // Vai ver que tão / assoberbado  / estava
o tal Tião / em seu trabalho / de dar ouvidos / à multidão,
/ que procurou / orelha extra. / Não era a destra / nem a
sinistra, / mas outra orelha / - um orelhão - / ligada ao
centro / do coração.”
              Fiquei apaziguada ao saber que não era somen-
te eu a curiosa e que além de mim havia o Machado.  E o
Campanella acabou confessando que também havia es-
crito um poema sobre o nostálgico cemitério do distrito
que consta em seu álbum “Minas em Grotas”. Por
FERNANDO CAMPANELA, CEMITÉRIO DE SÃO
SEBASTIÃO DAS TRÊS ORELHAS...
              “Aqui entre pedras, jazem o Sr. José Arvino e
Dona Maria de Jesus.
              Aqui dormem mistérios / sonham calcários – o
silêncio é história  / e velas perpétuas choram.
              O cemitério de São Sebastião / é um universo a
capella / onde a humanidade se despe / corruíras descan-
sam / e se agarram as gavinhas.”
              Se eu simplesmente dormisse sobre o travessei-
ro da curiosidade, ficaria sem esses dois belos poemas...
Independentemente do fato de “a curiosidade ter matado
o gato”, mergulhei na pesquisa e descobri, não só o moti-
vo do nome daquele local, mas garimpei esses dois poe-
mas encantadores.
              Investigar é preciso.  Viva a mineiridade!  Até a
próxima semana, queridos leitores. Abraço grande da

                            JOSY NERY

Esta semana nossa redação foi visitada por vá-
rios moradores do bairro Alta Ville onde está aconte-
cendo uma obra de recuperação do asfalto e canaliza-
ção de aguas pluviais. A obra por si só já é um incomo-
do mas os aborrecimentos estão indo muito além da
realização da obra.

A empreiteira está cortando arvores formadas
a muitos anos ali, estão danificando calçadas e criando
diversas dificuldades para os moradores. E tudo isso
acontecendo porque a prefeitura parece que não tem
fiscalização no local.

Os moradores também discutiram a oportunida-
de da obra ali sempre foi um via sossegada sem ne-
nhum problema que pudesse justificar uma obra da-
quele tamanho e que certamente irá trazer maiores
aborrecimentos visto que a situação está entregue ao
“deus dará”.

Uma moradora fez a seguinte afirmação: “eu

moro ali a bastante tempo, e não vi a necessidade
desta mexida tão profunda e com agressões tão
fortes ao meio ambiente como vem acontecendo ali
na minha região aquela avenida é importante mas
a cidade poderia conviver com ela na situação que
estava por mais dez anos. Muito estranho aquela
obra e mais ainda pela forma que vem sendo feito
por esta empreiteira.” Disse a moradora.  De fato, a
movimentação de terra é intensa as casas embora com
poucos anos de construção podem sofrer danos pelo
intenso transito de caminhões e máquinas e a prefeitu-
ra parece ter fechado os olhos. “As licitações da pre-
feitura, deveriam exigir que a empreiteira ou a cons-
trutora, fossem mais cuidadosa na hora de execu-
tar suas obras, daqui a pouca se ela não ganhar
outra obra aqui vai embora e deixa um histórico
de problemas para nós moradores, eu estou muito
preocupado” afirmou um morador.
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Parabéns

Social Por Regina Paiva

Parabéns ao amigo João Batista
que comemorou

aniversário no dia 07 de julho.

 Guilherme Paiva, aniversáriou
no dia 09 de julho

 PARABÉNS!

Felicidade à Tatiana Schreier,
que aniversariou no

dia 07 de julho. Parabéns!

Marco Antônio,
(D Bom Seguros) aniversariou
no dia 06 de julho. Parabéns!

Ana Teixeira, que
comemorou aniversário no dia

10/07 Felicidades!

Parabéns, Cido Mariano , que
aniversariou no dia

09 de julho. Parabéns!

Parabéns à Marilda Franco,
que aniversariou no dia 08 de

julho. Felicidades!

Fabíola Patta,
aniversariou no dia

07 de julho. Felicidades!

Nossa amiga Elza Maria Franco,
completa idade nova no

dia 10 de julho. Felicitações !

Nara Moreira, completa idade
nova no dia 10 julho,

Felicitações!

Parabéns à bela Luiza Paiva Pereira, que
completou idade nova no dia 09 de julho.

Mônica Maria Mendes, aniversariou
no dia 09 de julho,

nossos votos de felicidades.

Sônia Prado, aniversariou no
dia 07 de julho . Felicitações!

Parabéns, lindo Pedro Otávio Maia de
Paiva, que aniversaria no dia 08 de julho.

Felicidades!

Parabéns a Cecília Resende, que
comemorou idade novano dia

07/07 Felicidades!

Parabéns à Regina Melo, que
comemora idade nova no dia

12 de julho. Felicidades!

Parabéns ao Padre José Benedito V. de
Carvalho, que aniversariou
no dia 04/07. Felicidades!
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TEL. 9 9707 1737

ISSO PODE?

PIADPIADPIADPIADPIADAAAAA

Tel 3 423 8375
9 9981 7421

TRIBUNA

Surdo no InferSurdo no InferSurdo no InferSurdo no InferSurdo no Infernonononono

APRENDA A
CANTAR E

 A TOCAR VIOLÃO

Escola de Violão
AMAURI MENDES

 (35) 9 9984 6940
TEL

ATENDEMOS EM
RESIDÊNCIA

EM POUCOS MESES

EntreEntreEntreEntreEntregougougougougou
NÃO TEMOS FILIAIS

(RECEITA DA CLEUNICE)

BOLO DE SORVETE

Porque no dia dos Namorados
o comércio vende mais do que

do dia das mães?
– Porquê mãe agente só tem

uma

Namorada/MãeNamorada/MãeNamorada/MãeNamorada/MãeNamorada/Mãe

O marido compra 12 calcinhas
iguais para a sua mulher.. .

A mulher reclama: Poque que
todas têm as mesmas cores !?
As pessoas vão pensar que eu

não troco de calcinha
O marido pergunta:

Quais pessoas?

Chegaram 5 maridos no inferno.
Aí o diabo disse:

Quem traiu a mulher venha até
mim.

Foram 4 e apenas um ficou onde
estava.

Aí o diabo disse:
Tragam o surdo também.

Ligue e
Assine

Calda:
5 colheres de chocolate em pó
7 colheres de água
Leve ao fogo até derreter e despeje em uma forma
de buraco no meio.  Leve ao congelador.

Creme 1:
3 gemas
1 lata de leite condensado
2 latas de leite
Bata no liquidificador, despeje numa panela, leve ao
fogo e deixe ferver até virar um creme grosso.
Reserve.

Creme 2:
Bata 3 claras em neve, acrescente 5 colheres de
açúcar refinado, bata mais um pouco,  acrescente 1
caixa de creme de leite e continue a bater.

Quando os dois cremes estiverem frios, misture um
ao outro e coloque na forma que estava no congela-
dor.  Deixe até o dia seguinte e desenforme para
servir.

  Em tempos de pandemia, vamos mudar um pouco o foco
para dar uma olhada no meio ambiente que também não
deixa de ser um caso sério.
              Sempre recebemos em nossa redação vários ti-
pos de denúncia.  Esta semana, especificamente, fomos
procurados por moradores próximos à ultima rua do Bairro
Ibirá, reclamando da falta de limpeza e fiscalização aos
terrenos baldios, com o mato muito alto, podendo escon-
der muitos bichos.  A solução não é a queimada e nem a
aplicação de “mata mato”. É a capina.  Vários locais, se-
gundo eles, vão se transformando num verdadeiro “lixão”
a céu aberto, pois descartam por ali restos de materiais
de construção, e muitas garrafas de vidro, podendo até
ferir alguém.
              Como sabemos, esse descarte irresponsável de
lixo traz consequências desastrosas, pois abrigam animais
peçonhentos e acabam se transformando em criadouros
de mosquitos transmissores da dengue, chicungunya e
zica... Com o terrorismo de certos canais midiáticos fa-
lando do Corona (o Covid-19), muita gente acabou se
descuidando e se esquecendo das terríveis ameaças dos

mosquitos que podem, muitas vezes, levar à morte.  O
abandono de certos proprietários é evidente, pois o mato
está muito alto.  Sendo terrenos particulares, a limpeza
deveria ser mantida constantemente.
              Como loteamento que dispõe de belíssima vista
da cidade, o Ibirá é um bairro de padrão elevado e não
um aterro sanitário!   Os moradores se queixam e com
razão, pois faltam a eles segurança e outras coisas mais.
Pelo espetáculo da paisagem, muitos se encaminham para
lá, durante o dia e à noite.  Durante o dia as famílias levam
os filhos para soltar pipa, para fazer alegres piqueniques,
tirar fotos... À noite vira ponto de droga e um verdadeiro
motel das estrelas.  A falta de consciência e boa educação
é gritante, pois deixam muitos papéis, garrafas e outros
dejetos.  Não há uma lixeira que possa coletar os restos
de “fim de festa” por ali.  Fica apenas o rastro da ignorân-
cia e o pouco caso de muitos.
              Todos esperam que alguma providência seja to-
mada e que a Polícia Militar faça rondas periódicas por
ali, a fim de tranquilizar os moradores vizinhos do mirante.

                                           REGINA PAIVA
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livrariaintelecto@yahoo.com.br
R.Capitão Pedro Narciso xxx

Centro - Pouso Alegre - MG -TEL (35)3422-4097

VIDRO

www.vidiesemijoias.com.br

AGORA AO SEU ALCANCE

NOME DA ROSA

SÓ BLÁ, BLÁ, BLÁ

OBRA SEM FIM
NO MERCADÃO

Em 1327 William de Baskerville (Sean Connery), um
monge franciscano, e Adso von Melk (Christian Slater),
um noviço, chegam a um remoto mosteiro no norte da
Itália. William de Baskerville pretende participar de um
conclave para decidir se a Igreja deve doar parte de
suas riquezas, mas a atenção é desviada por vários as-
sassinatos que acontecem no mosteiro.

Kevin Crumb, um homem com 24 personalidades dife-
rentes, passa a ser perseguido por David Dunn. O jogo
de gato e rato entre o homem inquebrável e a Fera é
influenciado pela presença de Elijah Price, que manipula
seus encontros e guarda segredos sobre os dois.

A OBRA VEM SE ARRASTANDO A UM ANO E PARECE QUE NÃO TEM FIM FALTOU PLANEJAMENTO

 PRÓXIMO DIA 18 VAI COMPLETAR UM
ANO DA REFORMA QUE NÃO TERMINA

No próximo dia 18, a reforma do
MERCADO MUNICIPAL completará um
ano. Naquela oportunidade, a administração
pretendia fazer a inauguração da
revitalização no aniversário da cidade, no ano
de 2019.

O tempo não foi suficiente, o aniver-
sário chegou, passou, e a reforma continua
até o momento.

Ao passar pela calçada do Mercado,
o transeunte é obrigado a desviar-se de es-
cadas de trabalhadores que fazem a recu-
peração do revestimento externo do prédio.
Esta revitalização comprova que obra públi-
ca só vai para frente quando é de custo ele-
vado, onde interesses pessoais se sobrepõem
aos interesses da coletividade. Uma obra de
reforma não deve ser considerada suficien-
temente relevante para uma administração,
que optou asfaltar a cidade, em detrimento
da comodidade e do turismo que o prédio do Mercado pro-
porciona.

Quem quiser confirmar as datas mencionadas acima
poderá fazê-lo através do link: https://pousoalegre.mg.gov.br/
noticias-detalhe.asp?id_not=91, onde é possível encontrar
a notícia, veiculada pela própria Prefeitura, acerca do anún-
cio e previsão de término da obra.

Nesta questão, deveriam estar juntos na empreitada,

a Superintendência de Turismo e a Secretaria de Agricul-
tura, visto que o local atende às duas atividades.

Este é um dos motivos pelos quais se acredita na
ausência ou ineficácia da assessoria municipal.

Agora é arregaçar as mangas e trabalhar duro, caso
contrário, o aniversário da cidade chegará mais uma vez,
sem o término das reformas do Mercadão.

Onde estão os senhores da
Guerra? Aqueles que man-
dam nos destinos dos milhões
que já morreram em campos
de batalha, em bombardeios,
em sacrifícios, em campos de
concentração, em ataques-
suicidas...A história das guer-
ras se confunde com a histó-
ria da humanidade. De Troia
ao Vietnã, ser guerreiro é
quase tão antigo quanto ser
humano. Muitos de nossos
épicos foram escritos para

 TODAS AS GUERRAS

relatar a grandeza do ato de destruir um semelhante, embora a
realidade seja muito diferente.Pois, enquanto os ditos grandes
foram cantados em verso e prosa, demorou muito para que a
História e a literatura lembrassem que as maiores vítimas e
talvez por isso mais heróicos do que os comandantes-em-che-
fe das guerras são aqueles que não decidem seus rumos.
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Semana que vem tem mais...

MORADORES DE RUA

PRAÇA NO BAIRRO SANTA LÚCIA VIROU
“ALBERGUE”

FALTA POLÍTICA
PÚBLICA

CARGOS NO LEGISLATIVO: Segundo nossos
pássaros verdes, tem vereador brigando por causa
de cargos no Legislativo. Basta trocar o presidente
que desanda a troca de servidor, tudo isso para agra-
dar uns e outros que vivem fazendo média com cargo
público. Cada mandato parece que a conduta piora,
daqui a pouco, chegaremos ao porão do fundo do
poço.

COMO É QUE VAI FICAR?: O caso do servidor
da Câmara, que ficou um longo tempo prestando ser-
viço para o IPREM, à custa do Legislativo, vai pas-
sar em brancas nuvens? A Justiça continuará com os
olhos vendados? Os políticos cometem as maiores
afrontas à legislação e continuam impunes. A cada
denúncia, um arquivamento.

ERA UMA VEZ: Dizem que um cidadão do reino
foi pego em flagrante praticando o delito. Denuncia-
do ao rei, o mesmo foi convocado a se apresentar
diante de sua majestade, ocasião que confessou o
delito. Ainda assim, o rei não aplicou qualquer pena-
lidade. Passado algum tempo, o reino se transformou
no retrato da decadência moral, onde se refletia a
conivência do rei. A impunidade já vem de longe.

QUEM FISCALIZA  A CÂMARA?: Onde está o
órgão que deveria fiscalizar a Câmara de Vereado-
res? Onde está o controle externo desta instituição?
O povo, há muito tempo, deixou de acreditar na classe
política. Só comparecem ao “templo do legislativo”
para receber alguma homenagem ou honraria. Você
sabe quem fiscaliza a Câmara?

PRESIDENTE QUE NÃO PRESIDE: Corremos
o risco do ano acabar, sem qualquer articulação rele-
vante do presidente da Câmara, que só será lembra-
do pelo quadro na parede, e nada mais. Um ano jo-
gado fora no Legislativo, apesar dos altos salários
que o povo paga aos seus representantes. Parece que
sempre existe espaço para piorar. Que horror!

COVID-19 E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
Parece que, para muitos políticos, esse vírus foi uma
benção. Dinheiro que estava escondido no governo
federal começou a aparecer, os cofres de prefeituras,
que viviam vazios, hoje estão abarrotados de dinhei-
ro. Tanto é assim que ninguém consulta preço de nada
antes de comprar. Paga-se os olhos da cara por qual-
quer coisa e tudo fica por isso mesmo.

CÂMARA FECHADA: Segundo informações, a
Câmara está fechada porque alguém lá testou positi-
vo para o Coronavírus. Será que se o mesmo ocor-
rer em uma grande empresa, ela fechará suas portas?
Um laboratório, uma montadora, ou uma unidade
militar, parariam? Os políticos têm muita mordomia,
se julgam muito frágeis ao vírus e precisam estar pro-
tegidos. Isso é uma sacanagem com o povo.

REDUÇÃO O QUANTO ANTES: Para a classe
política basta baixar um decreto e todo mundo vai
para casa, sem nenhuma preocupação, afinal, o salá-
rio estará garantido, sem qualquer atraso. O mínimo
que se poderia esperar diante deste quadro é que a
mesa diretora propusesse uma redução dos subsídi-
os, até o fim da pandemia, mais isso nem é cogitado
pelos senhores vereadores. Enquanto isso, o povo
continua com o pires na mão. Tem que pensar nisso
na hora do voto.

COMPRA SUSPEITA: Parece que não vai acabar
nunca. A tal compra também tem um dispenser para
álcool em gel, cujo valor também está nas nuvens,
mas ninguém da prefeitura notou. E o pior, quem de-
veria fiscalizar, se faz de cego. É a conivência com o
mal feito. Até onde vai isso? Alguém do primeiro es-
calão deveria pegar esses itens e fazer uma cotação
nos outros fornecedores. Certamente, a economia
seria grande.

DECRETO DO PREFEITO: Agora arrocharam
nos ambulantes proibindo suas atividades. Muitos
deles só estão ambulantes porque ficaram desempre-
gados em função do COVID-19. Vai ser duro para
todos e segundo informações  a tendencia da conta-
minação é crescer.

SERÁ QUE NÃO? Com o decreto restringindo a
mobilidade dos idosos que são  do grupo de risco  a
vida  comercial vai ficando cada dia mais difícil. Ago-
ra, ninguém fala, porque os funcionários de Postos
de Saúde ainda não foram testados pela prefeitura.

Durante toda a última semana, nossa equipe acom-
panhou a situação dos moradores de rua no bairro Santa
Lúcia.

Desde segunda-feira, 6, estamos acompanhando a
noite daquelas pessoas em situação de rua, que pernoitam
na Praça existente no bairro e na calçada da parte baixa
da via, onde existia uma padaria.

A região não tem a exclusividade dos moradores de
rua, há diversos pontos da cidade em igual situação, há
muito tempo.

Quando a população reclama, a prefeitura, através
de sua Secretaria de Desenvolvimento Social, “reage” e
tenta buscar um paliativo para a situação, de modo a acal-
mar a opinião pública quanto à questão.

No caso da Praça do Santa Lúcia acontece de tudo,
de consumo de drogas à prática do sexo explícito, sem
contar a sujeira que fica no local e no entorno.

Moradores nos informaram que já se cansaram de
pedir providências à área social da prefeitura. Segundo
eles, as respostas são sempre as mesmas: “a gente vai
mandar uma equipe”, que “eles têm o direito de ir e vir”,
enfim, os moradores de rua têm todos os direitos, mas a
prefeitura esquece que ele tem obrigação de resolver a
situação. O que a cada dia vai ficando mais patente é que
a atual gestão fez uma opção de investimento, que foi a de
asfaltar a cidade e o social está ficando para um terceiro
ou quarto plano.

Uma moradora  indignada pela falta de políticas
públicas da Secretaria de Desenvolvimento Social afirmou

à nossa equipe que sempre está atendendo a alguma solici-
tação dos andarilhos, com a doação de um alimento ou
pequenos pedidos, mas espera que uma ação do poder pú-
blico ocorra, com o intuito de lhes ajudar, devolver-lhes a
dignidade.

A prefeitura precisa esclarecer à população quais
políticas tem adotado, com intuito de recambiar estas pes-
soas às suas cidades de origem, qual tipo de orientação e
amparo está sendo dado, visando ao restabelecimento des-
ta pessoa como cidadão de direitos.

 Todos os dias, às seis horas, nossa equipe esteve no
bairro e pode constatar a presença dos moradores de rua
naquelas circunstâncias.

Presenciamos moradores de rua dormindo na porta
da Catedral e na Praça Garcia Coutinho.

Sabe-se que se trata de um problema de difícil solu-
ção, mas é preciso que alguém, que seja vocacionado com
o trabalho social, se mobilize neste sentido, evidentemente,
sob as ordens do Executivo.

 Será que o social no município de Pouso Alegre está
restrito a um copo de café com leite e pão com margarina?

Por que a prefeitura não utiliza a Fazenda da
EPAMIG, que está abandonada no bairro do algodão, para
criar uma casa de passagem e assim, quem sabe, mudar a
vida de parte desta população de rua, que hoje vive mendi-
gando a atenção de quem passa?

O bairro Santa Lúcia precisa receber a atenção do
poder público, de forma que a praça volte a servir aos
moradores e não continue servindo de albergue a morado-
res de rua.
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PREENCHIMENTO
FACIAL

Clinica Le Visage, Rua São José, 289, centro.
 Pouso Alegre. M.G.

   enfermeirarosesampaio

   enfermeira.rose.sampaio

998807187

Rosenalva S. Sampaio.  Coren 000.534.849
 Enfermeira graduada pela universidade do Vale do

Sapucaí, Pós graduanda em Estética e Cosmetologia e
qualificação profissional em Microagulhamento capilar,

facial e corporal.
Clinica Le Visage, Rua São José, 289, centro.

Pouso Alegre. M.G.

Perda de elasticidade, bigode chinês, marcas e
rugas de expressão, pés de galinha, olhos “fun-
dos” e cansados. Todos esses são problemas estéti-
cos que colocam medo e incomodam milhares de
pessoas. Com o passar dos anos a pele vai natu-
ralmente perdendo a elasticidade, a sustentação do
tecido conjuntivo e a capacidade de manter e reter
a hidratação, o que causa o envelhecimento.

Alguns hábitos de vida, tais como fumar, estres-
se, exposição prolongada e sem proteção ao sol,
consumir bebidas alcoólicas em excesso, não inge-
rir água o suficiente, não ter boas noites de sono,
etc., ainda favorecem que esse processo se inicie
mais cedo. É o que conhecemos como envelheci-
mento precoce.

No entanto um tratamento simples pode ser fei-
to para retardar os danos do envelhecimento e man-
ter a aparência jovial da pele do rosto. O preen-
chimento facial é um dos procedimentos mais indi-
cados e eficazes para combater os efeitos do tem-
po. Como o nome já diz, ele age preenchendo ru-
gas, depressões e sulcos, devolvendo o volume e
melhorando o contorno facial.

Como é feito?
Primeiro é realizada uma avaliação para escla-

recer qualquer dúvida e poder determinar todos os
detalhes do procedimento. Antes da aplicação um
anestésico tópico é aplicado para reduzir a sensi-
bilidade das regiões. Em seguida, o material é inje-
tado em diferentes camadas da pele de acordo com
a substância definida. O processo todo leva de 20
a 40 minutos dependendo do tipo de aplicação.

A técnica consiste em injetar substâncias orgâ-
nicas ou inorgânicas na derme. A mais comum é
feito com ácido hialurônico.  Essa é uma substân-
cia presente naturalmente na nossa pele. Porém com
o tempo sua produção é reduzida, assim como as
fibras de colágeno, o que causa as rugas e sulcos
na face. Ao injetar o ácido na região tratada, na
camada mais superficial da derme, ele preenche o
volume perdido e melhora o aspecto do local.

Os efeitos são imediatos. As áreas tratadas re-
cuperam volume de maneira instantânea.

 O tratamento com ácido hialurônico tem dura-
ção média de 9 a 18 meses.

Apesar do procedimento não substituir uma ci-
rurgia plástica, ele oferece várias vantagens em re-
lação a uma intervenção cirúrgica, começando pelo
fato de não ser tão invasivo, necessitando de uma
anestesia bem leve. Após a aplicação não é neces-
sário esperar a recuperação anestésica do pacien-
te, o que pode demorar. A pessoa já é liberada qua-
se que imediatamente.

Outras duas vantagens são que o custo é bem
menor do que o de uma cirurgia estética e caso o
paciente não fique satisfeito com os resultados, a
duração não é definitiva.

O procedimento de preenchimento facial pode
causar um leve incomodo na aplicação dependen-
do da sensibilidade do local e do paciente, poden-
do surgir pequenos hematomas, vermelhidão e in-
chaços. No entanto, esses efeitos passam rápido e
podem ser amenizados e resolvidos com a aplica-
ção de compressas frias.

 As únicas recomendações após o procedimento
são usar filtro solar e evitar a exposição ao sol,
principalmente se houver hematoma, e evitar a prá-
tica de atividades físicas mais intensas no dia em
que o procedimento for realizado.

Não existe restrição de idade para o tratamen-
to, mas geralmente ele é mais procurado por pes-
soas a partir de 25 anos, quando os primeiros si-
nais do envelhecimento podem começar a apare-
cer.

 Sempre procure um especialista para avaliação
detalhada de sua pele.

O futebol, paixão nacional, está de volta em meio à
pandemia do corona vírus.

Campeonatos estaduais, que estão paralisados des-
de o mês de março, já têm datas marcadas para a volta.

O Rio de Janeiro foi o primeiro Estado a retomar as
rodadas do segundo turno. Flamengo e Fluminense decidi-
rão o campeonato em dois jogos, sendo o primeiro neste
domingo, 12, e a segunda partida na quarta-feira, 15.

O campeonato paulista voltará no dia 22 de julho,
em uma quarta-feira e o Mineiro tem data marcada para
volta, prevista para sábado e domingo, 25 e 26 de julho.

O campeonato mineiro da elite completará as duas
rodadas da primeira fase, que decidirá os quatro classifi-
cados para as semifinais e os dois rebaixados para o Módulo
II, em 2021.

Já o Módulo II ainda não tem uma data definida
pela FMF e os clubes. A expectativa é que com a volta da
primeira divisão, no próximo dia 26 de julho, a federação já
comesse a pensar na volta do Módulo II, possivelmente
para o final de agosto ou começo de setembro.

As equipes que estão disputando este campeonato
não têm outra competição, com isso, o presidente da FMF,
Alexandre Aro, acredita que a volta possa acontecer com
mais segurança depois do término da primeira divisão.

Outro fator que preocupa o presidente é os custos
com os protocolos necessários para a retomada da com-
petição que, segundo ele, são altos e seria inviável para os
clubes.

O presidente disse que o protocolo exigido tem um
custo significativo e alguns clubes já se posicionaram, di-
zendo não ter condições de arcar com os custos. Por con-
ta disso, a FMF aguardará um pouco mais, na expectativa
de que a competição possa voltar com mais tranquilidade
e sem prejuízos.

O PAFC, como os demais participantes, encerrou
os contratos com os jogadores no fim de maio, momento
que estava previsto o encerramento da competição. Mas,
com a paralização e sem uma data definida para voltar, o
clube dispensou todo o elenco.

O PAFC está na liderança do campeonato, com 16
pontos ganhos e a última partida aconteceu em 14 de mar-
ço, no Manduzão, na vitória por 1 a 0 em cima do CAP
Uberlândia, já sem a presença de público por conta da
pandemia.

Uma semana depois, o Dragão receberia, também
no Manduzão, pela sétima rodada, o lanterna, Mamoré,
mas antes da partida acontecer a FMF suspendeu todos
os campeonatos no Estado.

TESTE PARA COVID-19
PREFEITURA RECEBE 26 MILHÕES E NÃO

INTENSIFICA OS TESTES
Na data de ontem, 9, Pouso Alegre registrou o 11º

óbito por COVID-19. O número de contagiados aumenta
diariamente, considerando ser uma cidade que recebe
muitas pessoas de outras localidades. Segundo informa-
ções da Secretaria de Saúde, atualmente, a cidade tem
411 casos suspeitos em investigação e 443 casos confir-
mados.

Os casos que chegam ao Hospital e demais unida-
des de saúde são orientados a se manterem em isolamen-
to social, devendo retornar ao Hospital em caso de agra-
vamento do quadro, característico pela dificuldade respi-
ratória.

A prefeitura recebeu do governo cerca de R$26
milhões de reais para o combate da epidemia. Como já é
de conhecimento da população, parte deste montante foi
destinada à aquisição superfaturada de álcool gel, másca-
ras e, até mesmo, papel toalha, conforme já mostramos
em edições anteriores.

O prefeito municipal sempre ressalta em suas lives
que a saúde da população vem em primeiro lugar. Consi-
derando o alto valor recebido, por que Pouso Alegre não
adquire testes rápidos, a fim de descartar o número de
suspeitos, que acaba por causar insegurança na popula-
ção?

Esta semana o SESI veiculou banners nas redes

sociais com a informação de que a população poderá fazer o
teste rápido para Covid-19, mediante custo de R$100. Segundo
a publicidade, o resultado é obtido em apenas 30 minutos.

Além de ser um momento em que a maioria das famílias
tem enfrentado alguma dificuldade financeira, obviamente a
população mais porte não tem condições de pagar pela realiza-
ção de um teste. Como uma empresa conseguiu os testes e
uma prefeitura, em plena pandemia, não consegue?

Na publicidade há a menção da Indústria e sociedade
unidas por Minas Gerais. E  o poder público, quando irá rever-
ter a favor da população o dinheiro que circula nos cofres públi-
cos, decorrente dos impostos pagos?

Será que não sobrou nada dos milhões vindos do gover-
no, que fosse capaz de pagar pela aquisição de testes para a
população mais carente?

Qual é, realmente, a prioridade do governo municipal:
dar dinheiro à empresa privada, como ocorreu com a Planalto,
ou testar a população, a fim de dar-lhe maior segurança na
retomada de suas vidas?

Segundo informações de pessoas que compareceram
ao Hospital, com a suspeita da doença, ao serem orientados a
se manterem em isolamento, também lhes foi informado que
receberiam a visita de um agente de saúde, após 11 dias, o que
não aconteceu. A fim de se sentirem mais seguros, os pacien-
tes têm pago pela realização do teste particular. Todos os ouvi-
dos pela nossa redação testaram negativo para a Covid-19.
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ENTREVISTA

DONIZETTI ANDRADE
É OPOSIÇÃO AO GOVERNO

DE RAFAEL SIMÕES
Com a aproximação das

eleições é natural que as forças
politicas comecem a conversar
para encontrar os seus caminhos,
e esta semana estamos fazendo
um entrevista com Doutor
Donizetti Andradecolaborador
deste semanario e profundo co-
nhecedor das coisas da politic,
veja a seguir como foi a nossa
conversa.

TRIBUNA: Quem é
Donizetti Andrade?
DONIZETTI ANDRADE: Nas-
ci numa família simples. Traba-
lho desde os 13 anos de idade.
Trabalhando e estudando me for-
mei em Filosofia pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de
Janeiro. Lecionei como profes-
sor de Filosofia, Sociologia e Cul-
tura Religiosa. Fui jesuíta, por-
tanto, tenho formação
humanista. Escrevi dois livros.
Casado, sou pai de três filhos. Escrevi em
alguns jornais de Pouso Alegre e há quin-
ze anos escrevo semanalmente no Jornal
A Tribuna. Fui servidor concursado da Pre-
feitura de Pouso Alegre. Formei-me em
Direito pela Faculdade de Direito do Sul
de Minas em Pouso Alegre e me especi-
alizei em Direito Público, com ênfase em
Direito Administrativo. Advogo nas áre-
as do Direito Administrativo, Penal e Ci-
vil. Sou advogado do Sindicato dos Ser-
vidores Municipais de Pouso Alegre –
SISEMPA há mais de 10 anos. Fui agra-
ciado com título de cidadão pouso-
alegrense e com a comenda advogado
Dr. Antonio Tadeu Ribeiro por relevan-
tes serviços prestados na Comarca de
Pouso Alegre. Atualmente continuo a
exercer minhas atividades como advo-
gado e estou presidente do Partido Po-
demos em Pouso Alegre.

TRIBUNA: Há quanto tempo traba-
lha em Pouso Alegre?
DONIZETTI ANDRADE: Há mais de
vinte e seis anos.

TRIBUNA: Todos querem saber se
Donizetti Andrade será candidato a
prefeito no próximo dia 15 de no-
vembro?
DONIZETTI ANDRADE: Desejo ser
candidato a prefeito. Estamos fazendo
conversações no campo da oposição. Es-
tas conversações priorizam, segundo o
meu entendimento, uma candidatura úni-
ca para enfrentar nas urnas a candidatu-
ra do atual prefeito Dr. Rafael Simões
ou quem ele indicar em seu lugar para
disputar as eleições. No campo da opo-

sição surgiram outros nomes. Esperamos que
exista entendimento e que um único nome
seja escolhido para disputar as eleições. Mas,
tudo depende das conversações e conven-
ções partidárias que serão realizadas.

TRIBUNA: Por que seria importante a
união da oposição ao atual prefeito
Rafael Simões?
DONIZETTI ANDRADE: Como diz o Evan-
gelho, “Todo reino dividido contra si mesmo
será arruinado, e toda cidade ou casa dividi-
da contra si mesma não subsistirá” (Mt. 12,
25). Cresce a cada dia o número dos que
estão descontentes com o atual governo mu-
nicipal. E a vitória nas urnas contra o atual
prefeito é possível se houver uma disputa po-
larizada, ou seja, um candidato da oposição
contra a candidatura de Rafael Simões.

TRIBUNA: O que tem impedido a união
da oposição até o presente momento?
DONIZETTI ANDRADE: O que tem im-
pedido a efetiva união em torno de um único
nome para disputar as eleições, ao nosso en-
tendimento, é a ausência do espírito de opo-
sição, a ausência de espírito público e a au-
sência do desejo real de disputar a eleição
para ganhar a eleição. Não basta disputar a
eleição. É preciso ganhar a eleição. Entre
os possíveis candidatos destacados a prefei-
to no campo da oposição, somente Donizetti
Andrade é historicamente oposição. Os ou-
tros possíveis candidatos não possuem ex-
periência de enfrentamento como oposição
ao atual governo municipal. Por profissão e
convicção política, em especial na defesa dos
direitos e interesses dos servidores munici-
pais, sou historicamente oposição ao atual
governo municipal. Sou oposição a este go-
verno municipal que nega sistematicamente

os direitos e interesses dos servidores do Mu-
nicípio de Pouso Alegre. Sou oposição ao
atual governo municipal por não ter política
habitacional, por não ter construído casas po-
pulares, por ter ignorado o déficit habitacional
no Município de Pouso Alegre. Sou oposi-
ção ao atual governo municipal por não ter
cumprido as suas promessas de melhoria no
atendimento às demandas por saúde, educa-
ção, segurança, infraestrutura em vários bair-
ros e loteamentos, saneamento básico, cria-
ção de novas e muitas creches, etc. O Mu-
nicípio de Pouso Alegre precisa de muitas
creches e de escolas funcionando em tempo
integral em vários bairros. Ação efetiva vi-
sando a geração de empregos e incentivos
fiscais ao comércio são prioridades não aten-
didas pelo atual governo municipal. Muito se
tem a fazer, mas falta interesse público, in-
teresse político, a atual administração Rafael
Simões.

TRIBUNA: Por que o atual prefeito pode
ser vencido nas urnas?
DONIZETTI ANDRADE: O atual prefeito
deu prioridade a algumas concessões e a al-
gumas obras em detrimento de muitas prio-
ridades urgentes, urgentíssimas. As obras
que estão sendo realizadas implicam em alto
comprometimento de recursos. O povo so-
frerá as consequências desta dívida. Estamos
imersos numa crise política e econômica sem
precedentes no Brasil e no mundo, uma cri-
se agravada pela COVID-19. Os próximos
anos serão anos difíceis para o povo brasi-
leiro e o povo de Pouso Alegre também terá
que enfrentar inúmeras dificuldades. O go-
verno do atual prefeito está ignorando a cri-
se e as suas consequências. O atual prefeito
pode ser vencido nas urnas também por ter
deixado de cumprir inúmeras promessas de

campanha. A falta de sensibi-
lidade e a ausência de cuidado
com as pessoas, o não ter
como prioridade as pessoas, os
servidores, o interesse popular,
são fragilidades que abrem es-
paço a uma alternância de po-
der, portanto, existe a possibi-
lidade de vitória da oposição
nas urnas. E mais, Pouso Ale-
gre não tem o costume de ree-
leger prefeito.

TRIBUNA: Os partidos
chamados de oposição estão
preocupados em apenas
elegerem seus candidatos a
vereadores?

DONIZETTI ANDRADE:
Todo partido quer eleger vere-
adores. Uma Câmara de Ve-
readores representativa e re-
novada é desejo dos cidadãos
e de todo partido comprometi-

do com os interesses do povo. Mas isto
não basta. Além de elegerem vereado-
res que defendam os interesses do povo,
é preciso eleger um prefeito que respei-
te o povo, que tenha como prioridade as
suas necessidades, que construa vinte mil
casas populares, que amplie e aperfei-
çoe a rede escolar, que valorize os pro-
fissionais da Educação, que torne mais
eficaz o atendimento na Saúde investin-
do nos postos de saúde, na valorização
dos profissionais da Saúde, que transfira
mais recursos ao Hospital Samuel
Libânio, que se comprometa efetivamen-
te com a segurança dos munícipes insti-
tuindo a Guarda Municipal, que valorize
os servidores municipais reajustando suas
remunerações de forma adequada, que in-
vista em melhor capacitação profissional.
É preciso que se eleja um prefeito que se
preocupe com pessoas, que dialogue, que
se faça presente no meio do povo, que
sirva ao povo fazendo uma administração
democrática e eficaz. A chamada oposi-
ção precisa ter o desejo sincero de ga-
nhar as eleições. É muito pouco querer
apenas eleger vereadores. É preciso unir
partidos, eleitores e simpatizantes para
vencer as eleições e tirar do poder um
governante que definitivamente não ad-
ministra para pessoas.

TRIBUNA: O que deseja Donizetti
Andrade ao povo de Pouso Alegre?
DONIZETTI ANDRADE: Desejo que o
povo de Pouso Alegre acerte em suas es-
colhas e que Pouso Alegre seja a melhor
cidade para se viver, para criar os filhos,
para trabalhar, para conviver, que Pouso
Alegre seja a cidade dos nossos sonhos.

O Melhor da Semijoia
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EXCESSO DE ZELO

Moisés Rosa é advogado criminalista.
Mestre em Direito.

 moisesrosa@adv.oabsp.org.br

A POLÊMICA REVISÃO
DO PRAZO DA

PRISÃO PREVENTIVA
A lei não fixou um prazo máximo de duração da

prisão preventiva, tal como ocorre com a prisão tem-
porária, no entanto, há obrigatoriamente uma pre-
visão de que sejam reanalisados seus fundamentos
a cada 90 dias (CPP, art. 316, parágrafo único).
Portanto, a prisão preventiva vale apenas por esse
lapso temporal. Caso, decorrido o prazo legal, sem
pronunciamento judicial algum, a prisão tornar-se-
á ilegal, devendo ser relaxada. Esse reexame é obri-
gatório e não depende de provocação das partes.

O art. 316 e seu parágrafo único do CPP pre-
veem o seguinte:

“O juiz poderá, de ofício ou a pedido das par-
tes, revogar a prisão preventiva se, no correr da
investigação ou do processo, verificar a falta de
motivo para que ela subsista, bem como novamente
decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventi-
va, deverá o órgão emissor da decisão revisar a ne-
cessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa)
dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob
pena de tornar a prisão ilegal”.

Nos parece que não há dúvida de que o disposi-
tivo é aplicável aos juízes e aos tribunais, nas ações
penais originárias, os quais devem reapreciar, a cada
noventa dias, os fundamentos da referida prisão
preventiva.

No caso dos juízes, durante as investigações tal
análise competirá ao juiz de garantias, caso haja a
manutenção desse instituto, oriundo da lei 13.964/
19 e, uma vez instaurado processo, ao juiz da ins-
trução e julgamento. Nas ações penais originárias,
caberá da mesma forma, ao desembargador ou ao
ministro relator reexaminar a medida extrema.

Cabe salientar que em recente julgamento o STJ
(Ministra Laurita Vaz) entendeu que: “a obrigação
de revisar de ofício a necessidade da prisão pre-
ventiva a cada 90 dias é imposta apenas ao juiz ou
ao tribunal que decretou a medida. Segundo ela,
seria desarrazoado, ou mesmo inexequível, esten-
der essa tarefa a todos os órgãos judiciários com-
petentes para o exame do processo em grau de re-
curso”.

De outra sorte, o Ministro Gilmar Mendes em
março deste ano analisando um recurso do Minis-
tério Público já se manifestou “obter dictum” que
deve ser observado o prazo de 90 dias. Em seu voto,
o ministro observou que “a reforma legislativa ope-
rada pelo chamado “pacote anticrime” (Lei 13.964/
2019) introduziu a revisão periódica dos fundamen-
tos da prisão preventiva, por meio da alteração do
artigo 316 do CPP”.

Certo é que a lei não resolve, porém, essas ques-
tões:  proferida a sentença ou acórdão condenató-
rio (na ação penal originária), se ainda persistirá
esse dever legal de revisão da prisão preventiva;
em caso afirmativo, se esse reexame deve ser feito
pelo próprio juiz que decretou a prisão ou se pelo
tribunal ad quem.

Segundo uma interpretação literal do artigo, uma
vez proferida a sentença penal condenatória, ces-
saria a necessidade de reexame da prisão preventi-
va, seja porque o caput do art. 316 fala de “juiz”,
“no correr da investigação ou do processo”, seja
porque o parágrafo único dispõe que deverá “o
órgão emissor da decisão”. Mas mesmo uma inter-
pretação literal permite ler-se “juiz” como “desem-
bargador” ou “ministro”, na ação penal originá-
ria, já que atuam aí como se fossem juízes de pri-
meiro grau. Além disso, o tribunal é aqui o órgão
emissor da preventiva.

Parece que não teria sentido a lei ter que ser
expressa nesse sentido e especificar Desembarga-
dor ou Ministro, a não ser que se queira dar uma
interpretação utilitarista do processo com o nítido
desejo de não sobrecarregar os Tribunais.

No entanto, por uma interpretação constitucio-
nal, o reexame da preventiva deve ser feito continu-
amente enquanto não transitar em julgado a sen-
tença, seja pelos juízes, ainda que por delegação
do tribunal, seja pelos próprios tribunais, visto que
a prisão preventiva, enquanto não houver trânsito
em julgado da condenação, tem caráter provisório,
devendo, por isso, ser revista permanentemente e a
lei é clara em afirmar que a falta de reexame torna-
rá a prisão ilegal, pois a lei não previu nenhum tipo
de exceção no particular e da mesma forma, não
faria sentido exigir-se tal providência apenas em
primeira instância, isentando os tribunais desse
dever, em manifesto prejuízo do condenado.

 CÂMARA FECHADA
ESTA SEMANA NEM MESMO SESSÃO VIRTUAL ACONTECEU

Salário R$9.579,06

Live sem fiscalização não resolve. Infelizmente es-
perar o uso do bom senso das pessoas e muito difícil, prin-
cipalmente no Brasil o país do jeitinho. Pra tudo se arruma
uma maneira de burlar a lei e o prefeito contra ataca ape-
nas gravando lives e ameaçando a população o que parece
não estar fazendo efeito nenhum.

O prefeito não tem autonomia para mandar na Polí-
cia Militar este e comandado pelo governador e Pouso Ale-
gre não tem a Guarda Municipal que foi extinta por esse
mesmo prefeito que na campanha prometeu melhora la, mas
na verdade acabou de vez com ela.
Sem a Guarda Municipal fica difícil de se fiscalizar ainda

mais nesse tempo que estamos vivendo de pandemia.
Resta ao chefe do executivo gravar lives para

ameaçar fechar comércio e praças, acredito até que as
lives deveriam ser feitas por ele sozinho ao invés de con-
vocar papagaios de piratas que aparecem mas não abrem
a boca.

Hoje acredito que lá no fundo ele deve ter arre-
pendimento em extinguir a GM pois a Polícia Militar
não está a serviço dele.

Só uma pergunta e a Guarda armada caríssima
que ele contratou está fazendo o que? Não pode agir
nestas circunstância. Eagora?                   R.F.S

SE FOR FICAR EM CASA
LEIA A TRIBUNA

CARTA DO LEITOR

PALÁCIO
DOS MARAJAS
FECHADO

Durante os últimos quatro anos, a questão do valor do sub-
sídio dos vereadores foi assunto recorrente. Com a
pandemia e consequente crise, que sequer se sabe quais
serão seus contornos finais, o tema passou a pulsar com
maior intensidade.

A maioria da sociedade acredita que não há justifi-
cativas para que um vereador, em Pouso Alegre, tenha uma
remuneração que se aproxima de dez mil reais, isto sem
contar os outros custos com assessoria, diárias, viagens e
tudo aquilo que cobre de vantagens a vida de um político.

O fato de a maioria dos vereadores ter negligencia-
do sua função precípua de fiscalizar o Executivo, agrava a
avaliação popular. Ser pago para bajular é uma regalia que
poucos têm.

Com a chegada da pandemia, a vida dos vereadores
ficou ainda mais tranquila. As sessões presenciais foram
suspensas, no desejo de proteger os ilustres vereadores, e
esta semana a situação chegou ao ápice de sequer realiza-
rem a sessão VIRTUAL, isso porque uma servidora do
Legislativo testou positivo para o covid-19.

O Brasil pararia se fosse conduzida aos moldes da
Câmara Municipal de Pouso Alegre. Um supermercado
fecharia as portas se um funcionário seu testasse positivo
para COVID? Uma montadora de automóveis, um Hospi-
tal, uma indústria farmacêutica? A aberração não tem limi-
tes.

O que se deve fazer é uma maior vigilância quanto

às regras de distanciamento e higiene Uma instituição que
tem fins sociais não pode parar por conta de um funcio-
nário que testou positivo para o vírus.

Será que o contágio se dá, também, de forma vir-
tual? Ou são coisas que só acontecem na Câmara Mu-
nicipal de Pouso Alegre?

Por esta e outras razões que o povo adquiriu cer-
ta aversão à classe política, porque tudo é motivo para
não trabalhar, afinal de contas, antes mesmo de o mês
acabar, o salário já está na conta, e este ano, inclusive,
os senhores vereadores já receberam parte do DÉCI-
MO TERCEIRO. É um escárnio que os políticos fazem
com o povo.

Cada dia vai ficando mais clara a dependência e
a submissão do Legislativo para com o Executivo.

Evidente que a não realização de sessões tem, den-
tre outras finalidades, evitar que os vereadores de opo-
sição façam críticas ao Poder Executivo neste momen-
to delicado da vida do município e, também, se ausentar
dos problemas, atribuindo a não realização de sessões à
COVID-19.

Sempre que há uma mudança na presidência da
Câmara renasce a esperança de que as coisas vão me-
lhorar, mas acontece sempre o contrário, porque parece
que o espaço para piorar é imenso diante dos olhos do
político. NOSSA CAMARA É UMA VERGONHA.
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TRANSPORTE PÚBLICO

SERVIÇO RUIM

ÔNIBUS LOTADO - FALTA DE HORARIOS E INTEGRAÇÃO DESCONETADA
DOS INTERESSES A POPULAÇÃO

O QUE MUDOU
COM A VINDA DA

PLANALTO?POPULAÇÃO ESTÁ
ALGEMADA A UMA

EMPRESA QUE PRESTA
PÉSSIMO SERVIÇO

NADA No último 29 de junho comemoraram aniversário de orde-
nação sacerdotal os padres Mario e padre José Benedito
Vieira de Carvalho.“Padre Mário completou 61 anos de
sacerdócio e o Padre José Benedito 16 anos.“Aproveitamos
para parabenizar o padre José Benedito Vieira de Carva-
lho pela passagem de seu aniversário natalício também
ocorrido no último dia 04 de julho.

MONSENHOR OCTAVIANO

Neste domingo 12 de julho completa 42 anos da
morte de um dos sacerdotes mais querido de Pouso Ale-
gre.

Na primeira meia hora do dia 12 de julho de 1978
os sinos da catedral batia triste anunciando a morte do
Monsenhor Octaviano Lamanares aos 75 anos de idade,
nascido em Campinas interior de São Paulo em 31 de
julho de 1902, mas tido como um Pouso alegrense ilustre
até os dias de hoje.

Monsenhor Octaviano era dos padres das antigas
sempre de batina e aos domingos não abria mão de cele-
brar a missa das nove para as crianças, através dele mui-
tos adultos de hoje foram seus coroinhas e logo após as
celebrações faziam fila para ganhar santinho do padre.
Monsenhor Octaviano, chegou a Pouso Alegre com 14
anos de idade junto com seu padrinho Dom Octávio Cha-
gas de Miranda foi ordenado padre em 20 de outubro de
1924, em 1931 já era pároco em Pouso Alegre com 29
anos de idade e aqui permaneceu por 61 anos até sua
morte em 12 de julho de 1978.

Seguindo seu pedido, mesmo sendo de Campinas o
santo padre foi sepultado em Pouso Alegre o que sempre
foi seu desejo.

42 ANOS

FFFFFAÇA UMA AÇA UMA AÇA UMA AÇA UMA AÇA UMA ASSINAASSINAASSINAASSINAASSINATURATURATURATURATURA
DOIS DOIS DOIS DOIS DOIS ANOSANOSANOSANOSANOS
R$100,00R$100,00R$100,00R$100,00R$100,00

DE SAUDADE

Padre Mário e Padre José Benedito

Os antigos já diziam: ruim com ele, pior sem ele.
Esta frase poderia ser dita pelos usuários do transporte
público de Pouso Alegre.

Durante anos, a Princesa do Sul prestou esse servi-
ço para a cidade, uma empresa local, cujo proprietário é
nascido e criado em Pouso Alegre, de modo que todos lhe
tinham acesso fácil para conversar sobre os problemas
que existiam. Fez tudo para continuar prestando serviços
à comunidade, mas uma onda de fora Princesa do Sul ga-
nhou forças e a política e os politiqueiros abraçaram a
ideia.

A mudança de prestador de serviços foi uma das
promessas de campanha do atual prefeito. Afirmava, à
época, que traria uma empresa à altura do povo de Pouso
Alegre.

A prefeitura dificultou a vida da Princesa do Sul e
acabou realizando a licitação para escolha de uma nova
empresa, que encheu a população de esperanças quanto à
melhoria dos serviços.

Ganhou a Planalto, prefeito e vereadores tiraram
fotos sorrindo dentro do coletivo, que eles não usam no dia
a dia e tudo virou festa (privada), só para os amigos do
prefeito em uma casa noturna.

Mas o que mudou para o povo com a chegada da
Planalto?

A resposta é simples: nada, aliás, conseguiram pio-
rar.

As promessas de ônibus novos, com serviço de wi-
fi gratuito, horários devidamente observados, fim das
superlotações, ficaram só na história. Tudo não passou de
promessa, mais uma para a lista.

A Princesa do Sul tinha uma linha de crédito apro-
vada para adquirir veículos novos, mas precisava da assi-
natura do prefeito, o que não iriam
conseguir. Wi-fi gratuito é uma
comodidade a mais aos usuários,
porém, não está ligado à finalidade
do serviço, sendo, portanto, dispen-
sável.

Quanto à inobservância dos
horários, é problema comum a
ambas as empresas. Com o trân-
sito travado da cidade e vias que
não favorecem o trânsito rápido de
veículos, dificilmente alguma em-
presa, um dia, conseguirá seguir à
risca a tabela de horários.

Por outro lado, a empresa
Planalto inovou, trazendo para cir-
cular na cidade os micro-ônibus, o

que, segundo ela, se locomove com mais facilidade no
trânsito da cidade. Se isso é real, não podemos afirmar,
mas que dificultou a vida do passageiro, não há dúvidas.
Como latas de sardinha, vivem paradas no trânsito, para
suplício do passageiro, que não sabe se usufrui do wi-fi
ou se equilibra para não cair no colo de outro passageiro.

Com a pandemia, a situação se agravou. A porta
da ACIPA, em horários de pico, dá uma ideia da realida-
de das pessoas. Quando o micro-ônibus encosta, a corre-
ria chega a causar acidentes entre os passageiros, já que
o momento impede que o veículo circule com passageiros
em pé.

Pessoas idosas, muitas vezes com sacolas, ou
acompanhadas de crianças, acabam ficando para trás,
pois não existe uma fiscalização e, tão pouco, bom senso
da empresa. Muitos permanecem 40 minutos esperando
o ônibus e quando ele chega, não conseguem embarcar,
fazendo-os esperar por mais 40 minutos. Mesmo nestes
horários de pico é possível observar que a empresa deixa
cerca de quatro ônibus convencionais parados, o dia in-
teiro, estacionados na Praça João Pinheiro.

Nestes momentos vê-se o quanto faz alta um pon-
to de ônibus com assentos e abrigo, que pudesse minimizar
a agonia da espera e, até mesmo, facilitar para que a
empresa disponibilizasse um fiscal que orientasse os pas-
sageiros no embarcarem, priorizando idosos e crianças.
Não à toa os aplicativos de transporte têm crescido
exponencialmente.

Agora é tarde, reclamar, só se for para o bispo,
pois o dono não mora na cidade e a verdade é que a
população está amarrada nesta empresa.
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NOVO DECRETO CIDADE
SUJA

Tribuna 3 423 8375

Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os
maus Espíritos se afastem de mim, e que os

Bons me defendam deles! Espíritos
malfazejos, que inspirais maus pensamentos

aos homens;  Espíritos enganadores e
mentirosos, que os enganais; Espíritos

zombeteiros, que zombais da sua
credulidade, eu vos repilo com todas as

minhas forças e fecho os meus ouvidos às
vossas sugestões, mas peço para vós a

misericórdia de Deus. Bons Espíritos, que me
assistis, dai-me a força de resistir à influência

dos maus Espíritos, e as luzes necessárias
para não cair nas suas tramas. Preservai-me
do orgulho e da presunção, afastai do meu
coração o ciúme, o ódio, a malevolência, e

todos os sentimentos contrários à caridade,
que são outras tantas portas abertas aos

Espíritos maus.

Prece Para afastar
os maus espíritos

Deus Todo-Poderoso, que vedes as
nossa misérias, dignai-vos ouvir

favoravelmente o pedido que vos faço
neste momento. Se for inconveniente o
meu pedido, perdoai-me; e se for justo

é útil aos vossos olhos, que os Bons
Espíritos, executores de vossos

desígnios, venham ajudar-me na sua
realização. Como quer que seja, meu
Deus, seja feita a vossa vontade. Se os
meus desejos não forem atendidos, é

que desejais experimentar-me, e
submeto-me sem murmurar. Fazei que

eu não me desanime de maneira
alguma, e que nem a minha fé, nem a

minha resignação sejam abaladas.
(Formular o pedido)

Prece Nas Aflições
 da vida

EDITAIS

Oferecer uma cidade limpa é o mínimo que uma adminis-
tração tem que fazer.

Nos últimos trinta dias a varrição da cidade, vem deixan-
do muito a desejar. Ruas do centro da cidade estão ficando dias
sem a presença do gari para fazer a limpeza. Um exemplo disso é
a Rua Silvestre Ferraz que a mais de quinze dias não tem um gari
fazendo a limpeza e assim é em várias vias da cidade.

A coleta do lixo também está desarticulada e é comum ver
lixo amanhecendo nas vias, parece que acabou o capricho nos
locais onde fica concentrado o lixo para a coleta o que sobra no
chão no mento da coleta ali fica e o caminhão vai embora.

Está na hora de chamar essa gente para uma conversa e
pedir melhor atenção na hora da coleta do lixo. Enfim, muitas ruas
estão sujas sem a presença de garis e a qualidade do serviço de
limpeza pública está em queda livre.

É só circular pela cidade ou ainda dar uma passada no São
Geraldo. Está muito ruim.

ISOLAMENTO DE
PESSOAS DO GRUPO DE RISCO

De acordo com o documento, as medidas são neces-
sárias devido ao aumento de casos de contágio pela Covid-
19 e mortes pela doença na cidade. Pouso Alegre tem 443
casos confirmados e 11 vítimas fatais.
O documento de abril permitiu a volta do funcionamento de
bares, restaurantes e academias. Porém manteve restrições
para outros serviços e atividades, que, agora, são ampliadas.

Segundo o texto, as medidas são necessárias tendo
em vista o aumento dos casos de pessoas contaminadas pelo
novo coronavírus e as mortes em decorrência de complica-
ções da doença.
Isolamento social das pessoas do grupo de risco

No decreto de abril, era recomendado o isolamento
social de pessoas consideradas do grupo de risco. Agora,
fica determinado o isolamento social desse grupo que inclui
idosos acima de 60 anos, gestantes e pessoas com doenças
respiratórias crônicas. Essas pessoas só devem sair para
compromisso de trabalho ou atividade estritamente necessá-
ria.
O decreto ainda estabelece que os idosos só terão direito à
gratuidade do transporte público no período das 09h às 16h.

                      Suspende ambulantes

O texto do novo decreto também suspende a ativida-
de de ambulantes nas ruas de Pouso Alegre. No documento
de abril já estavam suspensas atividade como eventos públi-
cos e particulares, cinemas, boates, campos de futebol e
quadras por serem considerados locais que possibilitam a
aglomeração de pessoas.

O comércio ambulante em Pouso Alegre foi motivo
de reclamações por parte da Acipa. Em nota enviada à reda-
ção do Terra do Mandu a entidade que representa os co-
merciantes já questionava o aumento no número de vende-
dores nas ruas do Centro da cidade.

Tal prática é realizada sem observância das regras da
OMS, Decretos lei da União, Estado e Município de higiene
pessoal e coletiva, distanciamento social e utilização de más-
caras que, acaba por contribuir para aglomerações, colo-
cando em risco a saúde das pessoas.

Sendo assim, a ACIPA, na condição de entidade re-
presentante e defensora do comércio local, em parceria com
a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, neste inédito perío-
do de crise, tomará medidas efetivas para coibir referida
prática ilegal visando o fortalecimento do comércio, bem
como, evitar o aumento demasiado de casos do COVID-
19”, dizia a nota.

SITE TERRA DO MANDU

FALTA GARI

Deus Todo-Poderoso, que vedes as
nossa misérias, dignai-vos ouvir

favoravelmente o pedido que vos faço
neste momento. Se for inconveniente o
meu pedido, perdoai-me; e se for justo

é útil aos vossos olhos, que os Bons
Espíritos, executores de vossos desíg-
nios, venham ajudar-me na sua reali-

zação. Como quer que seja, meu
Deus, seja feita a vossa vontade. Se os
meus desejos não forem atendidos, é

que desejais experimentar-me, e
submeto-me sem murmurar. Fazei que

eu não me desanime de maneira
alguma, e que nem a minha fé, nem a

minha resignação sejam abaladas.
(Formular o pedido)

Prece Nas Aflições
 da vida

Oração ao
Espírito Santo

Espírito Santo, você que me esclarece tudo
que ilumina todos os caminhos para que eu atinja
o meu ideal, você que me dá o dom Divino de
perdoar e esquecer o mal que me fazem, e que
todos os instantes da minha vida está comigo, eu
quero neste curto diálogo, agradecer-lhe por tudo
e confirmar mais uma vez que nunca quero me
separar de você,  por maior que seja a ilusão
material não será o mínimo o que sinto de um dia
estar com você e todos os meus irmãos na Glória
Perpétua. Obrigado(a) mais uma vez.

(esta oração deve ser feita por 3 dias
seguidos, sem dizer o pedido, dentro de 3 dias
será alcançada a graça, por mais difícil que seja).
Publicar assim que receber a graça
                                              A.M.M


