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Operação Herbicida
prende 21 pessoas
ligadas ao tráfico

em Ponte Nova

Presidente do TCE
promete ajuda aos

novos prefeitos

04 de outubro é
o Dia de São

Francisco de Assis

PREFEITURA DE PONTE NOVA

No dia da posse, Tia
Denise participou da
primeira reunião como
vereadora

O objetivo da campanha Outubro Rosa é compartilhar
informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente,

câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre
as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de

diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.

Na noite de 27 de se-
tembro, domingo, por vol-
ta das 23h, houve uma
explosão de revolta de pre-
sos em uma cela da Peni-
tenciária de Ponte Nova,
com fogo em colchões e
depredação, contida pela
Polícia Penal com uso de
munição não letal. A reper-
cussão apareceu nas redes
sociais na manhã de 28 de
setembro. Foi tudo filma-
do pelos próprios presos.
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Motim na Penitenciária de Ponte
Nova: fogo, depredação e um ferido

Na terça-feira, dia 29
de setembro, a suplente
Denise Aparecida Moura,
a Tia Denise, tomou posse
na Câmara Municipal em
substituição a Leo Mo-
reira que teve seu man-
dato cassado pelo TSE
(Tribunal Superior Elei-
toral), por ter mudado de
partido em época não per-
mitida, no ano de 2018.

Página 3
No portal do TRE (Tribu-

nal Regional Eleitoral) estão
registrados 198 candidatos ao
cargo de vereador de Ponte
Nova provenientes de 13 par-
tidos (Avante, DEM, MDB, Po-
demos, PMN, PSDB, PSB, PTB,
PT, PSOL, PV, Rede e Republi-
canos). Não apresentaram can-
didatos partidos como PDT,
PC do B por estarem desa-
tivados. PP, PL e PSL têm co-
missões provisórias, mas não
lançaram candidatos. Do total
de candidatos, 53 são mulhe-
res e 01 (uma) mulher trans.
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Ponte Nova terá quase 200
candidatos a vereador

Tia Denise
toma posse
na vaga de
Leo Moreira

Câmara analisa parecer do TCE que
interpôs ressalvas nas contas de 2018
A Câmara Municipal está

analisando o parecer pré-
vio do TCEMG (Tribunal de
Contas do Estado de Minas
Gerais) sobre as contas da
prefeitura municipal de

Ponte Nova no ano de 2018.
O procurador do Ministério
Público de Contas Marcilio
Barenco Corrêa de Mello
optou por aprovação com
ressalvas. Pagina 3

Ministério
Público quer
aprovação das
contas da
prefeitura de
Ponte Nova com
ressalvas

Com mais de 44 mil eleitores Ponte Nova terá 198 candidatos
a vereador e 06 candidaturas majoritárias

Em meio à polêmica acerca
da volta às aulas presenciais

depois de 06 (seis) meses, ape-
nas 86 municípios do estado,

entre eles Barra Longa, estarão
liberados para reabrir as escolas

de ensino básico a partir de 05
de outubro. Página 6

Familiares de presos oram em frente à Unidade Prisional
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Eleições 2020: #euvotosemfake

A partir desta semana vou publicar algu-
mas sugestões que podem ser adotadas ou
não pelos candidatos a prefeito de Ponte
Nova. São ideias que podem aplicadas em
qualquer gestão participativa, incluindo
modificar a legislação para que o Codema
(Conselho Municipal de Conservação e Defe-
sa do Meio Ambiente) volte a ser indepen-
dente e ser desatrelado do Poder Executivo.

1) Mudar o organograma da Semam (se-
cretaria municipal
de Meio Ambiente)
para melhorar o aten-
dimento às deman-
das da área e criar
uma estrutura mais
ágil administrativa-
mente:

A) criar a Funda-
ção Municipal de
Parque e Jardins que
seria responsável
pela manutenção das
praças e jardins, in-
cluindo o Passa-Cin-
co. Uma Fundação
permite a captação
de recursos extras
junto a instituições internacionais, princi-
palmente para investir no Parque Passa-
Cinco;

B) Criar a SLUR (Superintendência de
Limpeza Urbana e Rural) que seria uma
autarquia exclusiva para movimentar a cole-
ta do lixo nas áreas urbana e rural. Os recur-
sos oriundos da taxa da coleta de lixo teria
efeito vinculante (aplicação somente na SLU).

2) Semam cumpriria o papel de desta-
que, para desenvolver a sua verdadeira vo-
cação, tais como:

Um plano para mudar o conceito de
meio ambiente em Ponte Nova

A) Fomentar a educação ambiental;
B) Reforçar a Coleta Seletiva sempre com

consonância com a Coorpnova (Cooperativa
de Recicladores de Ponte Nova);

C) Executar um Plano de arborização do
entorno de Ponte Nova, criando uma floresta
urbana, onde hoje existe apenas pasto sem
utilização;

D) Implantar Pomares Coletivos Urba-
nos nas áreas verdes abandonados e que

viraram depósito de
lixo e restos de mate-
rial de construção.

3) Implantar o
Aterro Sanitário até
2022, conforme deter-
mina o novo Marco
Regulatório do Sane-
amento Básico e aca-
bar com a vergonha
do Lixão do Sombrio.
A prefeitura tem o ter-
reno, o projeto elabo-
rado pela UFV com
verba da FEAM, ainda
em 2012;

4) Colocar em prá-
tica o Plano Munici-

pal de Saneamento Básico que orienta todo o
sistema de drenagem, com esta regra: asfalto
somente com sistema de drenagem pluvial e
de esgoto;

5)  Implantar o Programa de Saneamen-
to Básico Rural, com recursos do Fundo Muni-
cipal de Meio Ambiente, incluindo 0,5% do
orçamento anual do DMAES e recursos capta-
dos via Fundação Municipal de Parques e
Jardins para a urbanização e jardinagem do
entornos das ETES RURAIS (Estação de Trata-
mento de Esgoto Rural).

Olá, tudo bom?
O Tribunal Superior Elei-

toral (TSE) lançou nesta sema-
na a campanha “#euvoto-
semfake”, visando combater
a desinformação e como forma
de falar diretamente com o
maior interessado nas elei-
ções: o eleitor. A campanha
visa à conscientização do elei-
tor sobre o seu papel durante
as eleições municipais e sobre
como podem somar forças com
a Justiça Eleitoral em relação
à desinformação.

A campanha passará infor-
mações precisas ao eleitor em
relação às eleições, como os
cuidados sanitários no dia da
eleição, o fluxo da votação, as
orientações para os eleitores
apresentarem os documentos
no ato de votar, dentre outras.
Além disso, uma das verten-
tes da campanha, já abordada
por nós aqui, é que o eleitor
baixe o aplicativo e-Título, a
versão digital do título de elei-
tor, além do já conhecido Par-

dal, programa da justiça elei-
toral que serve para denunci-
ar irregularidades em campa-
nhas eleitorais, bem como o
lançamento futuro do
WhatsApp virtual, com finali-
dade de esclarecer virtualmen-
te o eleitor.

Foi enfatizado que tais
meios serão enfaticamente
utilizados para o combate à
desinformação e de forma que
o eleitor possa exercer o seu
direito de voto o mais infor-
mado possível.

Além disso, os canais soci-
ais do TSE e dos Tribunais
Regionais Eleitorais (TRE)
serão massivamente utiliza-
dos para transmitir informa-
ções da Justiça Eleitoral neste
momento do ápice da demo-
cracia.

Por fim, desde agosto de
2019 o TSE mantém o Progra-
ma de Enfrentamento à
Desinformação com foco nas
Eleições de 2020, com a cola-
boração de 52 instituições que,
conjuntamente, trabalharão
com a Justiça Eleitoral para
diminuir, ou minimizar, os
efeitos negativos provocados
pela desinformação no pro-
cesso eleitoral brasileiro. Bas-
ta acessar o site “Desinfor-
mação”, em https://www.jus-
ticaeleitoral.jus.br/desin-
formacao/ e encontrar even-
tuais esclarecimentos.

Fique atento com o que você
vai compartilhar. Procure che-
car a autenticidade das infor-
mações. Um clique errado pode
ser um problema. Pense nis-
so. Um forte abraço!

Com as ativida-
des da cidade prati-
camente na norma-
lidade, a população
não pode renunciar
às recomendações
dos órgãos de saúde
para prevenir-se da
infecção pelo coro-
navírus. Quando se tratam de
pessoas que integram o cha-
mado “grupo de risco” os cui-
dados com a higiene, isola-
mento, alimentação e contro-
le das eventuais morbidades
devem continuar rigorosos.
Mesmo na pandemia os idosos
não devem abandonar ou dei-
xar de procurar tratamento
para outras doenças.

Nas definições do Ministé-
rio da Saúde os portadores de
diabetes, hipertensão, DPOC,
fumantes e asmáticos acima
de 60 anos integram o grupo.
Também mulheres gestantes,
puérperas e crianças menores
de 05 anos. Estudos recentes
enquadram também como ris-
co os portadores de enfermi-
dades hematológicas, anemi-
as falciformes e talassemia,
doença renal crônica, imuno-
depressão, obesidade, condi-
ções autoimunes como lúpus
ou câncer, ou doenças cromos-
sômicas com estado de fragili-
dade imunológica.

Em meados desta semana
em Ponte Nova, o índice de
contaminação era de 0,007%
da população, com 1,2 óbitos
por cada 10 mil habitantes.
Comparando-se com outros
centros, os números indicam
que as medidas adotadas na
área de saúde do município
estão sendo eficazes. Um local
que boa parte do ponteno-
vense gosta de frequentar é
Guarapari ES. Veja os núme-
ros de lá: 0,026% da popula-
ção foram contaminadas.
Ocorreram 09 óbitos por cada
10 mil habitantes até o pre-
sente. A referência à praia
capixaba não se reveste de
sentido crítico, até porque sen-

Pandemia bagunçou
rotina dos idosos

do um destino turís-
tico com afluência de
pessoas de várias ori-
gens e tendo duas
vezes a nossa popula-
ção, os riscos de expo-
sição são maiores.
Idoso não deve ir para
locais onde o risco de

infecção é maior.
Como a contaminação pela

COVID-19 afeta mais seria-
mente a terceira idade e por-
tadores de morbidade, todas
as recomendações e restrições
à mobilidade com Isolamento
na maior parte do tempo, de-
vem ser seguidas. Até que sur-
ja uma vacina para o vírus,
temos que nos adaptar a novos
hábitos procurando diversifi-
car de forma segura o nosso
dia-a-dia. Quando possível, os
vulneráveis devem trabalhar
em casa e só ir ao local de
trabalho se lá houver segu-
rança. O momento não é para
visitas, viagens ou expor-se
desnecessariamente. Mudar
os hábitos radicalmente não
tem sido fácil. Renunciar ao
abraço daqueles que amamos
também não. A pandemia vai
passar e precisamos estar for-
tes quando isso acontecer.

O coronavírus está promo-
vendo muitas mudanças em
nossas vidas. Em todo o mun-
do os estragos que ele provo-
cou foram consideráveis. Le-
vou milhões a renunciarem à
liberdade de ir e vir. Bagun-
çou a rotina. Está nos levando
a aprender e a ver a vida de
forma mais simples e objeti-
va. Momento de aprendizado.
As famílias perceberam a im-
portância de mudar hábitos,
como as boas horas de sono e a
valorização das relações
interpessoais. Estamos desco-
brindo novas formas de consu-
mir e a administrar os nossos
medos. Precisamos nos prepa-
rar para uma nova relação com
o trabalho e a vida, acreditan-
do que ela se renova a cada
nascer do sol. BOA SEMANA!
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Wagner Mol  disse que as ressalvas são meramente formais

Tia Denise toma posse ao lado do vice-presidente Chico Fanica e
da presidente da Câmara Municipal, vereadora Aninha de Fizica

Leo Moreira fez seu último discurso na tribuna da
Câmara Municipal dia 28/09/2020

A Câmara Municipal está
analisando o parecer prévio
do TCEMG (Tribunal de Con-
tas do Estado de Minas Gerais)
sobre as contas da prefeitura
municipal de Ponte Nova no
ano de 2018. O desembar-
gador-relator (substituto)
Adonias Monteiro emitiu pa-
recer para aprovação das con-
tas, mas o procurador do Mi-
nistério Público de Contas
Marcilio Barenco Corrêa de
Mello optou por aprovação
com ressalvas.

O procurador admite em
seu parecer que as contas não
contêm irregularidades sob o
aspecto meramente formal.
“Contudo, diante da ausência
de comprovação material das
receitas e despesas ora
lançadas no relatório dos au-
tos, mas com base na Lei Orgâ-
nica do Tribunal de Contas de
Minas Gerais (LCe n° 102/
2008) e da Instrução Norma-
tiva TCEMG n° 04/2017, opi-
no pela emissão de parecer

TCE recomenda aprovação das contas
de 2018 de Wagner Mol, com ressalvas

prévio com a APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSAL-
VAS”, finaliza o procurador
Marcílio Barenco Corrêa de
Melo.

A leitura do parecer prévio

do TCEMG aconteceu na reu-
nião ordinária da Câmara
Municipal do dia 21 de setem-
bro e encaminhada para a
Comissão de Orçamento e To-
mada de Contas, que é com-

posta pelos vereadores. O re-
cebimento do documento pela
Câmara Municipal foi no dia
17 de setembro e prevê um
prazo de 120 dias para ser
analisado e votado.

Nossa reportagem ouviu o
prefeito Wagner Mol Guima-
rães, que enviou áudio que
transcrevemos na íntegra:
“Graças a Deus, mais um ano
de prestação de contas apro-
vadas. As ressalvas que exis-
tem aí são meramente formais,
mas não tem nada com relação
à improbidade, graças a Deus.
Foi tudo muito bem feito. Agra-
deço muito à Secretaria de
Fazenda pelo trabalho tão
exemplar que tem feito e a
toda equipe, também. Aos se-
cretários, que têm pautado
pela ética, pela honestidade,
pelo trabalho de eficiência
diante da máquina pública.
Graças a Deus, o Tribunal de
Contas reconhece que a pre-
feitura de Ponte Nova está no
caminho certo. Abraços!”.

Denise Aparecida Moura,
conhecida popularmente como
Tia Denise, tomou posse como
vereadora pouco antes de par-
ticipar de sua primeira reu-
nião em 29 de setembro. A
cerimônia foi rápida e privile-
giou a assinatura do termo de
posse sem muitas delongas. A
vereadora era suplente do ex-
vereador Leo Moreira que foi
afastado do cargo por infideli-
dade partidária pelo TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral).

A presidente do Legislativo
ponte-novense, vereadora Ani-
nha de Fizica, abriu a palavra
para Tia Denise, que em seu
discurso, agradeceu muito a

Tia Denise toma posse como vereadora e
participa da primeira reunião na Câmara

Deus pela sua convocação para
aquele momento histórico e aos
seus pais (estavam presentes)
que , segundo a vereadora, foi
com quem ela tudo aprendeu
em termos de valores e traba-
lho.

“Este dia representa para
mim um cumprimento de de-
ver que busco há muitos anos.
Pretende trabalhar com afinco
para Ponte Nova e pelas pessoas
trabalhadoras da cidade. Agra-
deço aos vereadores presentes
na minha posse, meus compa-
nheiros de partido (Podemos),
e a todas as pessoas presentes
que prestigiam este momento”,
encerrou Tia Denise.

Na segunda-feira, 28 de
setembro, Leo Moreira fez
seu último pronunciamen-
to como vereador de Ponte
Nova. Ele começou agrade-
cendo a Deus, seus eleito-
res e a população de Ponte
Nova por ter acreditado em
sua pessoa para a função de
vereador, que ele conside-
rou ser nobre e de muita
responsabilidade. Ele des-
tacou os inúmeros projetos
da sua gestão como a im-
plantação da Escola do
Legislativo, Câmara
Itinerante, iniciativas cul-
turais e outras ações, inclu-
sive na valorização do ser-
vidor.

“Foram anos de muito
trabalho com inúmeros
desafios, conquistas, tris-
tezas, frustrações e alegri-
as. Foi uma experiência
única que somou muito em
minha vida. Quando decidi
me candidatar em 2012, fiz
um compromisso comigo
mesmo que não queria
olhar para os interesses pró-
prios, e sim pelo coletivo e

Último pronunciamento de
Leo Moreira como vereador

foi dessa forma que eu
atuei”, disse Leo Moreira.

Afirmou que entrou
para a política para fazer
diferente, para mudar as
práticas da política tradici-
onal, “do toma lá, dá cá, do
jeitinho, do emprego para
parentes, de obras por tro-
ca de votos e projetos, das
vantagens indevidas e até
mesmo da corrupção”.  Dis-
se que graças a este pensa-
mento é que ele foi reeleito
e recordista de votos (1297).

Leo Moreira ao encerrar
foi enfático: “ressalto que
acreditei e confiei em pes-
soas que não mereciam e
por isso paguei caro. Saio
de cabeça erguida por sa-
ber que não cometi nenhum
crime, minha vida pública
sempre foi limpa e pautada
pela ética. Uma coisa não
me falta: coragem. Não sou
conivente e submisso aos
poderosos que eu enfrentei
e enfrentaria 10, 20, 30,
1.000 vezes. Estou pronto
e preparado à disposição
da nossa gente”.

Todos os comitês de cam-
panha e/ou candidatos a pre-
feito de Ponte Nova recebe-
ram correspondência para que
possamos fazer cobertura se-
manal das campanhas com
igualdade de espaço. Solicita-
mos também que fossem envi-
adas as fotos oficiais das can-
didaturas e agenda semanal.
O material deverá chegar à
redação do Líder Notícias até
12h de quarta-feira, para nos-
sa elaboração e edição. A par-
tir da edição 405, programa-
da para dia 09/10/2020, o
jornal começará as publica-
ções.

Líder Notícias e Rádio Montanhesa na
cobertura das eleições municipais

A Rádio Montanhesa AM
670 KHz montou uma estru-
tura para que todos os candi-
datos possam ser entrevista-
dos durante 35 minutos den-

tro do programa Canal Reis.
As entrevistas serão coorde-
nadas pelo radialista e locu-
tor-apresentador Afonso
Reis e pelo editor do Líder

Notícias, Ricardo Motta. As
entrevistas serão realizadas
nos dias 06, 08, 10, 13,15 e 17
de outubro, em ordem alfabé-
tica.
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@daniellopesz – Sol!

@viniarthur – O malunguinho me
ajudando!

@diegosimnfotografia – Apenas
uma prévia deste bate papo!

@anastacio4882 - Lugar maravilhoso!

PARABÉNS

Quem aniversariou em
30 de setembro foi a
secretária de assistência
social de Urucânia,
Marilda Ventura. O
registro é dos amigos,
familiares e colegas de
trabalho, que desejam
muitos anos de vida,
saúde e felicidades.
Parabéns Marilda!

A equipe do Líder
Notícias realizou ho-
menagem a Janaína
Mara, secretária do
Grupo Líder de Comu-
nicação. No dia 30 de
setembro, foi come-
morado o Dia da Secre-
tária. Parabéns a todas
estas profissionais
pelo trabalho em vári-
os setores das empre-
sas e órgãos públicos!

Dia da
Secretária

Marilda
Ventura

Nossos parabéns pa-ra
o jovem Michelito Gomes,
aniversariante do dia 02
de outubro. Líder comu-
nitário e religioso, peda-
gogo e muito querido por
todos, Michelito faz a dife-
rença por onde passa. Pa-
rabéns e muito sucesso!

Michelito
Gomes

PRETA TELLES - Preta Telles, uma belíssima mulher,
magnificamente fotografada pelo locutor-apresentador da Rá-
dio Líder FM 93,9 MHz, Júnior Corrêa, que agora é fotógrafo
profissional. Que venham outros ensaios fotográficos!
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A LOM norteia todo o destino legal de Ponte Nova

O CESEC continuará no endereço em que se instalou há mais
de 30 anos

Na reunião extraordinária
de 28 de setembro, a Mesa
Diretora da Câmara Munici-
pal composta pela presidente
Aninha de Fizica (PSB), vice-
presidente Chico Fanica (PSB)
e o secretário Antônio Carlos
Pracatá (MDB), promulgou a
emenda à Lei Orgânica Muni-
cipal (LOM) de Ponte Nova.
Com a promulgação o texto vai
entrar em vigor no dia 1º de
janeiro do ano que vem (2021).

A emenda atualiza a LOM
deixando a norma compatí-

Mesa Diretora da Câmara promulga emenda à Lei Orgânica
vel com as emendas constitu-
cionais ocorridas desde
2004, quando ocorreu a últi-
ma consolidação. As mais de
50 modificações aprovadas
visam ainda incorporar re-
flexos de decisões que sus-
penderam ou cancelaram tre-
chos considerados inconstitu-
cionais. O novo texto também
corrige erros ou imprecisões
de redação.

 O texto contém todas as
alterações analisadas pelos
vereadores. A matéria pas-

sou por Consulta Pública em
julho, ocasião em que diver-
sas pessoas da comunidade
participaram com contribui-
ções em forma de questiona-
mentos, críticas ou sugestões
de emendas para a LOM: a lei
mais importante do municí-
pio, que entre outras normas,
determina as diretrizes lo-
cais para as políticas de tri-
butação, finanças, desenvol-
vimento econômico, social,
educacional, cultural,
ambiental e urbano.

Diversos vereadores participaram da Pala-
vra Livre da reunião extraordinária do último
dia 28 de setembro. Hermano Santos (PT)
manifestou congratulações ao ex-vereador Leo
Moreira, que perdeu o mandato por infideli-
dade partidária e aproveitou para solicitar
providências em relação aos terminais de
autoatendimento da Caixa Econômica Fede-
ral, localizados na Avenida Francisco Vieira
Martins, em Palmeiras.

Sérgio Ferrugem (Republicanos) agrade-
ceu ao ex-vereador Leo Moreira pelas ações
desenvolvidas na Câmara  municipal e comen-
tou a proibição do uso da pista do aeroporto de
Ponte Nova pela Anac (Agência Nacional de
Aviação Civil). Ele lamentou e lembrou situa-
ções que têm prejudicado o município, como as
incertezas sobre o funcionamento da UAI (Uni-
dade de Atendimento Integrado) e fechamen-
to da Receita Federal.

Diversas manifestações na Palavra
Livre da Câmara Municipal

Câmara Municipal, em ritmo de modernização,
instala painel eletrônico

Vereador reclama do estado precário do
calçamento da rua do Cemitério do Rosário

Obras danificaram a Rua Luiz Martins Soares que continua
com o calçamento precário

O vereador Machadinho
(Avante) protocolou indica-
ção na Câmara Municipal no
dia 28 de setembroonde re-
quer informação sobre a re-
composição do calçamento
da Rua Luiz Martins Soares
que dá acesso ao Cemitério
do Rosário. O parlamentar
quer saber de quem é a res-
ponsabilidade pela devida
recomposição no trecho en-
tre o entroncamento com a
Rua Cantídio Drumond e a
capela velório.

Ele afirma na petição en-
viada ao Poder Executivo que
o trecho está extremamente
danificado, após a realiza-
ção das obras para instala-
ção de adutora do DMAES.
Machadinho solicita infor-
mar ainda quais medidas
foram tomadas pela admi-
nistração para resolver a si-
tuação e qual a previsão de
realização dos reparos.

Em outra indicação, tam-
bém de forma protocolar, o
vereador Montanha solicita
ao DMAES (Departamento
Municipal de Água, Esgoto e
Saneamento) informações

sobre o desenvolvimento de
parcerias com entidades da
assistência social com a fi-
nalidade de arrecadação de
contribuições voluntárias.
Montanha pede que sejam
fornecidos os nomes das
entidades da assistência
social parceiras e o valor
repassado a cada uma delas.

O parlamentar munici-
pal lembra que conforme
projeto lei de sua autoria
(que foi sancionado como lei

em 2017), o DMAES pode
firmar parcerias com enti-
dades de assistência social
sem fins lucrativos sediadas
no município, com aprova-
ção do Conselho Delibera-
tivo, para possibilitar a ar-
recadação de contribuições
voluntárias para essas enti-
dades, debitadas nas fatu-
ras de fornecimento de água
dos doadores, deduzindo-se
dos repasses os respectivos
custos operacionais.

A vereadora Aninha de
Fizica, presidente da Câmara
Municipal informou na reu-
nião de extraordinária de 28
de setembro que o Cesec (Cen-
tro Estadual de Educação Con-
tinuada Professora Vera
Parentoni) não será transferi-
do de lugar, após intensa ma-
nifestação de vereadores e da
população. Este é o endereço
do CESEC, há mais de 30 anos:
Rua Professor Raimundo
Martiniano Ferreira, 336 – no
bairro Jardim, rua que dá aces-
so ao Colégio Polivalente.

Informou também falou
que o prédio da Escola Estadu-
al Governador Bias Fortes, lo-
calizado no Bairro Esplanada,
será cedido pelo Estado ao
município de Ponte Nova. Na
ocasião ela pediu ao secretá-
rio municipal de Meio Ambi-
ente para que promova  ações
de orientação sobre o horário
de coleta de lixo.

CESEC continuará no mesmo local
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O sorriso de Clarissa saúda o teste negativo da COVID-19

Flavinho Raimundi e José Ricardo com a mão
na massa para a reforma

As escolas de Barra Longa estão autorizadas para aulas presenciais

O empresário Flávio “Flavinho” Raimundi e
seu sobrinho José Ricardo, o Cadinho, deram
uma boa notícia aos antigos e atuais frequenta-
dores do Bar e Lanchonete Estrela do Oriente
que encerrou suas atividades no dia 10 de
julho, devido à falta de atividade por causa da
pan-demia do coronavírus que impedia os ba-
res e lanchonetes de manter as portas abertas.
O local será reaberto ao público.

Pelo cronograma das obras de remodelação,
reforma e adaptações, as portas serão abertas,
possivelmente, neste mês de outubro, dentro
das comemorações dos 154 anos de emancipa-
ção político-administrativa de Ponte Nova. Em
julho, a razão alegada por Sebastião (Tião), mi-
croempreendedor que trabalhou no local por
mais de 38 anos (primeiro como empregado e
depois como arrendatário) seria o valor alto do
aluguel. Com Tião trabalhava José Antônio, o
Gabiru, que hoje virou motoboy.

Tradicional Bar e Lanchonete Estrela do
Oriente vai reabrir as portas em outubro

Flavinho e Cadinho em frente ao prédio da Lanchonete Estrela
do Oriente, ainda fechado

Segundo Flavinho Rai-
mundi, o Estrela do Oriente,
local que ele administrou du-
rante 22 anos, é um bar de
tradição. Ele comenta que fi-
cou ausente da direção do bar
durante 12 anos e devido aos
acontecimentos da pandemia,
os últimos locatários e admi-
nistradores do bar, o Tião e o
José Antônio, não puderam
mais dar continuidade à ges-
tão do lugar.

A princípio, Flavinho, não
tinha o objetivo de retornar
gerir o bar, mas após pensar
sobre o assunto e conversar

Novo Estrela do Oriente: depoimentos dos empresários
com a sua esposa Márcia, o
empresário do ramo de bares
e buffet resolveu reassumir o
negócio. O imóvel do bar é de
sua propriedade, mas o nome
Estrela do Oriente já vem de
50 ou 60 anos atrás.

Flavinho acredita que por
tudo isso, “essa história não
poderia parar por aí” e com-
pleta que o tempo que passou
na direção do bar foi muito
gratificante e que as pessoas
que frequentavam o local fica-
ram muito entusiasmadas
com a volta dele para a direção
do bar. Flavinho disse tam-

bém que o que o motivou a
reassumir o negócio foi a par-
ceria com o seu sobrinho José
Ricardo Raimundi (Cadinho),
que retornou para Ponte Nova
há pouco tempo.

Para reinaugurarem o bar
estão fazendo uma reforma
geral no imóvel. “Estamos
derrubando tudo e levantan-
do de novo. O local ficará acon-
chegante e ventilado e com
cara nova na reabertura, com
designer modificado e mais
novo. A questão da acessibili-
dade aos especiais também
foi pensada e consta na refor-
ma do bar”, disse Flavinho.

Segundo José Ricardo
(cadinho), o happy hour dos
frequentadores da Avenida vai
ser incrementado com quali-
dade e bom gosto. E o bar re-
tornará aos tempos onde cada
dia da semana oferecia um
prato especial de tira-gostos
aos seus clientes. E durante o
dia também, abrirão bem
cedo, oferecendo um bom lan-
che e o cafezinho tradicional.

Cadinho também acredita
que o “clima” do bar, de “mui-
to calor humano” e confrater-
nização das pessoas antes de
irem para as suas casas depois
do trabalho continuará a ser a
marca registrada do Bar e Lan-
chonete Estrela do Oriente.

“O sorriso é pra agrade-
cer e o batom vermelho é
pra se lembrar do coração
(sempre pulsante). Há 09
dias eu apresentei sintomas
parecidos aos da COVID-19.
Dor na garganta, febre alta,
dor generalizada e intensa
pelo corpo, dor de cabeça e
falta de ar. Fui ao hospital,
no pronto socorro, e a médi-
ca me deu atestado e me
afastou do mundo por sus-
peita de coronavírus. Te-
nho doença autoimune e,
confesso, tive medo”, disse
em tom de desabafo e ale-
gria, a jornalista Clarissa
Guimarães em sua página
no Facebook em 24 de se-
tembro.

Clarissa Guimarães é jor-
nalista graduada pelo Cen-
tro Universitário Newton
Paiva (BH) e assessora de
Comunicação da AMAPI
(Associação dos Municípios
da Microrregião do Vale do
Rio Piranga), além de man-
ter boletins periódicos para
a Rádio Itatiaia. Clarissa
Guimarães disse que no
nono dia de isolamento veio
a boa notícia: negativo para

Jornalista Clarissa Guimarães
fala do alívio depois do medo

de ter contraído COVID-19
COVID-19. “Alívio, angús-
tia, choro, alegria, grati-
dão. Todos eles, ao mesmo
tempo, numa mistura enlou-
quecida de felicidade. Gra-
tidão, a todos (médica, ami-
gos, familiares, colegas de
trabalho) pelo cuidado, ca-
rinho e proteção”, comen-
tou a jornalista.

Na mídia digital,ela dis-
se ainda: “lidar com o des-
conhecido é a pior das rea-
lidades, porque tudo pode
acontecer. Sozinha, em casa,
fiquei sem ver minha filha,
meus pais, meus amigos e
sem poder ir ao trabalho.
Um dos efeitos colaterais
mais angustiantes da
COVID-19 é ter que passar
por tudo, sozinha. Desde o
início, fui acompanhada de
perto (no sentido atual da
palavra - o que quer dizer
por telefone) por uma mé-
dica que, no terceiro dia,
entrou com medicação. A
febre e as dores pararam.
Mas, a falta de ar foi persis-
tente. A garganta foi melho-
rando aos poucos, tipo quan-
do a gente tem uma gripe
forte e vai se curando”.

Desde o dia 28 de setembro o
comércio de Ponte Nova não pre-
ciosa exigir a apresentar do CPF
para que o cliente faça compras
no interior do estabelecimento.  A
prefeitura municipal de Ponte
Nova editou novo decreto muni-
cipal que regulamenta o cumpri-
mento de medidas de distancia-
mento, higiene e o uso obrigató-
rio de máscara. Supermercados e
atacadistas não poderão ultra-
passar o limite de 100 pessoas,
dentro dos estabelecimentos.

Em meio à polêmica acerca
da volta às aulas presenciais
em Minas depois de 06 (seis)
meses, apenas 86 municípios
do estado estarão liberados
para reabrir as escolas de en-

Retorno das aulas presenciais
VALE DO RIO PIRANGA

sino básico a partir de 05 de
outubro, de acordo com a clas-
sificação do programa Minas
Consciente – criado pelo esta-
do para ajudar na retomada
da economia. As cidades em

questão se encontram atual-
mente na onda verde, etapa
considerada a de maior segu-
rança na flexibilização das ati-
vidades. 

De acordo com o estado,
mesmo os municípios da onda
verde que não aderiram ao
programa poderão retornar às
aulas. Na região, confirmaram
o retorno no Ensino Básico as
cidades deAmparo do Serra,
Barra Longa, Cajuri, Canaã,
Diogo de Vasconcellos,
Jequeri, Paulo Cândido, Pe-
dra do Anta, Piedade de Ponte
Nova, Raul Soares, Rio Doce,
Rio Casca, São Miguel do Anta,
Urucânia, Viçosa e Teixeiras.
Ponte Nova só voltará com
aulas no curso superior.

Acabou o rodízio de CPF no
comércio de Ponte Nova

Escolas de educação superior
(graduação, pós-graduação e ex-
tensão) e feiras de artesanato esta-
rão autorizadas a funcionarem, a
partir de 05 de outubro. Entre-tan-
to, as aulas escolares da Educação
Básica, incluindo a educação in-
fantil e os ensinos fundamental e
médio, das redes pública e particu-
lar, permanecem sus-pensas, uma
vez que a decisão do Comitê Técnico
de Combate ao Coronavírus foi
desfavorável ao avanço do Muni-
cípio para a Onda Verde.

A FeirArt voltará no jardim de Palmeiras, com as barracas com
distância de dois metrosuma da outra
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BARRA LONGA

Atingidos e membros da administração de Rio Doce: Airton, Klênio, Lina,
Michel, Renato, Adair Liberatto, Deise, Carola e Bruno Vasconcellos

A Comissão de Atingidos
de Rio Doce vem a público
agradecer o importante tra-
balho de mediação, desempe-
nhado com dedicação e im-
parcialidade, pelo ex-coorde-
nador da Câmara Técnica de
Educação, Cultura, Lazer, Es-
porte e Turismo (CT ECLET),
Felipe Michel Braga. Os Mem-
bros da CT ECLET estiveram
em Rio Doce para conhecerem
o local onde o Parque Urbano
será construído.

Devido a sua conduta pro-
fissional, os atingidos tiveram
a oportunidade de levar ao
conhecimento dos técnicos

Atingidos pela tragédia de Mariana em
Rio Doce agradecem intermediação

suas vivências e aflições em
relação à perda do uso do Lago
da UHE Risoleta Neves
(Candonga). Com a abertura e
respeito à participação dos
atingidos o projeto não per-
deu sua identidade, garantin-
do assim resultados mais efe-
tivos após sua implementação.

A construção do Parque
Urbano de Rio Doce será uma
grande conquista para os atin-
gidos do Município, como tam-
bém para os moradores da
região, que poderão desfrutar
do espaço de Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo, e ter uma
melhor qualidade de vida.

A secretaria municipal de
Meio Ambiente (Semam) cede-
rá 100 mudas de árvores nati-
vas e frutíferas para plantio em
uma área de encosta na entrada
do Bairro Copacabana, acima
das minas de água, que em tem-
pos de estiagem diminuem a
vazão, exatamente pela falta de
cobertura vegetal. A proposta
surgiu em 21 de setembro (Dia
da Árvore) num encontro entre
o secretário Bruno do Carmo e
Ricardo Motta, ambientalista e
editor do Líder Notícias.

Associação de Moradores de Copacabana e Semam
projetam plantio de árvores nativas em encosta

O trabalho para o plantio
será coordenado pela Asso-
ciação Comunitária dos Mo-
radores e Amigos de Copa-
cabana e Adjacências (AMA-
COPA), entidade presidida
por Marcinho de Belim. A
fábrica de Gaiolas Eldorado,
de Jairo Neves, cederá mão
de obra para a abertura dos
berçários sob a coordenação
do secretário de Esporte e
Lazer da AMACOPA, Denyn
Cleler Pereira. A data ainda
será divulgada oportuna-

mente, logo após o início do
período de chuvas.

Entre outras propostas da
AMACOPA será a implanta-
ção de um pomar coletivo
urbano em uma área verde
bairro, implantação de uma
horta comunitária e rea-
tivação do antigo campinho
de “peladas” que está sem
utilização desde as chuvas
de janeiro deste ano (2020)
que provocou a queda do
muro de arrimo que susten-
tava o espaço.

Denyn Cleler Pereira da
AMACOPA

Barra Longa receberá cer-
ca de R$ 8 milhões para for-
talecimento dos serviços pú-
blicos de saúde no municí-
pio. Os recursos serão repas-
sados pela Fundação Reno-
va ao longo de 02 (dois)
anos e vão garantir a ampli-
ação do atendimento à po-
pulação local.

O repasse é resultado de
acordo judicial, firmado en-
tre o município de Barra Lon-
ga, a Fundação Renova e suas
mantenedoras.

“A atenção à saúde da
comunidade de Barra Longa
é realizada desde o rompi-
mento da barragem de Fun-
dão, em 2015. A partir de
2016, a Fundação Renova
passou a disponibilizar pro-
fissionais de saúde e de assis-
tência social para o Sistema

Acordo judicial com a
Renova garante R$ 8
milhões para a saúde

Único de Saúde (SUS) e o
Sistema Único de Assistência
Social (SUAS)”, diz nota
publicada no site da Funda-
ção Renova.

Com o acordo, homologa-
do pela Justiça no início do
mês setembro, as ações de
saúde no município serão re-
forçadas. Cerca de R$ 6 mi-
lhões serão destinados à
contratação e capacitação de
20 profissionais para atua-
ção nas áreas de Atenção Pri-
mária da Saúde (APS), Saúde
Mental e Vigilância em Saú-
de: psiquiatra, psicólogos, en-
fermeiros, técnicos de enfer-
magem, terapeutas ocupacio-
nais, assistentes sociais,
fonoaudiólogos e, também,
profissionais de nível superi-
or, médio e técnico para a
Vigilância em Saúde.

Barra Longa é banhada pelo Rio do Carmo que
transbordou com lama em 2015

A Advocacia-Geral da União
(AGU), por meio da Força-Ta-
refa em Defesa da Amazônia,
ajuizou 27 ações civis públicas
cobrando R$ 893 milhões de
desmatadores da Amazônia
Legal. O objetivo é garantir a
reparação dos danos ambien-
tais causados pelos infratores
a cerca de 35 mil hectares de
floresta.

As ações ajuizadas no dia
15 de setembro pedem a
indisponibilidade de bens e
valores de 23 réus e 41 respon-
sáveis solidários. “O objetivo
dos bloqueios é garantir que
os réus não venham a se utili-
zar de medidas de ocultação
de bens ou dilapidação de
patrimônio, de modo a garan-
tir a efetividade do provimen-
to jurisdicional favorável ao
final do processo”, explica a
coordenadora da Força-Tare-
fa, Renata Periquito Cunha.
“O beneficiário direto é a pró-
pria sociedade”, acrescenta.

Esse é o terceiro lote de
ajuizamento de ações desde
que a Força-Tarefa foi criada,
em setembro de 2019. “É

Desmatamento na Amazônia Legal cresceu 279% em 2020

Advocacia Geral da União ajuíza
ações que totalizam  R$ 2, 2
bilhões contra desmatadores

FLORESTA AMAZÔNICA

muito importante porque de-
monstra que mesmo com to-
das as dificuldades da
pandemia, a AGU vem empre-
endendo todos os esforços que
estão ao seu alcance para man-
ter a agenda ambiental”, res-
salta Renata Periquito.

Nos outros 02 (dois) lotes
foram ajuizadas 45 ações
totalizando R$ 1,3 bilhão. Com

isso, a Advocacia-Geral já re-
quereu a reparação ambiental
de 95 mil hectares, quase R$
R$ 2,2 bilhões expresso em
pecúnia. Até o momento, a
atuação da equipe de Procura-
dores Federais e Advogados
da União já garantiu, na justi-
ça, o deferimento de pedidos
de bloqueio que equivalem a
R$ 571 milhões.
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DERMATOLOGIA Deborah Torres*

(*) Deborah Torres é Médica e Psicóloga, atua
na área de Dermatologia Clínica e Estética

(31) 3891-9552
deborahpctorres@gmail.com
deborahpctorres

Febre prolongada e alterações intestinais são sintomas da
febre tifoide

HEPATITE A
É uma doença infecciosa

aguda causada pelo vírus VHA
que é transmitido por via oral-
fecal, de uma pessoa infectada
para outra saudável, ou atra-
vés de alimentos (especial-
mente os frutos do mar, re-
cheios cremosos de doces e
alguns vegetais) ou da água
contaminada.A incidência da

Doenças transmitidas por água e alimentos - II
hepatite A é maior nos locais
em que o saneamento básico é
deficiente ou não existe.

Esse vírus, o VHA, pode
sobreviver por até 04 (quatro)
horas na pele das mãos e dos
dedos. Ele é também extrema-
mente resistente à degrada-
ção provocada por mudanças
ambientais, o que facilita sua
disseminação, e chega a resis-
tir durante anos a temperatu-
ras de até 20ºC negativos.

Além de levar em conta os
sintomas, o diagnóstico da
hepatite A é feito por meio da
detecção de anticorpos contra
o vírus VHA no sangue ou pela
presença de seus fragmentos
nas fezes.Geralmente, é na
infância que se entra em conta-
to com o vírus. Por isso, as cri-
anças constituem grupo de ris-
co importante, assim como os
adultos que interagem com elas
e os profissionais de saúde.

É uma doença infectoconta-
giosa, de notificação compul-
sória, causada pela bactéria
Salmonella enterica typhi. A
enfermidade é transmitida
pelo consumo de água e ali-
mentos contaminados ou pelo
contato direto, em razão da
presença de bacilos elimina-
dos nas fezes e urina humanas
dos portadores da doença ativa
ou nas fezes dos portadores
assintomáticos.

FEBRE TIFOIDE
Ao penetrar no organismo,

as bactérias que não são
destruídas pelo suco gástrico
no estômago, atravessam a pa-
rede do intestino delgado  e
caem na corrente sanguínea.
Nessa fase, surgem os primei-
ros sintomas. Como a Salmo-
nella typhi pode multiplicar-
se no interior das células de
defesa, a infecção se dissemina
pelo organismo. Os órgãos mais
afetados costumam ser o fíga-

do, baço, vesícula, medula ós-
sea e todo o intestino.

Observação importante: É
de extrema importância escla-
recer que febre tifoide e tifo
são duas entidades distintas,
transmitidas por micro-orga-
nismos diferentes. A primeira
é transmitida pela Salmonella
typhi e o tifo, por micro-orga-
nismos do gênero Rickettsia.
Algumas pessoas são portado-
ras crônicas, mas assintomáti-
cas da Salmonella, e podem
transmiti-la nas fezes, o que
dificulta o controle da doença.

Os sintomas mais caracte-
rísticos são febre prolongada,
alterações intestinais que vão
da constipação à diarreia com
sangue, cefaleia (dor de cabe-
ça), falta de apetite, mal-estar,
prostração, aumento do fígado
e baço, distensão e dores abdo-
minais, náuseas e vômitos. Em
alguns casos, aparecem man-
chas rosadas no tórax e abdô-
men conhecidas por roseola
tífica.....

(Com informações do site
do Ministério da Saúde).

Foto ilustrativa

EXTRATO DE EDITAL PREGÃO 003/2020 - C M CAJURI/MG

A Câmara Municipal de Cajuri/MG, através de sua pregoeira,
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 003/2020, para contratação de empresa
especializada para o fornecimento, licenciamento, implantação,
treinamento, manutenção, customização, migração, adequação,
suporte técnico e remoto, atualização tecnológica e assessoria
técnica de software em Gestão Pública, conforme especificações
contidas no edital, sendo a abertura dos envelopes no dia 16/10/
2020, às 11:00 hs. O edital e maiores informações poderão ser
obtidos no Setor de Licitações, na rua José Daibes, nº 20, centro,
Cajuri/MG, Cep 36560-000, de 08:00 hs às 16:00 hs, pelo telefone
(31)3898-1252 ou e-mail: camaramunicipalcajuri@hotmail.com
Simone Aparecida Lopes: Pregoeira.

Com a chegada da meno-
pausa, os níveis de estrogênio
da mulher começam a cair.

A queda de produção desse
hormônio resulta no envelhe-
cimento cutâneo e em outras
grandes mudanças na pele.

Uma delas é a diminuição
na renovação das células, que
favorece o afinamento das ca-
madas da derme e da epiderme.

Outros impactos da meno-

pausa são a redução no esto-
que e produção de colágeno,
perda de elasticidade, dificul-
dade na cicatrização de feri-
das, diminuição da secreção
sebácea e enrugamento da
pele.

Esse é um processo natu-
ral do corpo humano, mas
que pode ter seus efeitos ame-
nizados com o acompanha-
mento médico.
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Vende-se casa no Centro Histórico  - (31) 3881-1210
Vende-se casa bairro São Judas - 98102-2860
Vende-se casa Bairro São Pedro - 99931-6441
Vende-se casa Vila Oliveira - 99610-4433
Vende-se casa no Pontal - 99931-6441
Vende-se casa Bairro Novo Horizonte -  98370-9237
Vende-se carro Sienna - (31) 3817-2436
Vende-se cama - 98845-0600
Vende-se bicicleta - 97167-1040
Vendem-se janelas - 98708-1384
Vende-se sofá - (31) 3881-3430
Vende-se televisão - (31) 3817-3485
Vende-se mesa - 98878-4571
Vende-se rack - 99989-0830

Estes classificados são divulgados de  segunda
a sábado no horário de 8h até 12 horas em 03

(três) blocos no programa Canal Reis, apresentado
pelo radialista/jornalista Afonso Reis, com produ-
ção técnica e sonoplastia de Pedro Luiz, o Pedrão.

CANAL REIS ESTÁ NO AR DE SEGUNDA A SÁBADO  - De: 08h até 12h

QUADROS DO PROGRAMA CANAL REIS
Secretária Legal; Medicina Geral com Dr. Bransildes Terra; Horóscopo com previsões astrológicas

de seu signo; Aniversariantes do Dia e Sorteio de Brindes.
Broncas e reclamações de qualquer órgão nós respondemos. É só ligar para 3881-5339: DMAES, Pre-

feitura, Polícia, Correios, operadoras de telefonia, lojas, DEER, Governo do Estado, cartão de crédito e bancos.

SECRETÁRIA LEGAL DA SEMANA

CONCURSO MISS PONTE NOVA

Edu Guimarães, coordenador
dos concursos Miss Ponte Nova e
Miss Teen informa ao Líder No-
tícias que a realização do evento
está prevista para dia 12 de de-
zembro, inicialmente. Disse ain-
da que a menina de apenas 03
(três) anos Ketelly Vitória
Martins Evangelista será a mas-
cote do Concurso Miss Teen.

Ketelly será a Mascote
do Concurso Miss Teen

Filha de Deize Cirilo Martins
e Wagner Lúcio Evangelista, a
menina desfila com graça e leve-
za de uma garota de 10 anos.
“Tem desenvoltura, alegria e
passos seguros na passarela”, elo-
gia sua mãe Deize, orgulhosa do
ofício de desfilar do sua pequena
filha que faz do elenco de modelos
da Agência New de Modelos.
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Com mais de 44 mil eleitores Ponte Nova terá 198 candidatos
a vereador e 06 candidaturas majoritárias

No portal do TRE (Tribu-
nal Regional Eleitoral) estão
registrados 198 candidatos ao
cargo de vereador de Ponte
Nova provenientes de 13 par-
tidos (Avante, DEM, MDB, Po-
demos, PMN, PSDB, PSB, PTB,
PT, PSOL, PV, Rede e Republi-
canos). Não apresentaram can-
didatos partidos como PDT,
PC do B por estarem desativa-
dos. PP, PL e PSL têm comis-
sões provisórias, mas não lan-
çaram candidatos. Do total de
candidatos, 53 são mulheres e
01 (uma) mulher trans.

Na eleição majoritária es-
tão registradas 06 (seis) can-
didaturas: André Luiz dos
Santos/Olímpio “Pimpa” Gui-
lherme Toledo; Carlos Tiago
Jorge de Azevedo/Walmir
Moisés; Dr. José Leopoldino
(Dr. Leopoldino) da Silva/Jor-
ge Tomáz “Chumbinho” dos
Santos; Leonardo “Leo” Nas-
cimento Moreira/Mauro (do
Sindicato) Roberto do Ama-

Ponte Nova terá quase 200
candidatos a vereador

ral; Paulo “Paulinho” Roberto
dos Santos e Wagner Mol Gui-
marães/ Valéria Cristina
Alvarenga dos Santos (Valé-
ria Alvarenga).

As eleições deste ano ocor-
rerão em turno único em Ponte
Nova no dia 15 de novembro.
As sessões eleitorais funciona-
rão de 07h até 17h, sendo na
parte da manhã a prioridades

os idosos e pessoas portadoras
de deficiência. Os eleitores te-
rão que usar máscaras e podem
levar a própria caneta. Antes
de votar terão que usar o álcool
em gel que estará disponível.
Se não tiver o Título de Eleitor
poderá votar com Carteira de
identidade ou CNH (Carteira
Nacional de Habilitação), do-
cumento com foto.

O PT e o PSL serão dos dois
partidos que mais terão tem-
po de propaganda     eleitoral
gratuita de rádio e televisão
nas eleições municipais de
2020. A divisão do tempo foi
divulgada na sexta-feira 25/
09 em portaria publicada
pelo Tribunal Superior Elei-
toral (TSE).

Aportaria serve de base de
cálculo para a distribuição do
tempo e leva em consideração
o tamanho da bancada de de-

Partidos PT e PSL terão maior tempo de
propaganda eleitoral no Rádio e na TV

putados federais eleitos por
cada sigla nas eleições de 2018.
No caso do PT, por exemplo,
esse número foi de 54, en-
quanto o PSL conseguiu con-
quistar 52 cadeiras na Câmara .

Como é feito o cálculo?

A norma prevê ainda que
nas eleições municipais, o
tempo será dividido na pro-
porção de 60% para a propa-
ganda de candidatos a prefei-

to e 40% para a propaganda
de vereadores.

A portaria segue critérios
previstos na Lei das Eleições e
uma resolução do TSE que
preveem a divisão da seguin-
te forma: do total do tempo de
propaganda, 90% serão dis-
tribuídos proporcionalmente
ao número de representantes
que os partidos tenham na
Câmara Federal. Os 10% res-
tantes serão distribuídos igua-
litariamente entre todos os
partidos.

A pandemia do novo
coronavírus adiou as eleições
municipais pra 15 de novem-
bro e com isso, a propaganda
eleitoral gratuita. Os candi-
datos começam a se apresen-
tar à população na TV e no
rádio a partir do dia 09 de
outubro.

Desde o dia 27 de setem-
bro, os candidatos já podem
pedir votos. Segundo o calen-
dário eleitoral do TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral), tam-
bém, desde o dia 27/09, está
permitida a propaganda dos
candidatos pela internet e na
m´dia impressa, comícios,
passeatas e carreatas em nini
trios.

O biombo
(*) Mauro Serra

A casa bonita lembrava
antiga escola – espaçosa.
Dependências internas es-
meradas. Pátios. Em bairro
nobre. O empresário rico
cedia graciosamente o
casario aos convescotes de
toda ordem. E o amigo ves-
tia camisa esporte de seda
azul, sem a pompa do terno.
da gravata.  Um domingo.

Despojado, calçava tê-
nis.  A esposa de junto, moça
bonita, cheia de carnes, sor-
riso lindo, sapato alto, ves-
tido colado ao corpo, os sei-
os volumosos tremiam qua-
se transpondo os limites do
cavado decote. Ele, um se-
nhor calvo sob o natural
peso dos quase oitenta anos
de idade. Ela, esbelta, na
porta dos 30, se muito um
pouco mais, quem sabe uns
35?

Os convidados - gente do
povo -, ansiosos ao início da
palestra. Obediência cani-
na, a tônica.

A família do candidato
simbolizando a união idea-
lizada pela maioria dos
mortais. Pessoas bonitas,
disciplinadas, sadias, bem
calçados e vestidos. O dito
cujo um homem alquebra-
do pelos anos, verdade, mas
seguro na direção e no re-
sultado da sua prole, olhar
de quem singrando mares
sabidos.

O senhor em voz pausa-
da, em tom muito baixo co-
meçou a palestra. Não usa-
va a empolgação própria de
quem em praça pública, em
palanques e potentes mi-
crofones.  Nem apregoava a
ladainha de que o mundo
estaria assim assado na fal-
ta de um Deus, de uma admi-
nistração eficaz e sem pro-
gressos. Todos os setenta
lugares ocupados por indi-
cados em cargos comissio-
nados, terceirizados, grati-
ficados com remuneração
de mais de salário mínimo
regiamente pago pelos co-
fres públicos. Nem um dia
de atraso. Direito a décimo
terceiro salário, férias, avi-
so prévio,etc e tal. Gente
simples, da periferia, qua-
se uns deserdados da sorte.

A mensagem inicial a
apresentação da dileta es-
posa, das filhas, emocionan-
do a história do menino
sofrido vindo do interior
para estudar na cidade gran-
de, período em que passou
até fome, colhido pelo in-
fortúnio de um pai falecido
ainda jovem - infarto fulmi-
nante -, razão pela qual a
avó materna o criou - essa
sim muito rica e dona de
vastas terras deixadas pelo
Barão das Quintas que, se-
gundo a história, em idos
tempos fora proprietário de
900 escravos na produção

de café exportado para in-
gleses, franceses e até ale-
mães, fora o abundante ouro
extraído até a exaustão. 

Certo que se tornou her-
deiro de tudo. Mas essa his-
tória era para outra ocasião.

Após a apresentação, o
palestrante preocupado
deixou o salão por incômo-
do do telefone celular a to-
car. E pediu licença aos ou-
vintes ao atendimento, ra-
zão pela qual a bela esposa
tomou a palavra dirigindo-
se aos compenetrados ou-
vintes.  Antes, deixou as cri-
anças largadas da mão em
direção ao motorista que a
tudo assistia com cara de
empáfia. Acolheu as crian-
ças num fraternal abraço.

Ela, a linda esposa do
mandatário não perdeu
tempo e entrou de sola no
âmago do assunto elogian-
do o marido, pessoa mais
que um pai para todos, po-
rém, dependente de votos.
E garantiu a continuidade
dos empregos, o salário de
cada um depositado regia-
mente sem atrasos, vanta-
gens e plano de saúde ex-
tensivo aos parentes. 

Admoestou apontando
pessoas ausentes ao empre-
go. Tolerados por causa do
prestígio e benevolência do
amado, por isso ainda na
“folha de pagamento”. E
lembrou a razão de ocupa-
rem os cargos um favor da
indicação, quando sem con-
curso público só trabalha-
vam por serem os maiores
“amigos”, pessoas da maior
confiança do digníssimo.

Para evitar prolonga-
mentos, vamos às palavras
finais da primeira dama:

- ”Se o meu marido não
for reeleito, fica o aviso, a
mamata de todos vocês vai
acabar no dia seguinte. Ele
quer chegar aos píncaros do
sucesso!  Quer ser até o rei
dos reis. E tudo depende
dos senhores! O que vocês
querem, mais quatro anos
de boa vida ou o desempre-
go?”.

A resposta em unísso-
no: - “Queremos a reelei-
ção!”.  

Uma festa! Uísque a rodo!
 A menininha discreta re-
colheu os donativos.

(*) Mauro Serra é advo-
gado e contador  e escreve
na 1ª semana de cada mês.
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 São Francisco de Assis é o inspirador do artista plástico
Antônio Inácio(Boneca)

Cristina Reis no estúdio de montagem no Rio de Janeiro

Exemplar raro de uma peça de teatro de Shakespeare

SHAKESPEARE

Ilustração do artista Gioto de Bondone mostra Francisco
entre os animais

Lucas Izidório Lacerda em cena

Giovanni di Pietro di Ber-
nardone, mais conhecido co-
mo São Francisco de Assis,
nasceu em Assis, 1181 ou 1182
e morreu em 04 de outubro 
de 1226. Jovem orgulhoso,
vaidoso e rico, Francisco se
tornou o mais italiano dos
santos e o mais santo dos
italianos. Com 24 anos, re-
nunciou a toda riqueza para
desposar a “Senhora Pobre-
za”. São Francisco é o protetor
dos animais e padroeiro da
ecologia. 

Aconteceu que Francisco
foi para a guerra como cavalei-
ro, mas doente ouviu e obede-
ceu a voz do Patrão que lhe
dizia: ”Francisco, a quem é
melhor servir, ao amo ou ao
criado?”. Ele respondeu que ao
amo. ”Porque, então, transfor-
mas o amo em criado?”, repli-
cou a voz. No início de sua con-
versão, foi como peregrino a
Roma, vivendo como eremita e
na solidão, quando recebeu a
ordem do Santo Cristo na igre-
jinha de São Damião: ”Vai res-
taurar minha igreja, que está
em ruínas”, ouviu uma voz.

São Francisco de Assis, o padroeiro
da ecologia e protetor dos animais

Partindo em missão de paz
e bem, seguiu com perfeita ale-
gria o Jesus Cristo pobre, casto
e obediente. No campo de Assis
havia uma ermida de Nossa
Senhora chamada
Porciúncula. Este foi o lugar
predileto de Francisco e dos
seus companheiros, pois na
Primavera do ano de 1200 já
não estava só; tinham-se uni-
do a ele alguns valentes que
pediam também esmola, tra-
balhavam no campo, prega-
vam, visitavam e consolavam
os doentes.

A partir daí, Francisco dedi-
ca-se a viagens missioná-rias:
Roma, Chipre, Egito, Síria…
Peregrinando até aos Lugares
Santos. Quando voltou à Itá-
lia, em 1220, encontrou a
Fraternidade dividida. Parte
dos Frades não compreendia a
simplicidade do Evangelho. Em
1223, foi a Roma e obteve a
aprovação mais solene da Re-
gra, como ato culminante da
sua vida. Na última etapa de
sua vida ele recebeu, no Monte
Alverne, os estigmas (chagas)
de Cristo, em 1224.

Há muitas histórias de
Francisco com os animais.
Uma das histórias sobre
o Santo diz que bandos de
andorinhas o seguiam conti-
nuamente formando uma cruz
e que, em uma ocasião, na qual
ele ia pregar em Alvino, disse:
“irmãs andorinhas, agora eu
tenho que falar comigo”.  Em
outra ocasião, ele amansou
um lobo selvagem dizendo:
“Venha aqui, irmão Lobo,
mando-te da parte de Cristo,
que não faças nenhum mal a
mim nem a ninguém”. E quan-
do estava no monte rezando,
um pássaro lhe avisou que era
a hora da oração da meia-
noite.

Francisco e os animais
O escritor Dante Alighieri,

que é considerado o primeiro e
maior poeta da língua portu-
guesa  definido como o sumo
poeta, autor de A Divina Comé-
dia, disse que São Francisco foi
uma ”luz que brilhou sobre o
mundo”, e para muitos ele foi
a maior figura do Cristianismo
desde Jesus Cristo.Sua vida é
reconstituída a partir de bio-
grafias escritas pouco após sua
morte, mas, segundo alguns
estudiosos, essas fontes primi-
tivas ainda estão à espera de
edições críticas mais profun-
das e completas, pois apresen-
tam contradições factuais e
tendem a fazer uma apologia
de seu caráter e obras.

A roteirista, produtora de
cinema Cristina Reis está in-
formando que o documentário
sobre a trajetória da poeta
Laene Teixeira Mucci está na
reta final para ser lançado em
breve nas plataformas digi-
tais. O trabalho tem depoi-
mentos de amigos, ex-alunos
(ela era professora), escrito-
res e autoridades de Ponte

Documentário “LAENE, de
si e de per si”na fase final

Nova e de pessoas de outras
cidades.

“Então... agora é pra termi-
nar, reta final! “LAENE, de si e
de per si”, diz Cristina Reis em
sua página no Facebook. “Tudo
segue no tempo que deve se-
guir e a demora vem trazendo
a maturidade que acrescenta
algo mais em um trabalho”,
interferiu Laeninha, sua filha.

O ator de teatro Lucas
Izidório Lacerda mostrou fo-
tos dos bastidores da gravação
sobre o Dia das Crianças. O
evento será divulgado em
mídias digitais no dia 12 de
outubro. A direção é de
Matheus Pataro; assistente de
direção de Iago Izidório
Lacerda; cenografia de Luiz
Reis Lacerda; assistente de
caracterização Léo Izidório
Lacerda. Zara Bueno assina o
figurino da peça teatral em
forma de esquete.

Dia das Crianças
tem roteiro teatral

Descoberto na Espanha
possível primeiro exemplar
de William Shakespeare, (*) O
Bardo de Avon.Esquecida por
séculos nos arquivos de um
seminário na Espanha, uma

Descoberto na Espanha primeiro exemplar do bardo inglês

Pintura de Shakespeare
atribuída ao pintor John
Taylor e com autenticidade
desconhecida

singular edição de uma obra
de Shakespeare foi encontra-
da por acaso, e especialistas
acreditam que possa ser
oprimeiro exemplar de sua
autoria a chegar a este país.

Esquecida por séculos nos
arquivos de um seminário na
Espanha, uma singular edi-
ção de uma das obras de
William Shakespeare foi en-
contrada por acaso. Especia-
listas acreditam que possa ser
o primeiro exemplar de sua
autoria a chegar a este país da
Europa. Ele foi encontrado no
Real Colégio de Escoceses, em
Salamanca.

A cópia da tragédia teatral
The Two Noble KIinsmen,
publicada  em 1634, prova-
velmente chegou à Espanha
entre 1635 e 1640 disse AFP o
pesquisador da Universidade
de Barcelona John Stone. Se-

gundo o professor, ao revisar
a seção de economia política,
ele deparou na última prate-
leira com livro que era dife-
rente de qualquer outra coisa,
por usa encadernação.

(*) William  Shakespeare
é chamado  O Bardo de

Avon porque ele é conside-
rado o maior poeta que já
viveu. A palavra “bardo”
significa poeta. Os bardos
eram poetas viajantes nos
tempos medievais, que ga-
nhavam a vida realizando e
contando histórias.
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Houve busca e apreensão em Santa Cruz do
Escalvado

CÓDIGO  PENAL

Momento da assinatura com transmissão virtual

Conselheiro-presidente do TCE-MG
Mauri Torres (Mauri José Torres
Duarte) prometeu ajuda aos
prefeitos que forem eleitos

O Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG) divul-
gou na sexta-feira, 25/09,
o balanço da “Operação Pro-
bo”, deflagrada na Zona da Mata
e região central de Minas Ge-
rais no dia anterior, 24/09.  O
objetivo da ação foi apreender
provas para uma investigação
que apura um esquema crimi-
noso relacionado a fraudes
entre agentes públicos e em-
presários do Estado.

Foram cumpridos 04 (qua-
tro) mandados de busca e apre-
ensão em Ponte Nova, 04 (qua-

Operação Probo do MP cumpre mandados de
busca e apreensão em Ponte Nova e região

tro) em Santa Cruz do Escal-
vado, 02 (dois) em Sete Lagoas,
02 (dois) em Viçosa e 01(um)
em Manhuaçu. Dentre os alvos
da operação estão um prefeito,
um presidente de Câmara
Municipal e empresários atu-
antes na Região Central e na
Zona da Mata Mineira.

Durante as diligências, os
investigadores apreenderam
computadores, notebooks,
pendrives, agenda, HD, mí-
dias, cheques, contratos e do-
cumentos para a apuração. Em
um dos endereços em Ponte

Nova, também foram apreen-
didas 08 (oito) munições cali-
bre 38. O MP não liberou os
nomes do dos envolvidos,
“poisos dados são sigilosos no
momento”.

Participaram da “Operação
Probo” 04 (quatro) promoto-
res de Justiça, 05 (cinco) dele-
gados da Polícia Civil, 34 poli-
ciais civis, 08 (oito) policiais
militares, 20 agentes do Grupo
de Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado
(Gaeco), 02 (dois) servidores
do MPMG e um perito criminal.

MPMG de Viçosa atuou na ação da Operação
Probo bem como promotores de Ponte Nova

Minas Gerais vai contar
com mais uma importante fer-
ramenta de fomento à cultura
de integridade. Foi assinado
na segunda-feira, dia 28/09,
pelos 03 (três) poderes e ór-
gãos autônomos do Estado,
protocolo de intenções para a
instituição da Rede Mineira
de Integridade. A assinatura
aconteceu na abertura do 1º
Seminário Mineiro de
Integridade,com a presença de
todos os signatários.

A Rede Mineira de Integri-
dade é formada inicialmente
pelo Governo do Estado de
Minas Gerais por meio da
Controladoria-Geral do Esta-
do, Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG), Tribu-
nal de Justiça do Estado de
Minas Gerais (TJMG), Ministé-
rio Público do Estado de Mi-
nas Gerais (MPMG), Defenso-

Tribunal de Justiça promove união
inédita no combate à corrupção

ria Pública do Estado de Mi-
nas Gerais (DPMG), Tribunal
de Contas do Estado de Minas
Gerais (TCE-MG).

A união tem como objetivo
principal fortalecer a atuação
conjunta em ações de fomento
à integridade, à prevenção e
ao combate à corrupção, e à

promoção da ética pública,
respeitadas as competências
e atribuições de cada membro
integrante. Visa ainda à difu-
são da cultura íntegra e ética
tanto na Administração Pú-
blica quanto nas relações en-
tre o setor público e toda a
sociedade. 

O presidente do Tribunal
de Contas do Estado, conse-
lheiro Mauri Torres afirmou que
de todos os estados brasileiros,
Minas sempre sai na frente. “A
criação de normas de integrida-
de vai ajudar os novos adminis-
tradores municipais na gestão
do bem público. Às vezes, os
novos prefeitos assumem as

TCE promete ajuda aos
prefeitos eleitos de 2020

funções com pouco conheci-
mento da máquina pública,
com dificuldades até em inter-
pretar a legislação brasileira”,
disse o conselheiro Mauri Tor-
res que garante que a Rede
Mineira de Integridade vai au-
xiliar os gestores comprometi-
dos com a ética e com a boa
gestão dos recursos públicos.

Sancionada em 24 de se-
tembro de 2018, a Lei da
Importunação Sexual
(13.718), conhecida como
LIS, alterou o Código Penal.
Assim, tipificou e crimi-
nalizou comportamentos
como cantadas invasivas,
beijar sem consentimento,
entre outras condutas
abusivas.

Segundo explica o espe-
cialista em Direito e Pro-
cesso Penal, membro da
Comissão Especial de Di-
reito Penal da OAB o crime
se manifesta em espaço
público, sem uso de força
ou hierarquia entre vítima
e agressor. 

A lei também criminali-
za o ato de ejacular em uma
pessoa dentro de transpor-
tes e espaços públicos. Este
ainda pode configurar es-
tupro dependendo das cir-
cunstâncias, como utiliza-
ção de força para imobili-
zar a vítima, por exemplo. 
Qualquer pessoa que pre-
senciar ou for vítima de
importunação sexual pode
denunciar pelo 180 - Cen-
tral de Atendimento à Mu-

Lei da Importunação Sexual
completa dois anos

lher em Situação de Violên-
cia. 

Passados dois anos de sua
criação é comum as pessoas
ainda manifestarem dúvidas
entre o crime de Impor-
tunação e o assédio sexual.
Pantaleão explica que a
importunação sexual é qual-
quer ato libidinoso, sem a
anuência da outra pessoa, na
tentativa de satisfazer o de-
sejo sexual. “Ela se difere do
estupro porque não apresen-
ta violência física, e do assé-
dio porque não há relação
hierárquica ou de subordi-
nação”. 

Desde a criação da lei, em
2018, a importunação sexu-
al deixou de ser infração e
passou a ser crime. “O nosso
legislador, atendendo a uma
demanda social, transformou
a impor-tunação sexual em
crime, cuja pena inclusive é
maior do que o assédio, po-
dendo a chegar a cinco anos
de reclusão. Além disso, a
legislação também tornou
crime a divulgação de     cena
de estupro, sexo, nudez ou
pornografia, sem permissão
da vítima.”. 



Sexta-feira, 02 de outubro de 2020

Motim dos presos foi filmado de dentro das celas

ZONA RURAL DE PONTE NOVA

Schander Aparecido São Pedro dos Ferros foi palco de um assassinato a facadas

Circularam na manhã de
28 de setembro, última se-
gunda-feira, vídeos pelo
WhatsApp de um motim or-
questrada por detentos na
Penitenciária de Ponte Nova
(Passa-Cinco). A reportagem
do Líder Notícias não conse-
guiu contatar com a assessoria
de comunicação da Penitenci-
ária para maiores detalhes
oficiais, mas pelas imagens,
segundo confirmações polici-
ais, e com a confirmação da
direção da Penitenciária de
que se tratou realmente de um
motim, foi possível visualizar
a movimentação dentro de
uma cela, onde os detentos
reclamavam das condições e
da suspensão das visitas.

Também circularam pelas
redes sociais posts de famili-
ares dos detentos reclamando
da situação em que os paren-
tes se encontram, falando so-
bre tortura. Os familiares fi-
zeram ví-deos do lado de fora
da Penitenciária de Ponte
Nova. Nos vídeos eles corriam
de supostos agentes dizendo:
“os agentes estão descendo,
meu filho”.

Pelos vídeos em circulação
também podemos ouvir dos
presos: “vai cair, vai cair, vai
cair”; “essa proibição da ca-
deia de Ponte Nova vai cair

Motim na Penitenciária de Ponte
Nova: fogo, depredação e um ferido

Posts dos familiares viralizou nas redes

tudo, pôrra”. Os vídeos que
circulam com imagens do in-
terior das celas parecem ter
sido feitos pelos próprios
detentos. Segundo informa-
ções obtidas da penitenciária
o motim aconteceu entre as
23h do domingo, 27/09, às 4h
de segunda-feira, 28/09.

O juiz Felipe Vieira Rodri-
gues, da Vara de Execuções
Penais, declarou que recebeu
comunicados no domingo (27/

9) às 22h45min, classificados
como “movimento de desor-
dem sem informações porme-
norizadas”. O juiz disse que o
movimento de indisciplina foi
controlado sem incidente gra-
ve contra a incolumidade físi-
ca de presos e agentes polici-
ais, e também informou que
seriam divulgadas maiores in-
formações sobre o caso pela
Secretaria de Estado de Justiça
e Segurança Pública (SEJUSP).

Comunicado da SEJUSP: “Os
detentos, que estavam sob o
controle dentro das celas, da-
nificaram a estrutura das mes-
mas e fizeram barricadas com
colchões para tentar impedir
a entrada dos policiais penais.
O Grupa-mento de Interven-
ção Rápida (GIR) da unidade e
de cidades vizinhas (Itabira e
Ipaba) foi acionado. A Polícia
Militar deu apoio externo à
ocorrência”.

A comissão de Cidadania e
Direitos Humanos (CCDH) da
Câmara Municipal informou
também que 01 (um) preso foi
ferido na confusão e levado
para o Hospital Gavazza Filho
por agentes penais. A mani-
festação do vereador Hermano
Santos, presidente da CCDH
aconteceu na reunião de se-
gunda-feira passada, dia 28
de setembro.

Há algumas semanas, o Lí-
der Notícias publicou uma
matéria sobre uma manifes-
tação pacífica realizada por
familiares e amigos dos pre-
sos da Penitenciária de Ponte
Nova que reclamavam das con-
dições pela qual os seus entes
queridos estariam passando
dentro da instituição. Segun-
do eles, os presos estavam sen-
do tolhidos em seus benefíci-
os conquistados.

Na tarde de sábado, 26
de setembro, por volta das
13h59min, a Polícia Militar
foi chamada para atendi-
mento de uma ocorrência
de homicídio ocorrido no
Sítio Defunto Chico, na zona
rural de Ponte Nova, com
acesso em estrada vicinal
atrás da AABB, que fica na
Avenida Vereador João
Evangelista de Almeida. Os
militares foram para o local
onde a vítima, Schander
Aparecido Martilha Inês, de
27 anos, estava morto no
interior de um veículo Gol
de cor branca, com a placa
GNH 0017.

De acordo com uma tes-
temunha que presenciou os
fatos, no momento em que
realizava o reboque do car-
ro de Schander que estava
sentado na direção do veí-
culo, ele foi baleado. O as-
sassinato ocorreu quando
eles tiveram que reduzir a
velocidade. O homem que
atirou foi descrito como de

Homem é morto com vários
tiros no Defunto Chico

pele parda, cabelos desco-
loridos. Foram vários tiros.

Os militares realizaram
diversas diligências e con-
seguiram identificar o au-
tor, Frankson da Silva
Eleutério, de 20 anos, mas
ele não foi localizado. Um
dos militares conseguiu
conversar com o autor pelo
telefone e este disse que
vinha sofrendo ameaças por
parte da vítima e que se
apresentaria na Delegacia
Regional de Polícia Civil,
posteriormente.

Amanda Barbara, de 30
anos, matou Airton Borges, de
23, no dia 26 de setembro, às
13h06, em São Pedro dos Ferros
porque o homem havia rouba-
do o celular da sua filha e ten-
tado agredi-la. A PM recebeu
uma informação de que Airton
Borges, de 23 anos, conhecido
pelo apelido de “Franguinho”
estava sangrando, caído na Rua
São Cristóvão (próximo ao local
conhecido como Gradinha). Ele
foi levado para o hospital local,
mas como o ferimento era grave
ele foi transferido para o Hospi-
tal Arnaldo Gavazza Filho em
Ponte Nova.

Denúncias relataram que a
autora seria Amanda Barbara
da Costa Amado, de 30 anos,

Mulher mata homem por causa de um celular

que foi encontrada pelos poli-
ciais militares em sua casa.
Ela foi questionada pelos mi-
litares e disse que Airton
Borges havia roubado um ce-

A Polícia Militar de Ponte
Nova conseguiu prender os
assaltantes da Fazenda
Vargem Linda, no mesmo dia
do assalto à mão armada, em
23 de setembro. O sucesso da
operação envolveu diversos
militares, inclusive de cida-
des vizinhas, para identificar,
localizar e prender os envol-
vidos. Após o processamento
dos dados pelos militares,
decorrentes de delações e de-
núncias anônimas, surgiram
indícios evidenciando a par-
ticipação dos autores do rou-
bo e as guarnições policiais

lular que pertencia à sua fi-
lha. Ao tirar satisfações com
sobre o roubo do celular, este
tentou agredi-la que revidou
com golpes de faca.

Em contato com a médica de
plantão do Hospital São José
(São Pedro dos Ferros), esta
disse que ele apresentava
ferimento profundo no pesco-
ço à esquerda e estava suando
muito, quadro pouco coopera-
tivo com risco iminente de vida
e por isso havia sido transferi-
do para Ponte Nova.

Os profissionais do Hospi-
tal Arnaldo Gavazza Filho re-
lataram que Airton Borges deu
entrada na casa de saúde, sem
qualquer sinal vital. Sobre a
faca utilizada Amanda infor-
mou que jogou fora não saben-
do precisar o local. Ela foi pre-
sa em flagrante por homicídio
e levada para a DRPC de Ponte
Nova.

Assaltantes da Fazenda Vargem Linda foram
presos no mesmo dia pela  Polícia Militar

 Local por onde se chega à Fazenda Vargem Linda

seguiram para a captura dos
suspeitos ladrões.

Os ladrões encapuzados
assaltaram a fazenda na ma-
drugada (por volta de uma
hora). O casal e o filho foram
presos no closet do quarto do
casal no momento da ação cri-
minosa.  Os moradores esta-
vam dormindo quando foram
surpreendidos por 05 (cinco)
indivíduos armados e 01 (um)
menor, que adentraram o imó-
vel pelas janelas, após
arrombá-las.

O produto do roubo foi re-
cuperado pela PM: 01 (uma)

caminhonete Hilux; R$
7.250,00; 03 (três) televisões;
06 (seis) aparelhos celulares,
01 (um) notebook; 03 (três)

micro-ondas; relógios de pul-
so, pares de calçados, 01 (um)
fogão a gás (Cook top) e 01
(um) vídeo game mega drive.
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Material apreendido pela PM servirá de base para elaboração
do inquérito policial

Muitas buchas de maconha transportadas em ônibus de carreira

BAIRRO PARAÍSO

Furto ocorreu no Povoado Chopotó

Operação da Polícia Civil
(PC) que desarticulou quadri-
lha de tráfico de drogas teve
apoio de um helicóptero. Fo-
ram presas 21 pessoas no dia
25 de setembro na “Operação
Herbicida”. Com esta opera-
ção de desmonte de crimes,
Ponte Nova foi palco de 03

Ponte Nova foi palco de três
operações em cinco dias

(três) operações seguidas na
mesma semana: operações
Poder Paralelo (21/09) e Pro-
bo (24/09) do Ministério Pú-
blico e a Herbicida, da Polícia
Civil (25).

As investigações que leva-
ram à “Operação Herbicida”
começaram após um homicí-

dio em novembro de 2018,
quando um homem foi morto
no Terminal Rodoviário de
Ponte Nova, localizado no CDI,
O crime foi em plena luz do dia.

Na “Operação Herbicida”
foram empregados 55 polici-
ais civis das cidades de Ponte
Nova, Viçosa, Ouro Preto e

Manhuaçu. A logística opera-
cional foi apoiada por um he-
licóptero da PC, vindo de Belo
Horizonte. O produto do rou-
bo foi uma grande quantida-
de de drogas: maconha, coca-
ína e crack, além de balanças
de precisão e aparelhos ele-
trônicos.

A PM de Piedade de Ponte
Nova apreendeu drogas e pren-
deu em flagrante 03 (três) indi-
víduos no dia 26 de setembro,
às 21h15min, devido a denúnci-
as anônimas. Para se chegar aos
culpados, a PM ouviu do de-
nunciante que um indivíduo ao
avistar a viatura policial jogou
algo no chão e depois pegou,
após a retirada da PM.

Diante da denúncia, os
militares conseguiram locali-
zar o indivíduo que estava na
companhia de mais um rapaz

PM apreende drogas em Piedade de Ponte Nova

Legenda

e uma moça. Os policiais de-
ram buscas pessoais e tam-
bém nas casas dos indivíduos
onde acharam e apreenderam
crack, dinheiro e outros mate-
riais ilícitos.

No boletim de ocorrência,
a PM registrou: 02 (dois) tele-
fones celulares; R$168,15; 04
(quatro) pedras de crack; 01
(uma) pedra maior de crack;
04 (quatro) buchas de maco-
nha; 04 (quatro) munições de
calibre 32 e 01(uma) balança
de precisão.

Foi divulgado no Instagram
do Corpo de Bombeiros Militar
de Ponte Nova (CBMPN) que na
manhã de 25 de setembro, foi
encontrado no Bairro Triângu-
lo um ouriço-cacheiro, que
muitas pessoas confundem com
o porco-espinho, que é muito
maior. Os bombeiros captura-
ram o animal.

Segundo o post dos bom-

Bombeiros capturam ouriço-cacheiro

Bombeiro com o ouriço-
cacheiro capturado

Aos 23 minutos da ma-
drugada de 27 de setem-
bro, aconteceu um aciden-
te gravíssimo na MG 329,
um pouco depois da facul-
dade Dinâmica no Bairro
Paraíso, envolvendo um
VW Polo 1.6 placa DTQ 7822
e um caminhão-trator pla-
ca ATW 3337 tracionando o
semirreboque placa OPJ
4451 em uma colisão fron-
tal.

A Polícia Militar compa-
receu ao local quando en-
controu o motorista do Polo,
de 46 anos, que teve a sua
frente toda destruída, pre-
so às ferragens do veículo e
o motorista do caminhão,
de 43 anos, ileso e apenas
com uma parte da frente do

beiros militares, apesar de ser
um mamífero calmo e tran-
quilo, o ouriço-cacheiro tem
o corpo todo coberto por espi-
nhos longos e afiados. Quando
algum animal tenta atacá-lo
leva consigo alguns espinhos
que já se encontram mais sol-
tos, contrariando a crença de
que o ouriço arremessa os es-
pinhos.

O CBMPN pediu à popula-
ção em seu Instagram que ao
avistar um ouriço-cacheiro li-
gue imediatamente para o
número 193 e não tente
capturá-lo. Orientou também
que, se por acaso seu cão, ou
algum outro animal de esti-
mação estiver com espinhos
encravados em sua face, leve
ao veterinário de confiança.

Grave acidente envolve
carro e uma carreta

O choque com a carreta deixou o carro polo quase todo
destruído

veículo destruída. Os bom-
beiros militares usaram o
desencarcerador para reti-
rar a vítima das ferragens e
levá-la para o Hospital
Arnaldo Gavazza Filho.

 Segundo o motorista do
caminhão, que trabalha
para a empresa Laticínios
Porto Alegre, ele trafegava
na MG 329 em direção a
Ponte Nova, quando em
uma curva se deparou com
o veículo Polo vindo à sua
direção contrária em alta
velocidade se chocando vi-
olentamente na frente do
caminhão que dirigia.

O Corpo de Bombeiros
de Ponte Nova foi para o
local com 03 (três) viaturas
para atender a ocorrência.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

sobre o EIA/RIMA do empreendimento Regularização ambiental das
obras de dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação
das margens e setores do Trecho 12, localizado na Fazenda Floresta  -
Estrada de acesso à Santana do Deserto KM 12 - Zona Rural, CEP: 35442-
000,Rio Doce / MG, sendo sua análise realizada pela Superintendência de
Projetos Prioritários da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e
desenvolvimento Social de Minas Gerais (SEMAD/ SUPPRI MG).

A FUNDAÇÃO RENOVA, inscrita sobre CPNJ N° 25.135.507/0001-83,
convoca os interessados a participar por meio de plataforma virtual da
Audiência Pública On-line sobre o EIA e seu respectivo RIMA do
empreendimento Regularização ambiental das obras de dragagem e
disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das margens e
setores do Trecho 12, Processo nº 1496/2020, modalidade LAT (Licen-
ciamento Ambiental Trifásico), Classe 6, Tipo de Licença: LOC, loca-lizado
no município de Rio Doce/MG, a realizar-se no dia 15 de Outubro de 2020,
18h:00min, através do site www.audienciapublicaonline.com.br . A audiência
pública ocorrerá de forma presencial nos seguintes locais; Espaço Vista. Rua
Juiz Achilles Velloso, 385, bairro Estoril. Belo Horizonte (MG); Espaço Multiuso.
Rua: Coronel Luiz Torres, s/n, bairro Centro. Rio Doce/ MG – CEP: 35442-000;
Escola Municipal José Gomes de Souza, Rua Minas Gerais, 44, bairro Nova
Soberbo. Santa Cruz do Escalvado/ MG; Quadra Poliesportiva Soberbo. R.
B, 17 CT, bairro Nova Soberbo. Santa Cruz do Escalvado/ MG. Em função
da segurança sanitária exigida pela pandemia da COVID-19 a participação
presencial nestes locais será limitada.  Informa, ainda, que o RIMA encontra-
se à disposição a partir do dia 05/10/2020 para os interessados no seguinte
local e horário: Prefeitura Municipal de Rio Doce, localizada na Rua Antônio da
Conceição Saraiva, n° 19 – Centro – Rio Doce/MG, segunda a sexta-feira,
das 12h as 17h, Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado, localizada na Rua
Capitão Luiz Sette, n° 130 – Centro – Santa Cruz do Escalvado, segunda a
sexta-feira, das 8h as 17h, Prefeitura de Ponte Nova, localizada na Avenida
Caetano Marinho, 306 – Centro - Ponte Nova/MG, segunda a sexta-feira,
das 12h as 16h, Escritório ATI Centro Alternativo de Formação Rosa Fortini,
localizada na Rua Major Eugênio Palermo , n º 121, Rio Doce/MG,
Prefeitura de Belo Horizonte, localizada na Avenida Afonso Pena, n° 1212
– Centro – Belo Horizonte/MG. Os estudos encontram-se também em
formato digital nos endereços eletrônicos disponíveis em: https://
www.fundacaorenova.org/noticia/eia-rima-candonga.

O Senado Federal aprovou
projeto de lei que suspende os
pagamentos de dívidas de ti-
mes no Programa de Moderni-
zação da Gestão e de Respon-
sabilidade Fiscal do Futebol
Brasileiro (Profut) durante o
período de calamidade públi-
ca. O texto voltará para análi-
se da Câmara dos Deputados.

O programa, criado em
2015, renegociou débitos dos
clubes e também instituiu
regras de governança nas en-
tidades. Pelo texto, os clubes
ficarão sem pagar as parcelas
de débitos junto à Receita Fe-
deral, à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), ao
Banco Central (BC) e a outros
órgãos.

A proposta não atinge o
Cruzeiro, que foi excluído do
programa no início deste ano
pode deixar de pagar as par-
celas em 2019 durante a ges-
tão de Wagner Pires de Sá. O
clube celeste até conseguiu
uma liminar para retornar ao
Profut, mas teve a decisão
revogada, após a PGFN recor-
rer.

Pelo seu relatório, o sena-
dor Eduardo Gomes (MDB-TO)
atendeu sugestão de parla-
mentares e excluiu o artigo
que extinguia regras para o
repasse de recursos para as-
sistência social e educacional

Senado aprova Projeto de Lei que suspende
dívidas de clubes de futebol durante pandemia

de atletas e ex-atletas. Ao todo,
foram apresentadas 14 pro-
postas de emendas pedindo a
exclusão do item.

“Ao encerrar sua carreira,
o atleta, mesmo que tenha con-
tribuído para a previdência
social, não possui idade sufi-
ciente para pleitear sua apo-
sentadoria, tampouco o nú-
mero mínimo de contribui-
ções para que isso ocorra. As-
sim, a assistência prestada
pelas entidades é fundamen-
tal até que esses atletas consi-
gam se reinserir no mercado
de trabalho”, escreveu.

De acordo com o texto, os
recursos que seriam destina-
dos ao pagamento das parce-

las deverão ser utilizados para
pagar os empregados que re-
cebem até R$ 12.202,12 (duas
vezes o teto dos benefícios do
Regime Geral de Previdência
Social). Outra sugestão acata-
da pelo relator condiciona a
suspensão das parcelas à ma-
nutenção dos empregos des-
ses profissionais.

O texto também amplia por
sete meses o prazo para que as
ligas desportivas apresentem
e publiquem suas demonstra-
ções financeiras referentes a
2019. Pela lei atual, o prazo
teria se encerrado em 30 de
abril. Ainda autoriza clubes a
celebrarem contratos de ape-
nas trinta dias com jogadores.

MANTO DA MASSA

O Atlético anunciou na
tarde de quarta-feira, 30
de outubro, que vendeu a
nova remessa de 10 mil
unidades do Manto da Mas-
sa. No último sábado, após
a vitória do Galo sobre o
Grêmio pela 12ª rodada do
Campeonato Brasileiro, a
diretoria atleticana abriu a
venda do lote do modelo
especial com prazo de sete
dias para o torcedor adqui-
ri-lo. Via Twitter do pro-
grama de sócio torcedor
Galo na Veia, o Alvinegro
fez um agradecimento à
torcida por bater a nova
marca em tempo reduzido.

Em junho deste ano, o
Atlético vendeu mais de
100 mil camisas do Manto
da Massa em pouco mais de
duas semanas e arrecadou
R$ 19.316.053,99. Do valor
total, o clube repassou uma
parte para ações de comba-
te ao coronavírus. Além
disso, há custos de produ-

Galo esgota vendas
de nova remessa

ção e envio dos uniformes,
além dos valores investi-
dos na campanha de divul-
gação da iniciativa.

O manto da Massa é fru-
to do concurso homônimo,
que reuniu 13 desenhos de
torcedores atleticanos para
se materializarem. Para a
comercialização do novo
lote, quem é sócio pôde
adquirir o Manto da Massa
por R$ 229,90. Os torcedo-
res que ainda não são asso-
ciados, mas que fizerem a
adesão ao “Galo na Veia” no
momento da compra paga-
ram o mesmo valor e garan-
tiram 06 (seis) meses do
plano. Já os atleticanos que
preferiram não se associar
tiveram de desembolsar R$
299,90.

A previsão estabelecida
pelo Atlético para que as
camisas comercializadas,
no lote extra, cheguem aos
torcedores se dá na segun-
da quinzena de dezembro.

O mês de outubro começou
e o retorno das atividades es-
portivas ainda é incerto por
causa da pandemia. Depois de
07 (sete) meses sem as compe-
tições de futebol e esporte
especializado em Ponte Nova
e na região do Vale do Piranga,
os clubes e entidades espe-
ram o retorno definitivo so-
mente em 2021. A nova reali-
dade do esporte regional terá
que ser debatida entre os

Esporte regional segue sem
atividades presenciais

gestores, desportistas e os pra-
ticantes.

Os decretos municipais li-
beraram a abertura dos clu-
bes, mas com diversas medi-
das restritivas que passam
pela não realização de campe-
onatos e torneios esportivos.
Os associados estão se ade-
quando a nova realidade com
o uso de máscara, utilização
de álcool em gel e o distan-
ciamento social.

Projeto de futebol de Rio Doce está suspenso por causa da pandemia
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ICMS ESPORTIVO

O torcedor brasileiro vai
ter de esperar um pouco mais
para voltar a incentivar seu
time do coração dentro do es-
tádio no Brasileirão. Por me-
didas de segurança contra a
COVID-19, a CBF e os 19 clubes
presentes em reunião virtual
votaram pela manutenção dos
jogos com portões fechados ao
público.

A ideia da Federação de
Futebol do Estado do Rio de
Janeiro (FERJ), em parceria
com o Flamengo, era a de rea-
brir o Maracanã aos torcedo-
res. A videoconferência teve
de ser encerrada sem resolu-
ção sobre o assunto após bate
boca entre os presidentes da
CBF, Rogério Caboclo, e o da
FERJ, Rubens Lopes.

No dia 26 de setembro, sem
a presença de representante
do Flamengo, os 19 clubes fo-
ram a favor da manutenção
dos protocolos de prevenção à
epidemia da COVID-19 insta-
lado pela CBF desde o início
da competição. Os presiden-
tes das entidades estaduais
(federações) que regem o fute-
bol também participaram.

CBF e clubes querem uma
volta gradual do público aos

CBF e clubes da Série A mantêm
veto à volta do público aos

estádios no Brasileirão

estádios, mas apenas quando
sentirem que haverá seguran-
ça para seus torcedores. Ficou
decidido que a cada 15 dias
haverá uma videoconferência
para reavaliação do cenário
futebolístico em âmbito naci-
onal.

Desde que haja um aval das
autoridades sanitárias e que
não beneficie determinada
agremiação. O retorno do pú-
blico aos estádios no Brasil

será guiado e tem de passar
por todas as medidas preven-
tivas previstas em estudo en-
caminhado pela CBF ao Minis-
tério da Saúde.

Na Europa, partidas já são
disputadas com 20% da capaci-
dade dos estádios, em alguns
países. A ideia de imitar os eu-
ropeus, contudo, está fora de
cogitação enquanto não existi-
rem garantias sanitárias. Nada
de correr riscos desnecessários.

Os municípios minei-
ros que comprovaram o
pleno funcionamento do
Conselho Municipal de
Esportes no ano base 2019
vão ter mais tempo para
comprovar novos progra-
mas/projetos no ICMS Es-
portivo, relativos apenas
ao ano base de 2019.

Por causa de proble-
mas enfrentados pelos
municípios, na inserção
dos documentos no Sis-
tema de Informação ICMS
Esportivo, entre os dias
22 e 24 de setembro, o
prazo será prorrogado por
igual período, em 03 (três)
dias úteis, se encerrando
às 23h59 do próximo dia
07 de outubro (quarta-
feira). A prorrogação des-

Municípios mineiros têm mais
três dias úteis para inserir
novos programas/projetos

te prazo é necessária para
que os municípios parti-
cipantes do mecanismo
não sejam prejudicados.

A subsecretaria de Es-
portes da secretaria de
estado de Desenvolvi-
mento Social (Sedese)
orienta que os municípi-
os façam uma revisão
minuciosa nos docu-
mentos dos programas/
projetos comprovados, a
fim de minimizar qual-
quer erro que possa ter
ocorrido. Além disso,
vale lembrar, que somen-
te poderão ser compro-
vados novos programas/
projetos, não cabendo o
reenvio de programa/
projeto já aprovado ou re-
provado anteriormente.

Seleção solitária

A primeira partida da sele-
ção brasileira em solo nacional
pelas Eliminatórias para a Copa
do Mundo de 2022, no Catar,
será sem público. Os comanda-
dos de Tite recebem a Bolívia,
dia 9 de outubro, na Neo Quí-
mica Arena, casa corintiana O
jogo respeitará os protocolos
de saúde definidos na reunião
entre CBF e os clubes.


