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Ricardo Lima*

Sei não, eu inté que tô cum vontade
 de i vota. Mais na minha idade num

carece mais. Eu vô, quero parti dessa ca
cunciença tranquila de ter cumprido o

meu dever de cidadão.
Eu vo vota nu..... dispois eu falo.

é ver essa quantidade de obras
espalhada pela cidade. Fica muito nítido

que apesar da importâncias  elas
carregam uma dose muito grande de

oportunismo eleitoral.
Não precisa disso.

PLATAFORMA ON-LINE PREPARA ALUNOS
DA REDE ESTADUAL PARA O ENEM

TORRESMOS, GRIPES E FIGURAS
DE LINGUAGEM

Ricardo Alves de Lima - Advogado,
Professor e Membro da APL.

“Ataque é veneno.
E veneno só funciona

se você beber”

DE VIZIBILIDADE A SUA CAMPANHA ELEITORAL
TRIBUNA O JORNAL QUE FALA A VERDADE

“NUNCA ANUNCIE
SEUS

MOVIMENTOS
ANTES DE
FAZÊ-LOS”

Estudantes do 3º ano do ensino médio da rede estadual de
ensino já podem se inscrever para obter auxílio na prepa-
ração para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem). A Secretaria de Estado de Educação de Minas
Gerais (SEE/MG) vai disponibilizar, em parceria com o Sesi,
o "Enem Conectado", ferramenta on-line e gratuita, com
conteúdo preparatório para esses alunos.

Para ter acesso ao conteúdo e fazer parte do curso
extra, os estudantes interessados se inscrever no aplicativo,
gratuitamente, até a próxima sexta-feira (2/10). O link de
inscrição está disponível em
estudeemcasa.educacao.mg.gov.br.

Apoio

A ferramenta reúne, por exemplo, aulas on-line,
materiais de apoio para o estudante, simulados de provas e
um espaço específico para redação. O diferencial desse
recurso é que o aluno poderá escrever o seu texto e ver as
correções feitas pelos professores.

O curso é mais uma possibilidade de preparação,
mas não é obrigatório e a carga horária não será conside-
rada para o ano letivo.

Iniciativa "Enem Conectado" é uma proposta de curso extra
direcionada a todos os estudantes do 3º ano do ensino médio

Atividades

A iniciativa é única neste formato no país. O curso vai
ocorrer de outubro a dezembro e vai focar no que os estudan-
tes precisam aprender para realizar uma boa prova.

O Enem Conectado começará a partir de 13 de outubro.
Nos primeiros quatro dias a plataforma estará disponível para
que o estudante se ambiente com o espaço virtual. Já as aulas
começam efetivamente em 19 de outubro e vão durar até de-
zembro.

Inscrição

A inscrição deve ser feita por formulário eletrônico dis-
ponível em estudeemcasa.educacao.mg.gov.br. O aluno do 3°
ano do ensino médio interessado precisará preencher o nome
completo, CPF, endereço de e-mail, telefone de contato e en-
dereço residencial.

Também é necessário informar o nome da escola em
que estuda e o número da matrícula, além de informações so-
bre o responsável legal (nome completo, CPF e telefone de
contato).

Entre as figuras de linguagem se encontra, com todo des-
taque em seu posto, a ironia. Logo abaixo do seu pedestal se lê,
em letras douradas: Ironia consiste em dizer o contrário daqui-
lo que se quer expressar e, com isso, causar a reação do leitor,
do interlocutor ou do ouvinte.

A inscrição é clara, é concisa no dever de definir. Mais
didático que tudo, porém, é o exemplo. Vamos utilizar, então, a
ironia em uma frase e um contexto. Imagine-se uma cidade imagi-
nária, com ruas imaginárias, povo imaginário, pastéis de milho
imaginários, comércio imaginário. Nessa cidade imaginária há,
entre os imaginários populares, aqueles sempre insatisfeitos.
E esse lugar é acometido de uma imaginária pandemia, de uma
doença respiratória – graças a Deus imaginária – que com a
maior facilidade se espalha pelo ar que se respira, pelas distraí-
das mãos levadas ao rosto e, de maneira imprevisível, rouba de
uns todo o fôlego e mata, em outros traz febres e indisposições
e, a outros, ainda, nada causa.

Nesse contexto – e bons exemplos precisam de contexto
– a prefeitura da cidade imaginária se desdobra: inaugura um
hospital de campanha, reforça a higienização das ruas, de pon-
tos de ônibus, divulga boletins diários e campanhas e mais cam-
panhas de informação e conscientização.

Nesse contexto, apesar de tudo, um jornal imaginário
publica um texto segundo o qual “o prefeito prestigiou o comér-
cio em detrimento da saúde pública”. Este, deve ser, sem dúvi-
da, um exemplo de ironia. A não ser que tenha havido algum
equívoco na compreensão das campanhas de informação e

conscientização da população. Deve-se ter perdido o detalhe em que
o boletim epidemiológico era publicado com patrocínios do comér-
cio e incentivos ao consumo: Façam a roda da economia girar!

Ou, então, vamos tentar outro exemplo: X.Y.Z. cidadão da
cidade imaginária, cuja identidade se preserva aqui, ressentido de
tantos dias de quarentena, com saudade imensa dos amigos e da
vida boêmia, decide sair para tomar uma cerveja. Deixa sua casa e,
por incrível que pareça, não foi imediatamente impedido pelo prefei-
to! Um absurdo. Ao chegar no bar, encostar-se no balcão e guardar,
desengonçadamente a máscara no bolso – junto com a chave e o
celular – também não foi impedido pelo prefeito. Inaceitável. Na se-
quência, ao se embriagar e abandonar a última lembrança remota que
tinha ainda dos protocolos sanitários, também não foi retirado dali
pelo prefeito, não foi conduzido à força à sua casa e ali trancado.
Pasmem.

Pobre cidadão de bem que, na sua pureza e docilidade, não é
conduzido pelo prefeito. Pobre cidadão que não é tutelado. Precisa-
mos disso. Precisamos que nos peguem pela mão e nos ensinem o
que podemos ou não fazer.
Infelizmente as explanações sobre figuras de linguagem me tomaram
todos os caracteres permitidos. Quanto às gripes creio que, no exem-
plo, foram de alguma forma abordadas.
Já os torresmos, estes serviram apenas para chamar a sua atenção,
leitor. Que ironia.

A HORA DAS URNAS
ESTÁ CHEGANDO

Estamos a dois meses das eleições. O tempo pas-
sou tão rápido que ainda tem gente que é incapaz de dizer
cinco nomes dos quinze vereadores da atual gestão.

Esta indiferença, em parte, se deve à descrença da
população nos políticos, que são exaustivamente expos-
tos na mídia, pelas inúmeras denúncias de corrupção, mas
também, à falta de envolvimento dos senhores vereadores
com as causas populares.

As mídias sociais expõem, diariamente, as mani-
festações de descontentamento da população perante a
classe política, mas muitos se esquecem de que aqueles
senhores e senhoras só ocupam vagas eletivas, por que
votos populares lhes foram conferidos.

 Cabe aos eleitores promoverem as mudanças, e isso
só vai acontecer quando se dignarem a conhecer seu can-
didato, investigar sua vida pregressa. Claro que só isso
não assegura que a pessoa será um bom representante
popular, mas, ao menos, indica a primeira parte do traba-
lho foi feita. A segunda parte corresponde ao acompanha-
mento dos atos do candidato eleito.

Assim, não votem em quem o seu tio, mãe ou ami-
go indicar. Vote em quem você considera uma pessoa apta
a te representar, seja pelos serviços já prestados, seja pela
suposta capacidade que terá de realizar.

 Todos nós somos responsáveis pelo estado que se
instalou, pois, se a população não se manifesta contra o
mal feito de seus representantes eleitos, fica valendo o
antigo ditado: quem cala consente.

A cada dois anos, a população tem uma nova chance
de renovação política. No caso do município, quatro anos
são mais que suficientes para a pessoa mostrar a que veio.
As vagas do Poder Legislativo precisam ser preenchidas
por pessoas que estejam dispostas a, efetivamente, repre-
sentar sua comunidade. Quando o objetivo é desvirtuado,
seja para o benefício próprio ou para a bajulação desmedi-
da, não há motivos que fundamentem um pedido de reno-
vação de votos.

Na atual legislatura, os vereadores fizeram mais ho-
menagens, que o próprio trabalho. Foi, sem dúvidas, um
mandato jogado fora.

Está na hora de aperfeiçoarmos as nossas escolhas,
a fim de evitar que o dinheiro público seja destinado ao
pagamento de bajuladores de luxo, em detrimento das ne-
cessidades da população.

A  Câmara perdeu sua respeitabilidade e virou sím-
bolo da velha política, onde prevalece a mordomia a custa
do suor alheio.

As críticas já não incomodam grande parte deste
contingente político, que prefere fazer ouvidos moucos, a
reagir no sentido de demonstrar que a crítica não é mere-
cida. Simplesmente não se importam. Basta-lhes garantir
mais quatro anos de subsídios gordos. O resto é resto.
    Consciência e conhecimento são as duas armas que o
povo precisa portar. Conheça seu candidato, questione-o,
reflita, pois não há dinheiro que pague por quatro anos
perdidos.
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OBRA DE GALERIA NÃO
INSPIRA CONFIANÇA

 O RESPEITO AO SISTEMA

ACUSATÓRIO E A PROVA NO

DEVIDO PROCESSO LEGALS

 Autor é Professor Universitário no Estado de

São Paulo e Minas Gerais, Mestre em Direito e

advogado Criminalista.

homepage: moisesrosa.adv.br

PROBLEMA A VISTA

É sempre bom relembrar como deve ser a nossa
justiça criminal nos dias atuais ou, ao menos, como
ela deveria funcionar numa democracia. Levando-
se em conta que o nosso sistema é acusatório e sem-
pre trilhando o caminho de um processo penal de-
mocrático, não resta alternativa, senão buscarmos o
total respeito aos direitos fundamentais com a sepa-
ração absoluta de investigar, acusar e julgar. Cisão
essa pretendida com a lei 13.964/19.

Na maioria das vezes, a origem de uma investi-
gação é realizada pela Polícia Judiciária, através
de suas equipes especializadas, bem como pelos ór-
gãos do Ministério Público (GAECOS), todavia, é
comum haver certa confusão em achar que nesses
procedimentos criminais, logo de início, se investi-
gam fatos. Na verdade, conforme nos ensina Flávio
Antonio da Cruz: “o que se investiga são suspeitas.
É a suspeita que orienta e direciona as investiga-
ções. Saber se houve realmente um fato é o seu obje-
tivo fim e passa necessariamente por informes (rela-
tos não confirmados) que nada mais são do que sus-
peitas públicas”.

Caso haja a conclusão de que a suspeita é in-
fundada, por sequer haver indícios idôneos e sufici-
entes que a amparem, a medida imposta, é sem som-
bra de dúvidas a não deflagração do procedimento.
De outra sorte, se houver “justa causa” para o pro-
cessamento, seja administrativo ou judicial, deverá
ser deflagrado o ato administrativo pela autorida-
de, para a busca dos fatos que mais se aproximam
da realidade.

Isso não significa como muitos apregoam que a
autoridade deve sair em busca de uma verdade real,
como se ela, existisse para, intencionalmente perse-
guir aqueles que se encontram na condição de in-
vestigados. Filosoficamente, a verdade é algo ina-
tingível e no processo não é muito diferente, pois a
exata verificação e reprodução de um fato delituoso
estão longe de ser alcançados por aqueles ingênuos
que acham que podem trazer a baila exatamente o
que ocorreu.

Da mesma forma, também não significa que não
há verdades no contexto processual, fosse assim, es-
taríamos num jogo cênico e hipócrita dentro da casa
da justiça. O que importa é se buscar uma verdade
possível, e possível, obviamente, não se confunde com
verdade formal. Neste sentido, devem-se respeitar as
regras do jogo democrático e do devido processo
legal, o que não pressupõe, por óbvio que autorida-
des possam fazer o que quiser invocando uma ima-
ginada busca dos fatos de acordo com seus valores
pessoais. Impressiona muito nos depararmos com
profissionais baseando suas conclusões sob o fun-
damento de uma verdade real em pleno século XXI.

Outro equívoco é achar que a autoridade que
investiga, busca provas em relação à determinada
pessoa. O que ela na verdade faz, tecnicamente fa-
lando, é reunir os elementos de prova que vão ser
levados à apreciação judicial sob o crivo do contra-
ditório. Classificar como prova aquilo que não foi
contraditado pela outra parte, seria o mesmo que
admitir uma defesa formal para os acusados.

Há uma sequência de importância na seleção da
prova no transcurso do processo. É necessário o
contraditório justamente para que esses elementos,
quando confrontados pela parte contrária e não
contraditados, possam ganhar relevo na escala de
reforço do julgador. Não se trata de hierarquizar
provas, haja vista cada uma ter o seu próprio valor
dentro de um processo, mas sim da formação embri-
onária da prova.

Neste campo não se pode trabalhar com catego-
rias de presunção ou estatísticas, tentando justificar
que erros dessa espécie podem ocorrer, mormente,
porque o bem jurídico em risco é não só a liberdade
de quem esta sendo acusado, mas a segurança jurí-
dica de que o Estado está processando aquele que
realmente é autor de um crime. Jeremy Bentham afir-
mava que: “a arte do processo não é, na realidade,
nada além da arte da administração da prova”.

Por fim, tanto a separação de funções no que
tange aos elementos subjetivos do ato de investigar,
acusar e julgar, bem como a análise responsável das
provas trazidas pelas agências para o tabuleiro da
justiça, deve ser prestigiado pelo Estado incessante-
mente. Utilizar de justificativas utilitárias para o afas-
tamento dessas garantias com alto déficit cognitivo
na sua reprodução tende a enfraquecer o devido
processo legal e principalmente, o Estado democrá-
tico de direito que juramos respeitar.

APLAUSOS“Nossos aplausos para o Corpo de
Bombeiros de Pouso Alegre pelo atendimento rá-
pido e eficiência de serviço.“Se fomos prontamen-
te atendidos para o resgate de um gambá refugiado
no corrimão da Catedral, imagine só quando são
chamado para salvar vidas humanas! São heróis em
qualquer situação!

APLAUSOS AOS BOMBEIROS

Esta semana, a preocupação dos moradores
que residem no entorno da bacia do bairro Primavera
começou a aflorar, visto que uma chuva mansa fez
das ruas Bom jesus, São João e Monsenhor Dutra,
um rio de lama, fruto das “obras” de galerias que es-
tão sendo executadas nos morros próximos.

Parece que não existe acompanhamento da
meteorologia, pois mesmo com todas as previsões
mostrando que iria chover, a empresa não tomou ne-
nhuma providência técnica para evitar que um volu-
me enorme de lama fosse parar naquelas galerias,
que nunca foram suficientes para escoar as águas da
chuva de final de ano.

Falta fiscalização da prefeitura e acompanha-
mento das obras.

Não existe previsibilidade, mesmo com toda
tecnologia em mãos, capaz de prever que iria chover.
A impressão é que quanto pior, melhor, afinal, isso
serve para justificar a própria obra. Os moradores da
região já sofreram demais com as enchentes daque-
las vias. Ano após ano a história se repete, sem exce-
ções. Lembrando que o ex-prefeito Agnaldo Perugini
já gastou muito dinheiro público com obras que solu-
cionariam a questão, mas não tiveram sucesso.

A quantidade de lama, que foi carreada para
dentro das galerias, é incalculável, tudo porque faltou
previsibilidade da empreiteira e, evidentemente, ori-
entação da prefeitura, que tem a obrigação de fiscali-
zar a obra.

O prefeito precisa indicar alguém para ficar per-
manentemente nessas obras, a fim de evitar maiores
questionamentos nos próximos dias. A chuva foi pou-
ca e passou, mas, certamente, vai voltar e se não hou-
ver maiores cuidados, os prejuízos serão enormes.
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Social

Parabéns à Luciene de Castro,
pelo seu aniversário ocorrido dia

21.

Felicidades à Pabline Costa, que
comemorou seu Niver dia 21.

Parabéns ao jornalista Eduardo
de Souza, que comemorou seu

aniversário dia 21.

Abraços à jornalista Carla
Ramos, que brindou idade nova

dia 21. Felicidades!

Parabéns à querida Valdete Rocha,
que comemorou seu Niver dia 25.

Felicidades à Elisa Padilha
polo seu Niver ocorrido dia 25.

Parabéns à linda Raissa Santos,
que brindou idade nova dia 25.

Felicidades!

Dulce Feris Coelho comemorou seu aniversário no
dia 23 com os familiares.

Parabéns, querida!

Cida Loyola anivetsariou no
dia 22. Felicitações, Amiga!

Parabéns à fofa Marília Maria, que sopra
velinhas dia 26. Felicidades!

Nossos parabéns à querida Pâmela Regina
Marcelino, que brindou idade nova dia 24.

Parabéns à querida amiga Hailce
Sartoris, que comemorou seus

Niver dia 19. Felicidades!

Felicidades ao amigo Ailson
Figueiredo, que comemorou seu

aniversário dia 21.

Parabéns ao amigo Marcão
Guedes, que comemorou seu

aniversário dia 22.

Abraços à querida Sueli Tertuliano
que brindou seu Niver dia 21

Parabéns à Denise Lopes,
que comemorou seu
aniversário dia 23.

Felicidades à querida Cidinha Alvarenga, que
comemorou seu Niver ao lado de seu amado dia

23. Parabéns!
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(RECEITA DA CLEUNICE)

 MODO DE FAZER:

 INGREDIENTES

O MENOR E O MERCADO
DE TRABALHO

BOLINHO DE
CARNE MOÍDA

NÃO TEMOS FILIAIS

                    JOSY NERY

ALGO

ERRADO

E no corredor
do Hospício

Dois loucos se cruzam no
corredort do hospicio.

Um diz cadê a continencia?

O outro: Porque eu deveria
bater continencia para você?

Porque eu sou Napoleão
Bonaparte.

Quem te nomeou Como
napoleão?

Resposta: Jesus Cristo.

Espantado o outro louco
responde EU!!!!!!

A mãe de um menino chamado
Jesus lhe fez um pedido:

- Filho, vá até a padaria e me
compre 10 pães.

O menino meio distraído, pegou
o dinheiro e foi. Alguns minutos
depois Jesus ainda não havia
encontrado a padaria, até que

viu uma igreja, e achando
interessante entrou nela.

Chegando lá no meio de uma
missa, o padre disse : Jesdus
veio para nos libertar e salvar.

O menino apavorado: Não eu só
vim comprar pão

Em meio a uma pequena reforma que tive que fazer,
ao levar um cafezinho para o pedreiro, ouvi sua comovente
história e não vejo saída para ela.
      Abandonado pela esposa, ficou com cinco filhos aos seus
cuidados.  Dá um duro danado, pois nem sempre consegue
serviço, ainda mais neste tempo de instabilidade econômica.
Sua grande preocupação são os filhos menores, pois com o
fechamento das escolas, dois deles não estão conseguindo
acompanhar direito as aulas on-line.  “Este ano está perdi-
do. Não estão aprendendo quase nada, porque também tive
pouco estudo e não consigo ‘ajudar eles’ nas dificuldades...”
disse ele.
              Sua angústia maior é ter que trabalhar e não estar
por perto para ver o que fazem em sua ausência.  A menina
de 13 anos, por exemplo, até manifestou vontade de traba-
lhar em uma papelaria próxima, mas quando a proprietária
soube de sua idade, não lhe quis dar emprego.  E com justa
razão!   Os artigos 402 a 441 da CLT são claros quanto ao
ingresso de menores no mercado de trabalho.   No Brasil é
proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos (a não ser
na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos).  Dos 16 aos
18 anos o menor já deve ter sua CTPS – Carteira de Traba-
lho e Previdência Social, mas trabalhar com carteira assina-
da é uma outra história.  O empregador é obrigado a conce-
der ao menor o tempo necessário para frequência às aulas.
              Muitos menores de idade, ponderou ele, já rou-
bam, matam, estupram, vendem droga, acobertados com a

célebre desculpa de que são ‘de menor’. E são amparados
pela lei.  Mas trabalhar em um lugar que não é perigoso e
nem insalubre, não prejudica a moralidade e nem demanda
esforço físico, sua menina não pode.  Contou ainda que a
garota não gosta muito de estudar, não se interessa por lei-
tura e não domina bem as quatro operações.  Seria uma
maravilha se ela pudesse atender fregueses, pois aprende-
ria a conversar melhor, a ter que lidar com números, fazen-
do pequenos cálculos.
              Disse que, em tempos normais, era mais fácil, pois
as crianças saíam para a escola, tinham merenda boa,
aprendiam um pouco a cada dia.  Agora é uma falta de
serviço sem fim.  Ficam muito tempo na rua, aprendendo o
que não devem.  Os mais velhos não têm voz ativa para
disciplinar os menores.  Carecem de princípios básicos de
educação e de valores.
              Penalizada com a situação, ainda considerei que
o número de filhos sempre é inversamente proporcional ao
poder aquisitivo das famílias.  Cada caso é um caso, mas
que muitas vezes as leis chegam a ser perversas é inegá-
vel.  O Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo,
é um conjunto de normas bem intencionadas que visam à
proteção integral dos mesmos.  Mas há de se convir que
algumas situações escapam do controle das famílias, e a lei,
ao invés de proteger, deixa os menores a mercê do destino,
levando-os a uma história com um desfecho quase sempre
infeliz.

Misture a carne, o ovo, a  batata, o Sazon, a cebola
e o sal.  Faça bolinhos e passe no ovo batido e na
farinha de rosca. Fritar em óleo quente.

500g de carne moída, 1 ovo, 2 batatas médias
cozidas e espremidas, 1 cebola média ralada, 1
envelope de Sazon vermelho, sal a gosto. Para
empanar: 1 ovo, 1 xícara de farinha de rosca.
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ESPORTE

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

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

NOTRE-DAME R$ 29,90

TRES HOMENS EM
CONFLITO

ERA UMA VEZ NO

PAFC MARCA AMISTOSOS
E  TRAZ NOVE REFORÇOS

QUERO SER CAMPEÃO
E SUBIR COM O PAFC

KEN FOLLETT JÁ
VENDEU MAIS
DE 160 MILHÕES
DE LIVROS NO
MUNDO.Contém
trecho do livro inédi-
to O crepúsculo e a
aurora.Os direitos
autorais deste livro
serão doados para
ajudar na reconstru-
ção da Notre-
Dame.Em Notre-
Dame, Ken Follett
descreve as
emoçõesque sentiu
ao saber do incên-
dio que quase des-
truiu uma das mai-

ores catedrais do mundo:”A magnífica Catedral de Notre-
Dame de Paris, uma das maiores realizações da civili-
zação europeia, estava em chamas. Aquela visão nos
deixou estupefatos e profundamente perturbados.

O PAFC visando à volta do Campeonato Minei-
ro do Módulo II irá realizar três jogos treinos, para que
o técnico Ito Roque possa conhecer melhor seus co-
mandados e armar a equipe para a sequência do cam-
peonato.

Antes da paralização, o PAFC estava na lideran-
ça da primeira fase da competição. Após seis meses de
paralização, a FMF autorizou a volta da competição e
todos os times tiveram que remontar seus elencos. No
caso do PAFC, além do elenco, teve ainda de remontar
a comissão técnica, também.

Ito Roque foi o escolhido para dar continuidade
ao trabalho e, além dos 14 jogadores remanescentes no
clube, ainda ganhou nove reforços para as rodadas se-
guintes.

Chegaram os jogadores Welder, lateral direito, os
zagueiros Gabriel Paraíba e Pedro Vitor, o meia Elvis e
os atacantes Lauder, Pedro Gabriel, Wesley, o colombi-
ano Palácios e o centro avante Alvinho.

Para Ito Roque o time tem que ter, pelo menos,
dois jogadores em cada posição, para chegar perto do
ideal e continuar forte na competição, que o PAFC li-
dera com folga.

Alvinho, o último a chegar, foi artilheiro do Água
Santa, que disputou a Série A do paulistão 2020.

Após semanas de treinos táticos e preparação
física, nos próximos dias o treinador colocará o time
em campo em jogos treinos, o primeiro compromisso
será neste sábado, 26, às 10 horas, na cidade de Rio
Claro, contra o Velo Clube, time que disputa a Série A
do paulista. Na terça-feira, 29, o PAFC enfrentará o
Água Santa, em Diadema, às 15:30h e, no próximo
sábado, 3 de outubro, uma semana antes da reestreia
no módulo II, o PAFC receberá, no Manduzão, o Atlé-
tico de Três Corações, às 10 horas.

Em 2019 as equipes se enfrentaram na semifinal
da segundona e o PAFC levou a melhor, vencendo os
dois jogos e conquistando a vaga para o módulo II.

O  atacante Lauder, formado na base do Corinthians,
é mais um dos reforços para o técnico Ito Roque, rumo à
retomada do campeonato mineiro do Módulo II.

O jogador ainda não foi apresentado oficialmente
pelo clube, mas já treina forte visando à retomada do cam-
peonato, no dia 11 de outubro, no Manduzão, contra o
Mamoré de Patos de Minas.

O atleta de 24 anos disse que a possibilidade de
conquistar o módulo II e chegar à elite do futebol mineiro
não sai de sua cabeça “A expectativa para o campeonato
é alta, a gente sabe a proporção que é e a projeção que
pode possibilitar, lá na frente, para a gente e para o clube.

O clube vem de um título [Segunda Divisão do Mineiro]
e seria bem bacana participar de um título agora, conse-
cutivo. Não passa outra coisa na minha cabeça e na ca-
beça dos outros jogadores, que não seja o título. O Pouso
Alegre é um time grande, bem estruturado, com jogado-
res de qualidade e experientes. Confiamos muito no tra-
balho e no professor [Ito Roque] que chegou agora.
Temos tudo para chegar longe”, disse o jogador.

Lauder, além da base no Corinthians, passou tam-
bém pelo ABC de Natal, Globo e pelo Nacional de São
Paulo, clube este que estava defendendo antes da para-
lisação do futebol, por conta da pandemia.

Durante a Guerra Civil Americana, um pistoleiro mis-
terioso e dois estrangeiros decidem juntar suas forças
para encontrar um tesouro escondido. Cada um dos
homens conhece apenas uma parte da localização da
fortuna, o que força essa parceria. O problema é que
nenhum deles tem a intenção de dividir a riqueza

 OESTE

Em virtude das terras que possuía serem futuramente a
rota da estrada de ferro, um pai e todos os filhos são bru-
talmente assassinados por um matador profissional. En-
tretanto, ninguém sabia que ele, viúvo há seis anos, tinha
se casado com uma outra mulher, de Nova Orleans, que
passa ser a dona do local e recebe a proteção de um hábil
atirador, que tem contas a ajustar com o frio matador



Sábado, 26 de setembro de 2020 A Tribuna  Pag 7

PERIGO SEM FIM

Quem matou o suicida”“Este é o título do novo livro
de Airton Chips.“      Seis anos depois de “Meninos
que vi crescer”, o colunista policial e escritor Airton
Chips lança agora seu segundo livro de crônicas poli-
ciais. “      “Quem matou o suicida?” segue a mesma
linha de “Meninos que vi crescer”, lançado em 2014.
São crônicas policiais vivenciadas pelo policial e
colunista ao longo da sua carreira, nos últimos quaren-
ta anos.Quem matou o suicida” pode ser encontrado
e adquirido nas livrarias e bancas de jornais de Pouso
Alegre e região, ou, através do site
“www.facebook.com/blogdoairtonchips/shop” - entre-
gue sem custo em qualquer lugar do Brasil.

LANÇAMENTO

ESTRADA DO
PANTANO

Linha trasejada = Permissão de ultrapassagem  em curva, pode isso?

  UMA ASSINATURA

  LIGUE 9 9981 7421  COMPROMISSO COM A VERDADE

  FAÇA

A Prefeitura de Pouso Alegre,
através da Secretaria de Obras e a Se-
cretaria de Trânsito, continua sua polí-
tica de colocar em risco a vida da po-
pulação pousoalegrense.  Na última
semana um grave acidente ocorreu na
recém asfaltada estrada do Pantano,
onde um motociclista ficou gravemen-
te ferido. Essa semana a prefeitura está
concluindo a fase de pavimentação e
sinalização de um trecho a continua-
ção da Avenida Maj. Armando Rubens
Storino.

Com a claro intuito de mais uma
obra eleitoreira, foi colocado o asfalto
em uma via estreita e sem calçadas,
onde as pessoas são obrigadas a dis-
putar espaço com os veículos e, que
com o advento do asfalto, circulam com
altas velocidades, trazendo um risco
enorme aos pedestres, principalmente
crianças e idosos.

Para amenizar o perigo, a Se-
cretaria de Trânsito mais uma vez en-
tra em cena, com sua conhecida falta
de responsabilidade e qualificação téc-
nica, ignorando o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) e as diversas Reso-
luções publicadas pelo Contran. Fo-
ram instalados redutores de velocida-
de (quebra-molas), placas e as faixas
pintadas no piso. Porém, o que se
constata no local é a total falta de res-
ponsabilidade pelo órgão, uma vez que
a sinalização das “faixas tracejadas”, conforme o CTB e
a Resolução 236 do Contran, devem ser utilizadas para
vias com possibilidade de ultrapassagem (Altas velocida-
des) e com uma boa distância de visibilidade, fato que
não ocorre no local, inclusive com a existência de curvas,
o que dificulta a visão - é impensável um órgão público
permitir ultrapassagens naquele local. Além disso, foram
implantados diversos “quebra-molas” o que contradiz ain-
da mais a decisão da secretaria: “como pode liberar a
ultrapassagem e ao mesmo tempo instalar redutores de
velocidade? “

O que vemos é a incapacidade técnica de um
órgão que deveria zelar pela segurança dos mais vulne-
ráveis, como pedestres e ciclistas. Mas, que pelas suas
ações, demonstra claramente que não se importa com
as vidas, criando vias asfaltadas propícias as grandes
velocidades e ao mesmo tempo implantando sinaliza-
ções com erros gravíssimos, induzindo e levando os
condutores a cometerem erros, que podem ser fatais.

O acidente do Pantano e a sinalização da Aveni-
da Maj. Armando R. Storino são o retrato do descaso
dessa administração com a vida!

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
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ESPORTE ABANDONADO

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 da Comarca
de Pouso Alegre/MG, na forma da lei, etc... FAZ sa-
ber a todos quanto o presente edital virem ou dele co-
nhecimento tiverem que perante este Juízo e Secreta-
ria da Vara de Família, Sucessões e Ausência da
Comarca, se processam os termos dos autos da ação
de inventário, sob o nº5010026-48.2019.8.13.0525, dos
bens deixado por Pedro Alves da Cunha Filho, viúvo,
falecido em 22/06/2019. Assim sendo, ficam CITA-
DOS todos os terceiros interessados para conhecimen-
to do inventario e primeiras declarações e querendo,
habilitarem-se e/ou manifestarem-se no prazo de 15
dias na forma do art 627, I a III do CPC, contados do
término do prazo de validade do edital. Pouso Alegre,
16 de setembro de 2020_________ Gustavo Henrique
Moreira do Valle, Juiz de Direito.
OAB/MG66331

PROCESSO Nº5010026-48.2019.8.13.0525
CLASSE:(CIVIL) INVENTARIO (39)

REQUERENTE: TEREZA CRISTINA RODRIGUES DA
CUNHA

INVENTARIANTE : PEDRO ALVES DA CUNHA FILHO

Comarca de POUSO ALEGRE/Vara de Familia ,
Sucessões e Ausência da Comarca de Pouso Alegre

Justiça de Primeira Instância

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO Nº5005757-29.2020.8.13.0525
CLASSE:(CIVIL) INVENTARIO (39)

REQUERENTE: ANNA MARIA GUIMARÃES RIBEIRO
 e outros

INVENTARIANTE : AUGUSTO DUARTE RIBEIRO

Comarca de POUSO ALEGRE/Vara de Familia ,
Sucessões e Ausência da Comarca de Pouso Alegre

Justiça de Primeira Instância

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMARCA DE POUSO ALEGRE . Secretaria da
vara de Familia,Ausencias e Sucessões de Pouso Ale-
gre. MG EDITAL DE CITAÇÃO – 20 DIAS – O
Bel. Gustavo Henrique Moreira do Valle, MM. Juiz de
Direito da vara de família, Ausências e Sucessões da
Comarca de Pouso Alegre/MG, 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 Família, Ausência e Sucessões
de Pouso Alegre/MG, se processam os termos dos au-
tos da ação de inventário, sob o nº5005757-
29.2020.8.13.0525, dos bens deixado por AUGUSTO
DUARTE RIBEIRO, falecido em 25/05/2020, o qual
era inscrito no CPF nº 003.429.396-5, assim sendo,
ficam CITADOS todos os terceiros interessados para
conhecimento do inventario e, querendo, habilitarem-
se e/ou manifestarem-se no prazo de 15 (quinze)dias
na forma do art 627, I a III do CPC. Pouso Alegre, 16
de setembro de 2020 eu_________ Gustavo Henrique
Moreira do Valle, Juiz de Direito.

4 ANOS DE

ABANDONO
Padre Carlos Raimundo M. Pereira comemorou seu
JUBILEU DE CRISTAL DE ORDENAÇÃO SA-
CERDOTAL no dia 18, durante Celebração Eucarística
realizada no Santuário.“15 anos de vida sacerdotal traz
o significado da transparência, solidez e vitalidade. “Re-
ceba os cumprimentos deste jornal, pedindo a Deus
que continue a iluminar sua bela trajetória vocacional.

Um passeio pelos bairros da cidade é capaz de
dimensionar a inoperância da Superintendência de Es-
portes durante os últimos anos. As quadras abandona-
das são o retrato da gestão na área, que fez muito baru-
lho e apresentou poucos resultados.

As fotos que ilustram esta reportagem referem-se
às quadras dos bairros recanto dos Fernandes, Prima-
vera e São Cristóvão.

No primeiro bairro, a quadra permaneceu, du-
rante todo este mandato, completamente abandonada,
com telhado quebrado, banheiros destruídos, sem pin-
tura e laterais sem capina. Ela está localizada aos fun-
dos da Loja Maçônica e seu estado de precariedade
pode ser observado por qualquer pessoa mais desavisada
que passe pelo local.

No bairro São Cristóvão, o campo foi motivo de
citação pelo vereador Adriano da Farmácia como: “um
pasto para criar égua”, e assim continua. No meio gra-
mado há muitos cupins e o alambrado está totalmente
comprometido, resultado do abandono do poder públi-
co.

Apesar da incapacidade inconteste de gerir a pas-
ta, o atual Superintendente de Esportes foi mantido no
posto, com o intuito de passar aos críticos de que não
adiantava fazê-lo, pois a decisão era a do Prefeito, ain-
da que a inépcia do responsável acarretasse prejuízo à
sociedade pousoalegrense na área do Esporte.

Muitos administradores públicos exercem suas
funções como se estivessem em uma eterna queda de
braço e se negam a fazer a análise das críticas, como se

Quanto à quadra do bairro Primavera, situada na
Rua São Pedro, entre as Ruas Monsenhor Dutra e Pro-
fessor Queiros Filho, os moradores já fizeram inúmeras

reinvindicações à Prefeitura para que fosse construído
um fechamento em alambrado, mas não foram atendi-
dos. Está ai a imagem do abandono.

isso fosse subjugá-lo. Pelo contrário, quem escuta a crí-
tica, analisa e implementa mudanças demonstra que está
a serviço da população e não das próprias vontades.

Evidente que as atribuições de um prefeito são
muitas e o dia é curto para que consiga se dedicar a
todas as atribuições, não por outro motivo, ele tem
uma equipe a quem deve ouvir e até mesmo os verea-
dores, que, em tese, deveriam representar a voz da
sociedade.

Enquanto estas pessoas, que deveriam dizer a
verdade ao Prefeito, continuarem a falar somente o
que ele quer ouvir, os reclamos da cidade continuarão
sem ecoar no Palácio dos Carijós.

Vaidades não têm lugar no exercício da gestão
pública. Perde o administrador e a população.

PARABÉNS
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POLÍCIA DEVORANDO
LETRAS

 O PÃO QUE O DIABO
AMASSOU

POLÍCIA CIVIL
DESVENDA LATROCÍNIO

BOA NOTÍCIA

Recebi esta interessante crônica da CRISTIANA
LIBÂNIO, Secretária da nossa APL, cujo título dei-
xou-me intrigada e também convencida. Escritora,
Pedagoga, Especialista em Neuropsicologia, Terapeuta,
Palestrante e criadora da Pedagogia Quantum.
     “Pelo jeito que o mundo anda, será que o Diabo
virou padeiro?
      Como pode existir miséria, males e doenças, se a
Meta Maior é a Felicidade e o Amor?  Como é possí-
vel, uma Inteligência Suprema, permitir o sofrimento
da humanidade?  Por que as pessoas creem mais na
dor, do que no Amor e sobrepõem o medo à Fé?  Por
que alguns atraem alegrias e outros comem o pão que
o Diabo amassou?  Há algo maior por trás dos aconte-
cimentos da Vida?
         A misteriosa ‘Organização Inteligente’ dos fa-
tos da Vida é fantástica!  Um espetáculo de
sincronicidade e aprendizagem, divinamente coorde-
nado, mantém toda criação em consonância com a
Evolução.
         Precisar sofrer para ser feliz é uma crença que
permeia o mundo mental da humanidade, produzindo
efeitos drásticos e permanentes.  Permanentes, até que
cada um consiga mudar essa informação dentro da
sua mente.
         Então, por que o mundo está assim? Por que a
vida está assim?  Questionar e ‘filosofar’ abre a cons-
ciência e alimenta a alma.
         Podemos nos comparar a um computador.  Nesta
perspectiva, nos mantemos conectados ao mundo e à
mente coletiva, como ocorre com a internet.  Mente
coletiva se refere ao que a humanidade pensa e sente.
      Então, quando estamos conectados à internet, em
segundos, recebemos informações instrutivas ou lixo
virtual, basta um clic e você faz uma ligação, cai na
rede, acessa um vírus, abre um e-mail e tudo já estará
dentro do seu computador.
       Como um computador,  também vivemos ‘liga-
dos’ a uma espécie de rede virtual, pela qual acessamos
de tudo.  Em fração de segundos captamos crenças,
pensamentos, energias e padrão de conduta da huma-
nidade: a mente coletiva, contaminada com doenças e
negativismo. Essa rede nos coliga aos sofrimentos,
mesmo que isso ocorra inconscientemente.  Aí, joga-
mos a culpa nas ‘mensagens’ que chegam em nossa
‘caixa de entrada interior’: nossa mente.  Quanta ino-
cência! Quanta incoerência!
     Será que alguém acredita mesmo que o ‘Diabo’
faria pãezinhos bem amassadinhos para comermos?
(Se é que o Diabo existe.  E se existisse, mandaria
alguém fazer o trabalho duro e sujo por ele.  Quem
seria?)  É o próprio homem que amassa o seu ‘pão de
cada dia’, com ingredientes de pessimismo e falta de
fé, para assar no fogo das crenças no mal, causando
sofrimentos.  Cada um faz o seu próprio pão.
       Será que estamos usando a receita de ‘pão do
Diabo’?  Em que tipo de informações nos mantemos
conectados?
         É urgente que estejamos acessando informações
do Bem e da Felicidade.  Como?  Selecionando nossas
conexões e percebendo que dentro de nós está o nos-
so coração, o HARDWARE (na área da computação
se aplica à unidade central de processamento, à me-
mória e aos dispositivos de entrada e saída) que nos
conecta à consciência superior: DEUS.”
       Refletindo no fato de que cada um come do pão
que amassa, deixo aqui meu abraço. Até a próxima
semana!

    JOSY NERY

No dia 7 de agosto
aconteceu um latrocínio
no bairro Anhumas, zona
rural de Pouso Alegre.

Emerson Adriano
Camargo acabou sendo
baleado em seu próprio
sitio após reagir a um as-
salto.

Ao todo seis assal-
tantes entraram no sítio
para realizar o roubo, o
dono do sítio que estava
na companhia de sua es-
posa acabou reagindo e
foi baleado, a vitima foi
socorrida, mas após uma
semana no hospital não
resistiu e acabou morren-
do.

A Polícia Civil co-
meçou a investigar o cri-
me na zona rural e apu-
rou que seis bandidos estavam envolvidos no crime e che-
gou a três deles que foram presos.

Werley Máximo, mais conhecido como “Coringa”,
Lucas Silvério da Silva o “Caguinha” e Lúcio Mauro Vilela
da Silva.

Durante a prisão pelo crime de latrocínio, os polici-
ais civis descobriram que Lúcio Mauro e Lucas também
estavam praticando o crime de tráfico de drogas.

Em uma casa de Lucio Mauro no Parque Real os
policiais encontraram 14 kilos de pedras de crack e coca-
ína.

Lúcio Mauro e Lucas, além do crime de latrocínio
ainda responderão por tráfico de drogas.

O trabalho da Policia Civil foi feito pela equipe de
furtos e roubos que ainda buscam prender os outros três
envolvidos na morte do sitiante Emerson Adriano Camargo.

Lúcio Mauro Vilela da Silva Wesley Máximo (coringa) Lúcas Silvério da Silva(Caguinha)

DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA BANANA

Após vinte anos de espera uma BOA NOTICIA. A Lagoa
da Banana esta passando por um trabalho de despoluição e lim-
peza.

Este trabalho era esperado por todos visto que o local
que podera ser usufruido pela população como um ponto de

lazer.  Vamos acompanhar o andamento deste trabalho e espera-
mos que não sofra descontinuidade.

Para o bem da cidade que a mais de vinte anos tem a lagoa
como um deposito de esgoto. NOTA 10
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CARTA DO LEITOR

Assinatura Anual R$60,00 Reais

ASSINE A TRIBUNA
9 9981 7421

02 ANOS Só R$100,00 Reais

O JORNAL
QUE FALA A
VERDADE

CARRO INVADE
PASTELARIA NO

CENTRO DA CIDADE

ACIDENTE

Não é novidade que nosso estilo de vida atual
requer muita Inteligência emocional, em razão de nos-
sas jornadas de trabalho cada vez mais intensas, co-
branças internas e externas, acabamos por não ter
um tempo ocioso e de relaxamento e acabamos ansi-
osos, estressados e muitas vezes, até desmotivados.
Devemos então procurar formas de nos
reequilibrarmos, pode ser através de terapia, da prati-
ca de exercícios físicos, praticando um hobbie (se ain-
da não sabe qual o seu, que tal ir conhecendo o que
você mais gosta de fazer quando tem uma hora vaga?
Aproveite para trabalhar seu autoconhecimento).
Nessa busca por algo para manter o equilíbrio emoci-
onal, saiba que o método Pilates pode te ajudar e
muito.

O método Pilates em suas mais variadas for-
mas busca não apenas trabalhar a parte física, mas
também mente e espírito, através de um trabalho mais
atento da respiração, a concentração durante a exe-
cução dos exercícios, trabalha memória, a atenção
aos “comandos” do (a) instrutor (a) ativa sua inteli-
gência auditiva, sinestésica e visual.
Durante a prática dos exercícios, precisamos estar
focados no momento presente, trabalhando o contro-
le perfeito de corpo e mente.

Mas Pilates não é apenas essa pratica de exer-
cícios, ao criar sua sequência, Joseph Pilates também
pensou no bem estar geral, físico e emocional, ele
acreditava na importância dos cuidados com nosso
corpo, nossa alimentação, nossos momentos de lazer
junto de familiares e amigos, de praticas ao ar livre
para recebermos todos os benefícios que a natureza
pode nos oferecer, na importância aprender coisas
novas... tudo isso para contribuir para nosso bem es-
tar geral, a pratica do método então, vai muito além
de seu tempo dentro de um estúdio, é também o modo
nosso de viver, de procura pelo que nos faz bem. Tudo
isso foi pensado há mais de cem anos atrás, o que
mostra como ele era e seu método já estavam à fren-
te de seu tempo.

Verônica Bernardes da Silva
Fisioterapeuta CREFITO 225003

Instrutora de Pilates

SAUDE EM
FOCO

O PAPEL DO
MÉTODO
PILATES NA SAÚDE

Na tarde do último domingo, 20, uma motorista de
53 anos causou um acidente, que por sorte ficou apenas
nos danos materiais.

Segundo informações, a motorista passou mal
quando tentava tirar seu veículo que estava estacionado
em frente à Pastelaria Chinesa, no centro da cidade.

O carro subiu no passeio e bateu na porta da pas-
telaria, arrombando o estabelecimento comercial.

Dois moradores de rua, que dormiam no local, re-
lataram que a mulher entrou no carro e de repente atra-
vessou calçada e bateu contra a porta da pastelaria. Um

dos moradores foi salvo por pouco, pois  dormia bem
em frente à porta e minutos antes se levantou para ir
comprar bebida. Quanto voltou, o carro estava pratica-
mente dentro do estabelecimento, em cima de sua co-
berta.

O outro, que estava deitado bem ao lado, disse
que o susto foi grande.

Por sorte o acidente não teve vítimas, ficando ape-
nas nos danos d veículo e da porta da pastelaria.

A motorista se responsabilizou pelos danos cau-
sados no estabelecimento, para o reparo na porta.

Moro no centro da cidade, mais precisamente ao
lado da Igreja Catedral, onde tenho uma visão privilegiada
da Praça Senador José Bento. Venho presenciando cenas
lamentáveis, que acontecem ali, principalmente aos domin-
gos, devido à falta de policiamento. A Praça, que um dia
foi ambiente de convívio social e conversas após a missa,
virou ambiente inóspito e arriscado de se frequentar, ainda
que somente de passagem.

No último domingo, por exemplo, aconteceu um aci-
dente, onde um veículo invadiu um estabelecimento do en-
torno da Praça. A Polícia chegou ao local muito tempo
após a ocorrência, demonstrando que, apesar de se tratar
do centro da cidade, não podemos contar com a agilidade
do órgão. Em seguida, vimos uma briga generalizada, en-
volvendo quatro homens e uma mulher, que estavam ar-
mados com pedaços de pau e se agrediam mutuamente,
sem qualquer interpelação.

 Da briga, certamente, poderia ter advindo um óbi-

to, aos pés da Igreja. Ser telespectador destas cenas não
é nada agradável. Os moradores são tomados por uma
angústia, já que nada podemos fazer diante da situação,
que também nos colocaria em risco, diante de uma tenta-
tiva de abordagem. Não somos treinados ou preparados
para isso.

Minha mãe, que reside comigo, me pede constan-
temente para levá-la a uma volta na Praça. Mas como
posso fazer isso, se temo por uma abordagem que possa
colocá-la em risco?

Portanto, gostaria de pedir às autoridades compe-
tentes que olhem com carinho por aquele ambiente, que
já foi palco de muitos bons encontros, apresentações ar-
tísticas e brincadeiras infantis. Já que não existe mais a
Guarda Municipal, que a Polícia Militar possa dar segu-
rança às pessoas que querem e têm o direito de usufruir
daquele espaço, sem  colocarem em risco suas integrida-
des físicas. S.P.S
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Semana que vem tem mais...

VEXAME

vidiesemijoia.com.br

VISITE A NOSSA PÁGINA

ADQUIRA SUA SEMIJÓIA SEM SAIR DE CASA

SESSÃO ORDINÁRIA
OU ESPIRITA?

AINDA SOBRE A CÂMARA
Predomina no imaginário popular, que vereador

não é chegado ao trabalho, e em muitos casos, isso não
deixa de ser verdade, mas felizmente não é a totalidade.

Nos últimos mêses  o Prédio da Câmara se trans-
formou em casa “quase abandonada”, visto que
pouquíssimos vereadores tem comparecido no local.
Indagamos um servidor  sobre a ausencia dos vereado-
res, a resposta foi a seguinte “da para contar nos dedos
de uma mão e ainda sobra dedos”, quando aparece al-
gum edil no prédio da Câmara.

A situação chegou ao absurdo de que para ob-
ter a assinatura do vereador é preciso implorar para
ele aparecer no palácio dos marajás ou mandar um
motorista na residência para que o documento seja
assinado.

Os vereadores precisam voltar a trabalhar, o
povo já não suporta mais ver o elemento pregar uma
coisa no microfone do legislativo e fazer outra.

Corrupção não significa especificamente rece-
ber dinheiro como favor, deixar de comparecer ao
local de trabalho e receber o salário também é uma
forma de corrupção ou de desonestidade. Funcioná-
rio que não trabalha, não pode fazer jus o salário que
recebe.

Então senhores vereadores chega de boa vida
vamos trabalha, abrir o legislativo da mesma forma
que a prefeitura está aberta.

Ou será que o senhores são feitos de outro pro-
duto? Tenha dó.

FIM LAMENTÁVEL: Setembro está acabando e
o ano legislativo também, e não se sabe o que os
senhores vereadores fizeram. Foi um desastre, um ano
perdido politicamente falando. Os senhores verea-
dores não souberam tirar proveito do momento, para
mostrar à população que realmente são pessoas pre-
ocupadas com a população. Foi da vergonha.

FIQUE ATENTO: Todo mundo sabe que teve ve-
reador que se elegeu na oposição, mas, visando a
interesses, viraram bajuladores do atual prefeito. Um,
para ver alguma obra acontecer no seu bairro, outro,
porque precisa de uma liberação nas proximidades
da via noroeste e outras “cositas” mais. Portanto, fi-
que atento na hora da escolha.

BONZINHO?: Tem vereador que vive  fazendo do-
ação para entidades. Será que isso é para ganhar a
simpatia das pessoas, visando à reeleição? As enti-
dades precisam alertar seus funcionários, pois quem
compra sua simpatia doando dinheiro para asilos,
orfanatos e outras entidades, é capaz de vender o
resto da cidade, para levar vantagens junto ao gover-
no. Olho aberto!

PREOCUPANTE:  As obras de galerias que estão
sendo feitas  têm levado muita preocupação para os
munícipes, pois não têm cara de obra definitiva, mais
se parece com um quebra-galho, uma gambiarra. Você
não percebe onde é o início e onde será o fim da
obra.

JÁ TEM BRIGA: Segundo nossos pássaros ver-
des, têm vereadores que estão tão certos de suas re-
eleições, que já estão disputando a Presidência da
Câmara. Estão se esquecendo de que a eleição só
acaba com a contagem dos votos e que se todos os
podres vierem à tona, tem gente que vai precisar mudar
de cidade.

NÓS FIZEMOS:  Esta é a frase de introdução dos
vereadores, que passaram quatro anos bajulando o
Executivo, na tentativa de convencer o munícipe de
que tudo foi maravilhoso. Vereador que não exerceu
suas obrigações institucionais não merece a renova-
ção do voto popular. Vereador tem que FISCALI-
ZAR e LEGISLAR, coisa que a grande maioria da
Câmara não fez.

DOCUMENTO RESSUSCITA VEREADOR: A
Câmara publicou recentemente em seu site documento
que consta o nome do falecido vereador Adelson,
como presente na sessão do dia 22 de agosto de 2020.
Esta é a prova da falta de atenção e de cuidado com
documentos públicos. O comando do Legislativo
deixa muito a desejar.

SERVIDOR  GANHA MAIS QUE PREFEITO:
Têm coisas inacreditáveis no serviço público. Imagi-
ne que um servidor da Câmara tem salário maior que
do prefeito da cidade. E olha que o prefeito vai ar-
rastar responsabilidades por muito tempo. Alguma
coisa está errada nessa estrutura de malucos.

FUGINDO DA CÂMARA: Até quando vai esta
situação de vereador se aproveitar da pandemia, para
justificar sua ausência na Câmara? Tem vereador se
dando ao desfrute de esperar documento em casa
para assinar. E depois faz aquela cara de santo, como
se fosse exemplo de correção. Salário nas alturas,
pago religiosamente, para ficar em casa, assistindo à
sessão da tarde e pedindo voto por telefone. Tenha
dó.

PARA MOSTRAR SERVIÇO:  Tem gente que,
para mostrar que é o dono do bairro, fica enfiando
bilhetinhos sobre a porta de moradores, informando
que vai asfaltar esta ou aquela rua. E o pior, assina o
papelzinho.

AVISO AOS NAVEGANTES: O Promotor res-
ponsável pela área do Patrimônio Público mudou. Esse
negócio de vereador prestar serviço para empreiteira
da prefeitura, pode dar problema, até depois das elei-
ções, viu.

A Câmara Municipal de Pouso Alegre parece gos-
tar de ser notícia. Os desmandos, faltas de coerência e
descaso com a coisa pública são marcas registradas desta
casa de Leis.

O descaso chega até a uma simples ATA de ses-
são, onde os funcionários, muito bem remunerados, con-
seguem errar e fazer a instituição passar constrangimen-
tos.

Após reclamações de pessoas que não consegui-
ram acompanhar a última sessão do dia 22 pela TV, já
que não é transmitida via YOUTUBE, entramos no site
da Câmara para procurar notícias sobre a sessão, que
ninguém viu.

A sessão foi disponibilizada com todo expediente
do dia, moções, expediente do Executivo, votações e a
presença dos vereadores, com exceção do vereador
Wilson Tadeu Lopes, que não compareceu.

Acontece que segundo o documento oficial da
casa, a sessão havia sido presidida pelo vereador Lean-
dro Morais, tendo na mesa ao seu lado como vice o
vereador Arlindo Mota Paes e secretário Oliveira Altair,
compondo a mesa Odair Quincote e o já falecido vere-
ador Adelson do Hospital.

A falta de atenção do responsável foi tamanha,
que além da presença do vereador falecido, constaram

a presença do seu sucessor, Padre Dionísio, ou seja, pela
primeira vez na história, a Câmara realizou uma sessão
com 16 vereadores, sendo que um era o suplente do
outro que faleceu, mas que, oficialmente, estava também
na sessão.

Obviamente, a pessoa responsável aproveitou o
cabeçalho de uma ata antiga para preenchimento da atu-
al, mas este é um erro que demonstra a falta de atenção
absoluta para com o trabalho exercido, apesar da exce-
lente remuneração que os servidores recebem.

Para manchar o Legislativo já bastam as ações
equivocadas dos vereadores, ou mesmo as incontáveis
omissões, não carecendo que os servidores agora pas-
sem a cometer esse tipo de erro crasso, que prova a
desatenção para com o trabalho.

A próxima sessão ainda será realizada on-line, pois
às terças-feiras a COVID-19 parece ser mais contagio-
sa. Nos demais dias, é comum ver vereadores pelas ruas
da cidade, buscando pelos votos necessários às suas re-
eleições. Mas em dia de sessão, não podem ir à Câmara
por conta da pandemia.

NOTA: após informação à Câmara, o documento foi
refeito, com a regularização da ata referente à sessão
do dia 22 de setembro.
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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

EDITAIS/OUTROS

  UMA ASSINATURA
  LIGUE 9 9981 7421

  COMPROMISSO COM A VERDADE

  FAÇA

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

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

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

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

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

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

ASSINE
JÁ

UM ANO
R$60,00
DOIS
ANOS

R$100,00
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   R$2,00COMPROMISSO COM A VERDADE   EDIÇÃO 764

MARCANTES DO
JORNAL A TRIBUNA

AS CAPAS
ESTE CADENO É PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO 764 DE 26/09/2020

Você não está mais sozinho ...

PARTE 1
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   EDIÇÃO Nº 680    R$2,00COMPROMISSO COM A VERDADE

Você não está mais sozinho ...

  Sábado, 09 de feveiro 2019

A vítima- Lohana

GRUPO CIMED
AMPLIA SEUS
NEGÓCIOS EM
POUSO ALEGRE

SISEMPA
FARÁ

ASSEMBLÉIA

MORTE NO SÃO JOÃO

FIM DA GUARDA

Odair Quincote Rafael Abolafio

Adriano da Farmácia Rodrigo Modesto

Arlindo Motta

Oliveira Altair

Leandro Morais Prof. Bruno Dias

Adelson do Hospital Dito Barbosa

VEREADORES QUE VOTARAM PARA EXTINÇÃO DE
UMA INSTITUIÇÃO DE 28 ANOSWilson Tadeu

O Moto Boy- Embriagado O dono da empresa

A SELVA INVADE A CIDADE

14
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   EDIÇÃO Nº 667    R$2,00COMPROMISSO COM A VERDADE

  Sábado, 03 de novembro 2018

Você não está mais sozinho ...

LEI DO SACI
A LEI QUE

NÃO PEGOU

DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS CAUSA
MAL ESTAR ENTRE

VEREADORES
VÁRIOS VEREADORES NÃO SABIAM QUE O PRESIDENTE, VEREADOR
LEANDRO MORAIS, HAVIA FEITO UMA DEVOLUÇÃO DE 600 MIL
REAIS PARA PREFEITURA - NEM O LÍDER DO EXECUTIVO SABIA

MOTOBOY DE
POUSO ALEGRE É
PRESO COM 34

PISTOLAS  E
8 QUILOS DE PASTA
BASE DE COCAÍNA

ADEUS
 PRIMEIRO, VAI PARA CAMPINAS, PARA SER RECUPERADA,

DEPOIS, VAI PARA BAHIA

MARIA FUMAÇA

PREFEITO
SANCIONA LEI QUE
REESTRUTURA O

IPREM

Ivan Toledo da Mata

15
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   EDIÇÃO Nº 668    R$2,00COMPROMISSO COM A VERDADE

  Sábado, 10 de novembro 2018

Você não está mais sozinho ...

MOTOBOY DE
POUSO ALEGRE É
PRESO COM 34

PISTOLAS  E
8 QUILOS DE PASTA
BASE DE COCAÍNA

PRESIDENTE TENTA
EXPLICAR, MAS
NÃO CONVENCE

Ivan Toledo da Mata

“A CULTURA DE UM POVO É O SEU
MAIOR PATRIMÔNIO, PRESERVÁ-LA É
RESGATAR A HISTÓRIA, PERPETUAR

VALORES, E PERMITIR QUE AS NOVAS
GERAÇÕES NÃO VIVAM SOB AS TREVAS

DO ANONIMATO”

A QUEM
INTERESSA A
CASSAÇÃO DE
CAMPANHA?

CÂMARA, DESMORALIZADA, TENTA CALAR A VOZ DA OPOSIÇÃO. DENÚNCIAS CONTRA VEREADORES DA
SITUAÇÃO NÃO SÃO ACEITAS, O MESMO NÃO OCORRE COM OS VEREADORES DA OPOSIÇÃO.

EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, CINCO PEDIDOS DE CASSAÇÃO

Leandro Morais -Presidente da desastrosa
Câmara Municipal

PREFEITURA IMPLANTA
SISTEMA DE REGISTRO
DE PONTO ELETRÔNICO

Nildo Lage
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   R$2,00COMPROMISSO COM A VERDADE

  Sábado, 06 de julho 2019

Você não está mais sozinho ...

   EDIÇÃO 702

 7 ANOS FECHADO EM UMA SALA

GOVERNADOR VISITA
POUSO ALEGRE MAS
NÃO FALA COM A

IMPRENSA
PAG 3

DENÚNCIA
“O PESSOAL TRAZ O PACIENTE DE

AMBULÂNCIA, PARA NA PORTA DO
TERMINAL RODOVIÁRIO E CHAMA
O SAMU. ABANDONA AQUI, PARA

TER ACESSO AO HOSPITAL”

PAG 8
Prefeito de Heliodora, Alex Leopoldino na audiência

com o Governador Zena na FIEMG

PAG 7

IPTU JÁ
ESTÁ NA

INTERNET

CONCURSO
PÚBLICO DA EDUCAÇÃO

MUNICIPAL

PAG 8

UMA CONQUISTA DO
SIPROMAG E DA EDUCAÇÃO

DE POUSO ALEGRE

G R A V ÍS S I M APAG 9
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   R$2,00COMPROMISSO COM A VERDADE

  Sábado, 09 Novembro 2019

...

   EDIÇÃO 719

PAG  10

Você não está mais sozinho

PERUGINI É
CONDENADO
NO CASO DO
MORDOMO

PAG 7

VEREADOR  LEANDRO MORAIS  CONFESSANDO QUE REALMENTE FOI FEITA A REPORTAGEM NA
FAZENDA DO PREFEITO COM EQUIPAMENTO DA TV CÂMARA.

DENÚNCIA
VEREADOR CAMPANHA DENUNCIA
USO DE EQUIPAMENTO DA TV
CÂMARA EM FESTA PARTICULAR
NA FAZENDA DO PREFEITO

PAG 07

“ A REPORTAGEM SOBRE O DIA DO CAMPO FOI FEITA NO
ANO DE 2018, ANO QUE EU ESTAVA PRESIDENTE DESSA CASA E
FOI FEITO ESTA MATÉRIA A PEDIDO (...) DO NOSSO QUERIDO
ADELSON DO HOSPITAL E DO VEREADOR ODAIR QUINCONTE.”

 CASAL VAI EM
CANA POR
TRÁFICO DE
DROGAS

LAGOA DA
BANANA
VAI SER

DESPOLUÍDA
SERÁ?

 LIMPEZA
DE GALERIA
PLUVIAIS

OBRAS QUE NÃO
ACABAM NUNCA

 15 VEREADORES
 É MUITO COISA

ABRA-TE SÉSAMO
PAG 2

PAG  11

PAG 9
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   R$2,00COMPROMISSO COM A VERDADE

  Sábado, 01 fevereiro 2020

   EDIÇÃO 730

Você não está mais sozinho ...

VIA NOROESTE
SERÁ LICITADA

ASFALTO
ELEITOREIRO
NO SÃO JOÃO

VEJA, NESTA EDIÇÃO, QUANTO O DEPUTADO
DA CIDADE GASTOU NO ANO DE 2019

VERBAS INDENIZATÓRIAS
INSTABILIDADE TOMANDO CONTA DO SERVIÇO PÚBLICO

PREFEITO DEU AS
COSTAS PARA O

SERVIDOR,
DE NOVO

PEGOU FOGO NA
CÂMARA

“ESSA SUA FIXAÇÃO POR ME
SEGUIR, POR ME ACOMPANHAR

E EVENTUALMENTE RESPONDER
ELA PODE SER PATOLÓGICA OU

PASSIONAL, VOCÊ QUE VAI
ESCOLHER”

“O SENHOR É LÍDER DE UM
LADRÃO DE HOSPITAL, AONDE O
SENHOR CHEGOU NA CARREIRA,
LÍDER DE LADRÃO DE HOSPITAL,
É ISSO QUE O SENHOR É HOJE”

CRECHE FECHADA

INCOMPETÊNCIA

POSSE DE
DOM EDSON

EM LEOPOLDINA
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   R$2,00COMPROMISSO COM A VERDADE   EDIÇÃO 733

  Sábado, 22  de fevereiro 2020

PÁGINA 7

TEM NOVO PRESIDENTE
PODEMOS

COM DÉFICIT HABITACIONAL ELEVADO, O PREFEITO NÃO
CONSTRUIU UMA ÚNICA CASA VISANDO A ATENDER A

CLASSE MAIS CARENTE DA CIDADE

Você não está mais sozinho ...

AMERICANO PRESO EM POUSO
ALEGRE, COMETE SUICÍDIO NO

PRESÍDIO

NO SÃO JOÃO, MULHER É
ACUSADA DE MANDAR MATAR

MARIDO

VAI AO MINISTÉRIO
PÚBLICO EM DEFESA
DOS ESTUDANTES

DR. EDSON

PREFEITO CRUZOU
OS BRAÇOS PARA

PROBLEMA
 HABITACIONAL

Vereador Dr. Edson
no Ministério Público

ENTREVISTA COM
DR. DONIZETTI

ANDRADE

VAI SER UM PUXADINHO DO HOSPITAL
UPA

VERGONHA

 Rua Cruz Maia, no Bairro São Cristóvão

MATO TOMA CONTA DA CALÇADA
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 FOLHA DA CÂMARA
VEJA NESTA EDIÇÃO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

CONCURSADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGREVE
RG

ON
HA

Você não está mais sozinho ...

PERUGINI
JUSTIÇA BLOQUEIA BENS E QUEBRA
SIGILO TELEFÔNICO E FISCAL DO

EX-PREFEITO E DE MAIS
11 PESSOAS FÍSICAS E UMA JURÍDICA

CASO IPREM, UM PROBLEMA DE 141 MILHÕES

  Sábado, 15  de agosto 2020

   R$2,00COMPROMISSO COM A VERDADE   EDIÇÃO 758

RAFAEL
ÀS DIVERSAS INSTÂNCIAS DA JUSTIÇA
VEM NEGANDO, PERMANENTEMENTE,
OS PEDIDO DE HABEAS CORPUS AO

PREFEITO

PROCESSO DE PECULATO SE ARRASTA NA JUSTIÇA

CADA UM COM
SEUS PROBLEMAS

QUINTA-FEIRA, DIA 6 DE AGOSTO, RUIM PARA O EX-PREFEITO E PARA O ATUAL.
NO MESMO DIA DECISÕES DESFAVORÁVEIS  AOS DOIS POLÍTICOS

 SALÁRIOS NA CÂMARA
VEJA NESTA EDIÇÃO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

DA CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

VOCÊ VAI SE
SURPREENDER
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   R$2,00COMPROMISSO COM A VERDADE   EDIÇÃO 735

  Sábado, 07  de março 2020

Você não está mais sozinho ...

PÁGINA 7

OS CARROS E A
PREFEITURA

42
“TRABALHEI A MINHA VIDA TODA
NA PREFEITURA, HOJE PRECISO DE

UM EXAME E NÃO TENHO”
CADÊ A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUE NÃO RESOLVE ISSO?Lázaro Ferreira Barbosa ( Grilo )

ANOS DE PREFEITURA

UM SENDO ALTUADO PELO
AGENTE DE TRANSITO1

2   OUTRO FAZENDO MUDANÇA  EM FINAL DE SEMANA.

3   ABANDONADOS NO PÁTIO
   POR MAIS DE +8 ANOS.

“Vou me embora para
Pasárgada, porque lá sou amigo

do rei.
Se Manuel Bandeira estivesse

vivo, ele hoje diria
vou-me embora para

Pouso Alegre, porque se eu for
amigo do rei posso conseguir

um cargo público”

Dra. Camila G. Pereira Zeidler Desembargadora Segunda Vice-Presidente do TRT

PREFEITO PERDE A LINHA
E ATACA VEREADOR NO

FAISQUEIRA
PÁGINA 3

   M U N I C I P A L
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Você não está mais sozinho ...

   R$2,00COMPROMISSO COM A VERDADE   EDIÇÃO 748

L

DE SUPERFATURAMENTO

COMPRA
SUSPEITA
ADVOGADO LEANDRO REIS

É INDICADO PELO TJMG, PARA
VAGA DE JUIZ ELEITORAL

DO TRE-MG

PREFEITURA PAGOU R$79,50 NO ALCOOL EM GEL
NOSSA EQUIPE PAGOU R$60,00 NO MESMO FORNECEDOR

SEMANA
DO MEIO AMBIENTE

DESTRUIÇÃO NA AV. POLICARPO CAMPOS

“O prefeito esta criando uma
rede de mentiras, com o

objetivo de atacar a oposição
e em especial a minha pessoa,
que luta pelo bem do povo”

CAMPANHA
RESPONDE AO
PREFEITO

SAMUEL
 LIBÂNIO
O HOSPITAL

CENTENÁRIO
EXONERADO
O CHEFE DE
GABINETE

MORADORA ABRAÇA A
ARVORE PARA EVITAR O

CORTE
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Você não está mais sozinho ...

   R$2,00COMPROMISSO COM A VERDADE   EDIÇÃO 747

L

PARA O FIM DO
MANDATO DO

ATUAL PREFEITO

FALTAM
214 DIAS

PREFEITURA
DESOBSTRUIU

Vereador LEANDRO MORAES

MAIO ACABOU
VEJA NA PAG. 7

SECRETARIA DE
TURISMO

Secret. Turismo Elaine

ESTE VEREADOR TROUXE
SERVIDORA DA PREFEITURA
QUE GANHAVA 2 MIL E HOJE
GANHA 7 MIL NA CÂMARA

SALÁRIO R$9.579,06 NA CONTA DOS VEREADORES
O QUE ELES FIZERAM NESTE MÊS QUE JUSTIFIQUE ?

A POLÍTICA
CONTAMINADA PELO

COVID-19

RUA MARIA DA FÉ

VAI COMEÇAR A
OBRA DE GALERIAS
DO PRIMAVERA

EM FRENTE A CÂMARA
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