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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Simpósio de Cafeicultura
supera expectativas

PÁGINA 13

Câmara votará Projeto de terreno
do IFET e rejeita Contas de 2011

A

PÁGINAS 6 e 7
Diretor da OIC Robério Silva, Presidente da ACIAM Toninho Gama, empresário
Silvério Afonso e o Secretário de Estado da Agricultura Elmiro Nascimento durante
o segundo dia do Simpósio de Cafeicultura de Montanha debateram o mercado e as
tendências para o setor do agronegócio cafeeiro.

Os vereadores debateram diversos assuntos, durante as sessões legislativas.

quinta-feira foi de intensas atividades para os vereadores da Câmara Municipal de Manhuaçu que, entre 9h da manhã e 20h, estiveram reunidos em sessões de caráter ordinário e extraordinário. Em uma situação especial, e, dada a importância do assunto, a
Casa Legislativa analisou ainda a possibilidade de uma terceira reunião no mesmo dia,

PÁGINA 4

Brad Pitt - Geisy Arruda - Sidney Magal e Natália Guimarães
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EDITORIAL

A luta do trabalhador rural

Desde os mais primitivos documentos históricos que retratam a existência o
homem tem em seu objetivo principal a sua sobrevivência, desde a época das
cavernas até os tempos modernos. O trabalho com remuneração para sociedade
é algo para se adquirir os bens necessários como: saúde, educação, habitação
entre outros que fazem parte da nossa vida. Trabalhar significa continuar lutando
para sobreviver, além de o trabalho ser o responsável pela compra dos bens
materiais para a nossa sobrevivência ele também contribui enormemente com
a nossa saúde física e mental.
A necessidade de ter uma renda não é apenas colocar comida na mesa, o
homem aos poucos notou que necessita além da comida ele precisa pensar
também no futuro para si e para os seus, ter a sensação que a função que está
exercendo é favorável ao grupo e que está prestando um determinado serviço
faz com que ocorra a realização profissional, modificando a ideia de que antes
pensava apenas no trabalho para sustentação do corpo.
Há um tempo não muito distante os empregadores, os proprietários de terras
os empregados trabalhavam praticamente em troca da comida e de roupas de
trabalho.
Mesmo com toda evolução de pensamento, velhos hábitos ainda persistem
em ambientes de trabalho, má remuneração, abuso de poder dos ocupantes de
chefia fazendo que o trabalho volte a ser apenas uma fonte de sobrevivência e
desaparecendo a motivação e realização profissional.
Durante séculos o homem luta por melhorias no trabalho, fazendo com que
a cada dia possa ser possível unir o que parece ser impossível, tornar o trabalho
algo benéfico para sua sustentabilidade e realização profissional.
Com o desenvolvimento natural do nosso
Fale com a redação
país as pessoas vão adquirindo maior conhecimento, os homens que trabalham em serviços contato@jm1.com.br
pesados, insalubres e mal remunerados, mes(33)3331-8409
mo com dificuldades estes homens e mulheres
fazem todos os esforços para que seus filhos
estudem para não passarem pelas más experiências de seus pais.
É por isso que os produtores de café da nossa região e norte do Espírito Santo
têm dificuldade para contratar trabalhadores para a colheita de cafés. Muitos trabalhadores trocaram o serviço no campo por uma vaga nas indústrias da região.
Além disso, os colhedores que vinham da Bahia estão preferindo permanecer
no próprio estado.
O município de Itabela, no sul da Bahia, sempre foi um fornecedor de mão de
obra para as lavouras de café da região. Mas, essa realidade começou a mudar.
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itabela, no ano de 2011 três
mil colhedores de café migraram para municípios do Espírito Santo, causando
falta de mão de obra na Bahia. Em 2012, o êxodo de trabalhadores diminuiu.
Apenas 400 pessoas deixaram o município para apanhar café no estado vizinho.
Um dos motivos foi o desenvolvimento da cafeicultura em Itabela. O município cultiva 2,39 mil hectares de café conilon. Houve aumento de 20% em
relação há cinco anos. Os produtores também passaram a remunerar melhor os
apanhadores, equiparando o preço com Minas e Espírito Santo.
O trabalhador ruralAguinaldo Ferreira, que já apanhou café no Espírito Santo,
prefere ficar na Bahia. Ele chega a tirar até R$ 5 mil por mês.
Em Minas e Espírito Santo, os cafeicultores enfrentam o problema da redução
de trabalhadores da Bahia e a instalação de indústrias, que retiram mão de obra
dos cafezais. No município de Linhares foram instaladas nos últimos dois anos
48 novas empresas, que absorveram quase 2,5 mil trabalhadores. Nos últimos
anos conseguir uma empregada doméstica ficou muito difícil, normalmente as
donas de casa pagavam até menos que meio salário mínimo, mas as mulheres
que sempre são discriminadas no quesito salário, encontram no campo a paridade
com os homens, porque o pagamento é feito por produção.
Em Linhares, no Espírito Santo, como em Itabela, na Bahia, o colhedor está
recebendo uma média de R$ 7 pela saca de café colhido, um valor 16% maior
em relação ao pago na safra passada.
Segundo o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, as empresas
provocaram o aumento da concorrência com o campo. “As empresas dão
melhores condições de trabalho ao trabalhador, como cesta básica, plano de
saúde, kit alimentação e outros benefícios que a agricultura não tem como
acompanhar”, explica Antônio Bourguignon, presidente do Sindicato dos
Produtores Rurais.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas,
Sou filha do Distrito do Prata
município de Lajinha, tem mais de
vinte anos que mudei daí mas foi a
primeira vez que participei da festa
de comemoração do aniversário do
Prata, adorei, Prata está evoluindo
muito e o povo daí merece cada vez
mais, Prata está de parabéns.
Almerita Lizardo de Souza Conceição do Castelo ES.
Jornal das Montanhas,
Adorei ler este prestimoso jornal
ao qual pude ler uma reportagem
que veio de encontro de minhas
necessidades e sinceramente não
tem preço, li duas matérias que
me ajudaram bastante, Cantinho

de Fé e a outra foi sobre “11 coisas
que você ainda não sabe sobre o
diabete”, veja como são as coisas
fiquei curioso com a matéria e tive
o interesse em fazer um exame de
rotina no qual descobri que estava
com minha glicose alterada onde
já comecei a tomar as devidas
normas para minha saúde
Jamilton Dias Aguiar
Ibatiba/ES

Ao Jornal das Montanhas,
Muito obrigada pela atenção de
vocês. Agora usarei o jornal on-line como fonte de informação
e, quando necessário deixarei um
recado.
Aurelina Oliveira Ferreira

Sou nascido em córrego Rico e
estudei na Prata, saudade demais
da escola estadual e dos amigos
que a muito não vejo... um grande
abraço a todos da região....

Na cidade de Manhumirim, no
Córrego do Ouro, um senhor espanca um idoso por motivo banal.
Este criminoso reside em Manhumirim. Mas, trabalha na cidade
de Manhuaçu. A comunidade do
Córrego clama por justiça por ver
a solta uma pessoa perigosa capaz
de fazer qualquer coisa com quem
quer que seja.

Hélio Alves, Brasília-DF

Ana Carla - Manhumirim

Jornal das Montanhas
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O perigo sobre nossas cabeças
A foto retrata o perigo
eminente, o prenuncio
de uma tragédia se tratando de local onde há
um movimento de muitas pessoas transitando
pois estas palmeiras se
encontra no trajeto do
Banco do Brasil matriz
e correio, incrível que
pareça em uma delas há
um parquinho de diversão correndo o risco de
uma capa de coco cair
na cabeça e pode considerar um acidente fatal,
isso já vem de longa
data até hoje ninguém tomou providencia
já presenciei algumas quedas destas capas
cair próximo a pessoas, não sei se já ocorreu
vítimas; como cidadão estou alertando aos
responsáveis que fazem vista grossa e até
hoje não tomaram providencias para o fato.
Jorge Salazar

Vereadores legislam
em causa própria

Os Vereadores Juninho Linhares e Fernando Gonçalves sugeriram à presidência
que o assunto seja repensado, considerando
que parte da população deseja que as reuniões ocorram à noite.

Reunião polemica na Câmara Municipal de Manhuaçu
A reunião da Câmara Municipal de Manhuaçu do dia 21 próximo passado depois
de calorosas discussões, alguns vereadores
descontentes por falta de informações. A
REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 31ª LEGISLATURA
EM 21 DE MARÇO DE 2013, foi uma das
mais longas que tenho conhecimento, os vereadores pararam para almoço e retornaram
as 13 horas e só terminou às 20:10, depois
de muita polêmica e com o comparecimento
do prefeito Nailton Heringer acompanhado
de alguns secretários e seus advogados, depois de um longo tempo de portas fechadas
e muitas discussões, chegaram ao entendimento que seria melhor votar a doação do
terreno do IFET na segunda-feira, já que o
regulamento diz que uma sessão extraordinária só poderá ser realizada após três dias
da convocação.
Um Projeto de Lei de autoria do executivo sofreu derrota por 8 a 6, foi aprovado,
mas modificado pelos vereadores.

Uma sugestão

ser resolvido pelas autoridades, há tempos
que as crianças e adolescentes de nossa cidade necessita de mais atenção, pois o adolescente quando comete crime ato infracional o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) prevê aplicação de medidas sócios
educativas em que o regime mais rigoroso
aplicado pelo Juiz é a Internação em no máximo três anos. A sociedade tem que se organizar e cobrar a construção de um Centro
de Internação para adolescentes infratores
dotado de todas as prerrogativas que prevê a
Lei, é preciso que no município tenha toda
estrutura prevista no ECA para que o a Policia Militar a Policia Civil ,Juiz , promotor e o Conselho Tutelar para que cada um
faça sua parte. Este caso chamou atenção
da imprensa do Brasil inteiro e com certeza
isso será cobrado das autoridades, não foi
o primeiro e nem será o último. Manhuaçu
não é mais aquela acanhada cidadezinha do
interior, Manhuaçu tem muitos menores infratores, mas este caso motivou a morte de
outro adolescente, este garoto que agora é
um assassino também necessita de apoio e
de proteção, mas poderá ficar sem punição,
punir como, se não tem na cidade uma estrutura para tal, pois punir sim, mas sem violar
seus direitos constitucionais. Cadê um Centro de Internação para menores infratores,
Manhuaçu e nas 40 cidades da região não
existem. Temos que repensar a nossa educação e principalmente um Centro Sócio Educativo se é que queremos contribuir para a
diminuição dos crimes e dos criminosos.

Afinal quem comprou a
massa falida da Copa Real?

Vereadores Jânio Garcia Mendes, Rogerio
Filgueiras (Rogerinho) e Chiquinho

O anseio do povo de Manhuaçu sempre
foi de poder assistir os trabalhos da Câmara Municipal, mas as reuniões pela manhã
no horário de trabalho é impossível, agora com a nova câmara o assunto voltou em
pauta para a alegria das pessoas que gostam
de acompanhar os trabalhos da câmara. Foi
então que o presidente da casa Maurício
Júnior criou uma comissão para estudar a
viabilidade logística, financeira e outros
problemas como dos funcionários, se todos
tinham viabilidade para comparecerem duas
vezes por mês no horário das 18 horas, de
trocar de horário, ou seja, mudar o horário
de manhã para a tarde, a proposta era de verificada a possibilidades a câmara faria uma
experiência de 90 dias. Qual foi a surpresa
na reunião próxima passada, os vereadores
ao invés de apresentarem um estudo da viabilidade, jogou um balde de água fria nas
pretensões de quem gostaria de mudar o horário, como bem disse o vereador Fernando
Lacerda. A Comissão encarregada de analisar a possibilidade de mudança de horário
das sessões legislativas, composta pelos
Vereadores Janio Garcia, Rogério Filgueiras e Francisco Coelho (Chiquinho), todos
moradores dos distritos, não estudaram a
viabilidade apresentou Parecer desfavorável à alteração, com nove (9) assinaturas
contrárias. Anote aí naquele caderninho o
nome deles vai que eles voltem a se candidatarem o seu voto é sua arma, e as reuniões
são só duas por mês e eles não podem vir a
Manhuaçu. Será preciso um projeto popular
com ampla divulgação e assinaturas e protocolar na casa e a população acompanhar a
votação aí ficam bem claro quem é contra o
povo. E o salário deles é R$ 7.900,00

Já que o governo coloca fotos de gente
morta nos maços de cigarros; porque não
colocar também fotos de gente obesa nos
pacotes de batata frita, fotos de acidentes de
trânsito nas garrafas e latas de bebidas alcoólicas, fotos de gente sem teto nas contas
de água e luz e por fim fotos de políticos
corruptos nas guias de recolhimento de impostos? O que você achou da ideia.

Menor infrator
Logo que aconteceu a morte do garoto
de 16 anos em Manhuaçu a repercussão do
caso foi geral na imprensa de todo o país,
inclusive conversando com um repórter do
Jornal O Globo do Rio, ele quis saber se o
jovem infrator havia sido internado em uma
instituição para menores, mas infelizmente
Manhuaçu não ainda não possui uma casa
especializada para abrigar menores infratores. O garoto foi solto e como ficará esse
caso ele será punido? Infelizmente toda a
sociedade de Manhuaçu esta chocada com o
caso que causou a morte de um adolescente
de 16 anos na Escola Estadual Antônio Welerson. Em tudo que acontece, a sociedade
clama por justiça, e agora como fazer justiça, como aplicar essa justiça?
O Estatuto da Criança e do adolescente
diz que é possível, mas na realidade de Manhuaçu como fazê-lo? É um problema para

Os dizem por aí não param em todos os
lugares o povo está dizendo, é que a propriedade estava a venda a muito tempo,
como agora será construído ao lado o IFET
a propriedade vai super valorizar, está faltando articulação por parte do executivo
e isso nem sempre poderá ser feito pelo
próprio executivo, devido sua atribuição
que lhe toma muito tempo, mas o prefeito
necessita de um articulador, um bombeiro,
alguém inteligente, experiente e conhecedor da política e credibilidade para por fins
a estes boatos. Todo governo tem que ter sua
Casa Civil, tem muitas pequenas bobagens
que acabam virando problemas, por falta de
uma ação rápida da prefeitura.

O caso do
Pastor Eduardo Pedroza
A história do desaparecimento do pastor Eduardo Pedroza, de Alto Caparaó, caminha para
um final feliz. A última informação é de que ele
fez contato com familiares e está em Cuiabá/MT
Sabe-se que ele passa por momento difícil
de depressão. Familiares já estão providenciando seu retorno para casa.

Entenda como tudo começou
Eduardo Pedroza encontrava-se desaparecido desde a manhã de sexta-feira (15/03).
Familiares e amigos ficaram preocupados e
buscaram informações em toda a região. Foram feitos diversos contatos nos hospitais,
unidade de pronto-atendimento médico da região e quartéis da Polícia Militar na tentativa
de localizá-lo, porém sem sucesso.
Domingo, 17, Eduardo Pedroza deixou uma
mensagem no facebook, informando onde o
carro estava e dizendo que iria tirar um tempo
para ele e que não era para o procurarem.
O pastor foi visto pela última vez na cidade
de Manhuaçu na condução de seu veículo Fiat/
Uno, ano 2002, placa GZW 9181/ Manhumirim, cor vinho, 4 portas com um adesivo da 2ª
Igreja Batista no vidro traseiro.
Na mensagem, no perfil que desativou no
facebook, ele deixou escrito a indicação de
que o carro estava num estacionamento particular no Centro de Manhuaçu. O veículo foi
localizado.
No texto, Eduardo Pedroza pedia que não
se preocupassem com ele, escolhessem outro
líder para a Igreja e cuidassem da esposa dele.
O Pastor Eduardo Pedroza é presidente do
COMAD de Alto Caparaó, responsável pela
2ª Igreja Batista, trabalha com dependentes
químicos e é muito querido em Alto Caparaó.

Veja as 10 carreiras mais
estressantes da atualidade
A carreira de Executivo de grandes corporações ocupa o 6º lugar no ranking do site
CareerCast
Duas das carreiras listadas, as de Executivo de Relações Públicas e Executivo de
grandes corporações ocupam, respectivamente, os 5º e 6º lugares. Ambos os cargos
demandam, entre várias prerrogativas, preocupação constante com o ambiente empresarial e rápida tomada de decisões.
Confira, abaixo, a lista completa:1ª Soldado, 2ª General Militar, 3ª Bombeiro, 4ª
Piloto de aviões comerciais, 5ª Executivo de
Relações Públicas, 6ª Executivo de grandes
corporações, 7ª Fotojornalista, 8ª Jornalista
de mídias diárias, 9ª Taxista, 10ª Policial
Não sabemos a seriedade desse levantamento, mas com certeza até pouco tempo
pesquisas sérias apontavam que os professores e bancários seriam as mais estressantes e elas nem aparecem na lista.
Informações do Guia do Estudante
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Câmara votará Projeto de terreno do IFET e rejeita Contas de 2011
Sessão extraordinária ocorrerá nesta segunda-feira, 25

A quinta-feira foi de intensas
Realeza.
atividades para os vereadores da
O Presidente MauríCâmara Municipal de Manhuacio Júnior destacou que
çu que, entre 9h da manhã e 20h,
“nossa função aqui na
estiveram reunidos em sessões
Câmara é o parlamento.
de caráter ordinário e extraordiÉ justamente o debate
nário. Em uma situação especial,
das questões importane, dada a importância do assunto,
tes para a população.
a Casa Legislativa analisou ainda
Não estamos fazendo
a possibilidade de uma terceira
críticas, e sim cobranças.
reunião no mesmo dia, esta em
Sabemos que o Prefeito
caráter extraordinário, para tratar
também não tem conespecificamente do Projeto de
dições de saber tudo,
Os vereadores debateram diversos assuntos,
Presidente Maurício Júnior, ao centro, ladeado pelo Viceaquisição do terreno para o Camdurante as sessões legislativas.
então, em muitos casos,
-presidente Cb. Anízio e 1º Sec. Eli de Abreu.
pus do IFET. O referido projeto
fazemos uma lembrança
foi enviado pela Prefeitura, na tarde daquele dia, te o quintal, as caixas d’água, enfim, a população Júnior (Inspetor Linhares) mencionou o que de reivindicações populares que precisam ser
o que dificultou o trabalho de análise dos verea- deve participar ativamente”, comentou.
determina o Regi-mento Interno da Câmara, no atendidas. Torço para que o Prefeito faça um
dores e das comissões.
Emilce lembrou ainda que a população flutu- que se relaciona às respostas de ofícios ao Exe- belo trabalho a favor da população, mas vamos
Os vereadores tiveram consenso sobre a ur- ante de Manhuaçu é alta, variando entre 400 e cutivo Municipal.
cobrar sim, quando for necessário”, afirmou.
gência do tema e dos eventuais riscos de perda 600 mil pessoas diariamente. A Coordenadora
O 1º Secretário da Mesa Diretora, Eli de Abreu
da ins-talação da instituição de ensino.
também relatou que o chamado fumacê deve Go-mes, ressaltou que a Casa Legislativa não se
Horário das reuniões
Ficou definida a realização de sessão extraor- ser utilizado com critério, porque contém com- posiciona como adversária do Prefeito, mas que
dinária na manhã da próxima segunda-feira, 25, ponentes químicos que podem causar danos à busca fazer a coisa certa, com transparência e diA Comissão encarregada de analisar a posquando o Projeto de Lei será colocado em vota- saúde do ser humano.
namismo em suas ações.
sibilidade de mudança de horário das sessões
-ção.
Os vereadores manifestaram a preocupação
O Presidente Maurício Júnior reclamou que legislativas, composta pelos Vereadores Janio
com o risco de proliferação da
o Prefeito não tem respondido aos Garcia, Rogério Filgueiras e Francisco Coelho
Transmissão ao vivo
doença, como tem ocorrido em
ofícios encaminhados pela Câma- (Chiquinho), apresentou Parecer desfavorável à
cidades vizinhas.
ra. “Quando o Prefeito responde alteração. Outros seis vereadores também assiPela primeira vez, as sessões foram transmium ofício ele está elogiando a De- naram o parecer.
tidas ao vivo pela internet, com áudio e vídeo
Aeroporto
mocracia, mas quando ele não resO Relator da Comissão, Vereador Rogério
(www.camaramanhuacu.mg.gov.br). Entre os
ponde, ele está ofendendo ao povo Fil-gueiras Gomes (Rogerinho), relacionou
presen-tes, os representantes da ONG Bicho
O Vereador Paulo Cesar Altino
e des-respeitando esta Casa”, desa- questões que inviabilizam a mudança como a
Não é Lixo e a Coordenadora da Vigilância Am- questionou a mudança do nome
bafou.
dificuldade da participação das famílias que rebiental da Secretaria Municipal de Saúde, Emil- do Aeroporto Regional de Santo
Maurício Júnior mencionou tam- sidem nas comunidades rurais, por não haver
ce Estanislau, além de cidadãos e representantes Amaro de Minas, anunciado dubém o trânsito caótico da cidade e a linhas de ônibus à noite e o fato de os moradores
de segmen-tos sociais.
rante a mobilização de prefeitos
necessidade de reativação do Posto dos distritos freqüentarem a cidade, normalmenno local, há alguns dias. Na ocade Puericultura.
te, durante o dia. Outros itens também foram
Reativação do Canil
sião, foi mencionado “Aeroporto
elencados como os maiores riscos de assaltos e a
Parque do Caparaó”. Conforme Observando prazos do
Esporte
dificuldade de locomoção em razão da distância
Houve pronunciamento de Admar Damasce- explicou Paulo Altino, a situação
Regimento Interno, o
das comunidades rurais e de alguns bairros, em
no Breder (Tuti), Presidente da ONG Bicho Não contrasta com a recente decisão da Presidente Maurício JúAlém de cobrar maior diálogo horários noturnos.
é Lixo. Na oportunidade, foi feita prestação de Câmara que aprovou recentemen- nior convocou sessão por parte da Pre-feitura com a CâOs Vereadores Juninho Linhares e Fernando
para esta
contas sobre as atividades da organização não te o Projeto de Lei que determina extraordinária
mara, o Presidente Maurício Júnior Gon-çalves sugeriram à presidência que o assunsegunda-feira.
governamental e a soli-citação para que o canil a de-nominação de Aeroporto Refrisou a questão da falta de infraes- to seja repensado, considerando que parte da pomunicipal seja reativado, com a contratação de gional de Santo Amaro de Minas,
trutura para a prática esportiva em pulação deseja que as reuniões ocorram à noite.
médico veterinário. Outra solicitação foi quanto em conformi-dade com a Legislação Federal e Manhuaçu. “Recen-temente, jovens de ManhuaO Vereador Gilson Cesar da Costa propôs a remudança de local do canil. “Atualmente, o canil aos anseios dos moradores de Santo Amaro de çu foram pedalando até Manhumirim, para parti- alização de reuniões itinerantes nos distritos, profunciona junto ao Centro de Triagem do Lixo; Minas.
ci-par de evento esportivo naquela cidade. É pre- movendo uma maior aproximação dos composem querer desmerecer o local, mas o fato é que
Neste contexto, o Presi-dente Maurício Junior ciso que se tomem providências imediatas. Será nentes da Casa Legislativa com a comunidade.
existem dificuldades quanto ao acesso e cobras in-formou que a Mesa Diretora da Casa Legisla- que é tão caro assim fazer uma pista de skate em
já pi-caram cães ali alojados”, argumentou Ad- tiva encaminhou ofício ao Prefeito, requerendo Manhuaçu? Queremos que a comissão responContas de 2001 e 2011
mar.
informações sobre o ocorrido, mas não houve sável pelo esporte olhe esta questão”, afirmou.
Os vereadores fizeram suas considerações, resposta do Executivo Municipal.
Vereador Linhares reforçou que este assunto
Também nesta quinta-feira, 21, houve sessão
apresentando a proposta à Mesa Diretora da CâO Vice-presidente da Câmara, 2º Sgt. Anízio merece atenção. “Iremos fazer uma audiência extraordinária com o propósito da apreciação
mara de encaminhar ofício ao Executivo Muni- Gonçalves de Souza (Cb. Anízio), mencionou pú-blica sobre o esporte em Manhuaçu”, anun- dos Pareceres do Tribunal de Contas do Estado
cipal solicitando atendimento à ONG.
que o nome Aeroporto Parque do Caparaó teria ciou.
de Minas Gerais referentes aos exercícios finansido idealizada pelo Prefeito de Alto Jequitibá,
ceiros do município, nos anos de 2001 e de 2011.
Dengue
com a proposta de fazer referência à região onde
IFET
Embora o TCEMG tenha emitido pareceres
se encontra o aeroporto.
favoráveis às duas prestações de contas, a CâÀ pedido da Casa Legislativa, a Coordenadora
Maurício Júnior ressaltou que o importante
A Vereadora Aponísia dos Reis procedeu a lei- mara de Vereadores teve posicionamentos disda Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal é o aeroporto funcionar, em razão dos inves-ti- tura de ofício encaminhado pela reitoria do IFET tintos em relação a cada uma. As contas relativas
de Saúde, Emilce Estanislau, compareceu ao mentos que ali já foram realizados, mas alertou à Prefeitura, mencionando que o terreno situado ao ano de 2001 foram aprovadas pelo plenário.
plenário para esclarecer sobre as atividades em que “precisamos estar atentos à denominação do na Barra de São Luis (Ponte da Aldeia) é inade- Quanto ao Parecer referente ao ano de 2011,a
combate à dengue. Ela relatou que o município aeroporto, pois, daqui a alguns anos, poderemos quado para o campus do IFET em razão da falta Presidência da Câmara decidiu devolver o docuregistra atualmente 111 casos de dengue, sendo ser cobrados pelo fato de o aeroporto utilizar de infraestrutura como ener-gia elétrica, água e mento ao TCEMG, acompanhado de relatórios
em sua maioria moradores da cidade.
um nome fantasia, sendo que nós aprovamos o pavimentação.
sobre os acontecimentos de 2011, relacionados
Conforme Emilce, o trabalho tem sido cons- nome oficial nesta Casa”.
O Vereador Fernando Lacerda argumentou à Administração Municipal (SAAE e SAMAL),
tan-te. Houve inclusive o apoio de força tarefa
que um panfleto distribuído na cidade tem a in- como as Ações Civis Públicas e os trabalhos de
enviada pelo Governo para reforçar a atuação da
Aguardando respostas
tenção de ludibriar a população, jogando o povo apuração da Câmara, como a instauração de
equipe de Manhuaçu. “Fizemos uma varredura
contra a Câmara.
CPIs, naquele período. Com a medida, a Casa
na cidade e nos distritos, visando eliminar focos
Os vereadores reafirma-ram que é necessário
Os vereadores reclamaram mais uma vez da Legislativa solicitou novo parecer do tribunal.
do mosquito transmissor, mas é preciso a vigília haver maior agilidade por parte do Executivo falta de explicações por parte da Prefeitura, maFernando Lacerda solicitou encaminhamenconstante do cidadão em sua casa, em seu am- Municipal em responder aos ofícios e requeri- nifes-taram a preocupação com a perda do cam- to da decisão para conhecimento do Ministério
biente de trabalho, senão, fica complicado com- mentos enviados pela Casa Legislativa. Neste pus do IFET, e apresentaram argu-mentos sobre Público.
bater a dengue. É preciso conferir constantemen- contexto, o Vereador João Gonçalves Linhares a decisão de se instalar a unidade de ensino em
(Assessoria de Comunicação)
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Tri-Objetiva - 41
Celso de Medeiros Costa (*)

“Lula e Dilma ajudam os pobres, que dão mais dízimos”

Marcelo Crivella, ministro e bispo, celebrando o aumento da renda dos mais pobres

Hackers invadiram
As autoridades não fizeram alarde, mas o grupo de hackers
“Anonymous” realizou em 25 de janeiro um ataque generalizado aos servidores de órgãos públicos brasileiros.
Entre eles estavam os ministérios da Justiça, Educação,
Saúde e Esporte, além do Ibama, Inep e prefeituras de todo
o País. A estratégia dos invasores é atacar para obter informações e depois divulgá-las entre outros hackers.

Eles têm força
O grupo de hackers ganhou fama no ano passado após
derrubar os sites do Departamento de Justiça dos Estados
Unidos e do FBI.

Mais invasões
Nos últimos dias, o “Anonymous” diz ter invadido sites da
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e do Ministério
Público de São Paulo.

Alvos diversos
Foram alvos do ataque também a Secretaria da Fazenda de
Salvador, a Secretaria de Saúde de Alagoas e as prefeituras
de Curitiba e Vitória.

PM na lista
A Polícia Militar do Distrito Federal está na lista dos órgãos brasileiros atacado pelo grupo de hackers “Anonymous”.

PR mineiro briga
Dirigentes do PR de Minas estão
morrendo de ciúmes do favoritismo
do correligionário e deputado Jaime
Martins (MG) para ser o ministro dos
Transportes, no retorno do partido à
base de sustentação do governo Dilma no Congresso. Eles até avisaram ao ministro Fernando Pimentel (Desenvolvimento) dessa rejeição, afirmando
que Martins seria ligado ao senador Clésio de Andrade
(PMDB-MG), ex-PR, um especialista em transportes que
há anos preside a confederação nacional do setor.

Também quero
Pretendem o cargo nos Transportes Luciano Castro (RR),
Aracely de Paula (MG), Ronaldo Fonseca (DF) e o senador Antônio Carlos (SP).

Mosquitolândia
O Ministério da Saúde doou ao Uruguai dois mil quilos
de larvicida contra o mosquito da dengue, epidemia bem
brasileira.

go Correa em Portugal, onde buscou “nichos de excelência” para empresas ajudarem os patrícios.

PDT sem brizolismo
Demitido do Trabalho após briga interna
no PDT, Brizola Neto (RJ) e sua irmã, a
deputada estadual Juliana Brizola (RS),
não apareceram na convenção que reelegeu Carlos Lupi presidente do partido.

Arroz no lixo
Vão virar risoto as 30 mil toneladas de arroz que o Brasil
ofereceu ao Mali (África), alerta a agência local Ciwara. O
país, em grave situação alimentar, não pode pagar o transporte. A validade vence em abril.

Cada um por si
Após a Secretaria de Segurança da Bahia sugerir que se
leve no bolso “dinheiro para o ladrão”, a do potiguar avisa
para “não hostilizar guardadores em locais desconhecidos.
Seu carro pode sair arranhado.”

Turismo mortal
Um italiano foi morto a tiros num assalto, em Curitiba
(PR). É terceiro em um mês: um em Fortaleza (CE) e outro
na Bahia, onde a família pediu ajuda ao governo da Itália,
acusando a polícia de roubo.

Arroz de festa
O STF rejeitou por unanimidade a denúncia de formação
de quadrilha contra o deputado Paulo Cesar Quartiero
(DEM-RR). Ex-prefeito de Paracaima, manteve arrozeiros
na reserva indígena Raposa do Sol.

A pedido
A visita do ministro José Jorge (TCU) às obras
da usina nuclear Angra 3 teria sido a convite
da própria estatal Eletronuclear, segundo juram seus dirigentes. Ela prepara evento para
dar transparência à obra.

As voltas que a caravela dá
Quinhentos anos após os índios ganharem espelhinhos de
Cabral, o Descobridor, ganham agora porrada de Cabral, o
governador do Rio.

Poder sem Pudor

Os novos destinos do ex

Fontana di Trevi
Os brasileiros deixaram US$1,8 bilhão no exterior em
fevereiro, a maior alta desde 1969, diz o Banco Central.
Após Dilma, Roma vai “bombar”.

Panicos na banca
Piada pronta não se perde: chama-se Panicos Demetriades
o presidente do Banco Central do Chipre. Ele foi ao parlamento do seu país pedir calma aos políticos e à população
apavorada.

Notícia velha
Esta coluna foi a primeira a revelar, em 2011, que empreiteiras bancavam viagens de Lula ao exterior, como jatinho
da OAS na Bolívia, e até mesmo um Falcon 900 da Camar-

Ex-ministro do Planejamento do primeiro governo Lula,
Guilherme Dias não apareceu na posse do substituto, Guido Mantega. Representou-o na solenidade o ex-assessor
Simão Cirineu, que, em discurso, mencionou os “novos
destinos” do ex-ministro para justificar sua ausência, insinuando que Dias assumira novas atribuições, talvez no
exterior. Na platéia, um gaiato esclareceu:
- Só se ele virou gerente de pousada, na beira da praia!
É que os “novos destinos” do ex-ministro Guilherme
Dias eram, na verdade, as praias de Porto Seguro, no sul
da Bahia, onde estava naquele momento.

A Bíblia dá as Respostas!
1- Mais que perguntas!
2- As do mundo juntas!!
3- Oh!, para compreender, untas!!!

1 - Afirmações – § A Bíblia
é um conjunto de LIVROS maravilhoso. E, mais que fazer as
perguntas mais importantes ao
ser humano sobre sua vida e outras coisas-CAUSAS, a Bíblia
dá as respostas mais importantes
que as pessoas, a sociedade e o
planeta precisam. Quanto mais
leio a Bíblia, vejo isso. Tem sido
dito que ela é inesgotável. Quanto mais a leio, constato
essa verdade. § Em minhas pesquisas, descubro e afirmo
que a Bíblia antecipa a ciência e outras áreas. É claro que
ela não é livro de Ciência, de linguagem científica; não-poucas vezes, a Bíblia usa, até, o linguajar mais popular
para se fazer compreender, até por quê uma das qualidades dela é falar de modo claro e cristalino, simples
sem ser simplório e simplista. § Agora, recordemos que
a Resposta mais importante da Bíblia é sobre a Salvação.
Podemos entender-COMPREENDER mais sobre a Salvação, lendo, para começar, o seguinte: Rm – ou, pelo
menos, do capítulo 1 ao 6 –; Jo 3.1-21; e 1 Jo 5.6-13.
2 - Explicações – § A
Bíblia responde às perguntas do mundo todo.
É claro que não as específicas, como em que rua,
em São Sebastião da Vala,
morou o diretor e jornalista responsável do Jornal
das Montanhas, Jorn. Devair Guimarães de Oliveira?, ou, em que dia este articulista começou a estudar, em Rosca Seca? A Bíblia não é
livro de agenda, de biografia, ou, catálogo telefônico; ou
livro de biologia, química, e física. § As respostas básicas do ser humano, de todos os tempos e lugares, estão
na Bíblia. § Pode juntar a maior lista de perguntas, que a
Bíblia dá as repostas...
3 - Implicações – § Para
“entender as perguntas” da
Bíblia, e, sobretudo, COMPREENDER AS RESPOSTAS, precisa-se ter o coração
ungido, não com óleo que homens carregam e descarregam
em cabeças, mas, do óleo que o Espírito Santo derrama
no coração, alcançando, mais que o corpo todo, todo ser,
viver e compreender. Indo-se à Bíblia, “suas perguntas
fundamentais” terão AS RESPOSTAS COMPLETAS
DE DEUS. § A Bíblia é a espada do Espírito Santo (Ef
6.17b), que deve ser lida “com toda oração e súplica,
orando em todo o tempo no Espírito” (versículo 19a).
– Deve-se ler a Bíblia orando, e, no espírito de oração,
lembrando que se ora aO Deus-Pai, no nome do Deus-Filho e no auxílio do Deus-Espírito Santo! A Bíblia é
“viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada
de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e
espírito, e juntas e medulas” (Hb 4.12b)... Não se pode
esquecer, ao falar do efeito e da eficácia da leitura da Bíblia, que o regenerado ou nascido de novo pelo Espírito
Santo é que compreenderá a Bíblia; 1ª aos Coríntios 2.615 ensina sobre isso. A leitura da Bíblia é interessante
para todas, mas tal leitura só é eficaz para o convertido.
§ Não perca tempo, não a lendo! Ganhe tempo, lendo-a!!!...
3- Você à Bíblia sempre lê???
1- Na Bíblia, Respostas!
2- São melhores Propostas!!
3- Para elas não dê as costas!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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Simpósio de Cafeicultu

A

Autoridades políticas e lideranças do agronegócio café participaram da abertura do Simpósio de Cafeicultura.

17ª edição do Simpósio de Cafeicultura de Montanha, realizada pela
ACIAM apresentou novidades em
seus setenta estandes e mais de 25 palestras,
debates e minicursos. Além da divulgação
de técnicas e informações sobre mercado,
produtividade e qualidade de café, o evento
se consagrou pelos resultados de negócios
efetivados. Somente a Rodada de Negócios
do SEBRAE-MG viabilizou 17,5 milhões
de reais no primeiro dia de contato entre
compradores (exportadores) e cafeicultores
e cooperativas. Realizado entre os dias 20
e 22 de Março, o Simpósio de Cafeicultura um grande público: aproximadamente 2.500 pessoas passaram pelo parque de
exposições, superando o número da edição
passada.
Entre os assuntos de destaque neste ano,
a melhoria da qualidade e da produtividade das lavouras das Matas de Minas foi o
grande referencial. A região das montanhas
apresentou uma significativa melhora de
imagem ao longo das dezessete edições do
Simpósio de Cafeicultura. Ao mesmo tempo, a falta de preços que garantam a sustentabilidade do negócio, especialmente do
ponto de vista dos produtores, também pesou no discurso dos participantes.
Para o diretor da FAEMG (Federação da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento),
João Roberto Pulitti, o papel do Simpósio
de Cafeicultura foi importante para a construção dessa nova realidade da cafeicultura
das Matas de Minas. “Participei das dezessete edições e sei que o Toninho Gama e sua
equipe abraçaram essa causa. O simpósio
foi fundamental para canalizar esforços de
vários segmentos para essa mudança para
melhor nas Matas de Minas”, ressaltou.
No primeiro dia, as palestras abordaram
temas como a identidade do café das montanhas e suas características específicas da
região, bem como o potencial do setor no
agronegócio. Durante a tarde, o destaque foi

O Diretor Executivo da OIC Robério Silva
participou do painel sobre mercado de café.

mecanização da lavoura cafeeira e a apresentação de propriedades que já adotaram
experiências bem sucedidas de utilização de
máquinas para colheita, mesmo em terrenos
mais inclinados.

DESTAQUE NACIONAL
Na quinta-feira, o Secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento Elmiro Nascimento, e o Diretor Executivo da
Organização Internacional do Café (OIC)
Robério Silva, participaram de um painel sobre mercado e tendências para a cafeicultura.
O secretário de Agricultura de Minas, Elmiro Nascimento, apresentou uma perspectiva de crescimento no agronegócio café e
valorizou a participação das Matas de Minas
na produção mineira e nacional. “O café tem
uma importância fundamental para a economia, não somente para Minas, como também
para o Brasil como um todo. Ele gera em-

O Presidente Toninho Gama e o representante dos Correios Roney Horta
lançaram o Selo Comemorativo do 17º Simpósio.

prego; gera divisas. O setor representa cerca
de 40% do PIB (Produto Interno Bruto) de
Minas; o estado corresponde a 13,5% do PIB
da cadeia produtiva nacional, mas esperamos que este número se amplie e chegando a
15%, e daqui uns anos quem sabe chegarmos
a 20%. As Matas de Minas já respondem por
25% da produção mineira e 12% da cafeicultura brasileira. Fico satisfeito ao ver o empenho dos cafeicultores por buscarem novos
conhecimentos”, ressaltou.
O secretário ainda elogiou os produtores de
café premiados na região nos concursos de qualidade de café do Estado, da ABIC e da Illy.
O diretor executivo da OIC, Robério Silva, falou sobre o mercado de café, lembrou
as dificuldades do setor na última década e
comparou a atual crise com a do início do
milênio. “Esta crise que assola o setor cafeeiro atualmente, não chega nem perto das
crises vividas pelos produtores no início do
milênio. Mas isso não quer dizer que não é

um fator preocupante”, analisou.
Robério Silva entrou na questão dos custos de produção, uma das maiores dificuldades dos produtores da região das montanhas. Ele afirmou que os cafeicultores estão
sofrendo com custos bem acima dos praticados no mercado. “Estamos chegando a níveis muito perigosos para a sustentabilidade
do produtor brasileiro e também dos outros
países. Aqui nas Matas de Minas isso ainda
tem um impacto maior. É um cenário preocupante”, completou.
Sobre o tema, ele ressaltou que é importante manter o ritmo de crescimento da produção, mas defendeu que o consumo também deve crescer. O problema a ser evitado
é a formação de estoques.
À tarde, a professora e pesquisadora Flávia Renata teve grande público durante a palestra sobre as pragas do cafeeiro, especialmente a mancha de phoma, que afeta muitas
propriedades na região.

Com nova estrutura, ao todo 25 minicursos e palestras receberam bastante público nos dois dias do evento em Manhuaçu.
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ura supera expectativas

O Secretário de Agricultura, Elmiro Nascimento, acompanhado do prefeito Nailton Heringer, o
presidente da ACIAM, Toninho Gama, o Diretor da OIC Robério Silva, o cônsul de Moçambique
Deusdete Januário e o vice-presidente da Federaminas André Farrath.

Movimentação na área de exposição de produtos e serviços para cafeicultura
garantiu sucesso de negócios no setor.

NEGÓCIOS
Ainda na apuração dos valores gerados em negócios, a ACIAM
acredita que a movimentação de operações comerciais no Simpósio superará os resultados das edições anteriores. Foram fechados vários negócios, com compra de equipamentos, máquinas e
insumos por parte de cafeicultores. Na Rodada de Negócios, o
SEBRAE-MG somou cerca de 17,5 milhões de reais de negociações viabilizadas entre produtores e exportadores.
Segundo o presidente da ACIAM Antônio Carlos Xavier da
Gama (Toninho Gama), coordenador do evento, apesar do mercado cafeeiro estar passando por um momento não muito favorável, os produtores de café entenderam a proposta do Simpósio de
Cafeicultura participaram ativamente do evento. “Tivemos uma
estrutura totalmente nova e que permitiu termos três palestras,
encontros e minicursos simultaneamente. Além disso, toda a
feira de negócios ficou movimentada. Registramos um aumento significativo de participantes em todas as atividades”, analisa
Toninho Gama.
A ACIAM ainda terminará o levantamento dos números oficiais do valor gerado em negócios durante o Simpósio de Cafeicultura na próxima semana. “Temos certeza de que o evento,
mais uma vez, movimentou o parque de exposições e a cidade
toda. Ele favorece a economia e divulga o café das Matas de Minas. Desde já a ACIAM agradece seus parceiros, colaboradores,
expositores, os visitantes e aos órgãos da imprensa. Todos têm
participação efetiva no sucesso de mais uma edição do Simpósio”, conclui o presidente.
Carlos Henrique Cruz
O número de participantes superou 2.500 pessoas ao longo dos três dias,
ultrapassando as expectativas da organização.

Rodada de Negócios do SEBRAE-MG viabilizou cerca de 17,5 milhões de negócios futuros entre cafeicultores e exportadores.
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Garoto esfaqueado por colega dentro da
escola morre no Hospital Cesar leite

Por Devair G. Oliveira
em 21 de março de 2013

O jovem de 16 anos esfaqueado por colega não
resistiu os ferimentos e faleceu na UTI do Hospital
Cesar leite.
Na manhã do dia 21/03
na Escola Estadual Antônio Welerson, Rua Cap.
Luiz Quintino Souza, 195
Centro Manhuaçu / MG,
um garoto esfaqueou seu
colega dentro da sala de
aula.
Provocações: As redes
sociais têm sido motivos
para jovens fazerem provocações e desta feita as

mensagens provocativas
postadas no Facebook desencadearam várias discussões e chacotas que motivou um garoto de 16 anos a
esfaquear seu colega também de 16 anos da 8ª série.
Segundo informações de
uma professora, o menino
que deu a facada desentendeu com seu colega devido
mensagens postadas no Facebook com provocações.
Na quinta-feira o jovem
voltou à aula de posse da
faca e foi novamente provocado e no intervalo continuou a provocação, o
garoto então sacou a faca
e deu um golpe no abdô-

MANHUAÇU (MG) - A
Polícia Civil de Manhuaçu
prendeu o lanterneiro Leandro Idalino Lamin, 26 anos,
acusado de ter matado com
um golpe de faca Marcos
Buzim Gomes Júnior, 19. O
homicídio foi na madrugada
de domingo, 17/03, na rua
Antônio Welerson, perto da
Ponte dos Arcos.
O Delegado Dr. Guilherme
Mariano contou que Leandro
Idalino se apresentou acompanhado de um advogado
para prestar depoimento.
Como havia um mandado de
prisão expedido pela Justiça,
ele ficou preso.
“O Leandro foi ouvido
aqui na delegacia como investigado. Estamos apurando a participação dele neste
homicídio. É o principal
suspeito e várias pessoas que
estavam no local estão sendo ouvidas para precisarmos
como foram os fatos”, declarou o delegado Guilherme
Mariano.
Somente com a conclusão
do inquérito para ser remetido para a Justiça é que se terá
o detalhamento do crime. No

dia do crime, testemunhas
apontaram Leandro como
o autor da facada, depois
de um desentendimento em
uma festa em Ponte do Silva.
UMA FACADA: Na madrugada de domingo, 17, a
Polícia Militar foi chamada
por um rapaz passava pelo
local por volta das 2 horas
e encontrou Marcos Buzim
pedindo socorro, caído no
chão e sangrando muito. Os
bombeiros foram acionados,
mas quando chegaram, Marcos já estava morto.
Segundo a perícia da Polícia Civil, ele foi assassinado
com uma facada no lado direito do peito.
Nos levantamentos iniciais, os policiais foram informados que de Marcos e
Leandro estavam no “Recanto Feliz”, próximo a Ponte do
Silva, com alguns amigos.
Houve um desentendimento.
Marcos saiu e Leandro veio
atrás em seu carro, um Gol
branco.
Uma menina que estava no
carro de Marcos contou que,
perto da Ponte dos Arcos,
Leandro fez sinal com farol

Uma van com doze estudantes de Caparaó tombou
na noite de segunda-feira
(18/03) na BR-116 e por
sorte ninguém ficou ferido.
O acidente aconteceu antes
das 19h próximo a Miradouro.
Segundo informações do
motorista da van, Brainer,
da empresa Donádio, saiu
de Caparaó para faculdade
Faminas, em Muriaé, como
faz todos os dias. Ao passar

no trecho foi surpreendido
por uma barreira na pista, da
qual não pode desviar, pois
havia um caminhão próximo.
Depois de passar sobre
o lamaçal, a van tombou e
deslizou por vários metros.
O motorista disse que estava
com velocidade baixa devido à chuva.
Nenhum dos estudantes
se feriu. O veículo sofreu
danos diversos.

men de Wallace Teixeira
de Souza, 16, foi socorrido
mais morreu no Hospital
Cesar Leite, o desentendimento havia começado no
Facebook.
Com o corte na barriga
e muito sangue o garoto
correu gritando por socorro. Alguns professores ouvindo os gritos correram
e encontraram o garoto
segurando o abdômen chamaram os Bombeiros e a
polícia.
A faca foi recolhida pela
escola. O menor que deu a
facada foi retido na sala da
diretoria até a chegada da
polícia.

O jovem ferido foi socorrido para a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
pela equipe do Corpo de
Bombeiros de Manhuaçu e
internado no Hospital César Leite e passou por uma
cirurgia, mas não resistiu
vindo a falecer.
A promotoria da Vara da
Criança e do Adolescente
pediu à Justiça a internação provisória do suspeito, mas como a cidade não
possui local próprio para
acolher menores infratores, o garoto foi entregue
aos pais e deve cumprir a
medida socioeducativa em
regime domiciliar.

Wallace Teixeira de Souza, 16, foi morto na escola após desentendimento que teria começado em rede social

Criança de dois anos
morre atropelada
Acusado de homicídio perto da Ponte dos Arcos é preso

Leandro Idalino se apresentou
acompanhado de advogado

para que o rapaz parasse. Ela
disse aos policiais que tão
logo parou, o acusado foi até
o carro e Marcos disse que
iria conversar depois, quando Leandro estivesse sóbrio.
Nessa hora, foi dada a facada. O motivo da discussão
seria uma ex-namorada.
Leandro fugiu em seu
carro, um Gol branco. O veículo foi encontrado abandonado trancado no centro de
Martins Soares, na noite de
segunda. O acusado continuava desaparecido, até que
na sexta dia 22 de março se
apresentou à Polícia Civil.

Van com doze estudantes tomba na BR 116

PONTE NOVA (MG) Uma criança de dois anos
morreu atropelada na avenida Custódio Silva, no centro
de Ponte Nova, na noite de
quarta-feira, 20/03. A avó
dela sofreu fraturas nos braços.
Segundo a ocorrência, a
criança estava na calçada
com os familiares quando,
de repente, saiu correndo em
direção à rua. Ela foi atingida
pelo eixo traseiro do ônibus
de transporte coletivo urba-

no. A avó da menina tentou
segurá-la e também foi atingida.
A criança foi socorrida
por populares até o pronto
socorro do hospital Arnaldo
Gavazza, mas não sobreviveu aos ferimentos. A avó
foi socorrida pelo Corpo de
Bombeiros com fratura grave
os braços.
A perícia compareceu ao
local e realizou os trabalhos.
O laudo sairá em alguns dias.
Carlos Henrique Cruz

A polícia apreendeu armas,
munições e drogas em três
municípios do 14º.
1. Em cumprimento de
mandado de busca e apreensão na cidade de Brejetuba,
na manhã de quinta-feira, foi
encontrado na residência de
M.M. M, 20 anos: uma motocicleta de marca Honda,
sem placa e com motor não
compatível de acordo com a
numeração do chassi e motor;
03(três) tabletes de maconha
prensada; R$ 64,00(sessenta
reais em espécie) e um cabeçote de motor para moto Honda
XR 200. No local também foi
identificado uma menor D.M.
S, 15 anos. O material apreendido, o maior e a menor foram
conduzidos a DP de Brejetuba.
2. Em cumprimento de
mandado de busca e apreensão na cidade de Muniz
Freire, foi encontrado na residência de Hosano Basílio
do Carmo, 35 anos: 01(uma)
espingarda cal. 36 cartucheira
de n°237075; 13(treze) cartuchos de metal cal. 36; 03(três)
cartuchos de metal cal.32;

01(um) cartucho de metal cal.
28; 01(uma) munição cal.32
CBC intacta; 01(um) vidro
contendo esferas de chumbo
e 02(dois) tubos de pólvora.
Hosano e o material apreendido foram conduzidos a DP de
Muniz Freire.
3. Já na Zona Rural de Iúna,
Córrego Boa Sorte, as equipes do GAO, realizaram uma
abordagem a José Batista de
Medeiros, contra o qual constava um mandado de prisão
em aberto. Na residência do
conduzido foram apreendidas: 01(uma) espingarda de
cabo de madeira cal. 28 n°:
63.655; 38(trinta e oito) munições CBC cal. 09 mm intactas;
17(dezessete) munições cal.
380 intactas; 12(doze) cartuchos CBC cal. 12 intactas;
07(sete) cartuchos cal. 28 intactas; 01(um) recipiente plástico contendo diversas esferas
de chumbo; 28(vinte e oito)
espoletas e um carregador de
calibre não identificado. José
Batista e o material apreendido foram conduzidos a DP de
Iúna.

PM cumpre mandados de
prisão e busca e apreensão
em três municípios
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PREFEITURA
MUNICIPAL DE SIMONÉSIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.120/0001-10 E-mail: pmsim@uai.com.br

Projetos de Lei aprovados na sessão ordinária de 21/03/2013:
Executivo Municipal
*(n° 015/2013) - Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar permuta
de imóvel e dá outras providências;
*(nº 016/2013) - Aprovado c/ emenda - Dispõe sobre a contratação de
pessoal por tempo certo e determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, para a execução do Programa Projovem Adolescente e dá outras providências. Deram votos contrários às
emendas, os vereadores Francisco de Assis Dutra, Anízio Gonçalves de
Souza, Gilson César da Costa, Aponísia dos Reis, Hélio Ferreira e Francisco de Oliveira;
*(nº 019/2013) – Aprovado c/ emenda - Altera a redação do art. 1º, da Lei
Municipal nº 3.267, de 08 de fevereiro de 2013 e dá outras providências;
*(nº 020/2013) - Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar escritura para averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis da área destinada à implantação da rede de servidão por onde escoarão os esgotos
do empreendimento Residencial Clube do Sol e dá outras providências;
MOÇÕES
Gilson César da Costa
Moção de Pesar nº 10/2013 - Pelo falecimento da Sra. Terezinha Clara
da Conceição;
Moção de Pesar nº 11/2013 - Pelo falecimento do Sr. João das Neves
Dutra;
INDICAÇÕES
Rogério Filgueiras Gomes e Francisco Coelho de Oliveira
*(nº 173/2013) - Colocação de grama no campo de futebol dos Bairros
Nossa Senhora Aparecida e São Francisco de Assis;
Anízio Gonçalves de Souza, Aponísia dos Reis e Francisco Coelho
de Oliveira
*(nº 174/2013) - Criação de comitê temático de combate às drogas.
Anízio Gonçalves de Souza
*(nº 175/2013) - Reivindica a construção de pista com rampa para MotoCross;
*(nº 179/2013) - Colocação de guarita (abrigo de passageiros) no final do
ponto de ônibus circular no distrito de Ponte do Silva;
João Gonçalves Linhares Júnior
*(nº 188/2013) - Academia Popular na quadra da Sambes, no B. Engenho da Serra;
*(nº 204/2013) - Calçamento ou asfaltamento no final da R. Domingos
Labanca, no B. Operários;
João Gonçalves Linhares Júnior e Juarez Cléres Elói
*(nº 178/2013) - Destacamento da Polícia Militar para o distrito de São
Sebastião do Sacramento;
Gilson César da Costa
*(nº 180/2013) - Pavimentação e rede pluvial na R. José Teixeira de Souza, distrito de Vilanova.
*(nº 181/2013) - Pavimentação com rede pluvial na R. Geraldo Falaustre, em Vilanova;
*(nº 197/2013) - Trocar as luminárias por lâmpadas de mercúrio mais
eficientes e econômicas na R. Nossa Senhora do Rosário, na Vila do Alto,
em Vilanova.
Jorge Augusto Pereira
*(nº 182/2013) - Solicita mudança temporária do local de funcionamento
da creche de Vilanova, até os problemas de mofo da atual sede serem
resolvidos;

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

*(nº 183/2013) - Solicita entendimento com o SAAE, para reativação do
atendimento no escritório de Vilanova.
*(nº 184/2013) - Reforma da Praça da Igreja de Vilanova.
Paulo César Altino
*(nº 185/2013) - Construção de calçada e muro de arrimo na Av. Salime
Nacif, em frente à loja Itapuã, na Baixada;
Aponísia dos Reis
*(nº 186/2013) - Reforma e vistoria por engenheiros da Secretaria de
Obras em todas as pontes do Distrito de Santo Amaro de Minas;
Francisco Coelho de Oliveira
*(nº 190/2013) - Construir abrigo de passageiros na BR 116, no Distrito
de Dom Corrêa, sentido Caratinga;
Francisco de Assis Dutra
*(nº 191/2013) – Implantação de posto de polícia no Distrito de São Pedro do Avaí;
*(nº 192/2013) - Iluminação na saída de São Pedro do Avaí, sentido Caratinga;
*(nº 193/2013) - Rede pluvial com galeria na R. Sagrada Família interligando a R. Divino Espírito Santo, em São Pedro do Avaí.
Eli de Abreu Gomes e Hélio Ferreira
*(nº 194/2013) - Tela de proteção na ponte de acesso ao Parque de
Exposições;
*(nº 195/2013) - Asfaltamento na R. Agenor de Paulo Salazar, no B. Ponte da Aldeia;
*(nº 196/2013) - Retirada ou mudança de posição do encanamento do
SAAE que dificulta a circulação do trânsito no acesso ao B. Lajinha.
Juarez Cleres Elói
*(nº 198/2013) - Solicita obras de patrolamento, cascalhamento e aterramento do Morro da Santinha, situado em Palmerinhas, até São Sebastião
do Sacramento.
*(nº 199/2013) - Operação tapa-buraco no B. Santa Terezinha.
Jânio Garcia Mendes
*(nº 200/2013) - Solicitar ao Prefeito juntamente com o Secretário de
Agricultura, que entrem em entendimento com os antigos proprietários da
Cooperativa Agropecuária de Realeza para estudar a possibilidade de reabrí-la, tendo em vista que é de muita importância para a cidade;
*(nº 201/2013) - Solicitar ao Prefeito que determine a Secretaria de
Obras que construa guarita (abrigo de passageiros) para as pessoas que
aguardam o horário de ônibus, no distrito de Realeza, próximo à Policia
Militar;
*(nº 202/2013) - Solicitar ao Prefeito juntamente com a Secretaria de
Obras, que asfalte a Rua do Paraíso, no B. Santa Terezinha.
Rogério Filgueiras Gomes
*(nº 203/2013) - Construção de Escola Municipal e quadra com cobertura no distrito de Ponte do Silva;

Reunião Extraordinária
PARECERES
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
*Contas de 2001 – Aprovado Parecer prévio emitido sobre as contas do
Município referente ao exercício de 2001;
*Contas de 2011 - Parecer prévio emitido sobre as contas do Município
referente ao exercício de 2011.

ACADEMIA
KOMEIKAN
Rua Vicente de Paula Reis, 23
Bairro São Jorge (ao lado da Retífica)

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
Nº189/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº26/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/000110 torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de cartuchos
e tonner para diversas secretarias da Prefeitura Municipal
de Simonésia, com abertura marcada para 09/04/2013, às
13:00 horas. O edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Cláudio Márcio Geraldo Costa
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
Nº190/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº27/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/000110 torna público que realizará licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de alinhamento,
balanceamento, montagens e demais serviços afins, com
abertura marcada para 10/04/2013, as 13:00. O edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na sede da
Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Cláudio Márcio Geraldo Costa
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
Nº191/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/000110 torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e equipamentos
odontológicos para atendimento as necessidades da secretaria de Saúde promovendo as ações de saúde bucal, neste
Município, com abertura marcada para 11/04/2013, às 13:00
horas. O edital completo e maiores informações poderão ser
obtidos na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Cláudio Márcio Geraldo Costa
Pregoeiro
Praça Getúlio Vargas, 50 - Fone: (0xx33) 3336-1235 Fax: (33) 3336-1269 - CEP- 36930-000 - Simonésia – Minas Gerais

Vendo Chácara
de 1.463 M2
Vendo uma chácara de 1.463 M2, próximo às concessionárias de carros do Bom
Jardim, posto, supermercados, defronte à
BR 262. Bom preço. Ótima ocasião.
Tratar à Rua Beira Rio, 180
ou pelo telefone (33) 8434-0904
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ENTRETENIMENTO

Áries 21/3 a 20/4 - Esta semana é muito importante aos arianos,
já que o Sol ingressa o seu signo, dando inicio a um novo ano astrológico. E temos também a conjunção de Marte e Urano em Áries,
indicando ações muito dinâmicas, mas onde deve haver o cuidado
com a tendência à precipitação e à impulsividade. O desafio é agir
de acordo com a própria consciência e vontade sem desconsiderar
o que envolve as outras pessoas. Compaixão e sensibilidade são
essenciais num momento como esse ariano.

DESCOBRIMENTO DO BRASIL
Chegando a Porto Seguro, Pedro Álvares Cabral foi ter
com um índio:
- Ora, pois... Nativo desta terra tão bela... Como se
chamas?
- Índio chamar Bah! - respondeu ele, rispidamente.
- Bah? - perguntou o português, surpreso. - Tudo bem,
tudo bem! Preciso de um favor seu, senhor Bah!
- Bigodudo falar, Bah escutar...
- A vela do meu barco apagou! Sabe como é, venta muito
por aqui... Preciso que você vá nadando até aquele outro
navio e avise os meus companheiros que descobrimos
uma nova terra!
- O que Bah ganhar com isso?
- Como homenagem a vossa senhoria e para que todos
se lembrem que Bah foi até o outro lado da praia para
oficializar esta descoberta, esta terra se chamará Bahfoi!
- Ah, não, Bah não querer ir... Bah ter muita preguiça...
Melhor o senhor chamar a terra de Bahia!

Touro 21/4 a 20/5 - A lua crescente que ocorre nesta semana pode
impulsionar os projetos dos taurinos com amigos e empresas. É
um bom momento para olhar para o futuro e unir forças e talentos.
Mas há outros posicionamentos astrológicos que alertam para a
tendência a agir de forma precipitada, gerando confrontos. Muito
cuidado! Preste atenção às motivações inconscientes que regem
as suas atitudes, taurino.
Gêmeos 21/5 a 20/6 -A Lua crescente desta semana é um posicionamento interessante para impulsionar seus projetos profissionais
e também as questões emocionais, que merecem a sua atenção.
Nesta semana, temos o início de um novo ano astrológico, com a
entrada do Sol no primeiro signo do zodíaco, Áries, indicando que
estamos em uma nova etapa de inícios e iniciativas.
Câncer 21/6 a 22/7 - Esta é uma semana astrologicamente muito
especial, que marca um início de um novo ano, com a entrada do
Sol no signo de Áries. E que para os cancerianos atua na área de
carreira e de realizações impulsionando novas iniciativas. Você
perceberá um crescente desejo de fazer coisas novas e inéditas e
o momento é bastante estimulante para isso, canceriano

Más notícias
Em um acampamento do exército, o comandante recebe
a informação de que a mãe de um de seus recrutas havia
morrido.
O comandante chama o sargento Baltazar em seu
escritório e diz:
- Esta manhã, quando você for alinhar as tropas vai
precisar comunicar ao soldado Damasceno que sua mãe
morreu.
- Sim, senhor!
Na mesma manhã, quando os soldados se alinham e
Baltazar grita:
- Esquerdaaaa volver! Damasceno, sua mãe morreu.
Damasceno desaba e tem um ataque do coração.
Um mês depois, o comandante, chama Baltazar em
seu escritório:
- Baltazar, você precisa contar ao soldado Peçanha que
sua mãe morreu. Mas desta vez, use alguma tática. Não
quero perder mais outro bom recruta.
- Sim, senhor! - Baltazar responde.
Após alinhar os soldados, Baltazar grita:
- Atenção! Todos os homens que possuem as mães vivas
deem um passo à frente! - Você não, Peçanha!

Pescaria
No hospício, o doido, sentado num banquinho, segura
uma vara de pescar mergulhada num balde de água. O
médico passa e pergunta:
- O que você está pescando?
- Otários, doutor.
- Já pegou algum?
- O senhor é o quinto!

CURIOSIDADES
SKATE – A história do skate começa ainda nos anos
30, quando crianças começaram a montar seus próprios “carrinhos” com rodas de patins colocadas sob
pedaços de metal ou madeira. Os surfistas da Califórnia também adotaram o objeto no início dos anos 50,
usando-o como um método de treino quando o mar
não oferecia boas ondas ou em cidades sem praia. O
esporte foi chamado inicialmente de sidewalk surfing
(surf de calçada) ou terra surfing. O skateboard, no
entanto, demorou muito para virar febre. Foi apenas
em 1973 que as rodinhas de uretano foram criadas pelo
americano Frank Naswortly, o que melhorou muito sua
tração e possibilitou manobras mais radicais.

HORÓSCOPO

Leão 23/7 a 22/8 - O Sol, regente leonino, inicia nesta semana
um novo movimento pelo zodíaco, passando a transitar o primeiro
signo, Áries e estimulando nos leoninos novos estudos, projetos,
questões ligadas a viagens e ampliação de horizontes. Mas é
também um momento importante para evitar agir se achando o
dono da verdade. Respeite a verdade alheia para ser respeitado
nas suas novas buscas, leonino.

SETE ERROS

Virgem 23/8 a 22/9 - Para a astrologia o ano inicia nesta semana
com o ingresso no Sol no primeiro signo do zodíaco, Áries e que para
os virginianos se reflete sobre a tendência a mudanças, à inovação,
à libertação de antigas situações. Mas muito cuidado para que isso
não seja feito de forma impulsiva, precipitada e agressiva. Observe
as suas atitudes e os componentes inconscientes e reprimidos que
elas refletem, virginiano.
Libra 23/9 a 22/10 - As questões profissionais estão ressaltadas
nesta semana de Lua crescente, sendo um momento também
muito importante para novas atitudes em seus relacionamentos.
Você tende a agir com mais independência e autonomia e deve
estar atento com a tendência a conflitos e confrontos nas relações,
derivados de atitudes individualistas. É importante que o espaço
de cada pessoa e a individualidade sejam respeitados, libriano.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Questões afetivas e profissionais estão
em destaque nesta semana, escorpiano. Momento em que se inicia
um novo ano astrológico, com a entrada do Sol no primeiro signo
do zodíaco. É um momento que enfatiza novas atitudes, atividades
e interesses vinculados à atividade profissional, escorpiano.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Família, sentimentos e vida afetiva são
os temas evidenciados nesta semana de lua crescente, sagitariano.
Semana em que o Sol também passa a atuar no primeiro signo do
zodíaco, indicando atitudes mais confiantes e assertivas, mas que
não devem ser confundidas com a tendência à agressividade e a
pensar apenas nas próprias motivações e sentimentos, sagitariano.
Capricórnio 22/12 a 20/1 - Novas energias passam a atuar no
setor familiar e emocional dos capricornianos e estão representados pela entrada do Sol no signo de Áries. É um momento que
enfatiza mais a consciência da própria individualidade, de como
se estabelecem os vínculos familiares e o lugar de cada pessoa.
É também um momento importante para estar atento à intuição,
agindo com sensibilidade e não apenas baseado nas próprias
motivações, capricorniano.
Aquário 21/1 a 19/2 - Cuidado com a pressa, a intolerância e a
impaciência aquariano. Nesta semana teremos o ingresso do Sol
no signo de Áries e também a conjunção entre Marte e Urano indicando uma forte energia que pode marcar um momento em que as
pessoas estão mais individualistas e egoístas e qualquer questão
pode ser motivo de confronto. Manter a tolerância, a compaixão e
agir com sensibilidade e afeto é o grande desafio desta semana.
Peixes 20/2 a 20/3 - A lunação pisciana chega agora à fase
crescente, um momento estimulante do atual ciclo e que enaltece
os primeiros passos numa nova direção de desenvolvimento. É
também a semana em que o Sol ingressa no signo de Áries, estimulando os talentos e potenciais dos piscianos, uma nova maneira
de lidar com o dinheiro e os seus recursos. Há oportunidades de
desenvolver novas qualidades e habilidades, pisciano.
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Emílio Santiago morre
aos 66 anos de idade
Morreu aos 66
anos o cantor Emílio Santiago, que
estava internado no
Centro de Terapia
Intensiva (CTI) do
Hospital Samaritano, em Botafogo,
na Zona Sul do Rio. A informação foi confirmada pela assessoria da unidade hospitalar.
O sambista sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC), no dia 7 de março.
O motivo e o horário da morte não foram
informados pela assessoria do hospital. O
local e horário de enterro também não foram divulgados.
O cantor, vencedor de diversos festivais
de música, iniciou a carreira na década de
70 e gravou grandes sucessos como Saygon,
Lembra de Mim e Verdade Chinesa.
O último disco de Emílio Santiago foi “Só
danço samba (ao vivo)”, lançado em 2012,
junto com um DVD.

Wagner Moura não quer
mais fazer novelas
O ator Wagner Moura,
36, que ganhou fama depois de estrelar novelas e
seriados na Rede Globo,
afirmou à revista “Rolling
Stone” que não pretende
voltar para as telinhas.
“Adorei fazer as duas
novelas que fiz. Só trabalhei com gente boa e talentosa e aprendi
muito, mas fazer de novo não está nos meus
planos”, disse.
“É muito tempo dedicado a uma coisa
só. A importância cultural das novelas já é
consolidada, eu tenho mais interesse na dinâmica desse nosso cinema em formação”,
justificou o ator.
O ator participou das novelas “A Lua Me
Disse” (2005) e “Paraíso Tropical” (2007),
ambas na Globo. Também na emissora, ele
estrelou os seriados “Sexo Frágil” (2003),
“JK” (2006) e “Som e Fúria” (2007).

Zezé Di Camargo admite a
revista que traiu Zilú por dez
anos: ‘Fui pegador’
Zezé Di Camargo admitiu que foi infiel à ex-mulher, Zilú Camargo,
em entrevista exclusiva à
revista “Contigo” desta semana. Em prévia publicada
na terça-feira, 12, no site
da publicação, que estará
nas bancas na quarta, 13, o
cantor, que passou mais de 30 anos casado,
afirmou que teve uma fase “pegador” durante dez anos.
“Eu magoei Zilú em vários momentos.
Essa coisa de aprontar, pegar uma aqui, outra ali. Eu tive uma fase em que, casado, fui
‘pegador’ pra caramba. Isso durou um bom
tempo, uns dez anos”, afirmou Zezé, que
tem três filhos com Zilú: Wanessa, Camila
e Igor.
O cantor também confirmou que está realmente com uma nova namorada, mas não
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quis dar detalhes sobre o relacionamento. A
jornalista Graciele Lacerda é a suposta felizarda e tem aparecido cada vez mais ao lado
do sertanejo nos últimos meses.
“Não é segredo para ninguém que há outra
pessoa na minha vida, mas, no momento, não
quero expor isso. Meus filhos ainda não a conhecem, ainda não é o momento. É um processo que precisa de maturidade”, acredita.

Marcello Antony sofre
acidente de carro ao lado
da mulher no Rio
Marcello Antony sofreu
acidente de carro ao lado da
mulher, Carolinie Holinger,
na Estrada Canal Arroio Pavuna, em Jacarepaguá, na
Zona Oeste do Rio, no final
da tarde de sábado, 23. Segundo relato de Carolinie
para a agência de fotos, o ator
conduzia o veículo e desviou
para o matagal para evitar a
batida com um caminhão que
estava ultrapassando outro e
estava na contramão. O carro
dirigido por ele, uma Toyota
Land Cruiser, acabou caindo num matagal
ao lado de um rio.
O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro. Nas imagens, Marcello aparece
descalço, com uma expressão abatida, um
curativo na mão direita, que tentou esconder, e alguns ferimentos sangrando na perna, além de um hematoma no rosto. Carolinie sofreu apenas leves escoriações.

Grávida, ex-miss Natália
Guimarães se declara para
Leandro, do KLB
Natália Guimarães
usou o Instagram
para se declarar ao
namorado, Leandro,
do grupo KLB. A ex-miss Brasil, que está
grávida de gêmeas,
completou cinco anos
de namoro com ele,
no sábado, 23. “’Hoje faz cinco anos que
eu sou a mulher mais feliz e completa desse mundo... Te amo meu Prince!!’, escreveu
ela.

Suposto filho de Emílio
Santiago passa mal e é
internado em CTI no Rio
Aleksander Nunes, suposto filho
de Emílio Santiago,
passou mal na noite
de sexta-feira, 22,
e está internado no
centro de tratamento
intensivo (CTI) do
Hospital de Clínicas
de Jacarepaguá, no
Rio. Segundo informações divulgadas
pelo hospital no sábado, 23, seu estado
de saúde é estável.

Brad Pitt compra iate de
R$ 13 milhões
Brad Pitt resolveu realizar um sonho e
comprou um iate de 5 milhões de euros (R$
13 milhões). Ele resolveu se presentear vendendo parte de seus negócios com vinho no
Château Miraval para o enólogo Marc Perrin.
Com o dinheiro gasto na aquisição, o ator
poderá levar a mulher, Angelina Jolie, e os
seis filhos para navegar pelo mundo. “Brad
sempre quis ter um iate de vela clássico e este
é perfeito. Cabem oito pessoas a bordo, mas
você pode ter mais, se a viagem for de apenas
um dia”, disse uma fonte.
“Ele adora a ideia de levar as crianças às
ilhas ao longo da costa do sul de França, perto de St Tropez”, continua.

Filho de Claudia Raia e Edson Celulari aparece fortinho
Claudia
Raia e Edson Celulari devem
estar muito
orgulhosos
do
filho
Enzo. Afinal, não há
como negar que o
adolescente
de 15 anos
está um gato! Em seu Instagram, o rapaz
postou uma foto na qual exibe os músculos
devidamente desenvolvidos pelo personal
da mãe, Tonhão, com ele na foto. Está explicado o porquê Nicole Bahls não para de
elogiar Enzo em suas redes sociais...

“Estou na seca. Essa história
de Tiririca azedou tudo”, diz
Geisy Arruda
Geisy Arruda negou mais
uma vez os boatos de que teria
tido um romance com o cantor e deputado federal Tiririca,
e contou que isso está atrapalhando até sua vida amorosa.
“Ainda estou na seca. Depois dessa história de Tiririca,
azedou tudo!’, disse ela. “Estou num momento paquera e
ficou uma situação constrangedora por causa do Tiririca
com o paquera. Azedou, né? É
impossível sair com o Tiririca
porque ele é casado, e homem
casado para mim é mulher”, contou Geisy, que
vestia uma blusa nada discreta e uma saia coladinha ao corpo.
“Vim comportada, mas com um toque de
sensualidade. Aprendi a gostar de mim do jeito
que sou. Nunca vou ser magra. Tenho 105cm de
bumbum, 75cm de coxa, 70cm de cintura. Meu
corpo é o padrão da mulher brasileira. As estrangeiras veem e querem ter. Tenho de me conformar em ser gostosa!”.
Depois da cirurgia íntima que fez em novembro de 2012, Geisy disse que desde então só teve
um revival com um ex. “Minha vida sexual mudou depois da cirurgia, mudou a autoestima. Eu
sou e estou me sentindo superpoderosa. Saí
com um ex depois da cirurgia e foram só
elogios
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Selena Gomez fala sobre fim
do namoro com Bieber:
‘Estou muito bem’
Na tarde de segunda-feira, 18, a ex-namorada de Justin Bieber, Selena Gomez, foi entrevistada no “The Late Show”, como parte
da turnê promocional de seu novo filme,
“Spring Breakers”. Como já era previsto,
durante a entrevista, o apresentador David
Letterman questionou a atriz e cantora sobre o fim do namoro. “Estou solteira. Estou
muito bem”, disse ela.
Além disso, a atriz respondeu fazendo algumas piadas sobre o ex. A brincadeira começou quando o apresentador relembrou a
última participação de Selena no programa.
“Da última vez que esteve aqui, você estava
com o Justin Bieber”, disse Letterman. “Isso
não está acontecendo agora. Estou solteira
agora”, disse Selena com um sorriso largo.
Na sequência, Letterman falou sobre a última vez em que esteve com Bieber em seu
programa: “Agora, da última vez em que ele
esteve aqui, nós tivemos uma conversa e eu
o fiz chorar”. Então, com uma gargalhada,
ela respondeu: “Bem, então nós somos dois!
Eu também fiz.” Aplaudida pela plateia, a
estrela teen - que não tinha falado até então
sobre a separação - não parecia tímida sobre
os comentários.

Sidney Magal diz que nova
Susan Boyle deve ser revelada em Got Talent Brasil
Sidney Magal, um dos jurados do programa Got Talent Brasil, da Record, afirmou que
as seletivas do show de talentos vão revelar
grande nomes ao público. Em declaração a
O Fuxico, ele diz que uma nova Susan Boyle
– cantora escocesa que surpreendeu a versão
britânica, em 2009 – também deve surgir na
versão brasileira.
“Julgamos muito pela aparência e muitos
candidatos aparecem com a premissa de que
só vão encher linguiça. Chegam humildes,
saindo meio sem jeito e, quando se apresentam, são um verdadeiro estouro. Temos alguns
cantores e artistas que podem impressionar
tanto quanto a Susan Boyle. São grandes estrelas no palco”, argumentou.
De acordo com Sidney, dentre os vários talentos, um pintor surpreendeu os jurados ao
cantar maravilhosamente bem e dançarinos de
street dance fizeram um número de salto alto.
“Tenho carreira na música, em novela, no
teatro, em musical e acredito que possa colaborar com a minha experiência. Não gosto
de julgar, porque já fui muito julgado injustamente. Mas sempre encarei esse programa
com um grande acerto. Estou confiante que
iremos revelar nomes e talentos que estão escondidos por esse Brasil. Será um programa
marcante.”
Vale lembrar que Susan Boyle chegou ao
Britain’s Got Talent deixando os jurados desconfiados por conta de sua aparência desleixada e insegura. Mas foi só a cantora abrir a
boca para I Dreamed A Dream, do musical
Les Miserables, que ela conquistou o mundo.
Susan não venceu o programa, mas conseguiu
fechar contrato com a Sony Music e lançar o
seu disco.
O Got Talent Brasil estreia dia 2 de abril e
será apresentado por Rafael Cortez e terá no
júri, além de Magal, a apresentadora Daniella
Cicarelli e o carnavalesco Milton Cunha.
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Citações
Citações
Sábias
Sábias
O que é um amigo?
Uma única alma
habitando dois
corpos.
Aristóteles
Até que o sol não
brilhe, acendamos
uma vela na escuridão.
Confúcio

Processo seletivo da educação
tem recorde de inscritos
A Secretaria de Educação está promovendo
o primeiro processo seletivo do ano com vagas
destinadas para diversas
áreas. Foi aderido este
formato de seleção para
que toda a população
possa ter chances de conseguir um emprego, sem
qualquer discriminação
ou seleção pessoal.
Nos últimos dias, foram abertas as inscrições
e para a surpresa de todos
os números superaram as

expectativas alcançaram
mais de mil e quinhentos
inscritos. Segundo cálculo feito no geral são quase
dez candidatos por vaga,
fazendo com que este seja
um dos mais concorridos
processos seletivos já
ocorridos para estas áreas.
A forte busca pela inscrição e emprego neste
processo seletivo se dá
por conta da falta de oportunidades de emprego
para pessoas com voca-

ções específicas como no
caso da educação, onde é
necessário que tenha uma
paixão pela profissão. O
objetivo da Secretaria de
Educação com este processo, é que a educação
municipal atingira melhores números, fazendo
com que suas creches e
escolas passem a ser mais
respeitadas e procuradas,
não por serem gratuitas,
mas por darem ao aluno
uma verdadeira educação.

De todos os animais selvagens,
o homem jovem é
o mais difícil de
domar.
Platão
A diferença entre o inteligente e
o sábio, é que o
sábio pensa a longo
prazo.
Rui Barbosa
Eu continuo sendo
apenas um palhaço,
o que já me coloca
em nível bem mais
alto do que o de
qualquer político.
Charles Chaplin

Mais de mil pessoas estiveram presentes na sede da
Secretaria de Educação para realizar a inscrição

SUCESSO E COLABORAÇÃO DA SOCIEDADE

Há sempre alguma
loucura no amor.
Mas há sempre um
pouco de razão na
loucura. Friedrich
Nietzsche
Tornar o simples
em complicado é
fácil. Tornar o complicado em simples
é criatividade.
Charles Mingus
A mente que se
abre a uma nova
idéia jamais voltará ao seu tamanho
original. Albert
Einstein
Há mais pessoas
que desistem do
que pessoas que
fracassam. Henry
Ford

CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

Sem dinheiro e sem preço

Quando o texano A. Ben Oliver era missionário no
Sul do Brasil, ele publicou um livro em 1942, inédito
em português, chamado A Construção dos Batistas no
Brasil, registrando muito das impressões e memórias do
campo missionário. Conta ele:
“Em Laguna, cidade portuária do Estado de Santa
Catarina, ouvi a seguinte história, do que havia acontecido uns cinco minutos antes, nas escadas da Catedral
católica, a apenas uns cinquenta metros de onde eu
estava sentado.
Uma senhora maltrapilha, descalça, cansada e triste,
arrastara-se por cerca de cinco quilômetros até a igreja,
trazendo, para ser batizado, o seu bebê que estava às portas da morte. Evidentemente ela sabia das atividades mercenárias do homem da religião vestido de preto, porque
trouxera consigo todo o dinheiro que conseguira juntar,
cerca de 6.700 réis (cerca de 34 centavos de dólar, em
1942). Talvez ela estivesse contando com alguma compaixão da parte dele, mas se enganou. O preço estipulado
para batismo - informou ele a ela com indignação - era
de dez mil réis (cerca de 50 centavos), e que não deixaria
por menos. Desesperada, esgotados os seus recursos, ela
não sabia a quem apelar em sua perplexidade. Enquanto
esperava, a criança morreu em seus braços.
Nós sabemos que a criança não precisava de uns
poucos pingos d’água que o sacerdote borrifaria em
sua cabeça. Mesmo assim, nós nos revoltamos contra
um sistema de comércio que não apenas cria dependência mas também se recusa a cumprir o que promete.
O Evangelho do Senhor Jesus é a única resposta às
necessidades desta gente” (OLIVER, A. Ben. Baptists
Building in Brazil, p. 55).
Pelos lábios de Isaías, o Senhor convida Israel a ser
salvo: “Ó VÓS, todos os que tendes sede, vinde às águas,
e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, e comei;
sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho
e leite” (Is 55.1). Anunciemos, também nós, a graça do
Senhor Jesus!
Pr. João Soares da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

PÃO DE BATATA

A

Secretária de Educação, Gelvania
Câmara se mostrou muito feliz com os
resultados obtidos nesta
primeira parte de inscrições e está confiante para
um futuro melhor na educação municipal. “Todos
nós da Secretaria trabalhamos muito nestes dias
e estamos muito felizes
pelos resultados. Temos
que agradecer a sociedade pela colaboração
e compreensão de que o
número de pessoas que
compareceram foi muito
maior do que o espera-

do, isso gerou um pouco de dificuldade, mas
que com todos ajudando,
conseguimos contornar e
fazer com que tudo fosse
um sucesso” – exclamou
Gelvania.
Nas mediações da Secretaria de Educação, o
aglomerado de pessoas
era muito grande, uma
extensa fila se formou
para o cadastramento que
ocorreu com tranquilidade segundo uma das candidatas. “Estive na Secretaria para fazer minha
inscrição, a quantidade
de pessoas era muito

grande, isso atrapalhou
um pouco os planos de
quem estava trabalhando, mas entendemos que
foi uma surpresa para
todos essa quantidade.
O importante é que no final, tudo deu certo” – declarou Maria das Graças.
Em breve acontecerá nos jornais, rádios e
também no site da prefeitura (www.manhuacu.
mg.gov.br) a divulgação
de datas das provas com
todas as informações necessárias para os candidatos.
Arthur Rocha

Material usado: 1 kg de farinha de trigo,
50 gramas de
fermento fleischman, 2 batatas grandes, 1
chávena de açúcar refinado, 1
copo de leite, 3
ovos, 1 chávena
de manteiga de leite ou banha, 1 pitada de sal.
Como fazer: Amassar a batata já cozida. Colocar o fermento, o leite morno, o açúcar e os
ovos inteiros. Misturar bem. Colocar aos poucos
a farinha de trigo, amassar até o ponto de soltar
da vasilha. Levar esta vasilha ao sol, coberta com
um pano, para crescer, mais ou menos uma hora.
Em seguida enrolar os pãezinhos (oval) e deixar
crescer mais um pouquinho. Pincelar gema e
açúcar por cima, e levar para assar. O forno deve
ser temperado.
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Comissão aprova texto da PEC 37 que
exclui o MP de investigar crimes

A Comissão Especial da
Câmara dos Deputados aprovou quarta-feira, 21/11, o
texto da Proposta de Emenda Constitucional 37/11,
que atribui exclusivamente
às polícias Federal e Civil a
competência para a investigação criminal, excluindo
assim o poder de investigação do Ministério Público
(MP). A vice-presidente da
Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho
(ANPT), Daniela Varandas,
que esteve presente na abertura da reunião, avalia que
esta PEC é um retrocesso.
“A aprovação desta PEC só
prejudica a sociedade, pois

retirando os poderes investigatórios do MP é grande a
possibilidade de aumento da
insegurança e da impunidade
dos criminosos.”, revela.
De autoria do deputado
Lourival Mendes (PTdoB-MA), a PEC deixa claro
que o MP não poderá conduzir investigação e deve atuar
apenas como titular da ação
penal na Justiça. O relator
da Proposta na comissão especial, deputado Fabio Trad
(PMDB-MS), lamentou a
decisão da comissão. O parlamentar havia modificado
o texto original da PEC,
permitindo que o Ministério Público investigasse, em

conjunto com as polícias, os
crimes contra a administração pública - como corrupção - e delitos praticados por
organizações criminosas.
Durante a votação da
PEC, no entanto, os deputados derrubaram o artigo
que permitia essa investigação subsidiária do Ministério Público. Para Fabio
Trad, a medida é prejudicial
à sociedade. “Hoje, lamentavelmente, perdemos a
oportunidade de ter polícia
e Ministério Público juntos
no combate à criminalidade.” O relator disse que
vai tentar retomar o texto
do seu substitutivo na vo-

tação da PEC em Plenário.
A proposta ainda precisa
ser votada em dois turnos
na Câmara, antes de seguir
para o Senado.
Divergência: Os deputados Alessandro Molon
(PT-RJ) e Vieira da Cunha
(PDT-RS) informaram que
devem recorrer da decisão
da Comissão entendendo que
ela foi inválida, uma vez que
o presidente do colegiado,
deputado Arnaldo Faria de Sá
(PTB-SP), não permitiu que
eles apresentassem aos parlamentares o teor de seus votos
em separado, que também
modificavam o texto original
da PEC.

O que há para comemorar no Dia Mundial da Água?
Bióloga brasiliense alerta que maior desperdício
está na agricultura e na produção de novas tecnologias

O Dia Mundial da Água,
celebrado sexta (22/3), traz
reflexões sobre temas importantes a cerca do maior
bem natural do planeta. Por
isso, a bióloga brasiliense
Nurit Bensusan alerta que
são as mudanças de hábitos, indo além de “fechar
as torneiras”, que poderão
contribuir com a conservação água, atualmente muito
desperdiçada na produção
de novas tecnologias e na
agricultura.
Autora do livro Meio ambiente, e eu com isso?, que
aborda situações cotidianas
e as relações das pessoas
com o meio ambiente, a
também engenheira florestal e especialista em ecologia explica que apesar do
tema Água e Sustentabilidade estarem mais popularizados, as práticas ainda
têm muito o que mudar.
“Continuamos com um
enorme desperdício de
água, continuamos sendo
um país péssimo em saneamento continuamos a
individualizar a culpa pelo
consumo de água. É claro
que fechar as torneiras é
útil, mas temos que pensar
onde e como a água é gasta

no planeta. Cerca de 70%
é gasta na agricultura e, se
quisermos fazer alguma diferença, para além de convivermos bem com nossa
consciência de forma descomprometida, temos que
repensar os nossos modelos
de ocupação do solo e também de consumo”, afirma
Nurit, doutora em educação e ex-coordenadora da
WWF Brasil.
Na era da Comunicação
e da Tecnologia, a especialista alerta para o consumo
consciente de produtos eletrônicos, já que a fabricação de equipamentos eletrônicos também depende
muito do consumo de água.
“Quem quer ficar com seu
velho iPad, enquanto pode
ter um novo?”, indaga. A
bióloga também ressalta a
influência do consumo de
alimentos no consumo de
água. Segundo ela, a água
utilizada na confecção de
alimentos gera diversos tipos de gastos. “Por exemplo, para produzir um quilo
de manteiga, precisamos
de 18 mil litros de água. Já
para produzir um quilo de
carne bovina, 17 mil litros,
ou seja, desperdiçamos in-

diretamente muita água por
conta do desperdício de alimentos”, critica.
“Não há o que comemorar”
É difícil imaginar quando
se toma um banho quente,
escova os dentes ou toma
um copo de água gelada
diretamente do filtro, que
muita gente no planeta não
tenha acesso à água potável. De acordo com Nurit Bensusan, os números
são alarmantes. “Há quase
um bilhão de pessoas sem
acesso à água potável no
mundo, e mais de 2 bilhões
sem acesso a saneamento
adequado. Ironicamente,
em muitos desses lugares
se plantam flores, que consomem altíssimas quantidades de água, e se irrigam
campos de golfe, quando
umas poucas gotas d’água
poderiam salvar uma vida”,
reflete a bióloga.
Sobre Nurit Bensusan: Bióloga e engenheira florestal, pós-graduada
em História e Filosofia
da Ciência pela Universidade Hebraica de Jerusalém, mestre em Ecologia e
doutora em Educação pela
Universidade de Brasília

(UnB). É autora do blog
Nosso Planeta, do jornal O
Globo (http://oglobo.globo.
com/blogs/nossoplaneta ),
uma de suas plataformas de
popularização da ciência,
e criadora da Biolúdica (
http://www.bioludica.com.
br ), oficina de jogos com
temas biológicos voltada
para crianças e adolescentes. Participa também do
coletivo de ideias Biotrix (
www.biotrix.com.br ). Com
mais de 12 livros publicados, entre eles Biodiversidade: é para comer, vestir
ou passar no cabelo; Meio
Ambiente: e eu com isso?;
Quanto dura um rinoceronte? (Editora Peirópolis), e
Rio + 20, +21, +22, +23 (da
Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência), e
Seria melhor mandar ladrilhar? (Editora Universidade
de Brasília e Peirópolis) foi
responsável pela área de
biodiversidade e coordenadora de políticas públicas
do WWF Brasil, coordenadora de biodiversidade no
Instituto Socioambiental e
coordenadora do núcleo de
gestão do conhecimento do
Instituto Internacional de
Educação do Brasil.

14

24 de março / 2013

acesse: www.jm1.com.br

JIMI (Jogos do Interior de Minas),
o que de bom Manhuaçu colheu?

F

Ailton, Zaqueu, De Paula e Felipe da Central Campo, participação ativa no Simpósio

Gerusa do Sicoob, corajosa por 30 segundos... socooorrro!

oi em 1990 por iniciativa da professora
Maria das Graças Gomes Camilo que Manhuaçu
participou pela primeira vez
dos JIMI, competição essa
criada pelo governo do Estadode Minas Gerais na gestão
Helio Garcia. A cidade sede
a qual a delegação de Manhuaçu iniciou sua história
nos Jogos do Interior de Minas foi Ponte Nova. Nossa
delegação era composta por
várias modalidades, dentre
elas um destaque para as
equipes de Voley, Basquete
Masculino e Futsal. Nos erros e acertos Manhuaçu começou a despertar para o esporte a nível estadual e quem
sabe nacional já que os JIMI
revelaram vários atletas para
o esporte brasileiro. Na década de 90 a participação de
Manhuaçu sempre foi ativa
e a cada ano se aprimorava
mais a competição e nossos
representantes eram cada
vez mais exigidos. Ao passar
dos anos notou-se uma certa
paralização no descobrimento de novos talentos para
substituirem aqueles que iniciaram a disputa do JIMI. A
partir daí veio a indagação se
valeria a pena investir nessa
competição, foi então que
no ano de 2000 na administração da Prefeita Cici Magalhães, tendo como Diretor
de esportes este colunista e
apoio do saudoso Vereador
Claudio Lisias de Oliveira
(Xerife), Manhuaçu sediou
pela primeira vez os Jogos
do Interior de Minas, foi

uma verdadeira festa esportiva na cidade, jovens de todos
os cantos de minas estavam
em nossa cidade para participarem dos jogos, a partir
daí Manhuaçu se consolidou
como cidade em condições

de ser sede de grandes eventos esportivos e vieram outros mais como os Jogos Escolares de Minas Gerais, os
Jogos Sesi, etapa do Mineiro
de Handebol e etc.
Certo é que foi muito positivo para Manhuaçu e região
entrarmos no certame esportivo mineiro através dos
JIMI, agora é preciso que
se faça um trabalho de base
para que nossos jovens tenham condições de assumirem a lacuna que se abre de
uma geração para outra, material humano temos a vontade é somente saber moldar
para que num futuro bem
próximo tenhamos atletas
dispontando a nível estadual
e nacional. Penso que valeu
a pena.

