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Obra de mais de 4 milhões está parada e veículos estão no pátio a
céu aberto estragando,
o mato toma conta, em
outro local os tubos que
eram para canalizar o
esgoto estão ocupando
um terreno que segundo
informações a prefeitura paga pelo aluguel. É
lamentável uma obra do
porte desta ficar parada
há tanto tempo e só Deus sabe o que se aproveitará disso tudo. Com
a palavra os fiscais do povo que nesta legislatura pelo menos até o
momento têm agradado muito a população.
A Câmara Municipal de Manhuaçu realizou sessão extraordinária
para tratar do resultado final da CPI e apresentação do Relatório Final
da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as denúncias
de irregularidades no SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).
Instaurada na Sessão Legislativa de 03
Fale com a redação
de Novembro de 2011, a CPI do SAAE
trabalhou mais de 120 dias, os vereado- contato@jm1.com.br
res que integraram a Comissão ouviram
(33)3331-8409
diversas pessoas mencionadas nas denúncias, além de analisar documentos
diversos como notas fiscais e contratos.
Entre as denúncias investigadas, encontraram desvio de materiais
para servidores, licitações fraudulentas, pagamentos indevidos de horas
extras, diárias de viagem, dentre outras. A CPI foi composta pelos seguintes vereadores: Presidente - Fernando Gonçalves Lacerda; Relatora
- Maria Imaculada Dutra
Dornelas, e membros
Francisco de Assis Dutra,
Juarez Cleres Elói e Jorge
Augusto Pereira (posteriormente substituído por
José Geraldo Damasceno
– “Zé Rulinha”-, em razão de este ter assumido
a Presidência da Câmara,
neste período). A vereadora e relatora Maria Imaculada Dutra Dornelas
apresentou relatório, enquanto o voto do vereador Fernando Gonçalves
Lacerda (presidente da comissão) foi discordante. No final, os outros
dois vereadores José Geraldo Damasceno e Francisco de Assis Dutra
votaram com o presidente. Ausente o quinto membro, Vereador Juarez
Cleres Elói. Com o resultado de três a um, a CPI concluiu pelo reconhecimento de responsabilidade de vários servidores.
Normalmente uma CPI cria expectativa entre os populares, mas em
Manhuaçu isso não aconteceu, pelo contrário a pergunta da maioria
é: porque os vereadores não fizeram isso bem antes do Ministério
Público, e diga-se que isso
é a função da Câmara Municipal, a verdade que essa
CPI custou a não reeleição
de alguns vereadores. Vale
ressaltar que o dizem por
aí era sempre desfavorável
aos vereadores da legislação passada.
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Obra da ETE paralisada
estraga em Manhuaçu

CHARGE

EU LEIO O
JORNAL DAS
MONTANHAS
Vereador Paulo
Altino, atuante
legislador da
Câmara Municipal
de Manhuaçu

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas
pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas devem ser enviadas à Rua Etelvino Guimarães, 217 - Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000, por Telefax:
(33) 3331-8409, ou por e-mail: contato@jm1.com.br. Deve constar nome completo, endereço, RG, telefone para
contato, e os textos não podem passar de 30 linhas.

ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
“Não vim para abolir nada da
antiga lei (os 10 Mandamentos);
e disse: “Amai-vos uns aos outros.” Quem ama seu irmão não
rouba, não faz contrabando, não
comete crime de estelionato, que
prejudica o próximo e a sociedade, não trafica entorpecentes,
que matam a vida do usuário e
da família do mesmo. Jesus não
era contrário à lei mas a favor da
vida. Temos que dar a César o
que é de César (lei dos homens)
e a Deus o que é de Deus. Quem
cumpre a lei de Deus não está
sujeito à lei dos homens.
ManhuaçuMG luisgbaia@hotmail.com

Ser ético é cumprir a regra
básica de Jesus: não fazer
ao outro o que não gostaríamos que fizessem a nós. Ser
ético é ter responsabilidade
pelas palavras e pelas ações.
Ser ético é conservar esses
valores que o santo traz em
sua oração: paciência, a
humildade, a sinceridade, a
sabedoria, a perseverança na
confiança em Deus.
Jesus disse: falar é completamente fácil, quando se
tem palavras em mente que
expressem sua opinião; difícil é expressar por gestos
e atitudes o que realmente
queremos dizer. Fácil é jul-

gar pessoas que estão sendo
expostas pelas circunstâncias. Difícil é encontrar e refletir sobre os seus próprios
erros. Difícil é questionar
e tentar melhorar suas atitudes impulsivas e às vezes
impetuosas, a cada dia que
passa. Fácil é mentir aos
quatro ventos o que tentamos
camuflar. Difícil é mentir
para o nosso coração, pois a
verdade acima de tudo, Jesus
disse não julgarás para não
seres julgados, assim disse o
filho de Deus. Amém.
Manhuacu csidamara@yahoo.com.br
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Apresentação mensal
A médica Virginia Helena
Soares de Souza (foto), na tarde de quarta-feira (27/3/2013),
acompanhada do seu advogado
Elias Mattar Assad, apresentou-se perante Cartório Judicial
da 2ª Vara do Tribunal do Júri
de Curitiba, para cumprir obrigação de apresentação mensal
imposta pelo Juiz Dr. Daniel
Surdi de Avelar, quando assegurou para a acusada o direito de responder em liberdade.
Esta apresentação referente ao mês de março, foi feita quarta-feira por cautela da defesa pois após as 18h00 inicia-se o
recesso judiciário do feriado de páscoa. Feita a apresentação
e extraída certidão, encerrou-se a cerimônia judicial.

A política do dia-a-dia
No país inteiro estamos cansados das irregularidades e
das impunidades, enquanto isso pessoas morrem soterradas
por causa das chuvas. A BR 040 tem mais buraco que a lua;
prefeitos pagam preço abusivo por gasolina. Pessoas morrem nas filas de hospitais por mau ou nenhum atendimento;
as prefeituras continuam superfaturando preços das obras e
tomem licitações fraudulentas eta Brasil, o preço dos combustíveis aumentarão de novo; o preço da energia elétrica
da Cemig vai aumentar após o anúncio da Dilma na redução
no valor; o preços dos alimentos da cesta básica não abaixaram nada conforme promessas, etc, etc, etc... é desse jeito!

Salários + despesas diversas + diárias
Não sei por que os políticos sempre inventam algumas coisas a mais para se beneficiarem do dinheiro público, recentemente o Senado cortou o 14º salário, eles tem ajuda de tudo
quanto é jeito é ajuda paletó, é correio, passagens aéreas, diárias e por aí vai, é assim nos três poderes Executivo, Judiciário e Legislativo. E assim alguns acabam abusando de seus
direitos, é motorista que recebe diária porque viajou com o
prefeito que também recebe sem ter viajado, quanto mais alto
o salário mais gorda são as diárias e muitos políticos até estranham as mordomias e os dins-dins que entram por fora
como as diárias as vezes irregulares. Conta-se de um prefeito
que gostava muito de viajar e em seu primeiro pagamento o
salário veio dobrado, foi saber e devolveu o dinheiro dizendo
que o seu salário era suficiente para as suas despesas. Nós
achamos que tudo isso pode até ser em alguns casos mais do
que suficiente, o pior são as mutretas, os arranjos que muitos
fazem para isso se multiplicar. Você sabia que tem muitas
prefeituras que pagam até 50% a mais de gastos de combustíveis, isso não é fiscalizado o motorista abastece o veículo
com 50 litros e assina uma nota de 90 litros e o motorista está
apenas cumprindo ordem. Os novos políticos chegam e já
encontram as leis elaboradas para a alegria de muitos e a tristeza de poucos, é o sistema perverso da corrupção brasileira

Confusão na Prefeitura de Manhuaçu
O Diretor de Cultura Sr S. J. agendou para o mesmo dia
(12/04) e mesmo local (Parque de Exposições de Manhuaçu) 02 eventos distintos (Show do Luan Santana e a boate
Taj Mahal), foi concedido liberação e alvará para os dois
com a assinatura do Secretário da Fazenda Sr Cristóvão.
Isso criou uma grande confusão só não foi maior porque o
ex-comandante do 11º BPM, soube superar um momento
de muita irritação e os ânimos acirrados, que poderia ter
tido graves consequências, em Manhuaçu todos conhecem
o advogado Altair Campos com seu estopim curto e ainda
mais com razão, depois de ter feito investimento contrato
com o cantor Luan Santana ingressos sendo vendido pela
net, ele teve seu show cancelado pelo prefeito depois de ter
tido a garantia que estava tudo certo. No início da tarde do
dia 27/03 o advogado Altair Campos recebeu um documento anulando o alvará e a autorização para o evento. Altair
liga para o prefeito imediatamente, o mesmo pede para o
Altair vir a prefeitura para conversar pessoalmente.
O Altair chega à prefeitura, acompanhado de um funcionário o radialista Martinho e seu advogado, na antessala do

Obra de mais de 4 milhões deteriora em Manhuaçu

E

stação de Tratamento de Esgoto (ETE), primeiro trecho do sistema de redes interceptoras
do esgoto de Manhuaçu. A solenidade dirigida pelo Diretor do SAAE Gentil Pazeli e o Prefeito
Adejair Barros marcou o início das obras. As duas
empresas vencedoras Polyplaster, representada
por Homero Rocha Lima, e Sanevix, por Leonardo
Teixeira Oliveira, assinaram o contrato para execução dos trabalhos acompanhados dos vereadores
Jorge Augusto Pereira, Renato Cezar Von Randow
e Juarez Cléres Elói, o secretário de Assuntos Institucionais da Prefeitura de Belo Horizonte Mário
Assad Júnior, o Gerente da Caixa João Francisco,

prefeito os ânimos se exaltam e mesmo o Secretário de Planejamento dizendo para o advogado Altair que o prefeito
não iria recebê-lo houve discussão e não se conformando
com o fato de ter sido chamado pelo prefeito e esse não o
recebe-lo, mesmo assim ele abre a porta e entra aí os ânimos se exaltam mais ainda com a discussão do Secretário
de Planejamento Rhodes com o advogado do empresário
Altair Campos. Depois de algum tempo chegou o Sr Hudson (responsável pelo outro evento boate Taj Mahal). Após
horas em reunião no gabinete do prefeito chegaram a um
acordo: os dois eventos irão acontecer no mesmo dia e no
mesmo local com bilheterias separadas, após o término do
show, iniciará o funcionamento da boate. Parabéns para
quem teve essa ideia e felizmente um final feliz. Um alerta
para as pessoas que detém poderes, que normalmente não
pensam nas consequências e tomam decisões precipitadas,
antes de dialogar, muitos ficam no prejuízo por não insistir
no diálogo, embora a maneira de alguns insistir é com tom
de voz elevada que acaba colaborando para os ânimos de
todos se exaltarem. Lembramos que o nosso direito termina, onde o direito do outro começa.

Competência
Pela Constituição, o MP exerce controle externo da polícia e determina que compete às polícias civil e Federal
investigar as infrações penais.

Como antes
A PEC 37 tampouco impede a criação de CPIs ou a atividade de controle e fiscalização atribuídas a órgãos como
TCU, CGU, Coaf etc.

Eletrobras teve prejuízo de R$ 6,8 bi
A Eletrobras teve prejuízo de R$ 6,8 bilhões em 2012,
contra um lucro de R$ 3,7 bilhões registrado no ano anterior. O resultado financeiro foi divulgado na quinta-feira
(28) pela empresa, que informou em nota que o saldo negativo foi influenciado pela Lei 12.783/13, resultante da
Medida Provisória (MP) 579, que atingiu diretamente os
Lucros antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda). A estatal atribuiu o saldo negativo aos “efeitos
atípicos provocados pela Lei”. Segundo a Eletrobras, em
termos operacionais, o resultado de 2012, foi 56,3% menor
do que o registrado em 2011. Em contrapartida, o resultado
financeiro foi melhor em 2012 do que no ano anterior. De
acordo com a estatal, o saldo positivo é atribuído à redução
dos encargos dos acionistas. No ano passado, o resultado
financeiro ficou em R$ 633 milhões frente aos R$ 234 milhões, registrados em 2011.

A falta das domésticas
Pelo jeito a dona de casa vai ter que ir para a cozinha,
foi-se o tempo que as donas de casas conseguiam mão de
obra barata, hoje está cada dia mais difícil conseguir mão
de obra e pelo jeito isso acontece em todos os setores, só
em fevereiro, 25 mil pessoas no país deixaram o serviço em
casas de família.
Cem mil domésticas a menos Nos últimos 12 meses, 133
mil pessoas deixaram o serviço doméstico no país, segundo
a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) divulgada dia 27 de

representantes de entidades, secretários municipais e funcionários do SAAE. A primeira etapa da
obra orçada em cerca de 4,5 milhões de reais. Os
investimentos do SAAE e do Governo Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) permitem a construção da estação e de três
quilômetros de redes interceptoras que vão impedir o lançamento de esgoto de parte da cidade no
rio. Até hoje a obra começada e não acabada está
deteriorando e não se vê nenhuma autoridade se
preocupando com isso é muito dinheiro jogado fora
e o pior parece que o Brasil é mesmo o país da impunidade. Leia também editorial na página 2
março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Só em fevereiro - antes da aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) das Domésticas -, 25 mil
pessoas deixaram a atividade. E a situação pode piorar, segundo especialistas, por causa da nova legislação.
O presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino, disse acreditar que o resultado de fevereiro já foi contaminado pela PEC. “Já havia receio no mercado”, ressalta.
Ele estima que, pelo menos, 20% dos 25 mil postos que foram eliminados do mercado de serviços domésticos do país
tenham relação com a proposta aprovada nesta semana pelo
Senado. “E ainda acho que estou sendo otimista”, frisa.
Avelino afirma que se o empregador não for desonerado,
o país corre o risco de reduzir 815 mil empregos domésticos. “Se nada for feito, em seis meses teremos uma situação
semelhante ao que acontece hoje nos Estados Unidos, onde
somente as classes A e B têm empregada doméstica. Não
queremos que o emprego doméstico seja elitizado”, observa.
Para evitar que postos de trabalho sejam cortados, o dirigente está fazendo uma campanha no site do instituto
(www.domesticalegal.org.br) a favor da edição de uma medida provisória (MP) que reduza o INSS do empregador
doméstico de 12% para 4%, além de definir que os novos
direitos como salário-família, seguro por acidente do trabalho e seguro-desemprego sejam pagos pelo Tesouro Nacional. “Até o momento, temos 35 mil assinaturas”.

Poderia ser melhor
A chamada ala xiita do PT, quer lançar
Chico Simões, ex-prefeito de Cel. Fabriciano como candidato ao Governo de
Minas, contra a vontade do PT mais moderado que quer Fernando Pimentel. O PT
não cumpre os acordos, o PT racha fácil...
mas continua governando...e vai! Poderia
ser melhor!

Todos fortes

Em Minas, os candidatos mais falados para Governador
são o ex-prefeito reeleito de BH, atual ministro Fernando
Pimentel elo PT, o milionário senador Clésio Andrade, pelo
PMDB e Márcio Lacerda do PSB... Falta ainda o do PSDB

PSDB rachando?
Senador Aécio não está sendo
bem aceito como candidato à presidente do PSDB nacional pelos
paulistas. Tem resistência por lá!
O governador Paulista Geraldo
Alckim é contra a escola de Aécio.
PSDB rachando?
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Tri-Objetiva - 42
Celso de Medeiros Costa (*)

“Viajo para vender confiança ”

Ex-presidente Lula,ao tentar justificar viagens ao exterior pagas por empresas

Dilma: apenas mais um ao STF
Até o final do atual mandato, a presidenta Dilma terá apenas mais uma
vaga para indicar no Supremo Tribunal Federal – a que foi aberta com a
aposentadoria, em 2012, do ministro
Carlos Ayres Britto. Ela já escolheu e
nomeou três ministros: Luiz Fux, Rosa
Weber e Teori Zavascki. Caso reeleita,
terá mais cinco vagas a indicar, começando pela vaga do
ministro decano Celso de Mello, em novembro de 2015.

A fila anda

exercício chavista Nicolás Maduro na eleição de abril. O
rival Capriles é “candidato da direita”.

Quartel de Abrantes
Prova de que a desculpa da embaixada “vazia” em Roma
não colou para gastança da viagem “religiosa” de Dilma:
além de exposição de pintura, o embaixador-interino Luiz
Henrique Lopes recebe na segunda (1º.) o eurodeputado
brasileiro Fabio Porta e dois prefeitos italianos.

Ordem do dia

Marco Aurélio se aposentará em julho de 2016. Em 2018,
Lewandowski sairá em maio, Teori Zavascki em agosto e
Rosa Weber em outubro.

O presidente do Clube Militar, general Renato Tibau da
Costa, protestou em nota sobre o 31 de março, contra os
“arautos da mentira, disfarçados de democratas”, criadores da “Comissão da Verdade”, destacando o “maior índice
de credibilidade das Forças Armadas”.

Combate às drogas

PV quer Alvaro

Presidente da Câmara, Henrique Alves (PMDB) prometeu
colocar em votação na quarta projeto que aumenta rigidez
contra tráfico de drogas.

O Partido Verde cogitou lançar a candidatura do senador Álvaro Dias (PR) à
Presidência da República, quando Fernando Gabeira parecia hesitar sobre esse
projeto. Mas o político do PSDB, apesar
de honrado com a possibilidade, ainda
não vê motivos para deixar seu partido.

Antecipação eleitoral
Para Fernando Ferro (PT-PE), “foi preciso desmentir que
Lula sairia candidato. Recife é laboratório do que acontece
quando PT se divide”.

Entrou na briga
O deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA) enviará na terça (2)
representação ao Conselho de Ética da Câmara contra o
pastor Feliciano (PSC).

Estilo Aécio provoca sequelas
Deixa sequelas entre tucanos o estilo “trator” do senador Aécio Neves (MG), para
viabilizar sua candidatura a presidente. Se
ele não tratar melhor uma das estrelas do
PSDB, senador Álvaro Dias, por exemplo, o paranaense vai acabar aceitando um
dos convites de outros partidos. Preterido
por Aécio para permanecer na liderança
do PSDB, Dias tem feito falta à oposição
quase inexistente no Congresso Nacional.

Pegadinha
O governo do Rio mudou sem avisar na internet a relação de salários para o imposto de renda dos servidores. Os sem PC se lascam.

Oremos
Tudo junto e misturado: será no Brasil a próxima reunião
do Brics (Índia, Brasil, Rússia, China e África do Sul), a
quatro meses da Copa.

Bênção
Deputado de várias legislaturas, Luciano Castro (RR)
achou relevante procurar o dono do seu partido, o mensaleiro condenado Valdemar da Costa Neto (SP), e pediu
apoio para ser ministro dos Transportes.

Tremenda boquinha
Pedro Petrere, de um sindicato dos odontologistas, que se
apresenta como assessor do vice-presidente Michel Temer,
faz lobby por uma tal “odontologia do trabalho”: obrigar
empresas a contratar dentistas. E criar exame dental obrigatório nos casos de admissão e demissão.

Se pode piorar...
Portadores de hepatite C só poderão ser tratados em centros autorizados pelo Ministério da Saúde. Os especialistas particulares, de hospitais e postos de saúde, não teriam
habilitação.

Pensando bem...
... Lula, que gosta de eleger “postes”, deveria ficar bem
longe deles, no sábado de Aleluia.

Poder sem Pudor

Lábia de ministro

Monopólio doentio
Para secretário de saúde de Rondônia, Williames Pimentel,
o Conselho de Medicina “quer monopólio” ao barrar médicos estrangeiros no país.

Palanque para Dilma
O PMDB planeja lançar candidato ao governo de Pernambuco em 2014 para oferecer palanque à presidenta Dilma
no Estado. São cotados o senador Jarbas Vasconcelos e o
prefeito de Petrolina, Júlio Lóssio.

Imparcialidade
A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) faz campanha aberta em seu boletim para a vitória do presidente em

Severo Gomes foi nomeado ministro da Agricultura do marechal Castelo Branco e decidiu percorrer o País. Na Chapada dos
Guimarães, Mato Grosso, sua visita coincidiu com um festival
de imitadores de canto de pássaros. “Posso me inscrever?”, perguntou aos anfitriões. No palco, Severo deu um show, deixando
a assistência extasiada. Ele era um exímio imitador de pássaros.
O locutor que animava o concurso não se conteve:
- Esse ministro é mesmo dos bão. Ele tem uma lábia melhor
do que a de qualquer anum vagabundo que anda por aí.

Esta é ou foi sua história?
1- Começou-se em guerra!
2- Continuou esta na terra!!
3- Consumou-se no “ele erra”!!!

1 - Já na concepção – §
A Bíblia ensina que a pessoa é pecadora, até, antes
de nascer, ou há a natureza
pecaminosa antes de ação
pecadora; o salmista Davi
afirmou que “Eu nasci na
iniqüidade, e em pecado
me concebeu minha mãe.” (Sl 51.5) – esse “Eu” aplica-se a todo ser humano, pois o apóstolo Pedro, o diácono
Estevão e o apóstolo Paulo mostram, em Atos dos Apóstolos, Cristo como “O Justo” (3.14a; 7.52b; e 22.14c),
e, sendo que o artigo definido em Grego é mais definido
que no Português, significando único, logo, Cristo é o
único Justo –; isso está confirmado por Paulo que doutrina que “[...] Não há justo, nem um sequer.” (Rm 3.10b).
§ Aos efésios, ele escreveu que, antes da regeneração e
conversão, o ser humano é filho da ira (Ef 2.3, “in fine”)
e da desobediência (versículo 2 “in fine”), e é “trevas”
ou escuridão (5.8a). § Enfim, está em guerra com Deus,
há a parede de separação, briga com Deus, sendo Cristo,
O Justo (...), “a nossa Paz”, que pode dar a reconciliação,
destruindo a inimizade, “fazendo a paz” (Ef 2.14-16)!!!
2 - Agora na complicação – § A condição humana
de guerra contra Deus, desde
o ventre materno, vem para a
terra, e complica-se. § Mas,
pode ser resolvida: Ef 2.11-22
mostra que o judeu, que está
perto, e, até, o não-judeu, que
está longe, podem receber a
salvação, em Cristo (vers. 17b), pois, antes disso, até o
judeu é “estrangeiro”, e, só, pelo relacionamento com
Cristo, as pessoas se tornam “concidadãos dos santos, e
[...] da família de Deus” (v. 19). § Cristo justifica ao pecador ou o torna justo, “mediante a fé”, e – só assim! – a
pessoa passa a ter “paz com Deus”!!! (Rm 5.1a).
3 - Também na contaminação – § De um lado, o ser
humano não é pecador por
quê peca, mas, peca por que é
pecador, ou – como já vimos!
–, antes de ação pecadora, a
pessoa tem a natureza pecaminosa!!!, “pois todos pecaram e carecem da glória de
Deus” (Rm 3.23), sendo uma situação seríssima, também
“porque o salário do pecado é a morte” (Rm 6.23a) – mais
que física (separação da alma do corpo), espiritual (separação da alma de Deus) –. § De outro lado, para resolver o
problema da morte espiritual (...), antes da física (...), para
não virar morte eterna (separação da alma de Deus para
sempre) ou inferno, revejamos o que diz a parte b de Rm
3.23: “mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo
Jesus, nosso Senhor”. § O problema do pecado original e da
pena dele, que é a morte espiritual e eterna (...), é resolvida,
mas o convertido continua a ter prática do pecado (como a
1ª epístola de João explica), mas-MAIS, todas as vezes que
se arrepende e pede perdão a Deus, Ele lho dá, não só isto,
mas, também, a purificação (1 Jo 1.9). Porquanto, ao ficar
resolvida a questão do pecado original e de sua pena, há o
potencial do pecado, que tenazmente assedia ao cristão (Hb
12.1b); na carta joanina, supramencionada e retro citada,
vemos que o pecado é acidente ou escorregão na vida do
salvo, não podendo ser prática constante.
1- Foi mudada sua história?
2- Com a melhor e maior vitória??
3- Irá para os céus, que é real glória???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.

1º de abril / 2013

Citações
Citações
Sábias
Sábias
A nossa missão não
é julgar o que é justo
ou injusto: é apenas
ajudar. (Teresa de
Calcutá)
Quereis conhecer um
homem? Dai-lhe um
grande poder. (Pittaco)
Não há solidão mais
triste do que um
homem sem amigos.
Sem eles o mundo é um
deserto.
(Francis Bacon)
As flores não nascem
sem o calor do Sol.
Também os homens
precisam da amizade
para viver.
(Phil Bosmans)
O ódio é uma tendência a aproveitar todas
as ocasiões para fazer
mal aos outros.
(Plutarco)
De punhos cerrados,
não se pode apertar a
mão a ninguém. (Indira
Ghandi)
Ser leal a si mesmo
é a única maneira de
conseguir ser leal aos
outros.
(Vicente Alexandre)
Dar é o verbo mais
curto da primeira
conjugação. Não dar é
o mais barato.
(Noel Clarasó)
Leve é o trabalho
quando repartido por
todos. (Homero)
Todos os homens são
donos da sua riqueza.
O avarento é escravo
da sua. (Juvenal)
Um homem que se ocupa em demasia de si
mesmo não tem tempo
de conhecer os outros.
(Menandro)
A confiança na bondade dos outros é testemunho não pequeno
da própria bondade.
(Montaigne)
A virtude do homem
não se mede pelos seus
esforços, mas pelo
comportamento ordinário. (Pascal)
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Aeroportos mineiros receberão
investimentos de R$ 5,7 bilhões
“A previsão é de que Minas Gerais terá diversos investimentos aeroportuários, entre concessões, recursos federais e contrapartida do Estado”
O Programa de Investimentos em Logística de
Aeroportos, do governo federal, prevê a aplicação
de R$ 7,3 bilhões em 270 aeroportos regionais do
país, com isenção de tarifas nos aeroportos do interior com movimentação inferior a 1 milhão de
passageiros por ano.
Minas Gerais é o Estado com o maior número de aeroportos regionais a receber recursos, na
primeira fase dos investimentos anunciados. Ao
todo, serão 33 terminais mineiros beneficiados
por meio desse programa do governo federal (R$
815 milhões). A estimativa é de que o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins,
receba de concessões privadas cerca de R$ 4,8
bilhões, ainda neste ano.
O Programa Aeroportuário do Estado de Minas

(Pró-Aereo) irá investir R$ 235 milhões em 17
terminais. Alguns já estão com despacho de ordem de serviço, como Januária, Pirapora e Teófilo
Otoni.
Outro despacho governamental autorizou a licitação de obras em Itajubá, Patos de Minas, Governador Valadares, Almenara e Caxambu, além
da licitação de projetos executivos para a reforma
e ampliação dos aeroportos em Pará de Minas,
Serro, Três Corações e Poços de Caldas.
Entre 853 municípios, o Estado conta, atualmente, com apenas 14 aeroportos mantendo voos
comerciais regulares, mas esse número poderá
passar para 27. No Vale do Jequitinhonha, serão
beneficiados, nos programas estadual e federal, os
terminais de Diamantina, Serro, Salinas e Almenara, com perspectivas de incluir outras cidades-polos, como Araçuaí, já que algumas aparecem
beneficiadas nos dois programas amplamente.

Receita caseira contra o
mosquito da Dengue
Basta uma gotinha nos braços e outra nas pernas.
ATENÇÃO: Manhuaçu está com muitos casos
de Dengue
Por entender tratar-se de uma solução fácil
para um problema que vem se arrastando e adoecendo tantas pessoas.
Com tanta chuva, está sendo impossível controlar poças d’água e criadouros, no Rio uma
mulher está fazendo um trabalho de formiguinha
e está dando certo.
Este repelente caseiro, ingredientes de grande
disponibilidade, fácil de preparar em casa, de
agradável aroma e econômico.
Em contato com pessoas, tenho notado que
não se protegem, estão reclamando que crianças
estão cheias de picadas.
Sozinha ela já distribuiu 500 frascos e continua e muitos estão aderindo. Muitos pescadores
usam e não são incomodados pelos mosquitos, é
fácil e barato.
Protegeria as pessoas e ao mesmo tempo, diminuiria a fonte de proteína do sangue humano
para o Aedes maturar seus ovos, atrapalhando
assim, a proliferação.
Não acham que qualquer ação que venha a so-

mar nesta luta deveria ser bem vinda?
DENGUE I (Aedes Aegypti): Anota aí a receita caseira
Componentes:
- 1/2 litro de álcool;
- 1 pacote de cravo da Índia (10 gr);
- 1 vidro de óleo de bebê (100 ml).
Deixe o cravo curtindo no álcool uns 4 dias,
agitando duas vezes ao dia (manhã e tarde); Depois coloque o óleo corporal (pode também ser
de amêndoas, camomila, erva-doce, aloe vera).
Passe só uma gota nos braços e outra nas pernas
e o mosquito foge do cômodo.
O cravo espanta formigas da cozinha e até dos
equipamentos eletrônicos, espanta também as
pulgas dos animais.
O repelente evita que o mosquito sugue o nosso sangue, assim, ele não consegue maturar os
ovos e atrapalha a postura, vai diminuindo a proliferação.
A comunidade toda tem de usar, como num
mutirão.
Não forneça sangue para o Aedes Aegypti !
Ioshiko Nobukuni (Sobrevivente da dengue hemorrágica)

Cuidados com os pés

Quem tem diabetes deve ter um cuidado redobrado com os pés!
Os pés de quem tem diabetes devem ser alvo
constante de cuidados. Isso porque a má circulação decorrente de vasos sanguíneos lesados
torna a cicatrização mais lenta e os pés mais
suscetíveis a infecções. Além disso, a lesão
nervosa pode anular a sensibilidade nos pés e
levar você a não perceber as lesões, que podem
ficar fora de controle rapidamente.
É por isso que quando se tem diabetes
não se pode descuidar de rupturas cutâneas,
calos,joanetes, unhas encravadas e outros problemas, como pequenas irritações. Se ficarem
sem tratamento por muito tempo, pequenos
problemas como esses podem até impor o risco
de perda de um pé – ou uma perna – por causa
de gangrena (morte tecidual).
Não, isso não é exagero – trata-se de um risco real. Pesquisas indicaram que 20% de todos
os pacientes diabéticos são hospitalizados por
causa de problemas nos pés e cerca de 85% das
amputações feitas no Brasil são decorrentes
desses problemas.
Qualquer lesão que arranha ou rompe a pele,
como uma topada ocasional em uma pedra,

pode dar início aos problemas. Se a área infeccionar
e se transformar em uma ferida aberta (ou úlcera),
procure um médico. Se não forem controladas, infecções desse tipo pode se aprofundar na pele e alcançar o osso, colocando em risco todo o pé e talvez
até a perna. Portanto, fique atento – e se você tiver
qualquer machucado que não cicatrizar em um ou
dois dias, procure um médico.
Adaptado Seleções do Reader’s Digest
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CANTINHO DE FÉ
por

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

Uma lição das crianças do Níger
A missionária Adeísa Rodrigues Barbosa participou
do Radical África 6. Trabalhando no Níger, ela escreveu
que tomou a decisão de contar às crianças de sua aldeia
a história de Jesus, já que elas nada sabiam dele: “...
decidi me reunir com elas à tarde, levando violão, esteira, Bíblia na língua zarma, folhas, giz, tesoura e nosso
fantoche Zaqueu. Com muita criatividade, ensinei-lhes
desde a criação até os dias de Jesus. As crianças ficaram
muito tristes ao saberem da crucificação, e comemoraram a ressurreição como se tivesse acontecido naquele
instante” (A Colheita, JMM, Ano IX, no. 47, Set-out.,
2012, p. 4).
Em sua simplicidade, as crianças do Níger nos dão
uma lição. É preciso comemorar a ressurreição como se
ela tivesse acontecido hoje. Porque para alguns leitores
da Bíblia, o texto bíblico parece algo desbotado e perdido nas brumas do passado. É como se a Bíblia fosse
apenas um livro de histórias. É claro que a história está
aí para ser conhecida e analisada.
As crianças do Níger, porém, nos lembram que temos
que trazer para a nossa vivência o principal evento
evangélico. Há que comemorar a ressurreição de Jesus
como se ela houvesse acontecido na manhã deste dia.
Os evangelhos dizem que Jesus venceu a morte. Paulo
o confirma em suas cartas. Mas o que é que isso tem
a ver com a minha vida hoje? Isso afeta a minha vida
afetiva? Serei um crente melhor, um filho ou um pai
melhor, um patrão ou um empregado melhor... por ter
Jesus um dia ressuscitado?
Se a ressurreição interfere no nosso passado e no nosso
presente, que diremos do futuro? Será que a ressurreição
pode definir o rumo de nossas vidas daqui por diante?
A Bíblia ensina que a igreja é a noiva de Cristo (Ef
5.25; Ap 21.9). Não diz que ela seja a sua viúva. Quem
diz noivado diz futuro. Há um amanhã brilhante acenando para a igreja, porque o Seu noivo está vivo! “Porque
vivo está, posso crer no amanhã”.
Pr. João Soares da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

EMPADAS DE QUEIJO
Material
usado: 7
colheres(sopa)
de farinha
de trigo, 1
colher(sopa) de
óleo ou banha,
1 colher(sopa)
de margarina,
1 gema, 1 colherzinha de sal.
Recheio: 1/4 de queijo ralado, 1 copo de
leite, 1 colher(sopa) de manteiga derretida,
4 ovos.
Modo de fazer: Para fazer a massa, amassar tudo muito bem e forrar as forminhas
untadas com manteiga,procurando estender
a massa o mais fino possível. Para o recheio,
misturar tudo e encher as forminhas, que já
devem estar forradas com a massa. Assar em
seguida.
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CÂMARA MUNICIPAL DE
MANHUAÇU
Convite

Encontro com vereadores e servidores da Câmara Municipal de Manhuaçu e da região;
Encontro com a sociedade civil do município

4 de abril de 2013

08 h - Abertura

Das 8h30 às 10h Palestra “O Papel do Vereador”
Expositor: Professor Ludovikus Moreira
Formado em Filosofia pela UFMG, com especialização em Ética, funcionário da Assembleia Legislativa há 30 anos e professor da Escola do Legislativo

10h15 às 12h Palestra “Planejamento e Orçamento Público”
Expositor: Professor José Raphael Olivé
Administrador e contador público, especialista em Gestão e Políticas Públicas e professor da Escola do Legislativo

12h – Intervalo p/ almoço;
14h às 17h – Palestra “Processo Legislativo Municipal”
Expositor: Professor Antônio José Calhau de Resende
Bacharel em Direito, mestre em Direito Público, consultor da Assembleia Legislativa e professor da Escola do Legislativo
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17h30 - Palestra “Gestão Pública Democrática e Participativa”
Expositor: Ex-Ministro e Professor Patrus Ananias de Sousa
Adv.,especialista em Poder Legislativo e mestre em Direito Processual e Professor da Escola do Legislativo da ALMG. Experiência na vida pública como vereador,
deputado federal, prefeito e ministro de Estado.

19h30 – Debate com professores e encerramento.
Local: Anfiteatro da Câmara Municipal de Manhuaçu
Rua Hilda Vargas Leitão, 141 - Alfa Sul

Informações: (33) 3331-1740, com Patrícia ou Delvina, ou pelo e-mail: contato@camaramanhuacu.mg.gov.br

Câmara Municipal de Manhuaçu
Biênio 2013-2014 - Promovendo Cidadania e Progresso
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Câmara aprova projeto para compra de terreno do IFET

P

reocupados com o prazo para
a definição do terreno para
a construção do campus do
IFET (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) em Manhuaçu, os vereadores aprovaram o
Projeto nº 023/2013, de autoria do
Executivo Municipal, que autoriza a
doação de área para a construção da
instituição de ensino, durante sessão
extraordinária realizada na manhã
de segunda-feira, dia 25. Antes da
votação, o Presidente da Câmara,
Maurício de Oliveira Júnior, abriu
espaço para o pronunciamento dos
vereadores a respeito do assunto.
Além dos cidadãos e representantes
de entidades sociais, também estiveram presentes os Secretários Municipais Eduardo Heringer (Agricultura) e Marcilon Breder (Trabalho
e Desenv. Social) e o Ex-vereador
Nelci Alves Gomes (Teté).
Logo no início da reunião, houve
minuto de silêncio em memória do
estudante Wallace Luiz Teixeira de
Souza, senhora Marilene Ferreira
Gomes Souza e do PM Luiz Otávio
dos Santos Júnior (29º BPM).

Pronunciamentos

T

odos os vereadores manifestaram com ênfase que são
favoráveis à instalação do
IFET em Manhuaçu.
A Prefeitura encaminhou o Projeto de Lei para a Câmara somente
na tarde da última quinta-feira, 21,
o que dificultou o trabalho de análise dos vereadores e das respectivas comissões. Em cumprimento
ao que determina o Regimento Interno sobre convocação de sessão
extraordinária, a Presidência da
Câmara marcou esta reunião para
hoje.
Os vereadores lembraram os
esforços dos Deputados Federais
João Magalhães e Reginaldo Lopes e do Ex-vereador Nelci Alves
Gomes (Teté) para assegurar que
Manhuaçu fosse uma das seis cidades atendidas no Estado com a
implantação do campus.
Vereador Paulo Altino afirmou
que é a favor da Educação e sabe
da sua importância para o desenvolvimento da sociedade. Ele destacou ainda as iniciativas tomadas
pelos familiares dos saudosos ex-prefeitos Eduardo Xavier e Antônio Wellerson, além do empresário
Nilton Marques (Niltinho), em
oferecer terreno para doação. Paulo Altino elogiou o posicionamento do Presidente Maurício Júnior
em relação ao assunto, ao cobrar
a necessidade de haver maior diálogo entre a Prefeitura e a Câmara,
sobretudo em questões tão importantes como esta.
O Vereador João Gonçalves Linhares Júnior (Inspetor Linhares)
ressaltou que apoia a construção
do IFET em qualquer parte do município, mas que “a instituição de-

Mesa Diretora da Câmara, durante a sessão que aprovou o
Projeto para o IFET/Manhuaçu.

Todos os vereadores manifestaram-se favoráveis
à instalação do campus do IFET.

Ex-vereador Nelci Alves Gomes (Teté), e Secretários Municipais Eduardo
Heringer (Agricultura) e Marcilon Breder (Trabalho e Desenv. Social).

veria ser construída em terreno doado e não em terreno comprado”.
Os Vereadores Rogério Filgueiras Gomes (Rogerinho) e Fernando Lacerda mencionaram que o
IFET deveria ser construído na
cidade. “Entendo que o IFET deveria ter sido construído no terreno próximo à Heringer (B. Ponte
da Aldeia) porque esta foi a primeira doação. No entanto, o que
realmente queríamos queriamos
era economia para os cofres públicos”, pontuou Fernando.
Fernando Lacerda lembrou ainda os esforços do ex-vereador Teté,
com as diversas viagens à Juiz de
Fora, Viçosa, Belo Horizonte e
Brasília (DF), com o propósito de
consolidar este audacioso projeto
para Manhuaçu.
O 1º Secretário da Mesa Diretora, Vereador Eli de Abreu Gomes,
cobrou a presença do Prefeito

Nailton Heringer na reunião, por
considerar a pauta do dia um assunto de extrema importância para
a municipalidade.
O 2º Secretário e Líder do Governo, Francisco de Assis Dutra
(Chico do Juquinha), juntamente
com os Vereadores Juarez Cleres
Elói e Aponísia dos Reis mencionaram sua satisfação com a
escolha de Realeza para sediar o
campus do IFET/Manhuaçu. “Ficamos muito felizes em ter a oportunidade de construir o IFET nesta
gestão. Agradecemos à família de
José de Abreu pela visão de futuro, possibilitando ao município
adquiri-lo naquele local”, relatou
Aponísia.
Vereador Jânio Garcia Mendes relatou que “sou favorável ao
IFET em Realeza, até porque cresci naquele lugar, conheço as pessoas ali e sei da importância desta

instituição para o desenvolvimento dos distritos”.
O Vereador Gilson César da
Costa comentou sobre as visitas
em terrenos em Vilanova, Realeza
e outras localidades para a instalação do IFET, e considerou que o
imóvel em Realeza foi a melhor
opção. “Agradecemos à família
que se dispôs a vender o terreno.
[...] O preço dos terrenos em outros pontos do município era exorbitante”, esclareceu.
O Vice-presidente da Câmara, 2º Sgt. Anízio Gonçalves de
Souza (Cb. Anízio), ressaltou a
importância do IFET para o desenvolvimento regional. “Tivemos
uma família iluminada que disponibilizou o terreno para venda em
um valor abaixo da que propõe a
especulação financeira existente
em Manhuaçu. [...] O IFET trará
inúmeros benefícios para a nossa

O

Palavra do Presidente

Presidente Maurício de Oliveira Júnior reafirmou que
todos os vereadores são favoráveis ao IFET em Manhuaçu.
Maurício parabenizou Teté pelos
esforços dispensados e também
ao Prefeito Nailton Heringer, pela
determinação em resolver esta
questão. “É uma reunião histórica.
Aprovamos a doação do terreno
adquirido em Realeza para a construção do IFET. Na quinta-feira
passada, houve debates calorosos
sobre este assunto. [...] O que se
questionou aqui foi a ausência de
diálogo para que pudéssemos votar com maior clareza, segurança
e harmonia. Porque aqui em Manhuaçu, sobre pelo menos três
terrenos, houve conversa sobre
doações. Então, questiono: houve
esgotamento da tentativa de doação proposta pelo senhor Nilton
Marques (Niltinho)? Ele poderia
vender mais algum terreno? E a
família Wellerson, que tanto trabalhou pra doar? A família de Eduardo Xavier que também queria doar
este terreno? Quanto será gasto
em infraestrutura neste terreno
em Realeza? Quanto seria gasto
em infraestrutura nos terrenos do
Niltinho, da família de Eduardo
Xavier? São questionamentos que
nós não temos respostas. Então,
julgo que nós votamos no escuro,
isto por falta de diálogo e transparência do Executivo. A população
precisa saber que o Projeto de Lei
que veio aqui, não nos possibilitou

A

sociedade”, afirmou.
O Ex-vereador Nelci Alves Gomes (Teté) agradeceu aos vereadores da atual legislatura. “Agradeço
aos membros da Casa pelo reconhecimento. Não houve empenho
dos prefeitos anteriores para que o
IFET fosse instalado em Manhuaçu. Em Outubro do ano passado,
estivemos reunidos com o Prefeito
Nailton Heringer e com a reitoria do
IFET/Sudeste de Minas para tratar
deste assunto. Nailton se mostrou
atento para resolver esta situação,
e, agora, tomou as providências
necessárias para que o instituto seja
de fato construído”, elogiou.
Demonstrando grande emoção
ao relembrar sua mãe, Teté considera esta definição sobre o IFET
uma grande realização e um momento de alegria, representando
a validação dos diversos esforços
realizados.

optar se o IFET iria ficar na cidade
ou em Realeza. Não travamos este
diálogo. Do modo como o Prefeito conduziu o projeto, ou era em
Realeza ou perderíamos o IFET.
Não a mais tempo de buscar outro
terreno. o prazo é fatal. Quando o
projeto nos foi enviado na semana passada, sem uma conversa ou
esclarecimento, tomei a liberdade
de ligar para o Prefeito e perguntei
sobre o prazo que teríamos para
dialogar, discutir. A resposta foi
clara: o prazo está extrapolado. Ou
doávamos ou perdíamos o instituto. O IFET vai para Realeza e fica
no município. de Manhuaçu. [...] É
um grande ganho e todos os vereadores que, compromissados com
o bem-estar e desenvolvimento de
Manhuaçu, votaram com unanimidade a aprovação desta doação.
[...] É lamentável que tomamos
conhecimento desta aquisição
de terreno em Realeza, por meio
do jornal. Este projeto veio aqui
como uma fatura liquidada. Com
a ausência de diálogo, este projeto
se consignou como uma faca no
pescoço, ou se aprova ou perde-se;
não nos coube uma discussão, não
nos coube questionar, não coube
aqui trazer clareza a esta situação,
é esta a celeuma, o prefeito precisa explicar à população o porquê
de se adquirir terreno em Realeza
e ignorar as doações em áreas privilegiadas e mais próximas à Manhuaçu”, esclareceu o Presidente
Maurício.

Votação

votação ocorreu após serem dados os pareceres
favoráveis das Comissões Legislativas de Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas; Direitos Humanos; Obras

Públicas; Educação Cultura e
Esporte, e de Constituição Redação e Justiça. Todos os vereadores votaram a favor do Projeto de Lei.
(Assessoria de Comunicação)
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POLÍCIA

POLÍCIA

Delegado da Polícia Federal conta
detalhes da Operação Cerração

MANHUAÇU / CARATINGA (MG) - Três
policiais rodoviários federais, um empresário e um
motorista foram presos na
manhã de terça-feira, 26/03,
na “Operação Cerração”,
realizada pela Polícia Federal (PF) em Governador
Valadares em parceria com
a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A operação veio
a partir de suspeitas de que
policiais rodoviários federais estariam envolvidos em
irregularidades na profissão.
A Operação Cerração deflagrada pela Polícia Federal, que iniciou investigações há cerca de um ano e
meio, também prendeu um
empresário e um caminhoneiro envolvidos. De acordo
com informações divulgadas pela Polícia Federal, os
policiais recebiam propinas
para liberar veículos e cargas irregulares. A PF já descobriu que eles agiam nos
postos de Caratinga e Realeza, na BR-116.
Os nomes dos policiais

não foram divulgados, mas
segundo apuração os policiais identificados pelas
iniciais P e L já respondiam
pelo mesmo tipo de crime
cometido há alguns anos,
quando inclusive foram denunciados pela Imprensa depois de receberem dinheiro
de caminhoneiros. Um dos
policiais é de Manhuaçu e os
outros dois de Caratinga.
A PF baseou sua operação

Policiais militares participaram de uma nova atualização de procedimentos para
uso do etilômetro (bafômetro) e a aplicação da lei seca
nas blitz de trânsito na cidade. A reunião, realizada na
quarta, 27/03, na sede do 11º
Batalhão de Polícia Militar,
serviu para alinhar procedimentos especialmente com
base nos novos equipamentos recebidos e nas recentes
alterações na legislação. A
partir de agora, as blitz serão
intensificadas, especialmente em finais de semana e dias
de shows.
A nova legislação impõe
tolerância zero nos testes de
embriaguez feitos com bafômetros ou exame de sangue
do condutor, que será punido
por qualquer concentração
de bebida. Se recusar a fazer
o teste e o motorista apresentar sinais de embriaguez, os
policiais podem utilizar de
outros meios de prova para
comprovação da condição
do motorista.
Provas testemunhais, vídeos e fotografias passaram a
valer para comprovar que o

motorista está sob efeito de
álcool. Flagrado, o condutor será punido por cometer
infração gravíssima, deverá
pagar multa de R$ 1.915,40,
terá a Carteira Nacional de
Habilitação recolhida e o direito de dirigir suspenso por
12 meses.
Além de um novo equipamento, os bafômetros usados
pela PM de Manhuaçu foram
aferidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
Pela legislação, é considerada infração administrativa a
hipóteses em que o motorista, ao ser submetido ao teste, o bafômetro marca 0,05
a 0,33 miligramas de álcool
por litro de ar expelido. A
partir de 0,34 miligramas já
é crime.
REFORÇO DO TRABALHO: Durante a palestra ministrada pelo Tenente Xerxes
e o Sargento Amaral, os policiais conheceram todos os
procedimentos para uso do
bafômetro. Também foi possível detalhar a legislação.
O Sargento Macmiller,
responsável pelo Policia-

contando com informações
da própria Polícia Rodoviária Federal. O empresário
detido é de Santa Bárbara
do Leste. Ele foi recolhido
de casa logo pela manhã pelos agentes federais e levado
para a sede da Delegacia da
PF, em Governador Valadares. O empresário, identificado pelas iniciais R. M.
atuava no ramo de transporte de cargas e teria sido au-

tuado recentemente. Existe
a suspeita de que ele possa
ser testemunha-chave para
confirmar o esquema.
Além de Santa Bárbara
do Leste, os federais cumpriram mandados de busca
e apreensão também em Caratinga, Manhuaçu, Medina
e Piedade de Caratinga.
Segundo o delegado Cristiano Campidelli, os policiais usavam o cargo público para obter vantagens,
principalmente financeiras.
“Esta operação teve início
cerca de um ano e meio
atrás, após recebermos informações de que policiais
rodoviários federais estariam praticando crimes na
própria ação nas rodovias,
principalmente nos postos
de Caratinga e Realeza. De
posse disso, iniciamos as
investigações num trabalho
conjunto com a Corregedoria da Polícia Rodoviária
Federal, coletamos provas
durante este um ano e meio
de investigações, concluindo que esses policiais esta-

vam participando de forma
passiva e ativa de crimes”,
revela Campidelli.
Ainda de acordo com o
delegado, os crimes eram a
liberação de veículos abordados com irregularidades e
a não aplicação das devidas
penalidades. “Essas vantagens indevidas que eram

cobradas, solicitadas ou recebidas pelos policiais rodoviários federais eram no
intuito de eles não autuassem determinados veículos
irregulares e também liberassem veículos que tinham
sido abordados em situação
irregular”, revela o delegado.

mento de Trânsito na cidade
de Manhuaçu, informou que
a reunião foi o primeiro passo para a intensificação das
blitz de trânsito na cidade.
“O objetivo realmente é uma
atualização constante. Com
os equipamentos aferidos e
tudo pronto, vamos tornar o
uso do bafômetro uma constante nas blitz. É uma medida que beneficia as pessoas
que cumprem a lei”, pontua.
Para o comandante da
72ª Companhia de Polícia
Militar, Capitão Schuab, a
proposta é promover as blitz
dentro das operações de rotina do policiamento de trânsito na cidade de Manhuaçu.
Nos casos de datas com shows, também haverá blitz em
pontos diversos da cidade.
“Poderemos optar por realizar blitz antes dos eventos ou
depois das festas, em pontos
diversos da cidade. Estamos
avisando que isso será feito
e recomendando mesmo que
não misturem álcool e direção. Se for beber, escolha
uma pessoa que não bebe
para conduzir ou opte por
um táxi ou ônibus”, frisou.

A Polícia Militar ainda
procura os responsáveis
pela explosão e furto a uma
agência bancária na cidade
de São Sebastião do Anta,
na região de Caratinga. O
local foi atacado por bandidos em motos por volta das
4 horas da madrugada de
segunda-feira (25/03).
O circuito de câmeras da
agência registrou a ação
dos ladrões. Quatro homens
chegaram em duas motos.
Em uma delas, supostamente Honda Twister, de
cor vermelha, estavam dois,
vestidos com calça jeans,
blusa azul de manga longa,
de estatura mediana. Ambos
eram magros. O condutor
estava com um capacete
branco e obviamente não
o retirou durante a ação.
Já o passageiro estava com
um boné e um capuz. Eles
arrombaram a porta de entrada com uma barra de ferro, abrindo parte do caixa
eletrônico e colocando os

explosivos. Eles levaram
grande quantia em dinheiro
e também um notebook.
A outra moto era uma
Honda CG 150 (ou 125),
escura e sem placa. Os dois
que estavam no veículo
trajavam calça jeans e blusa de manga longa, de cor
azul. Eles estavam armados.
Também têm estatura mediana, são magros e não entraram na agência. Ficaram

do lado de fora, sempre de
capacete. E fugiram sentido
à zona rural da cidade de
São Domingo das Dores.
R$13 mil: Durante a ação,
um dos ladrões deixou cair
uma blusa de cor azul, que
foi apreendida juntamente
com a alavanca de ferro caseira usada no arrombamento. O gerente da agência
informou que havia cerca de
R$ 13 mil no caixa.

PM alerta: blitz vai cobrar
lei seca em Manhuaçu

Enquanto em determinadas ocorrências policiais rodoviários
federais em Realeza apreenderam cargas e multaram, os policiais rodoviários investigados liberavam as cargas nos postos
de Realeza e Caratinga mediante recebimento de propina de
um empresário e um caminhoneiro.

Bandidos levam 13 mil
reais em explosão de
caixa eletrônico
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Tuca sai em defesa de Lael Varella
S

Wilson Guimarães Pacheco (Tuca):
Presidente do Democrata de Manhuaçu

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

ou presidente do Democrata de Manhuaçu,
o deputado Lael Varella
(DEM) teve quase 15 mil
votos para deputado no município nas eleições de 2010.
Na última reunião da Câmara Municipal de Manhuaçu,
alguns vereadores cobraram
que o deputado ainda nada
fez para a cidade, o que não é
verdade, o Lael Varella é um
deputado cuja atuação é quase 100% voltada para a saúde
e quem conhece a história de
Lael sabe de sua luta e de seu
trabalho em prol da saúde,
hoje o Hospital de Muriaé se
tornou referência nacional,
e o povo de Manhuaçu está
sendo tratado com excelência, assim como todos que
passam por lá, tratamento não
encontrado igual em nenhum
outro hospital que atende
pelo SUS, é só perguntar para
aqueles que conhecem e fazem tratamento lá.
Veja bem, nenhum desses
vereadores votaram ou trabalharam para o Lael, veja o
caso do vereador Eli, porque
ele não cobra o deputado no
qual votou e trabalhou para
ele, agora cobrar do Lael que

vem fazendo um trabalho
espetacular, que é elogiado
em todo Brasil, e sabe por
que, diz um ditado o que a
mão esquerda faz, a direita
não precisa saber, e o próprio
deputado não gosta que fale,
mas o Hospital de Muriaé
tem um tratamento humano
e médico de excelência, exatamente pela ajuda constante
do deputado e é fácil constatar é só olhar os outros serviços dos hospitais que atendem igualmente pelo SUS,
você nunca ouviu dizer que
em Muriaé faltasse medicação, e sabemos que às vezes
uma licitação demora meses
e em Muriaé isso se supre
com o socorro do deputado
Lael Varella.
Por estas e outras eu digo
que o deputado Lael Varella
é majoritário em Manhuaçu e
continuará sendo, pois quem
duvidar é só fazer uma pesquisa, Lael continua fazendo
o melhor na saúde para o
município, todos os dias está
conectado com seus leitores
e se não faz mais para Manhuaçu é por falta de entrosamento da prefeitura com o
deputado. Perguntaram para

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

mim porque não procura o
prefeito de Manhuaçu para
uma composição, eu respondi: nós não acreditamos nesse governo e não temos interesse em participar, é por isso
que pedi ao deputado Lael
que não nos envolvêssemos
politicamente com esse governo, pois essa administração não mostra nada de novo
para o povo de Manhuaçu.
Outra coisa dizer que o
deputado não fez nada para
Manhuaçu é uma grande
mentira, pois existe uma
emenda de R$ 400 mil reais
para o Hospital Cesar leite e
já foi aprovada e fica a critério do Governo Federal.
Nós como líder do Democrata estivemos várias
vezes em BH e solicitamos
algumas obras para a nossa
cidade que entrou no plano
da Secretaria de Obras que
são: 22 km de asfalto para
Palmeiras, 7 km de asfalto
que ligará a Matinha ao Parque de Exposição na Ponte
da Aldeia e pouco mais de
500 mil reais para terminar o
Aeroporto Santo Amaro, temos a confirmação já de uma
emenda do deputado Sebas-

tião Costa de R$ 250 mil reais e outra do deputado Lael
Varella de R$ 250 mil reais
que serão repassadas para as
obras, a brigada de incêndio
as despesas correm por conta
dos orçamentos direcionados
aos bombeiros, e nunca esse
valor divulgado aí de mais
de três milhões de reais para
o término das obras. Temos
informações concretas que
o aeroporto de Santo Amaro
possui 1.200 metros de pista
e não tem como crescer mais,
a obra ficaria num valor muito alto e se tornaria inviável
para uma região que não tem
demanda, ele foi planejado
para aviões de pequeno porte de 25 passageiros para dar
suporte às cidades do interior de Minas para a capital.
Exemplo: um avião de 25
passageiros de 6 toneladas
sai de Manhuaçu para Caratinga, Valadares, Ipatinga
e chega a BH. É impossível
pensar em aviões de 70 passageiros em Santo Amaro,
fui muito bem informado
por profissionais ligados ao
sistema aéreo brasileiro que
sabem o que estão falando.
Essa é a nossa realidade.

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
Na Bahia

Uma pesquisadora do IBGE bate à porta de um sitiozinho perdido no interior.
- Essa terra dá mandioca?
- Não, senhora - responde o capiau.
- Dá batata?
- Também não, senhora!
- Dá feijão?
- Nunca deu!
- Arroz?
- De jeito nenhum!
- Milho?
- Nem brincando!
- Quer dizer que por aqui não adianta plantar nada?
- Ah! Se plantar é diferente...

Mineiro

Um mineiro, estava prestes a morrer quando, sente um
ótimo cheiro. Manda chamar o filho mais velho e pede:
- Fio, vai pega um pão de quejim pra mim, vai...
Passado algum tempo, e lá esta o filho de novo:
- Uai! Ocê, num troxe meu pão de quejim, por que?
- Ara! A mãe mando dizê, que é pra hora do funeral...

Catarata

Dois caipiras se encontram.
- Cê tá sabenu que o Belarmino morreu? - Pergunta o
primeiro.
- Mai Morreu dú que homi?
- Catarata!
- Catarata !? Mai inté onde eu sei , catarata num mata!
- Mais é qui empurraram ele!

Amigo

Certo dia saíram para caçar dois amigos, mas a mata era muito
perigosa e apareceu uma enorme onça. Então os dois como
foram pegos de surpresa não viram outra saída a não ser correr;
e correram muito da onça; um deles era mais esperto e ao correr
começou a deixar os chinelos para trás, quando o outro disse:
- Mais cumpadi! Ocê tá perdendo os seus chinelos.
O outro disse:
- Não perdi, cumpadi! Eu tirei eles para correr mais
rápido.
O outro achando que não ia adiantar muito tirar os
chinelos disse:
- Mais cumpadi, o sinhô acha que sem os chinelos vai
correr mais que essa onça?
Respondeu ele:
- Não, cumpadi! Não pretendo correr mais que a onça,
só pretendo correr mais que o sinhô!

CURIOSIDADES
CAFÉ - Em 1727, Francisco de Melo Palheta foi enviado à
Guiana Francesa para conseguir mudas de café para serem
plantadas no Brasil.
ANESTESIA - Em 1844 o dentista americano Horácio
Wells usou o chamado “gás hilariante”, cujo nome científico
é anidrido nitroso, para diminuir a dor causada pela retirada
de dente em seus pacientes, surgindo assim a primeira forma
de anestesia conhecida.
RIO DE JANEIRO - A baía do Rio de Janeiro foi descoberta
em 1º de janeiro de 1501, por André Gonçalves.
ANHANGUERA - O Bandeirante Bartolomeu Bueno da
Silva era chamado de Anhanguera – “diabo velho”.
HAMBÚRGUER - O hambúrguer chegou ao Brasil em
1904 pelos imigrantes alemães. Primeiro foi chamado de
“hamburguer steak” e era considerado um alimento rústico.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4: Vida social gostosa no início da semana, que também
favorecerá o trabalho em equipe, associações e atividades com amigos.
Some forças para realizar seus ideais. Muitos planetas em seu signo
abençoarão um novo começo. Poderá promover mudanças grandes
no projeto de vida e nos relacionamentos. Cuidado com decisões precipitadas: a passagem de Marte por Urano, em seu signo, aumentará a
ansiedade e o risco de acidentes. Espere até a Lua Nova, no domingo
para definir novos rumos.
Touro 21/4 a 20/5: O período que antecede seu aniversário cobrará
maior interiorização e cuidados com a saúde. Aproveite a passagem da
Lua por sua área profissional, de segunda a quarta, para avaliar propostas e pensar no seu plano de carreira. A partir da noite de quinta, a vida
social ficará mais animada. Viagem com amigos no fim de semana será
ótima opção para recarregar suas baterias, relaxar e equilibrar a saúde.
Os sonhos darão dicas importantes sobre os caminhos a seguir na Lua
Nova, no domingo.
Gêmeos 21/5 a 20/6: A semana começará com planos de viagem
e novidades excitantes. Contatos profissionais, entre quarta e quinta,
oferecerão oportunidades de evolução da carreira. Poderá se integrar
num novo ambiente social ou nova equipe de trabalho. Na vida íntima,
sonhos e fantasias estarão à mil, mas o tempo dedicado à relação não
será suficiente para satisfazer seus desejos mais profundos. No fim de
semana, a companhia dos amigos será essencial. Aproveite a Lua Nova
no domingo para trocar confidências.
Câncer 21/6 a 22/7: Emoções profundas e mais ansiedade marcarão
o início da semana que promete planos de viagem a dois e oportunidade
de crescimento na carreira. Aproveite o período de segunda a quinta para
aumentar seu poder, fortalecer a posição profissional e esquentar a vida
íntima. Insegurança na sexta será passageira. O fim de semana reserva
ótimas surpresas e muita animação. Novos projetos ganharão forma no
domingo. A Lua Nova trará uma visão mais clara das perspectivas para
o futuro.
Leão 23/7 a 22/8: Viagem decidida de última hora intensificará a vida
íntima e levantará o seu astral. A passagem de Marte por Urano promete
aventuras e novidades nesta semana. Aproveite conexão positiva da
Lua, na sua área afetiva, com Saturno para falar de amor e de sonhos na
terça. Clima quente e sensual na quarta. Elimine tarefas na quinta e na
sexta. O fim de semana trará momentos gostosos de intimidade e prazer.
Revele seus segredos e aumente a cumplicidade numa relação especial.
Virgem 23/8 a 22/9: A semana começará com mudanças que provocarão angústias, mas produzirão resultados positivos em sua vida,
a médio prazo. Crescimento no trabalho ou decisões financeiras trarão
mais benefícios do que preocupações. Aceite um desafio! A partir de
quarta, tudo aberto para o amor. O trânsito de Vênus por sua área afetiva
aumentará as chances para um novo envolvimento. No fim de semana,
a Lua Nova promete maior poder de sedução e vida sexual intensa.
Realize suas fantasias!
Libra 23/9 a 22/10: Um encontro inesperado poderá balançar suas
estruturas. Marte, Urano, Júpiter e Mercúrio na sua área afetiva provocarão reviravoltas no seu coração e nos seus relacionamentos. Se estiver
começando uma nova relação, prepare-se para mudanças radicais em
sua vida. Num relacionamento já estabelecido, conquistará mais liberdade
e respeito à sua individualidade. O amor estará em primeiro lugar neste fim
de semana. A Lua Nova promete realizar desejos e sonhos românticos.
Comece fase nova na vida íntima!
Escorpião 23/10 a 21/11: Cuidados com a saúde, na segunda, trarão
maior bem estar. Oposição entre Júpiter e Saturno cobrará ajustes nas
rotinas. Novo tratamento de saúde, atividade física ou novo trabalho
imprimirá um ritmo mais acelerado ao cotidiano. O aumento da produtividade trará benefícios surpreendentes. Aposte em projetos inovadores
para aumentar a receita. No amor, fase de paixão e de sonhos. Vênus
em harmonia com seu signo destacará sua beleza e sensualidade. Clima
quente, entre sexta e sábado.
Sagitário 22/11 a 21/12: Prepare-se para uma grande conquista! Marte,
Urano, Júpiter , Sol e Mercúrio, em harmonia com seu signo, manterão sua
criatividade e poder pessoal em alta. Assuma uma posição de destaque
e aumente sua liderança. No amor, a fase promete sentimentos intensos,
mais prazer e muito entusiasmo com os planos da relação. A passagem de
Marte por Urano poderá trazer gravidez inesperada ou paixão instantânea
num novo encontro. Lua Nova no fim de semana inaugurará uma época
de prazer e de maior liberdade para amar.
Capricórnio 22/12 a 20/1: Bons negócios, no início da semana, um
sonho antigo poderá se realizar. Mas terá que ter jogo de cintura para dar
conta das demandas da semana. Mudança de casa ou imprevistos com a
família poderão acompanhar a passagem de Marte por Urano. Oposição
entre Júpiter e Saturno cobrará maior equilíbrio do tempo dedicado à vida
pessoal e à profissional. Aproveite a Lua Nova, no fim de semana, para
investir na casa e fortalecer suas estruturas de apoio. No amor, mais
diálogo, acordos e compreensão.
Aquário 21/1 a 19/2: Aproveite a passagem da Lua por seu signo, de
segunda a quarta, para cuidar das necessidades pessoais e investir na
sua imagem. Fase positiva para expor ideias em público, estudar, fazer
novos contatos e aumentar sua rede de relações. Um curso decidido
às pressas ou informações que surgirão de maneira inesperada trarão
dicas imperdíveis para atrair novas oportunidades, com a passagem de
Marte por Urano. Fim de semana gostoso para circular e por a conversa
em dia com amigos.
Peixes 20/2 a 20/3: Os sonhos darão boas dicas para impulsionar seus
projetos. Mas conte também com imprevistos financeiros. A passagem de
Marte por Urano poderá aumentar gastos. Vênus em seu signo destacará
seus encantos e beleza. A noite de quarta será especial no amor. Mas
o assunto principal, nesta fase, é o dinheiro. Sol, Marte, Urano, Júpiter
e Mercúrio movimentarão os negócios e trarão novas oportunidades.
Encare os desafios com fé e aposte na sua independência financeira.
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Ceará se caracteriza como
Marco Antônio de Biaggi para
novo personagem
Que Wellington
Muniz, o Ceará, é
um mestre do humor
todos já sabem! O comediante apresentou
um novo personagem
à direção do ‘Pânico
na Band’ e pretende
arrancar boas risadas de quem assistir ao programa. O escolhido foi o cabeleireiro das celebridades, Marco Antônio de Biaggi. “Gosto de ter
personagens na manga para utilizar em ocasiões
especiais. E este é um deles”, contou Ceará ao
jornal ‘O Dia’. A homenagem agradou o hair
stylist, que deu sua benção à sátira. Mas ela ainda não tem data para ir ao ar no humorístico da
emissora.

Durante festa, Lindsay Lohan se
esconde embaixo da mesa do DJ
Durante a festa da
revista ‘Billboard’,
em São Paulo, na
qual chegou depois
de participar do evento de uma loja de
roupas, Lindsay Lohan provou que consegue ser polêmica
em qualquer lugar do
mundo. Em uma foto tirada pelo ex-BBB Serginho Orgastic, a atriz aparece embaixo da mesa do
DJ, com a feição meio atordoada. “Bafão: Lindsay Lohan não quis tirar foto com ninguém e ficou
debaixo da mesa do DJ escondida. Tirei essa foto
para vocês”, escreveu ele no Twitter. ‘Tocando na
festa da Billboard com a Lindsay Lohan embaixo
da minha mesa de som’, se gabou o DJ Gabe Simas, também no microblog. Já o blogueiro Hugo
Gloss explicou que Lindsay deixou a festa sangrando depois de ter sentado no chão em cima de
um copo de vidro quebrado. Segundo ele, a atriz
não bebeu nem água durante a celebração.

Justin Bieber vem se metendo
em uma confusão atrás da outra
Desde que terminou seu namoro com Selena
Gomez, Justin Bieber vem se metendo em uma
confusão atrás da outra. A cada dia surge um novo
boato envolvendo o nome do loirinho. Esta semana, um vizinho acusou o astro de ter cuspido em
seu rosto e lhe ameaçado de morte. Não bastasse
os boatos, o tratamento do bonitão com os paparazzi também não tem sido nada legal. Já tem gente
comparando o cantor à Lindsay Lohan. Xiiii...

Gugu em Alta
Gugu Liberato calou a boca de parte da alta
cúpula da Record ao bater a Globo por dois domingos seguidos. A direção do canal paulista
estava bastante insatisfeita com o desempenho
do programa do loiro e havia até quem estivesse
pensando em liberar o apresentador para voltar
para o SBT. Após o fracasso de quadros com a
‘Escolinha’, a direção mexeu em tudo, tornou a
atração mais ágil e se jogou no sensacionalismo.
Gugu sabe bem que a corrida pela audiência a
qualquer preço pode ser prejudicial a sua carreira. Tomara que ele não tenha esquecido a falsa
entrevista com integrantes do PCC.

Jean Paulo Campos, o Cirilo
de Carrossel, se prepara viver
Michael Jackson em musical
“Carrossel” foi uma aposta certeira do SBT e se
transformou em um grande sucesso. E uma das
inegáveis sensações da novela é o personagem
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Cirilo, pobre e negro e principal vítima do preconceito
da colega rica Maria Joaquina, por quem é apaixonado. A
atuação sincera e comovente
de Jean Paulo Campos, de 9
anos, conquistou a crítica e
principalmente o público. De
origem modesta, o menino,
que é filho único, vive com os
pais, o cabeleireiro Cláudio de Campos e a manicure Nilza de Fátima, no bairro da Ponte Rasa,
na zona leste de São Paulo, onde a família tem
um pequeno salão de beleza. Enquanto seu personagem sofre preconceito por ser negro e pobre,
Jean revelou que, felizmente, nunca foi vítima de
discriminação. “Acho que o Cirilo se apaixonou
pela pessoa errada, que desprezava ele”, disse.
Ao ser questionado se também já se apaixonou
por alguém, ele disparou: “Eu não! Estou fora!
É muito cedo para isso”. Para ele, gravar o último capítulo da novela no começo de março foi
um momento marcante em sua vida. “Foi muito
emocionante gravar o último capítulo. Eu chorei
bastante. Na verdade, tive momentos de alegria
e de tristeza, pois estava feliz por participar da
novela, mas triste por me afastar das pessoas
com quem convivi tanto tempo”, disse. E o jovem ator já está envolvido em um novo projeto:
viver Michael Jackson nos palcos. Jean estará no
musical “Forever King Of Pop”, que estreia em
abril no Brasil. Ele passou por várias audições
e será o único brasileiro no elenco da produção.
Questionado se gostaria de participar da novela
“Chiquititas”, aposta do SBT para o segundo semestre deste ano, Jean não titubeou: “Claro! Eu
queria sim, mas também vai ser bom descansar
minha imagem. Eu fiz ‘Carrossel’, vou participar
do musical do Michael Jackson... É muita coisa,
as pessoas podem enjoar da minha cara (risos)”.
Ele garantiu, no entanto, que segue como contratado do SBT até o fim do ano e que, até agora,
não foi convidado para integrar o elenco da novelinha infantil.

Ronaldo será comentarista
esportivo da Globo
Ronaldo foi apresentado na noite de quarta-feira (27), durante a festa “Vem Aí”, como o
novo comentarista esportivo da Rede Globo. O
ex-jogador de futebol será o reforço da emissora
na Copa das Confederações, que vai acontecer
no Brasil este ano.
Apontado como uma das grandes apostas da
emissora na cobertura do torneio, o ‘Fenômeno’ foi anunciado após muito suspense e entrou
no palco dizendo ‘Esse cara sou eu’, citando a
música de Roberto Carlos, sucesso de ‘Salve Jorge’. Durante sua apresentação, Ronaldo recebeu
elogios de Tiago Leifert por exibir uma silhueta
mais esbelta. Bem humorado, ele brincou dizendo que sua participação no quadro “Medida Certa”, do ‘Fantástico’, apenas confundiu o público.
‘Agora que estou mais magro as pessoas não me
reconhecem mais nas ruas [risos]’, brincou.

Thiaguinho revela planos de
casamento com Fernanda Souza
O cantor Thiaguinho fez questão de prestigiar, na noite de
quarta-feira (27), o lançamento
da programação 2013 da Rede
Globo. Sem a companhia da
namorada – a atriz Fernanda
Souza, que está no Rio de Janeiro – o pagodeiro declarou que
deve seu sucesso à emissora.
“Eu comecei minha carreira no
‘Fama’, reality show musical
da Globo, e sempre tive muita
oportunidade nos programas da casa. Devo muito do meu sucesso profissional à empresa”, disse.
O cantor aproveitou a ocasião para declarar também seu amor pela namorada e adiantou que pretende subir ao altar em breve. ‘Para este ano, não.
Mas vem casamento por aí, com certeza. Só não

11

sei dizer quando’, afirmou. ‘Quando se encontra
a pessoa certa, dá vontade de fazer tudo com calma, vivendo o momento’, completou.

Danilo Gentili entrevista o
polêmico Marco Feliciano

Apaixonados, Débora Falabella e Murilo Benício vão
trabalhar juntos no cinema

O polêmico deputado federal Marco Feliciano
foi o entrevistado do programa ‘Agora é Tarde’,
de quinta-feira (28).
Sem papas na língua, Danilo Gentili tocou em
assuntos delicados como aborto, as pesquisas
com células troncos, a união homoafetiva e a
pressão que o parlamentar e pastor tem sofrido
para deixar o cargo político.
Atualmente ele preside a Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara os Deputados,
o que gerou revolta de diversos setores da sociedade. Ele é acusado de ser racista e homofóbico.
Apesar das críticas, Feliciano garantiu que não
tem nada contra os gays: ‘Se eu tivesse um filho
gay, daria muito amor a ele. Afinal, filho é filho’.
Quanto a acusação de ser racista, o deputado se
defendeu: “Não sou racista, apenas escrevi uma
afirmação bíblica que os negros foram amaldiçoados por Noé”.

Débora Falabella e Murilo Benício eram só sorrisos durante o lançamento da programação da Globo, realizado na quarta-feira (27).
O casal, que começou a namorar
durante as filmagens de “Avenida
Brasil”, ainda comemora o sucesso estrondoso da novela e já
adianta que não deve voltar tão cedo às telinhas.
‘Estaremos em férias da TV. Eu vou me dedicar
ao teatro. Em São Paulo, vou apresentar o repertório do meu grupo teatral e uma das peças não
terá a presença da minha irmã, como já fizemos,
pois ela está grávida’, revelou Débora, respondendo em seguida que ainda não pensa em ter
outro filho.
Murilo, por sua vez, vai aproveitar o hiato para
focar em um novo desafio: estrear como diretor
de cinema, fazendo uma adaptação de ‘Beijo no
Asfalto’, de Nelson Rodrigues. A obra contará
com Débora no elenco. ‘Não abro mão dela!’,
brincou o ator.
Sobre o romance, Murilo mostrou que é para
valer: ‘Não está vendo a gente casado? Melhor
do que isso não fica’.

Em novo álbum, Fiuk lançará
música em parceria com Fábio Jr.
Ao prestigiar o evento de lançamento da nova
programação da Globo, que aconteceu na última
quarta-feira (27), em São Paulo, Fiuk aproveitou
para falar sobre as novidades em sua carreira. O
filho de Fábio Jr. prometeu um novo álbum cheio
de parcerias musicais. ‘Este ano tem CD novo e
filme novo. Na música tenho muitos planos. Dá
pra adiantar muitas parcerias, tem Thiaguinho e
Manu Gavassi. Tem uma música com meu pai
que vai chocar as pessoas’, revelou.
Mais uma vez questionado sobre a forma física,
Fiuk disse que chegou até ela se exercitando diariamente: ‘Estou fazendo flexões todos os dias.
Tomei vergonha na cara’.

Em conversa com Pedro Bial e
William Bonner, Thammy Miranda fala sobre sexualidade
No palco de apresentação
da nova grade da Globo, realizada na última quarta-feira
(27), Thammy Miranda bateu
um papo com Pedro Bial e
William Bonner para falar sobre sexualidade. ‘Eu, Thammy,
não tenho opção sexual. Tenho
uma condição, nasci assim. Se
eu pudesse escolher, preferia
não sofrer e ser uma pessoa ‘normal’’, declarou.
A atriz também foi questionada por Bial se era
verdade que já havia sido levada para ser exorcizada por causa de sua condição sexual. Thammy
confirmou a história: ‘Quando eu tinha 18 anos
e minha mãe [Gretchen], que é evangélica, descobriu, ela me levou à igreja para tirar o ‘espírito’ de mim. Eu só queria que o pastor parasse de
me chacoalhar e de cuspir em mim. Meia hora
depois, ele perguntou meu nome. Meia hora me
chacoalhando e nem sabia meu nome?’, brincou.
O quadro foi produzido para servir de prévia para
a nova temporada de ‘Na Moral’, o programa de
debates comandado pelo também apresentador
do ‘Big Brother Brasil’. Outro convidado, Bonner falou sobre a relação com os filhos e disse
que nunca teve problemas em conversar sobre
drogas com os trigêmeos. ‘Nunca abordei o tema
das drogas com preconceito. Difícil é responder
pergunta sobre política’, contou o jornalista.

Série The Bible, aposta da
Record para 2013
A minissérie bíblica ‘The Bible’, uma das apostas da programação da Record para 2013, já foi
alvo da Band.
Segundo a ‘Folha de S. Paulo’, Diego Guebel, diretor artístico da Band, revelou que ficou
desapontado por não ter conseguido os direitos
de exibição da série antes da emissora de Edir
Macedo.
‘Eu queria muito ter comprado ‘The Bible’ e
fiquei irritado quando descobri que a Record havia chegado na frente [na negociação]’, disse ele
à publicação.
A trama foi comprada por cerca de R$ 5 milhões e ainda não teve sua data de estreia divulgada.
Nos Estados Unidos, ‘The Bible’, produzida
por Mark Burnett, virou febre entre os espectadores assim que foi lançada, no dia 3 de março.
Sua estreia alcançou a maior audiência da TV
paga norte-americana em 2013, sendo vista por
13 milhões de pessoas.
A minissérie é composta por episódios que trazem duas ou três histórias bíblicas contadas por
meio de imagens geradas por computador.

Geisy Arruda filosofa de sutiã
Geisy Arruda não cansa de polemizar! Desta
vez, a ‘personalidade da mídia’ sensualizou no
instagram de sutiã, com direito a biquinho e frase
filosófica.
Parafraseando Caetano Veloso, a loira postou
‘Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é’
como legenda de fotos em que aparece de roupas
íntimas no banheiro.
Recentemente, a moça estrelou o clipe ‘Mamãe
me Lambuzou’, da dupla Jonatas e Mauricio.
Nos bastidores da gravação, ela revelou que está
conhecendo melhor um empresário: ‘Não estou
mais na seca’, disparou Geisy.

Aos 32 anos, estrela de
‘Meu Primeiro Amor’ está
grávida do primeiro filho
Talvez você não ligue o
nome à pessoa, mas certamente se lembra da loirinha fofa
que, aos 11 anos, emocionou
o mundo ao lado de Macaulay
Culkin no filme ‘Meu Primeiro Amor’.
E o tempo passa! Hoje, aos
32 anos, Anna Chlumsky será
mamãe pela primeira vez.
Afastada do cinema e casada
há cinco anos com o militar chino-americano Shaun So, Anna tem dedicado a carreira a fazer filmes para TV e seriados como ‘Veep’,
‘Crimes do Colarinho Branco’ e ‘Lei & Ordem’.
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Tem início a temporada esportiva
em Manhuaçu e região

A

Editor da revista Styllus, César Magalhães entre
as atrizes Evelyn Montesano e Pamella Vidal

Joel e Guiomar um casal de muitas amizades
e credibilidade parabéns para o casal.

Prefeita Marinalva Ferreira ao lado do governador Anastasia buscam recursos para a
cidade de Simonésia e região

s competições no esporte como já de costume tem seu início
após o carnaval, vamos procurar nessa coluna destacar o de
melhor em Manhuaçu e região,
faremos nossos elogios bem
como as críticas construtivas
se necessário. Focar o esporte num todo sem privilegiar A
ou B essa será nossa meta. O
esporte em Manhuaçu e região
não é somente aquele promovido pelos poderes públicos e
nós sabemos disso, é com esta
visão que vamos procurar em
cada canto a notícia esportiva e trazê-la ao nosso leitor,
quantos anônimos fizeram parte da história do esporte amador e profissional de nossa terra e que nunca freqüentaram as
manchetes esportivas, são esses que muitas vezes projetam
ou fazem projetar o esporte
sem que os identifiquemos publicamente.
Em um bate papo com amigos ligados ao esporte recordávamos de pessoas que fizeram
história no esporte de Manhuaçu a exemplo do saudoso Francisco Moreira, “Moreira” de
zelador do Campo, hoje estádio JK, a revelador de jogadores pelo antigo América FC.
Lembrávamos ainda de um
torcedor que estava presente
em todas as partidas de futebol
realizadas no JK , Sr. “Zeda”
que com toda sua idade avançada já no final de sua vida
fazia questão de acompanhado de seu chapéu preto e seu
guarda-chuva estar ali vibrando através de gestos calados a
cada lance que via. E o “Canarinho” que na beira da arquibancada ia de um lado ao outro
narrando as partidas e gritado
gol como se locutor oficial fosse, falando em alto e bom som
“gol do QUEN QUENZIN
BENGALA” que era o apelido
que ele dava carinhosamente
a todos os jogadores que ele
transformava em astros a seu
jeito. E o Sr. Rafhael Isidoro,
o “CAPITÃO FAÉ” com seu
galo que era tudo na vida dele
e que a cada desafio que vencia
ele orgulhoso falava da vitória
dizendo a famosa frase “AONDE CAPITÃO” frase essa que
muitos repetem mas não sabem a origem.
Além do futebol de campo
tivemos em outras modalidades esportivas destaques inúmeros como nosso Corredor de
Maratonas e Rústicas, Sandro

Moreti Pio, que presta serviços junto a Secretaria de Educação e de certo poderia ser
aproveitado na área esportiva,
conhecedor do atletismo que
é. Cláudio Lutfala, mestre em
xadrez e campeão por diversas
vezes representando Manhuaçu e região nas competições do
estado e a nível nacional. João
Francini, campeão também de
dama, praticamente imbatível
nessa competição quando se
dispunha a participar de algum
evento. Para falar de todos que
fizeram nossa historia espor-

tiva essa pagina de certo não
seria suficiente, por isso nossa
homenagem a todos aqueles
que aqui não foram citados,
sabemos que em outros bate
papos estão sendo lembrados
e com muita gratidão pelo que
fizeram para nosso esporte.
Deixei de mencionar aqui
os que atualmente estão em
atividade, isto porque o faremos no dia a dia nessa coluna,
procurando retratar para o nosso leitor o que de real estiver
acontecendo no cenário esportivo de Manhuaçu e região.

