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BOM
É ver que ainda existe um fio de

esperança quando a população fica
indignada com salários altos na Câmara

Municipal e pouco retorno para o
contribuinte.

Já tem gente pareceno aqui na roça
para pedi o voto. Ói nesses quato ano vei

treis veiz aqui agora vem alegrinho diz
que vai faze e acontice. Num vai te jeito

não, si pudé vamu muda tudo.

É ver que a prefeitura está colocando
asfalto em toda a cidade sem fazer as
galerias pluviais. Vai ser ótimo para a

reeleição, mas péssimo para os
moradores.

 SOBRE DORES E DOENÇAS

O assunto é inevitável, tal qual a pergunta de onde
foi parar a nossa humanidade.

A notícia arrasadora de que uma criança de dez
anos estava grávida do próprio tio, devido a abusos
sucessivos que vinha sofrendo há mais de quatro
anos, expôs um contingente de homens e mulheres
que parecem ter bile correndo nas veias, ao invés de
sangue.

 Além de toda a sorte de dores físicas e morais
inimagináveis que esta criança foi submetida, ainda
teve que enfrentar impasses judiciais/administrativos
e uma horda de pseudo protetores da vida que era
gestada em seu ventre, em detrimento da sua pró-
pria.

A gravidez da menor, que só foi descoberta devi-
do à queixa de dores abdominais, expôs ao mundo o
quando não sabemos cuidar de nossas crianças. O
quanto somos negligentes, face à crueldade alheia.

O fato trouxe à tona um número alarmante: 26
mil mulheres, abaixo de 14 anos, engravidam, por
ano, no Brasil, mediante violência. Isso sem conside-
rar as subnotificações, características deste tipo de
crime. Este foi um dos dados apresentados pelo mé-
dico Dr. Olímpio Moraes Filho, Diretor do Centro
Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, responsá-
vel pela caneta que assinou os protocolos para a re-
alização do aborto autorizado pela Justiça.

Enquanto os trâmites para a realização do ato
eram adotados, um tablet foi colocado nas mãos da
criança, com o intuito de distraí-la. O objetivo era o
de ocultar o som que vinha da porta do Hospital,

promovido por um grupo de religiosos fundamentalistas,
que a chamavam de assassina e tentavam invadir o local
para impedir o procedimento.

 Em nome de uma religião, supostamente favorável à
vida do feto, pretendiam arruinar com o resto de vida
daquela criança que, certamente, até aquele momento,
não sabia ao certo o sentido da infância.

 Pior saber que a comitiva radical só foi viabilizada
até o local porque uma extremista desocupada fizera o
favor de divulgar o nome da criança e local que se en-
contrava. Com isso, mais uma vez, a menor teve seus
direitos violados. Neste caso, a palavra violação soa como
eufemismo, considerada as várias formas de tortura a
que foi submetida, durante seus poucos dez anos de vida.

Pensar que esta menina não é um caso isolado, afli-
ge. Caso esta gravidez não tivesse vindo à tona, quanto
mais esta pequena aguentaria viver subjugada?

Segundo Dr. Olímpio, é absolutamente comum a en-
trada no Hospital de meninas na faixa de 13/14 anos, em
trabalho de parto. Ninguém nunca lhes perguntou como
elas se sentiam sobre aquela gestação, sobre como se deu
a concepção. Após rápida anamnese, conclui-se tratar
de estupro. Mas aí vem o silêncio.

O tio foi preso.
A criança terá que trocar até de nome, para conse-

guir sobreviver nesta sociedade doente.
O que temos feito para mudar isso?

ESTADO INICIA OBRAS
EM POÇOS DE CALDAS E

JACUTINGA

Na vida tudo
passa, mas nem

tudo a gente
esquece!

Governo de Minas vai investir R$ 100 milhões em
infraestrutura rodoviária em diversas regiões mineiras

O Departamento de Edificações e Estradas de Ro-
dagem de Minas Gerais (DER-MG) se prepara para inici-
ar as obras de implantação e pavimentação do acesso ao
Distrito Industrial de Jacutinga, na região Sul do estado.

Os trabalhos, que serão realizados em 1,34 quilôme-
tros, receberão um investimento de R$ 4,4 milhões.

O DER também prepara o começo das obras de
recuperação do pavimento do contorno de Poços de Cal-
das, na rodovia LMG-877, também na região Sul. Serão
investidos R$ 13,4 milhões na intervenção, que será reali-
zada em 25 quilômetros.

Pacote

As obras fazem parte de um pacote que inclui ou-
tras seis ações em infraestrutura, em diversas regiões do
estado, totalizando mais de R$ 100 milhões em investimen-
tos. O anúncio foi feito pelo governador Romeu Zema, na
terça-feira (25/8).

“Nos últimos meses temos trabalhado incansavel-
mente para combater o coronavírus. Sabemos que muitos
empregos foram perdidos e a atividade econômica sofreu

muito. Então, além de salvar vidas, também precisamos salvar
empregos, e mesmo criá-los. Essas oito obras se encaixam
nesse contexto”, disse o governador Romeu Zema.

Mais segurança

O município de Jacutinga é importante referência na in-
dústria de confecções – principalmente de tricô -, com mais de
mil unidades produtivas, popularmente chamadas de malharias.
O secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato,
destaca a importância da obra para a região: “O acesso ao
Distrito Industrial de Jacutinga beneficiará diretamente mais
25 mil pessoas, além de proporcionar mais segurança aos usu-
ários da via. Jacutinga vem se destacando como grande polo
de atração de investimentos”.

Turismo

Poços de Caldas tem forte vocação turística, principal-
mente por suas fontes de águas minerais. Por isso, o trânsito é
constante e intenso. “As intervenções no pavimento do contor-
no de Poços de Caldas, além de possibilitar maior conforto aos
que lá trafegam, também aumentarão a vida útil do pavimen-
to”, destaca o secretário Fernando Marcato.

OS OLHOS
DA JUSTIÇA

Parece que o controle social da administração
pública - cujo objetivo é o de fiscalizar a correta apli-
cação do dinheiro público, fruto dos impostos que
pagamos - está sendo desestimulado em Pouso Ale-
gre, e em várias partes do país, devido à demora em
se processar e julgar os “colarinhos brancos”.

A  população mostra-se completamente des-
crente, quando toma conhecimento que uma ação mal
ajambrada de político foi encaminhas às barras da
Justiça,  dada a amorosidade e a quase completa sen-
sação de que tudo vai acabar em pizza ou, no máxi-
mo, em um Termo de Ajuste de Conduta, que  certa-
mente não ajusta coisa alguma.

Chegamos ao absurdo do político confessar
que cometeu o ilícito e tudo ficar por isso mesmo.

E quando se questiona, a resposta é quase
padrão de que faltam elementos, mesmo tendo o autor
confessado o mal feito.

A Justiça que fecha os olhos para os poderosos
não é a mesma que olha para a população mais ne-
cessitada do país.

Parece que para a Justiça existem dois mun-
dos, um que compreende os julgamentos dos ricos e
outro, que condena peremptoriamente os pobres.

É preciso mais celeridade, que o sol do oriente
possa clarear a Justiça de forma torná-la mais efi-
caz, tanto para o político rico quanto para o pobre
desempregado.

A descrença na Justiça aponta para a cons-
trução de um tempo, de onde o que vale são as coisas
e não as pessoas.

Praticar a justiça é tratar diferentemente os
desiguais.

Nossa sociedade precisa de homens públicos
com o coração sensível ao bem. A política do ódio e
do rancor não pode prosperar, é preciso governar
para as pessoas e fazer justiça para os homens.
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COMPLICOU
OAB DESPEJADADA

DO FORUM A Investigação criminal é monopólio dos órgãos
públicos? A pergunta é provocadora tendo em vista o
Provimento 188 emanado pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil de 11 de dezembro
de 2018 que regulamentou a atividade de investiga-
ção criminal desenvolvida pelos advogados.

Alguns setores já se manifestaram pela sua in-
constitucionalidade como a nota técnica emitida pelo
Grupo Nacional de Coordenadores do Centro de
Apoio Criminal do Ministério Público tanto na seara
formal por vício de origem, quanto pelo seu conteúdo
material, por entenderem que não há amparo na Cons-
tituição Federal e nas normas legais e infralegais que
dão sustentação ao exercício da advocacia. Nos pa-
rece, que embora o provimento emanado pelo órgão
de classe não tenha supedâneo para se espraiar de
forma vinculante no ordenamento jurídico brasileiro,
a iniciativa do órgão para marcar território da defesa
e de alguma forma trazer isonomia às partes que atu-
am no processo penal, é muito bem-vinda.

Isso porque a investigação defensiva não visa fa-
vorecer quem esteja sendo acusado de um determi-
nado delito, e sim, o esclarecimento dos fatos com o
objetivo de trazer luz ao seu destinatário final. Em
regra, o Juiz.  É comum a alegação de que o Delega-
do de Polícia tem interesse na investigação, o que,
além de tecnicamente incorreto, é absurdo. A autori-
dade policial tem por objetivo adiantar e reunir ele-
mentos de prova com isenção, e encaminhá-los ao
representante do Ministério Público, titular da ação
penal, que tomará as medidas que entenda necessá-
rias para o exercício da ação criminal ou até mesmo
requerer o pedido de seu arquivamento.

Isso não desmerece em nada a importância da
autoridade policial que investiga e apenas a coloca
dentro do lugar que ela ocupa no sistema acusatório
que é o que prevalece no Brasil. Por essa razão, não
há como entender que a investigação criminal possa
ser exclusiva dos órgãos públicos quando o seu único
objetivo é esclarecer os fatos e sem dúvida, trazer
ao caderno investigatório elementos de prova efica-
zes.

Se não bastasse isso, há previsão em institutos
internacionais como a Convenção Americana de Di-
reitos Humanos no seu artigo 8º, prevendo o direito
do acusado a atividade probatória. Registre-se que
em relação aos dispositivos internos, a assertiva só
se reforça, eis que a ampla defesa e o contraditório
previstos no artigo 5º, inciso LV da Constituição Fe-
deral dão sustentação substancial para a investiga-
ção defensiva criminal.

Com o devido respeito a alegação de que a defe-
sa não pode realizar investigações contraria inclusi-
ve toda a celeuma em tempos recentes que se criou
em relação a possibilidade do Ministério Público in-
vestigar, pois a Constituição Federal da mesma for-
ma, não autoriza expressamente o órgão a realizar
investigação, e isso só ocorre porque há jurisprudên-
cia favorável do Supremo Tribunal Federal e normas
autorizadoras abertas oriundas do Conselho Nacio-
nal de Ministério Público. Portanto, é anêmica tal ale-
gação.

É obvio que nem todos os escritórios de advoca-
cia poderão se utilizar desse mecanismo na sua intei-
reza, seja por sua estrutura, seja por deficiência téc-
nica de seus parceiros, e certamente, alguns poucos
afirmarão que apenas terão direito a esse desenho
defensivo aqueles que tiverem condições financei-
ras. Mais um desatino. Regulamentado tal instituto,
as Defensorias Públicas poderão ter muito mais or-
çamento e estrutura para se organizarem, oferecen-
do um serviço de maior qualidade aos hipossuficien-
tes e vulneráveis.

Há ainda diversos países do mundo onde a inves-
tigação defensiva é uma realidade, conforme pode-
se verificar na Itália e Estados Unidos e a sua im-
plantação não se deu com maiores dificuldades, o que
foi feito com pequenas alterações legislativas. A ini-
ciativa do Provimento 188 do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil não afasta obvia-
mente que a implantação passe necessariamente por
leis e as devidas regulamentações, inclusive, oriun-
das da própria Defensoria Pública.

Em suma, não há qualquer dificuldade em possi-
bilitar a investigação defensiva criminal para a defe-
sa tendo como legitimados a advocacia e a Defenso-
ria Pública, sobretudo, porque tal iniciativa, propicia-
rá, além da isonomia e paridade de armas, uma gran-
de proteção ao cidadão investigado ou acusado de
um crime, evitando, por vezes, levar a cabo investi-
gações que não conduziriam a nenhum resultado efe-
tivo.

 A INVESTIGAÇÃO DEFENSIVA
COMO REFORÇO EFETIVO A
ISONOMIA E PARIDADE DE

ARMAS

 Autor é Professor Universitário no Estado de

São Paulo e Minas Gerais, Mestre em Direito e

advogado Criminalista.

homepage: moisesrosa.adv.br

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manifesta
sua profunda estranheza com a postura da Seção Minas
Gerais da Ordem dos Advogados do Brasil, completamen-
te indiferente ao interesse público e à determinação do
Conselho Nacional de Justiça, para o uso adequado do es-
paço dos fóruns. Não bastasse, a entidade reagiu de forma
desrespeitosa e ainda mais arrogante à iniciativa deste Tri-
bunal em cumprir a referida determinação. Ressalte-se o
reconhecimento do TJMG aos advogados pelo trabalho es-
sencial por eles desenvolvido para garantir justiça a todos
aqueles que a procuram. Em contraste com essa relevân-
cia, a postura da direção da OAB Minas, na pretensão de
fazer prevalecer seu interesse, em detrimento do interesse
da sociedade, é inaceitável.

Este Tribunal, desde 2015, reiteradamente, solicitou
à Ordem que, em cumprimento à Resolução CNJ nº 114/
2010, assinasse Termo de Cessão pelo uso de espaço ex-
cedente, ou procedesse à readequação das áreas cedidas
à entidade, nos prédios do Judiciário de Minas Gerais, à
metragem regulamentada por determinação do CNJ. A essa
regulamentação, é bom frisar, estão também submetidos
os espaços ocupados por outras instituições, como o Mi-
nistério Público, Defensoria Pública e Polícia Militar. Por
liberalidade, o TJMG decidiu não cobrar da OAB o rateio
das despesas, proporcionais à área ocupada, de seguro pre-
dial, tarifa de água/esgoto e energia elétrica, e manutenção
predial, como previsto na Resolução 767/2014 desta Corte,
que regulamentou a decisão do CNJ. Autorizado por essa
mesma Resolução, o Tribunal optou por cobrar da OAB
somente as despesas referentes à manutenção da telefo-
nia e instalação de ramais telefônicos e à limpeza dos es-
paços, aditando-se o rateio de custos apenas à área exce-
dente ao determinado pelo CNJ, nos casos em que isso
ocorre.

Ainda assim, a Ordem desconsiderou os reiterados
ofícios por cinco anos. Mesmo depois que o CNJ, em 2017,

realizou inspeção neste Tribunal de Justiça e determinou
a regularização das cessões, a postura do comando da
OAB não se alterou, e os ofícios do TJMG sobre a ne-
cessidade de assinatura de Termo de Cessão continua-
ram ignorados. O Tribunal fez uma notificação extrajudicial
à Ordem, em 27 de fevereiro de 2019, a qual só foi for-
malmente respondida em julho daquele ano, comunican-
do a decisão do Conselho da entidade de não autorizar a
formalização do Termo de Cessão. Prazo de 90 dias para
readequação dos espaços foi então concedido pelo Tri-
bunal de Justiça, e novamente não foi atendido pela OAB.
Diante de tal omissão, em maio de 2020, o TJMG enca-
minhou ofício aos diretores de foro das comarcas do Es-
tado, para que promovessem a readequação dos espa-
ços excedentes utilizados pela OAB/MG, nos prédios do
Judiciário mineiro.

Com uma série de inverdades e distorções, a Or-
dem recorreu ao CNJ, por meio de Procedimento de
Controle Administrativo, e teve seu pleito negado, em
junho último, pela Conselheira Ivana Farina Navarrete
Pena. A Conselheira ainda sugeriu a busca de concilia-
ção, pela qual o TJMG se manifestou favoravelmente. A
OAB/MG, porém, até hoje não se pronunciou.

Diante disso, o Dr. Túlio Márcio Lemos Mota
Naves, diretor do foro da comarca de Pouso Alegre, cum-
priu seu dever e promoveu a adequação do espaço ocu-
pado pela OAB à metragem determinada pelo CNJ. Pi-
sando mais uma vez sobre a ética, a OAB/MG optou,
então, por publicar, na data de hoje, uma nota desrespei-
tosa contra o magistrado. O TJMG sente-se, assim, no
dever de vir a público esclarecer os fatos, de forma que
a verdade e o equilíbrio possam reger o desfecho dessa
situação.

         Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Nota de esclarecimento
TJMG publica nota em resposta à OAB Minas

TRIBUNA 9 9981 7421

Um entrevero entre a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) e o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG), movimentou as redes sociais esta
semana.

Segundo a OAB, a instituição teria sido des-
pejada do prédio do Fórum de Pouso Alegre, por
ordem do juiz diretor, apesar das tratativas que o
órgão já havia iniciado junto ao TJMG.

A Ordem dos Advogados divulgou nas re-
des sociais uma nota de repúdio quanto à atitude
do Juiz, a qual segue ao lado, na íntegra.

No final da tarde da última quinta-feira, 27, o
TJMG também soltou uma nota, repudiando a ati-
tude da OAB. Nela, o Tribunal diz esclarecer os
fatos, com as justificativas que motivaram a deci-
são do Juiz.

O Jornal A Tribuna, com total isenção e im-
parcialidade, traz ambas notas oficiais das entida-
des envolvidas.

Veja ao lado a nota da OAB e abaixo a nota do
Tribunal de Justiça
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Social

Parabéns à querida Ermínia
Ribeiro, que comemora seu
Niver dia 29. Felicidades!

Felicidades à querida amiga Rosa
Maria dos Reis do Amaral, que

brinda idade nova dia 28. Parabéns!

Parabéns à Fofa Enina Lourenço da Costa,
que brindou seu Niver dia 23. Beijocas!

Parabéns Maria Salete, que
soprou velinhas dia 24.

Felicidades!

Felicidades à Iracema Cardoso,
pelo seu aniversário ocorrido

dia 23.

Parabéns à querida amiga
Cláudia Helena, que comemora
idade nova dia 29. Felicidades!

Votos de Felicidades ao amigo
querido José Luiz  P. Júnior, que

brindou idade nova dia 27.

Felicidades ao lindo Thomaz
Viana, pelo seu Niver ocorrido

dia 26.

Parabéns à Aline Cardoso, que
brindou idade nova dia 25.

Parabéns ao amigo Vinícius Gonçalves, que
aniversariou dia 24. Felicidades!

Parabéns à querida amiga Ana
Maria de Paiva, que comemorou

idade nova dia 25

Parabéns e muitas felicidades ao
amigo Luiz Fernando Gonçalves,

que aniversariou dia 26.

A florzinha Manuela Martins Ribeiro
assoprou sua primeira vela no dia 21.

Parabéns!

A famosa professora Filomena Dutra completou
99 anos ao lado da sobrinha Célia e demais

familiares no dia 19. Nossas felicitações.

Parabéns à Márcia Regina, que
comemorou idade nova dia 25.

Felicidades a Marcelo Alves,
que comemorou seu
aniversário dia 25

Parabéns à Nair Moreira, que
brindou idade nova dia 27.

Fecidades.
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ORAÇÃO DO CORNO

(RECEITA DA CLEUNICE)

 MODO DE FAZER:

 INGREDIENTES

EM BUSCA DA CÁPSULA DO
TEMPO

BOLINHA DE
QUEIJO

NÃO TEMOS FILIAIS

Tomara que eu nunca seja...
Mas se for... Tomara que eu
nunca desconfie de nada...

Mas se eu desconfiar...
Tomara que eu nunca tenha
certeza... Mas se eu tiver
certeza... Tomara que eu

não faça nada... Que é pra
não magoar os sentimentos

da minha amada!!!

Já que não tem nada
que preste na televisão,

que tal se a gente
saísse e fosse se

divertir um pouco? -
sugere a mulher. - ótima

idéia - concorda o
marido. - O primeiro
que voltar deixa a
chave embaixo do

capacho!

MAL ENTENDIDO

COMARCA DE POUSO ALEGRE - MG. EDITAL DE
CITAÇÃO- 20 DIAS – O Bel. Gustavo Henrique Moreira
do Valle, MM. Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões
e Ausência desta Comarca, na forma da lei, etc... FAZ saber
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que perante este Juízo e Secretaria da Vara de Famí-
lia, Sucessões e Ausência, se processam os termos dos autos
da ação de Inventário, sob o nº 5010114-86.2019.13.0525, dos
bens deixados por Diones Henrique dos Santos Oliveira, CPF
082.297.886- 50, falecido em 01/09/2019, era brasileiro, natu-
ral de Pouso Alegre/MG, nascido 01/06/1986, filho de Dirce
Claret dos Santos e Celso Antonio de Oliveira. Assim sendo,
ficam CITADOS todos terceiros interessados para conheci-
mento do inventário e, querendo, habilitarem-se e/ou mani-
festarem-se no prazo de 15 (quinze) dias na forma do art.
627 e seguintes do CPC. Pouso Alegre, 12/08/2020. Eu,
______________ Gustavo Henrique Moreira do Valle, Juiz
de Direito. OAB/MG 130356

EDITAL DE CITAÇÃO

Decididamente, sou uma saudosista.  Caminho pela
Pouso Alegre atual, barulhenta e com trânsito caótico e vou
me lembrando dos lugares, das pessoas que ficaram na sau-
dade.

Nosso Mercado Municipal, por exemplo, possuía uma
arquitetura linda!  Era pintado de amarelo e bem em frente
havia uma praça quadrada.  No meio dela, o obelisco do cen-
tenário da cidade.  Quatro arvorezinhas raquíticas marcavam
os vértices do quadrado de grama rala e mal cuidada.  Os
engraxates espalhavam por ali suas caixinhas e disputavam
fregueses para lustrar o sapatos.  Tenho comigo que descobri
o segredo do brilho do couro, pois eles davam uma cuspida na
ponta dos calçados e vinham com um pedaço de lã fazendo
movimentos para dar um lustro estupendo.

Hoje o Mercadão cresceu, perdeu o encanto antigo e
se transformou em uma espécie de barracão que está sem-
pre em obras e não termina nunca.  Engoliu a praça do obelisco
e desse não se tem notícia.

Vovô costumava dizer que, quando o obelisco foi
construído em 1948, colocaram na base um baú contendo
notícias da época, documentos, fotos, moedas... E esse baú,
que hoje sei que se chama “cápsula do tempo” passou a fazer
parte de meu imaginário.  Minha curiosidade acerca de seu
conteúdo era grande.  Ele me atraía bem mais que os baús de      JOSY NERY

pirata das histórias que vovó contava.
Fico pensando em que planeta eu me encontrava na

época em que o obelisco foi demolido... Por que eu não
estive lá e perguntei sobre o baú de relíquias que sempre
aguçou minha curiosidade?  Por que esse obelisco, um mar-
co tão importante na história de nosso município, não foi
transferido para outro lugar, assim como os enormes obeliscos
egípcios que foram levados até para a Praça de São Pedro
em Roma?

É inadmissível a forma impiedosa com que adminis-
trações passadas foram destruindo o patrimônio histórico da
cidade!  Em conversas nas nossas reuniões acadêmicas tra-
tamos deste doloroso assunto com frequência.  A
desinformação sobre arte, cultura e história causa um dano
irreparável!

Por onde andará o lindo leão que enfeitava o jardim
da casa do Dr. Geraldo Clemente de Andrade?  O que foi
feito com o baú cheio de informações do pós-guerra, tra-
zendo as notícias daquele tempo para as gerações futuras?
Esse tal de progresso tem seu lado positivo, mas também é
uma erva daninha que vai se alastrando e apagando as mar-
cas do passado que têm raízes em nossa memória afetiva.

TRIBUNA 3423 8375
COMPRIMISSO COM A VERDADE

1 xícara de chá rasa de polvilho doce, 3 ovos,
500 g de mussarela ralada ou 4 ½ xícaras de
queijo meia cura ralado grosso, sal a gosto.

misture o polvilho e os ovos até formar uma mistura
homogênea.  Misture o queijo e o sal.  Leve à
geladeira por 2 horas.  Faça bolinhas e frite em óleo
quente e escorra em papel absorvente.
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ESPORTE

livrariaintelecto@yahoo.com.br
R.Capitão Pedro Narciso nº 85

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

PREFEITO FECHA CEMITÉRIO
PARA COMBATER

CRESCIMENTO DO COVID
PEQUENO MANUAL

ANTIRRACISTA R$ 24,90

PAFC MAIOR INVICTO
DO BRASIL

O REI

O PRIMEIRO HOMEM

Onze lições breves para enten-
der as origens do racismo e
como combatê-lo. Neste pe-
queno manual, a filósofa e
ativista Djamila Ribeiro trata de
temas como atualidade do ra-
cismo, negritude, branquitude,
violência racial, cultura, dese-
jos e afetos. Em onze capítu-
los curtos e contundentes, a
autora apresenta caminhos de
reflexão para aqueles que quei-
ram aprofundar sua percepção
sobre discriminações racistas estruturais e assumir a responsa-
bilidade pela transformação do estado das coisas. Já há muitos
anos se solidifica a percepção de que o racismo está arraigado
em nossa sociedade, criando desigualdades e abismos sociais:
trata-se de um sistema de opressão que nega direitos, e não um
simples ato de vontade de um sujeito. Reconhecer as raízes e o
impacto do racismo pode ser paralisante. Afinal, como enfrentar
um monstro desse tamanho? Djamila Ribeiro argumenta que a
prática antirracista é urgente e se dá nas atitudes mais cotidia-
nas. E mais ainda: é uma luta de todas e todos

Na primeira cena do filme já temos impressão de que
a fotografia e direção de arte serão impecáveis – e
são -, tendo em vista a ideia do filme em ser um “épico
de guerra”, mas que no decorrer se mostra mais como
um drama histórico; talvez por seguir muito a linha de
peças teatrais, o que não é no todo negativo sendo útil
para o desenrolar da história

O astronauta norte-americano Neil Armstrong embarca
em uma jornada histórica para se tornar o primeiro ho-
mem a pisar na Lua, em 1969. Os sacrifícios e custos de
toda uma nação durante uma das mais perigosas mis-
sões na história das viagens espaciais.

Confira a lista de clubes invictos atualmente,

1-      PAFC 23 jogos

2-      Grêmio de Porto Alegre 15 jogos

3-      Cuiabá do Mato Grosso 13 jogos

4-      Santa Cruz do Pernambuco 11 jogos

5-      4 de Julho do Piauí 10 jogos

vidiesemijoia.com.br

VISITE A NOSSA PÁGINA

Depois de um ano no clube, o trei-
nador Rogério Henrique pediu demis-
são do cargo na manhã desta sexta fei-
ra 28.

Rogério chegou ao PAFC em ju-
lho de 2019, comandou a equipe na con-
quista da segunda divisão e continuou a
frente do clube no Modulo II até a pa-
rada do campeonato devido a pandemia.

Os jogadores e a comissão téc-
nica tinham marcado para a próxima
terça feira a reapresentação para dar
continuidade ao campeonato que volta
no próximo dia 10 de outubro.

Segundo informações o treinador
enviou um whatzapp ao presidente do
clube Paulo da Pinta pedindo seu desli-
gamento do PAFC.

Junto com ele saíram o auxiliar
técnico Diego Paulista e o treinador de
goleiros e o preparador físico.

Rogério sai invicto do clube rubro
negro, ele comandou o PAFC entre

2019 e 2020 em 20 partidas com 15 vi-
tórias e cinco empates.

No final da tarde o clube soltou
uma nota oficial comunicando a saída
do treinador e de sua comissão técnica.

Segundo informações o presiden-
te Paulo da Pinta já esta a procura de

um novo comandante para dirigir o
time pelo restante da temporada.

Até o fechamento desta edição
ainda não havia um novo nome para
comandar o PAFC, mas não se as-
sustem se aparecer um sonho de con-
sumo para comandar o time.

ROGÉRIO HENRIQUE DEIXOU O
POUSO ALEGRE FUTEBOL CLUBE

Mesmo não se classificando para a segunda fase da
competição, o PAFC não perdeu na reta final e em 2019
voltou a campo para disputar a segundona. Acabou sendo
campeão invicto e conquistando uma das vagas para a pri-
meira divisão do Módulo II em 2020.

Nas cinco primeiras rodadas, em 2020, o clube  rubro
negro ostentou quatro vitórias e um empate. No próximo
dia 10 de outubro voltará a campo para defender a lideran-
ça da competição e sua invencibilidade de dois anos, sem
conhecer uma derrota sequer.

O Gama de Brasília estava na primeira colocação a
nível nacional, mas sua invencibilidade foi quebrada, esta
semana, após o time ser derrotado pelo Brasiliense na par-
tida de ida da final do campeonato do DF pelo placar de 3
a 1.

O Gama também não perdia desde 2018, e agora o
PAFC passa a ser a equipe com maior tempo de
invencibilidade no Brasil.

O PAFC está com 23 jogos sem perder e, em outu-
bro, quando retomar o campeonato, após a paralização por
conta da pandemia, o Dragão estará a dois anos sem per-
der uma partida oficial.

Vale ressaltar que a maior invencibilidade na história do
PAFC foi de 31 jogos entre os anos de 1986 e 1987.

 *Com informações de Donizete Barboza

O Pouso Alegre já tem data para retornar às ativida-
des. Os 14 jogadores remanescentes do início do Módulo II
do Campeonato Mineiro se apresentam à comissão técnica
na próxima terça-feira, dia 1º de setembro.

Do atual elenco, permanecem no Pousão os goleiros
Cairo, Jeferson Hermes e Ramon, os laterais Caio, Foguinho

O Pouso Alegre FC já tem data para retornar
às atividades!

e Nando, o zagueiro Lucas Rocha, os volantes Alex Nagib,
Mineiro e Roldan, o meia Matheus Souza e os atacantes
Genesis, Pedrinho e Romarinho.

Com isso, alguns nomes devem ser anunciados nos
próximos dias. O meia Luciano Mandi é o único já confir-
mado pelo gerente de futebol Léo Silvério. Pelo regula-
mento da competição, cada equipe pode ter até sete joga-
dores com idade acima de 24 anos. O técnico Rogério
Henrique conta no momento com cinco, podendo ainda
escolher mais duas peças para montar o elenco que bus-
ca o acesso para a elite do futebol estadual.

Líder do Módulo II com 16 pontos em seis jogos, o
Pouso Alegre volta a campo no dia 10 ou 11 de outubro
para enfrentar o Mamoré, de Patos de Minas, no estádio
Manduzão. A tabela ainda não foi confirmada pela Fede-
ração Mineira de Futebol. Devido à pandemia do
Coronavírus, a partida será com portões fechados.

Por Gleison Oliveira - Assessor de Comunicação PAFC.
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COISA SEM SENTIDO

A TV QUE NINGUÉM VÊ

800MILR$

 CUSTAR MAIS DE

POR ANO DOS COFRES PÚBLICOS
ATÉ ONDE VAI ISSO?

A TV QUE NINGUÉM VÊ

www.vidiesemijoias.com.br
AGORA AO SEU ALCANCE

ENTRE AGORA
NA NOSSA PÁGINA

SIM para tudo quem vem do executivo.  As urnas estão chegando e é bom que o povo

saiba disso e se sinta estimulado a mudar esta história.  A gastança no legislativo é uma

afronta para o povo que vive sofrendo para honrar seus compromissos. O correto mes-

mo seria rever o percentual de repasse para o legislativo e assim exigir de quem adminis-

tra essa “Casa de Leis” um melhor entendimento das finanças públicas

OS VALORES
FOI DISPONIBILIZADO NO ORÇAMENTO

DE 2020 O VALOR DE:

R$838.763,00

Gasto mensal de Locação de equipamentos para

o Canal de TV Digital e Rádio FM

 R$44.447,30. 
Sendo do total R$9.176,52 para Rádio.

Gasto mensal com (folha de Pessoal) Prestação

de serviços e operação de Canal de TV Digital e

Rádio FM

R$34.208,51. 
Sendo do total R$3.644,56 para Rádio. 

EDITAL DE CITAÇÃO

Juízo De 1ª Instância – Comarca De Pouso Alegre / Mg
Secretaria Da 3ª Vara Cível Comarca de Pouso Alegre/
MG - Secretaria da 3ª vara Cível - Edital De Citação -
Prazo de 20 (vinte) dias – A Belª. Juliana Mendes Pedrosa,
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca, na for-
ma da lei, etc. vem pelo presente Citar a requerida,
Cristiane Alessandra Nogueira dos Santos, inscrita no CPF
nº 074.543.166-62, atualmente em lugar incerto e não
sabido, nos autos do Incidente De Desconsideração De
Personalidade Jurídica Proposto Por Comercial Fegaro
Importação E Exportação Eireli, empresa devidamente ins-
crita no CNPJ nº 16.714.846/0001-23, em tramitação
neste juízo sob o nº 5000619- 18.2019.8.13.0525, para
que, em 15 (quinze) dias, apresente manifestação ao inci-
dente de desconsideração da personalidade jurídica ins-
taurado e requeira a produção das provas cabíveis, nos
termos do art. 135 do Código de  Processo Civil. E para
que ninguém pudesse alegar ignorância expediu-se o pre-
sente Edital, nesta Cidade e Comarca, publicado na for-
ma da Lei. Pouso Alegre/MG, 11 de agosto de 2020. K -
29/08e05/09

Espíritos amados, Anjos Guardiães, vós
a quem Deus, na sua infinita

misericórdia, permite velarem, pelos
homens, sede o nosso amparo nas

provas desta vida terrena. Dai-nos a
força, a coragem e a resignação;

inspirai-nos na senda do bem, detendo-
nos no declive do mal; que vossa doce
influência impregne as nossas almas;

fazei que sintamos a presença, ao nosso
lado, de um amigo devotado, que assista

os nossos sofrimentos e participe das
nossas alegrias. E vós, meu Anjo Bom,

nunca me abandoneis. Necessito de toda
a vossa proteção, para suportar com fé

e amor as provas que Deus quiser
enviar-me.

Aos Anjos Guardiões
e Espíritos Protetores

A boa administração pública é que respeita o dinheiro dos impostos que o
povo paga, efetuando investimentos em ações que possam trazer para a maioria dos
munícipes melhores condições de vida.

O que temos visto nos últimos anos é uma facilidade muito grande para se
gastar mal o dinheiro público. Tudo ocorre sem o menor escrúpulo. É comum ver
ações promovidas pelas instituições públicas que não trazem benefício algum para o
povo e consomem rios de recursos que, se bem aplicados, melhoraria a vida das
pessoas.

Trilhando este caminho desastroso, encontramos a Câmara Municipal que, ao
que parece, está pouco importando com o dinheiro público, afinal, ali sobram recur-
sos. E tanto é verdade que pelo menos duas vezes ao ano, notícias de que foram
devolvidos recursos para o prefeito, são divulgadas. Tiram fotos e infestam as redes
sociais para fazer o marketing pessoal, como se isso provasse alguma virtude. Mas o
caso que vem chamando a atenção da população mais atenta é a questão da TV
CÂMARA.

Um departamento com profissionais de elite, gente com experiência e capaci-
dade, mas, ainda que pese tudo isso, o que o Legislativo vem gastando com essa TV
não se justifica, pois não vem agregando nada à vida das pessoas que pagam por
esse serviço. Em resposta a este Jornal, a Câmara informou que para locação de
equipamentos, prestação de serviços e operação de Canal de TV Digital e Rádio
FM, no exercício financeiro de 2020, foi disponibilizado no orçamento o montante
de R$838.763,00, cuja informação encontra-se no portal de transparência.

É simplesmente inadmissível que o Legislativo continue gastando este montan-
te por ano com a manutenção de uma TV, QUE NINGUEM VÊ.

É preciso responsabilidade e respeito com o dinheiro público.
Não há uma programação que possa estimular a audiência, a grande maioria

da população sequer sabe que a TV CÂMARA existe. Não por outro motivo, os
programas têm baixíssima audiência.

Insistir na manutenção desta TV é pura vaidade, é jogar dinheiro público no
ralo, pois com um valor destes por ano daria para melhorar os investimentos na
Assistência Social com habitação para famílias carentes, ou ainda, construir uma
creche por ano.

O Poder Legislativo está precisando de um administrador que saiba como é
difícil e sofrido para o povo pagar impostos, para manter vaidade de meia dúzia de
passageiros, que ficam quatro anos dizendo SIM para tudo quem vem do Executivo.

As urnas estão chegando e é bom que o povo saiba disso e se sinta estimulado
a mudar esta história.

A gastança no Legislativo é uma afronta para o povo, que vive sofrendo para
honrar seus compromissos.

O correto mesmo seria rever o percentual de repasse para o Legislativo e
assim exigir de quem administra essa “Casa de Leis” um melhor entendimento das
finanças públicas.

OS VALORES CONSTANTES DA TABELA ACIMA FORAM
FORNECIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL
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HIPERMERCADORUA ALVARENGA
PEIXOTO:

 O MEDO DO ASFALTO

A Presidente do Partido CIDADANIA do Município de
Pouso Alegre – Minas Gerais, na forma da legislação elei-
toral vigente e do artigo 16 e seguintes do Estatuto desta
Agremiação Partidária, convoca os Convencionais devi-
damente adimplentes e habilitados ao exercício do voto,
para comparecerem à Convenção Municipal do CIDA-
DANIA 23 POUSO ALEGRE, a ser realizada no dia 10
de setembro de 2020, com início às 19:00 horas, e término
às 21:00 horas, na Rua Dr. Paulo Sebastião Guimarães,
nº 315, terceiro andar - bairro Cruzeiro nesta cidade de
Pouso Alegre – Minas Gerais, para deliberação da se-
guinte ORDEM DO DIA:

 ORDEM DO DIA:

1- Deliberar para quais cargos concorrerá o partido nas
    eleições de 15 de novembro de 2020;
2- A escolha dos candidatos do partido Cidadania de Pou
   so Alegre aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas
    eleições majoritárias do próximo dia 15 de novembro;
3- As propostas de celebração de coligações partidárias
    com outros partidos políticos, para os cargos majoritá
    rios nas eleições municipais de 2020;
4- A denominação da respectiva coligação partidária;
5- A escolha e designação de representante para coliga
   ção partidária com atribuições de Presidente de parti
   do para defesa de seus interesses, perante a justiça elei
    toral;
6- Escolha dos candidatos do Partido CIDADANIA de
   Pouso Alegre ao cargo de Vereador nas eleições pro
  porcionais do próximo dia 15 de novembro;
7- Sorteio dos respectivos números para os candidatos a
  Vereador do CIDADANIA de Pouso Alegre;
8- Delegação de poderes ao respectivo órgão municipal
   do CIDADANIA de Pouso Alegre, conforme os ter
    mos do Estatuto do Partido, e em especial, no tocante
   à competência e aos poderes para promover a substi
   tuição de candidatos às eleições proporcionais e de
   mais retificações e/ou regulamentações legais e perti
 nentes à convocação e ao pleito;
9- Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Obs. Em razão da pandemia de COVID – 19 será
obrigatório o uso de máscara, de álcool em gel,
distanciamento dos participantes e participação so-
mente dos filiados HABILITADOS e com direito a
voto.

    Pouso Alegre, 26 de agosto de 2020.

   Carolina Silva de Oliveira
   Presidente Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

 O Presidente do Partido Podemos (PODE) do Municí-
pio de Pouso Alegre, na forma da legislação eleitoral
vigente e do Estatuto desta Agremiação Partidária, con-
voca os Convencionais devidamente habilitados ao exer-
cício do voto, para comparecerem à Convenção Muni-
cipal do PODEMOS de Pouso Alegre, a ser realizada
no dia 10 de setembro de 2020, com início às 19:00 ho-
ras e término às 21:30 horas, na Rua Av. São Francisco,
320, bairro Primavera, em Pouso Alegre - MG, Câmara
Municipal de Pouso Alegre, para deliberação:

1 - Escolha dos candidatos do Partido Podemos (PODE)
de Pouso Alegre aos cargos de Prefeito e Vice-Prefei-
to, nas eleições majoritárias do próximo dia 15 de no-
vembro de 2020;

2 - Escolha dos candidatos do Partido Podemos (PODE)
de Pouso Alegre ao cargo de Vereador nas eleições
proporcionais do próximo dia 15 de novembro de 2020;

3 - Deliberação sobre propostas de coligações com ou-
tras agremiações partidárias;

4 - Sorteio dos respectivos números para os candidatos
a Vereador do Partido Podemos (PODE) de Pouso Ale-
gre;

5 - Delegação de poderes ao respectivo órgão munici-
pal do Partido Podemos (PODE) de Pouso Alegre, con-
forme os termos do artigo 12, III, do Estatuto do Parti-
do da República;

6 - Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Pouso Alegre, 27 de agosto de 2020.

 ANTONIO DONIZETTI MOREIRA DE ANDRADE
Presidente da Comissão Provisória do Podemos em

Pouso Alegre

CONVENÇÃO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

TEL 3429 6512
DE 2ª A 5ª DAS 12 AS 18 HORAS

SEXTA-FEIRA DAS 08 AS 14 HORAS

PARCERIA
COM A ACIPA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CAMAREIRA
SERVIÇOS GERAIS
VENDEDOR BALCÃO
VENDEDOR (A) EXTERNO
OPERADOR DE PERFILADEIRA
 AUXILIAR DE PRODUÇÃO
ANALISTA DE SUPORTE
VENDEDOR (A) EXTERNO
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
SUPERVISÃO DE VENDAS
AGENTE FUNENÁRIO
FRENTISTA / ATENDENTE
COLETOR DE LIXO
CAPINEIRO
PEDREIRO
SERVENTE DE OBRAS
CARPINTEIRO
AJUDANTE DE PRENSA
ASSISTENTE FISCAL
SUPERVISOR DE ARMAZEM
BALANCEIRO

Nossa reportagem esteve na rua Alvarenga Peixoto, e
lá conversamos com moradores, que estão muito pre-
ocupados com a possibilidade da prefeitura asfaltar a
via. Uma vez que aquela região vem sendo inundada
todas as vezes que chove, visto que a galeria é de bito-
la muito pequena pelo volume de água que é carreada
para aquela bacia. Caso ocorra o asfaltamento a preo-
cupação dos moradores é de agravamento no volume
de água que é depositado naquela região. “Primeiro
nós queremos que seja construído as galerias, que se-
jam trocadas as manilhas existentes por outras de mai-
or capacidade, as manilhas aqui são finas e o volume

de água é grande os bueiros não dão conta de captar
toda a agua que vem para cá” afirmou uma moradora a
reportagem do Tribuna.
Essa preocupação é porque várias ruas no bairro estão
sendo pavimentadas e essa impermeabilização contribui
para aumentar a velocidade da chegada das águas e
como os bueiros são pequenos os moradores temem
para uma piora quando começar o período de chuvas. A
prefeitura precisa conversar com os moradores e tran-
quiliza-los sob a possibilidade ou não do asfaltamento
na rua Alvarenga Peixoto.  Primeiro o povo quer galeria
depois o asfalto.

  UMA ASSINATURA

  LIGUE 9 9981 7421

  COMPROMISSO COM A VERDADE

  FAÇA

BAIRRO SÃO JOSÉ



Sábado, 29 de Agosto de 2020 A Tribuna  Pag 9

PRÉ - CAMPANHA DEVORANDO
LETRAS

 DECLARAÇÃO DE
CARINHO POR MEIO

DE ESCRITURA
PÚBLICA

Lendo A Tribuna do dia 8 último, deparei-me
com uma Nota de Agradecimento do Valdomiro Vi-
eira.  Convidado para submeter seu nome a  uma
Pré-Candidatura à Prefeitura de Pouso Alegre, de-
clinou o convite, afirmando que “A carreira políti-
ca exige dedicação e abdicação, não podendo ser
exercida senão com o absoluto comprometimento
para como bem social”.  Advogado brilhante, está
à frente do Curso de Direito da UNA.  É Membro do
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e foi Mem-
bro de nossa Academia de Letras. Em sua nota men-
cionou alguns educadores que, segundo ele, escul-
piram sua formação, citando Religiosos Pavonia-
nos, o Dr. Rômulo Coelho na área Jurídica e ex-
professoras do Colégio São José: D. Irene, Grafira
e eu.

Aproveito a coluna para agradecer e dizer a
ele que a honra foi minha por tê-lo como aluno bri-
lhante. Para provar sua excelência em Língua Por-
tuguesa, transcrevo aqui seu maravilhoso poema
OUTORGA:

“Silêncio nos tribunais!  Da vida, / partiu um
causídico, sentencie a saudade! / Publique-se o
adeus, oficie-se aos anjos. / O processo findou com
julgamento do mérito... //Leve ad vocatus, o terno
de linho, / o código surrado, o anel, a beca...  //
Leve, doutor, o grito empedernido: Justiça! / O mei-
rinho intimará todos os deuses: Absolvição! // Quan-
do se encontrar na situação celestial, / sorria com
Rui Barbosa, sonhe com Sobral Pinto... / Nós fica-
remos aqui, em noites de estudo, / empunhando a
espada de Themis... // Nas estantes, os livros fazem
homenagem / na linguagem do silêncio... / O diplo-
ma na parede, a lembrança da faculdade, / a má-
quina no canto da mesa... a cadeira, vazia... // Apon-
tamentos, cobertos de pó, / trazem à lembrança do
que somos... efêmeros... / As gravatas no armário,
a xícara de café esfriando.../ O cinzeiro aguardan-
do... resquícios do raciocínio. / O inventariante não
lerá testamentos... / No inventário da vida, hão ha-
verá sucesso, nem partilha... / O vento fechará a
porta do escritório / os amigos farão a genuflexão
da humildade... / Na última audiência, só haverá
instrução, /as testemunhas serão compromissadas
com o eterno sentimento... saudade... / Termos se-
rão assinados com lágrimas... / estará extinta a
punibilidade da matéria... / Aproximar-se-á o único
Juiz... / Estará perdoado, será lançado seu nome
no rol dos seus filhos. / Registradas suas lutas, pu-
blicados seus ideais... / Autuados todos os instan-
tes... / As custas serão recolhidas na forma das lem-
branças... / de todos os momentos...”

Querido Valdomiro, ainda faremos uma pausa
no tempo escasso para uma xícara de café, enquan-
to a discussão irá girar em torno do mesmo assun-
to: Capitu traiu Bentinho, ou não?

Por ser a vida efêmera, oxalá possamos nos
encontrar por muitas semanas, leitores. Deixo aqui
meu grande abraço para o Dr. Valdomiro e para
vocês.

                          JOSY NERY

Nesta sexta-feira, 28 de agosto, recebemos a no-
tícia da pré-candidatura a prefeitura de Pouso Alegre
do vereador André Prado (PV). A decisão foi tomada
em conjunto com as lideranças do partido e o vice da
chapa deve ser anunciado nos próximos dias.

Assim como fizemos com os demais pré-candi-
datos anunciados até agora, na semana que vem trare-
mos uma entrevista completa com André Prado para
saber os motivos que o levaram a tomar essa impor-
tante decisão.

ANDRÉ PRADO
PRÉ CANDIDATO A PREFEITO

Fachadas são iluminadas na cor verde, símbolo da es-
perança

Na noite dessa quinta-feira (27/8) as fachadas do
Palácio da Liberdade, região Centro-Sul de Belo Horizonte,
e do auditório JK, na Cidade Administrativa, ganharam ilu-
minação verde.

A iniciativa, determinada pelo governador Romeu
Zema, homenageia as mais de 5 mil pessoas que perderam
a vida pela covid-19 em Minas Gerais e também os profissi-
onais da área da Saúde, que diariamente estão na linha de
frente no combate à pandemia.

A cor verde foi escolhida por representar a esperan-
ça e ser adotada na medicina e enfermagem. A iluminação
diferenciada permanecerá por três noites consecutivas.

GOVERNO FAZ HOMENAGEM A
VÍTIMAS DA COVID-19
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A Academia Energia Vital foi inaugurada em 03/
09/1990oferecendo ginástica, musculação e ta-
ekwon-Do, um espaço montado com muito carinho
para oferecer saúde e qualidade de vida aos Pouso
alegrenses, enfim um sonho realizado!

E pouco a pouco foi ficando conhecida e queri-
da por todos, uma verdadeira família, e não parou
por aí, em outubro de 1995, inauguramos nossa pis-
cina e agora oferecemos um leque muito grande de
modalidades acompanhando as tendências do fit-
ness mundial, sempre com um ótimo trabalho.

Hoje comemoramos 30 anos, e eu só tenho a
agradecer primeiro a Deus, depois aos meus pais
Joaquim Moysés de Oliveira e Silva e Maria José
da Silva, a todos os alunos que passaram por aqui,
professores,nutricionistas, fisioterapeutas, recepcio-
nistas,auxiliares de limpeza,massagistas,residentes
em medicina, pessoal da manutenção, contador,
marketing e aos fornecedores de equipamentos e
materiais para a academia, enfim, todos que apoi-
am nossa empresa.

 Nossa missão é oferecer serviços de qualidade
no segmento de atividade física, com segurança,
respeito e a melhor experiência, tendo como foco
principal a excelência no atendimento, proporcio-
nando qualidade de vida e bem-estar para nossos
clientes.

Contamos com uma equipe de professores e fisi-
oterapeutas alinhados com a missão e os valores da
Academia Energia Vital, com excelente conhecimento
técnico e que acima de tudo amam o que fazem.

Nossas recepcionistas, vendedoras e meninas da
limpeza estão preparadas para prestar o melhor
serviço. Com excelência e compreensão do seu ob-
jetivo, encaminhando-o à modalidade que mais lhe
atenda.

Todos prontos e de braços abertos para recebê-
lo, orientá-lo e incentivá-lo. Oferecendo a melhor
experiência para o alcance de suas metas.

Nossa equipe:
Musculação- Alessandra,Júlio, Daniela, Aline,
Newton.
Ginástica localizada, Circuito funcional, Jump,
Step - Daniela.
Funcional Kids-Daniela e Denise.
Spinning-Raquel e Plínio.
Natação e Hidroginástica –Denise Pompeo,
Denise Prinz,Ludmilla, Daniela e Plínio.
Pilates –Verônica e Luciane.
Dança –Stefany.
Karatê –João Batista.
Recepcionistas e vendas –Virgínia, Rose e
Daniela.
Limpeza - Francisca e Virgínia

ACADEMIA ENERGIA
VITAL 30 ANOS

PREFEITURA SEM
TELEFONISTA PELA

MANHÃ

CARTA DO LEITOR

L.R.S.X

As reclamações quanto à ques-
tão do atendimento telefônico na pre-
feitura, já vêm de algum tempo. Se-
gundo informações, durante o perío-
do da manhã não há telefonista para
atender os telefonemas, devido a uma
possível licença do servidor respon-
sável pelo turno. Ocorre que a situa-
ção tem ocorrido há meses.

Ainda que o servidor esteja, re-
almente, de licença, surpreende o fato
de que ninguém teve a ideia de fazer
um desvio de chamadas no horário
em que a central telefônica da prefei-
tura está sem seu titular.

Uma cidade de 150 mil habi-
tantes, que tem uma prefeitura com
recursos suficientes para pintar o céu
de amarelo, não tem a coragem de
contratar uma ou mais telefonistas
para dar uma resposta mais rápida à
população, que busca uma solução
nos mais diversos departamentos da administração.

Certamente o prefeito não sabe disso, até porque
anda mesmo sumido da prefeitura. E seus subordinados
não levam os problemas ao seu conhecimento, por medo
de serem repreendidos.

O setor de telefonia é uma área muito sensível da
administração, pois é preciso presteza e paciência para
tolerar o eventual mau humor do contribuinte, que mui-
tas vezes quer ver seu problema solucionado naquela

ligação.
Agora, na prefeitura de Pouso Alegre só tem uma

telefonista, porque a outra servidora está de licença. O
prefeito passou quatro anos mal assessorado e tolerou
gente que só sabe bajular.

A população espera que algo seja feito, muito em-
bora já não acreditem, pois a  atual administração detesta
ser questionada.

Pouso Alegre bateu record esta semana em nú-
meros de pessoas infectadas por pela COVID-19. Che-
gamos a 30 óbitos e a cidade estava levando tudo isso
dentro da normalidade, sem nenhuma ação dos órgãos
competentes, muito menos do prefeito, que autorizou o
retonro à normalidade. Com isso, estamos tendo que
conviver com um aumento expressivo de pessoas
infectadas. Por consequência, vemos o número de óbi-
tos crescer, também.

Fiquei sabendo que até o prefeito teve que se afas-
tar da prefeitura, pois estava com suspeita de estar
infectado.

Ninguém está imune, pois não existe vacina, mas
o prefeito tem condições de ficar em sua fazenda com
todo o conforto, para fazer sua quarentena. Mas a mai-
oria das pessoas não tem esta condição e são obriga-
das a permanecerem em casa com seus familiares, co-
locando-os em risco.

Evidente que a economia é fundamental para a
sobrevivência das pessoas, principalmente pelo fato de

que raros são aqueles que têm reservas financeiras. No
entanto, neste momento, a preservação da vida deve ser
priorizada. Deste modo, o senhor prefeito deveria obrigar
a cidade a fazer uma quarentena para brecar esse aumen-
to de casos e, principalmente, o número de mortos.

Se não tomar providências e esquecer por alguns
dias o dinheiro e a politicagem, daqui a pouco teremos
mais mortos e a cidade estará estampada nos veículos de
comunicação, dentre as cidades com mais casos de Covid-
19. Surpreende que o Prefeito, sua Secretaria de Saúde
apenas continuem assistindo a esta escalada da morte.

O povo precisa ter um norte , precisa saber a quem
seguir , a impressão que passa é que o governo municipal
jogou a toalha  e  seja  o que DEUS quiser. O trabalho de
orientação precisa ser intensificado para evitar que o nú-
mero de contaminação continue nesta dispara que esta.

Até quando permaneceremos sentados, no aguar-
do do aumento do número de mortos?

SAÚDE EMSAÚDE EMSAÚDE EMSAÚDE EMSAÚDE EM

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO
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A Imagem da semana  é uma placa na Praça Senador Jose Bento ao lado da Catedral  a placa se
soltou do poste e ali ficou quinta e sexta-feira. A secretaria de Transito esta mesmo deixando a

desejar

OBRIGAÇÃO DE INFORMAR: Existem tantas
coisas que ficam escondidas no porão do fundo do
poço, que muitas vezes demoram a ganhar a luz. E
quando isso acontece, muitos se aborrecem. Nossa
missão vai continuar, doa a quem doer. O povo pre-
cisa saber tudo que envolve o dinheiro público. Pode
demorar, mas a gente vence a escuridão.

 CRÍTICAS SÓ PARA O PT: Quando o jornal
criticava a administração do PT, tinha gente que vi-
via dando tapinha nas nossas costas. Agora, quando
criticamos a atual gestão, a mesma pessoa fica de
cara feia, ainda que o problema seja o mesmo do
tempo do PT. Ou seja, dois pesos e duas medidas.

 AVCB DA CÂMARA: É inacreditável que o po-
der público exija tanto dos particulares e não dê o
exemplo. O prédio da Câmara Municipal ainda está
sem o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bom-
beiros). Quatro longos anos não foram suficientes
para resolver o problema. Como o poder público
vai poder cobrar dos particulares, aquilo que eles
mesmos não cumprem?

 SINTINDO FALTA: Na prefeitura tem muita gente
sentindo falta do prefeito, principalmente os baba-
ovos. Ninguém sabe o porquê do sumiço, nem os
pássaros verdes sabem onde ele está, ou o que acon-
teceu. Impressionante.

 TERCEIRIZAÇÃO: Todo mundo está preocupa-
do com a terceirização no serviço público, ação que
pode contribuir para ajudar a levar o IPREM ao CTI.
No caso da Câmara, os salários chegaram à estra-
tosfera e a terceirização passou a ser vista como uma
meta. Ou daqui a pouco o Palácio só servirá para
abrigar os servidores, que mandam mais que os ve-
readores. Dizem os pássaros verdes que tem servi-
dor enquadrando presidente.

 ISONOMIA: Que diferença será que tem o auxili-
ar administrativo da prefeitura para o auxiliar admi-
nistrativo da Câmara? Ou ainda qual a diferença en-
tre o motorista da Câmara com o da Prefeitura?
Ambos são servidores públicos, mas o salário é têm
quilômetros de distância um do outro. Se ocupam a
mesma função e realizam a mesma atividade por que
os salários são tão diferentes? ISONOMIA, é isso
que precisa ser adotado no serviço público.

GASTOS COM DINHEIRO PÚBLICO: Todo
gasto efetuado com dinheiro público precisa ter jus-
tificativas. Não é possível gastar o suado dinheiro de
impostos em algo que não traga retorno para a po-
pulação. E na Câmara Municipal o gasto com a TV
Câmara  não tem trazido retorno ao povo. Veja nes-
ta edição reportagem a respeito.

 JOGARAM A TOALHA: Aquela euforia do pri-
meiro momento, que mais parecia um regime ditato-
rial, passou. Agora a cidade está quase em seu ritmo
normal, no que se refere à presença da população
nas ruas. A restrição ainda continua para templos re-
ligiosos e liberado para os ônibus da Planalto. Pare-
ce que jogaram a toalha e os números de contamina-
dos e mortes só faz crescer.

PRESTAR CONTAS: Os vereadores precisam
prestar contas à população, dizer o que fizeram, quan-
to às suas atribuições. Tem gente que só bajulou o
Executivo nestes últimos quatro anos e tem pouca
coisa para mostrar. Este ano o povo gastou mais ou
menos TRÊS MILHÕES e SEISCENTOS MIL com
os vereadores. Pergunta: o que eles fizeram, que jus-
tifique esta despesa?

PREOCUPANTE: Esta “solução” que estão ten-
tando, para acabar com as cheias no centro da cida-
de, tem tudo para dar errado. Se continuarem jo-
gando água dentro destas galerias, a tendência é pi-
orar ainda mais as enchentes. Estão mexendo no meio
do problema, quando deveriam começar pela va-
zão. Se não há vazão, a água vai continuar represan-
do dentro das galerias. Quem viver verá, afirmou um
especialista no assunto.

VÍTIMA DA
POLÍTICA II

Esta semana, Elieser Castro, recém-desligado da
UNIVAS, apontou e esclareceu os motivos que
ele acredita terem resultado em sua demissão de-
finitiva da instituição.

“Após ser demitido, sem justificativas da
UNIVAS, em menos de 30 dias, me foi tirado o
segundo vínculo, que era de farmacêutico do
Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Tudo se
deu da mesma maneira, sem nenhuma justificati-
va ou justa causa.

Trabalhei por 22 anos no Hospital
das Clínicas, onde ingressei como farmacêutico.
Em pouco tempo assumi a coordenação da far-
mácia hospitalar, passando pela farmácia
oncológica e, através da nomeação feita pelo Go-
vernador do Estado, fui designado como vice-
presidente da Fundação, tendo passado por vá-
rios processos eleitorais de colaboradores e
assembleias, até que os nomes fossem apresen-
tados ao governador.

Após um ano de mandato, como vice-pre-
sidente, fomos surpreendidos com um comuni-
cado, de que a partir de data específica deixarí-
amos o Conselho Diretor. Esta ação será falada em
momento oportuno.

A partir daí, começaram as retaliações, perse-
guições e assédio moral. Começou a se consolidar após
uma conversa a portas fechadas na sala da presidên-
cia, onde, além de mim, se faziam presentes o presi-
dente da Fundação e o prefeito. Neste dia manifestei a
minha vontade de ser candidato a vereador da cidade
de Pouso Alegre, por um partido que não é da base de
sustentação do prefeito.

A partir daí, as retaliações e perseguições políti-
cas foram intensificadas. E como forma de punição, fui
transferido para o Asilo Betânia da Providência, insti-
tuição essa que não tem vínculo algum com a FUVS.
Acreditavam, os meus superiores, que trabalhar no asilo
seria uma punição e lá fiquei até a data de 24 de agosto
de 2020, quando aconteceu a demissão do último vín-
culo que eu mantinha com a instituição FUVS. Lamen-
tável o pensamento de meus superiores, achar que tra-

balhar no asilo seria uma punição, foi para mim uma
experiência incrível, com pessoas incríveis, que muito
me ensinaram nestes poucos meses que lá estive.

O que vem ocorrendo na FUVS vai na contra
mão da democracia, estão misturando a importância
da instituição com política partidária. Servidores têm
se manifestado contrários à filosofia que vem sendo
aplicada na instituição, onde os servidores têm temor
de se expressar por falta de democracia. Isso nos re-
mete aos anos 70, onde opositores à política da época
eram perseguidos e torturados por pensar diferente da-
queles que estavam no poder, período que levou o nome
de DITADURA. Depois de 22 anos deixo a institui-
ção com a consciência tranquila e com a certeza do
dever cumprido.

Vamos, agora, para uma nova etapa da vida, com
a ajuda de DEUS, o apoio incondicional de minha fa-
mília e com a força dos verdadeiros amigos”.

 IMAGEM DA SEMANA

“COLOCARAM OS INTERESSES POLÍTICOS
ACIMA DOS INTERESSES DA POPULAÇÃO”

Elieser Castro
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EDITAIS/OUTROS

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

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

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

  UMA ASSINATURA
  LIGUE 9 9981 7421

  COMPROMISSO COM A VERDADE

  FAÇA

A vós, Antônio, cheio de amor a Deus
e aos homens, que tiveste a sorte de estrei-
tar entre teus braços ao Menino-Deus, a ti
cheio de confiança, recorro na presente tri-
bulação que me acompanha (diga o proble-
ma que o aflige).

Peço-te também por meus irmãos mais
necessitados, pelos que sofrem e pelos opri-
midos, pelos marginalizados e aqueles que,
hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei
com que nos amemos todos como irmãos e
que no mundo haja amor e não ódio. Ajudai-
nos a viver a mensagem de Cristo.

Vós, em presença do Senhor Jesus,
não cesses de interceder a Ele, com Ele e
por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém.

Oração de Libertação
de Santo Antônio de

Pádua
O Coordenador  da Comissão de fundação
da Associação dos Produtores Rurais da
Ponte Alta e Entorno  - APROPAE, convida
pelo presente Edital, todos os produtores ru-
rais da comunidade Ponte Alta e Entorno, in-
teressados em criar a Associação a compa-
recerem na Assembleia Geral Ordinária de
sua fundação a realizar-se em:

Data:11/09/2020 às 14:00 horas
Local: Antiga Escola Municipal Ponte Alta
Endereço:Estrada Municipal na Comunida-
de rural da Ponte Alta com a finalidade de
tratar sobre os seguintes assuntos:

01- Fundação da Associação;
02- Análise e aprovação do Estatuto Social;
03-Eleição e posse de sua primeira Diretoria
Executiva e de seu primeiro
conselho fiscal.

Local/data São Gonçalo do Sapucai - MG,
28 de agosto de 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Ordinária


