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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Por 10×5 votos, vereadores decidem
não instaurar Comissão Processante

E

m sessão ordinária realizada na quinta-feira, 20, a Câmara Municipal de Manhuaçu
colocou em votação o pedido de abertura de CP (Comissão Processante). A solicitação havia sido protocolada há alguns dias na Câmara pelos cidadãos Thiago Bezerra
da Silva e Jerônimo Rosa da Silva, com base no Relatório Final da Comissão Legislativa
que apurou denúncias de irregularidades na Administração Municipal, nos últimos meses.
Durante toda a reunião, presidida por Maurício de Oliveira Júnior, o plenário esteve lotado,
com a presença de alunos da EE São Vicente de Paulo, representantes de segmentos sociais,
membros do secretariado municipal e cidadãos em geral.

Grande desfile comemora os

PÁGS.

6e7

75 anos de Lajinha

PÁGS.

8e9

De pé, Secretária Giovana, Dª Almerita e seu filho o Prefeito Lúcio, vereador Saulinho,
vice-prefeito Sérginho e sua esposa Custódia, Secretária de Educação Cleuselena,
Inspetora escolar Rosângela, vereadora Neura, Secretária de Cultura Rúbia e sentados três convidados.

Baseado em relatório que constatou a existência de irregularidades,
cidadãos haviam solicitado abertura de CP

“SIM”
EU VOTO

Ivete

Justin

D

ia 22 de junho de 2013 foi para os moradores de Lajinha um dia para entrar na história.
Foi com muita alegria que o povo foi para as ruas para comemorar o 75º aniversário do
município. Mostrando o seu estilo o novo prefeito de Lajinha, Lúcio Sebastião dos Santos, mostrou sua marca, menos discurso e mais ação, fez uma festa simples sem
sacrificar os cofres públicos priorizando assim a saúde e a educação. Veja a
programação: Dia 21 show com a Banda Fator RG7 e Banda Black e White,
dia 22 houve a inauguração do Pronto Atendimento às 15 horas e a noite dois
shows: Cristiano e Raphael e depois a Banda Sh22, dia 23/06 MotoCross.

SENHOR
PRESIDENTE

PÁG. 3

Sasha
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EDITORIAL

O Brasil está acordando

No dia 17 de junho, lembrei-me de você, caro amigo ucraniano,
dos nossos papos sobre a imobilidade dos brasileiros, do samba,
circo e futebol, você costumava dizer da potência que seria esse
gigante Brasil se cada brasileiro esquecesse um pouco a paixão
pelo futebol e pelo carnaval. Os governantes tem se aproveitado
dos campeonatos mundiais e fazem miséria, pois neste momento,
o povo está pensando nos jogos da seleção. FIFA e Brasil se uniram para a grande festa de 2013 e 2014 Copa das Confederações
e Copa do Mundo e ainda não chegou 2014, mas pelo que se sabe
até o momento eles fizeram a farra. Imagina um estádio em Brasília que nem futebol expressivo tem, pois os brasilienses ainda
não se apuraram ainda é muito nova para respirar uma emoção
pura da Terra. Lá em Brasília se amam é o futebol de Minas, Rio
e São Paulo estados que detém maioria dos moradores da capital
do Brasil, mas os políticos não deram bola, para isso construíram
logo um estádio o “Mané Grrincha” que custou os olhos da cara,
mais de um bilhão e meio de reais, pode isso gente, num país
onde faltam remédio, médicos, hospitais, educação, transportes.
Gastaram demais, valores bem maiores que o de outros países
esquecendo prioridades essências, como aeroportos, ferrovias,
portos e rodoviárias. Esta semana estou vendo o povo protestando contra a política do pão e o do circo, onde ninguém tivesse
preocupado com o desempenho da
seleção Brasileira de futebol neste ou Fale com a redação
naquele evento esportivo.
contato@jm1.com.br
Os protestos de passagens caras
(33)3331-8409
foram só o começo, nós precisamos
acordar, pois o nosso país tem muitos
políticos corruptos, sempre levando os brasileiros com o circo
e pão, “futebol e samba”. E sabe meu amigo as coisas estão só
no começo, ontem em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e
Rio muitos policiais aderiram aos protestos e pode ter certeza,
os brasileiros acordaram. Até na minha pacata cidade de Manhuaçu fizeram protestos, muito estudantes foram para frente
da prefeitura e gritaram palavras de ordem, eram uns 200, mas
esse número pode subir bastante. Fora os excessos de um lado
e outro, ontem foi dado o tom, protestos sem quebra-quebra e
o povo está indo em peso, são momentos de orgulho e alegria,
tomara que todos participem nas ruas e na internet, divulgando
fatos e fotos nas redes sociais.
Temos que pautar as próximas eleições sobre assuntos relevantes como educação, saúde e segurança, não podemos é
partidarizar os protestos com ideologias políticas que não sejam
sinceras, pois essa reação irá atrair políticos oportunistas que
irão tentar obter vantagem com os protestos.
Não estamos contra este ou aquele partido, e sim, contra a
corrupção e o descaso de todos os governos omissos. Pela primeira vez posso bater no peito e dizer com orgulho que amo o
meu povo, assim como o meu país chamado Brasil.
Acordamos desse pesadelo, e quem sabe começa o sonho de
um futuro melhor para os nossos filhos e netos. Não deixem a
chama da coragem ser apagada pela brisa oportunista aparentemente mansa, mais hipócrita que apenas sambam todos os anos
e gritam GOL de quatro em quatro anos.
“Muda que quando a gente muda o mundo muda com a gente
A gente muda o mundo na mudança da mente
E quando a mente muda a gente anda pra frente
E quando a gente manda ninguém manda na gente!
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem
doença sem cura
Na mudança de postura a gente fica mais seguro
Na mudança do presente a gente molda o futuro!” ( Até quando?, Gabriel Pensador)
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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
Tenho 59 anos e moro atualmente
em Ipatinga. É muito bom ler a matéria
sobre a escola em que eu fiz o curso
primário há meio século. Me lembro
bem das professoras Lucília Milen
Pinto, Déa Rocha Abreu e Eunice
Alves Costa. Me lembro também de
alguns colegas, tais como: Lúcia
Helena Cicarine, Luizinho (filho do
Candinho Carcereiro), Márcio Marreta,
Marquinhos Heringer, Toniquinho, etc.
O Marquinhos sempre queria trocar de
merenda comigo. Eu costumava levar
pão com ovo mas ele, por ser de família
abastada, levava sempre bolo saboroso,
pão-de-ló e coisas que minha mãe não
fazia pra mim. Os dele iam sempre
enrolados em guardanapos decorados e
tal. Os meus iam sempre embrulhados
em papel de pão mesmo. Ele comia

meu pão com ovo com grande prazer, o
que ocorria comigo também ao comer
os bolos dele. Gostaria de saber por
onde anda e se ele se lembra disso.
“Histórias das Histórias de Manhuaçu - Escola Estadual Monsenhor
Gonzalez”
Ronaldo Diniz
Ao Jornal das Montanhas
Escrevo esta carta para agradecer a
todos os escritores do jornal, gosto de
ler todas as matérias e minhas filhas
adoram a leitura para crianças, 7 erros
e as piadas que elas acabam contagiando todos da casa, já meu marido
adora futebol e gosta de ler tudo sobre
os esportes e manda parabenizar o
Jaiminho da coluna de esporte que
sempre escreve sobre os jogadores
aqui de nossa Manhuaçu, isso é muito

bom, pois o esporte ajuda muito os
nossos jovens a seguir caminhos do
bem, como dizem cabeça vazia oficina
do diabo e no esporte enquanto eles
estão praticando e pensando no esporte
estão aprendendo coisas boas e bons
colegas que contribuem para uma vida
saudável.
Parabéns a todos e muito obrigada.
Rosemary Conceição de Abreu
Ao Jornal das Montanhas
Escrevo do Rio de janeiro, precisamente de Itambi, estudei com a professora Rosangela, fiz da alfabetização
à 3º série... Muitas saudades... nos
anos de 1992 a 1996. Abraços para os
amigos! Deixem seus recados. Queria
saber de alguém daquela época.
Diego Roger
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Aos caros leitores pergunto:
Se o STF pertence ao Poder Judiciário, mas seus elementos são indicados pelo Presidente da República e confirmados pelo Poder Legislativo, então como pode o Poder Judiciário ser um poder independente?
Posso deduzir que o Poder Executivo e o Poder Legislativo (geralmente atrelado ao Executivo), podem interferir e
controlar o Poder Judiciário, justamente na instância mais
alta?
Se quem julga nos tribunais são juízes, porque se pode
indicar advogados para o STF?
Eu acho que os juízes do STF deveriam ser eleitos dentro
do próprio Poder Judiciário entre os juízes mais experientes, idôneos e honestos.
Aí sim, o STF representaria a nata da Justiça e não os
interesses da Presidência da República e dos políticos.
João Carlos A. Melo - jcamelo1957@gmail.com

b) perda das prerrogativas, cargos e funções, exercidos
em virtude da proporção partidária na respectiva Casa Legislativa.
Art. 40- Aos órgãos partidários cujos posicionamentos e
decisões representem descumprimento da ética, do Estatuto
ou das resoluções de instâncias mais abrangentes, a critério
político exclusivo da Comissão Executiva da instância de
maior abrangência, poderá ser aplicada sanções:

Quando o voto “sim” pode
ser pior que o “não”

Vamos todos juntos!
TENHA, Ò BRASILEIRO DO BEM, O COMPROMISSO MÁXIMO DE COMBATE MORTAL À CORRUPÇÃO. DENUNCIE, ESCREVA, TELEFONE, VÁ PARA
AS RUAS BOTE A BOCA NO TROMBONE.
Combatendo/aniquilando a CORRUPÇÃO, esta doença
moral altamente maligna, poderemos até ser motivo de risos hipócritas em praças públicas. Mas estaremos lutando
a favor de nossa libertação. De nossa dignidade. De nossa
cidadania responsável. De nosso futuro... Não se brinca, e
muitíssimo menos se deve roubar bens e valores públicos.
Sejamos duros , intolerantes e determinados, batendo de
frente contra tudo aquilo que avilta e menospreza a honestidade em nosso país.
QUE BRASIL QUEREMOS DEIXAR PARA NOSSOS
FILHOS, NETOS E BISNETOS?... Renzo Sansoni

Vereadores Chiquinho e Juarez
Eloí podem perder seus mandatos
O PPS não está satisfeito
com o comportamento de seus
vereadores que foram eleitos
pelo partido e não dão satisfação a legenda, o presidente
do partido em Manhuaçu já
acionou a direção estadual e
os dois devem ser enquadrado
no estatuto do PPS, os vereadores devem votar segundo a orientação do partido.
Veja os Artigos:
CAPÍTULO IV
DA FIDELIDADE E DISCIPLINA PARTIDÁRIAS
Seção I – Da Disciplina
Art. 37 – As decisões referentes às questões de ética e
disciplina partidária, particularmente quando implicarem
sanções, serão sempre adotadas pelas instâncias partidárias
após processo que se iniciará com denúncia escrita, sendo
obrigatório o parecer do Conselho de Ética já existente ou
especialmente criado para o caso, assegurando-se sempre
amplo direito de defesa ao acusado, nos termos do Código
de Ética do Partido.
Art. 38- O filiado que infringir os princípios éticos, o Programa, o Estatuto ou deixar de cumprir decisões democraticamente adotadas pelas instâncias partidárias, estará sujeito
a uma das seguintes medidas disciplinares, dependendo da
gravidade da infração:a) advertência escrita interna;
b) advertência verbal em reunião partidária;
Estatuto XVII Congresso
c) suspensão do direito de voto nas reuniões internas;
d) censura pública;
e) suspensão por até 12 (doze) meses;
f) destituição de função ou cargo partidário;
g) desligamento do partido;
h) expulsão.
Art. 39 – As infrações éticas e disciplinares cometidas
por parlamentares filiados ao PPS acarretarão aos seus
autores, além do disposto no artigo anterior, as seguintes
sanções: a) desligamento temporário da bancada;

Um repórter nem sempre é bem compreendido pelos personagens envolvidos, é nossa obrigação esclarecer os nossos leitores da melhor maneira possível, dando a interpretação dos fatos deixando claro o texto para que cada leitor
tire suas conclusões.
No caso do parecer da câmara de vereadores de Manhuaçu pedindo instauração de CP (Comissão Processante) contra o prefeito Nailton Heringer o relator foi preciso nas apurações dos fatos buscando todas as provas contundentes em
que fora infringidas pelo prefeito e pela secretária Giovana
Câmara (foto acima), não cabe a nós dizer se o fato é grave
ou não, mas que foi contrário o que determina a lei, isso
sim está provado nos altos do processo que fora arquivado
pela câmara, porque 10 vereadores votaram a favor do prefeito, mas, se você perguntar qualquer um dos dez vereadores que votaram para não investigar, com certeza eles não
terão argumentos de defesa do voto a não ser como disse
o vereador Jorge, dizendo que conversou com o prefeito e
este estava arrependido e prometeu ser mais cauteloso daqui para frente.
O caso agora vai ser julgado pelo Ministério Público e o
prefeito não fez o que deveria ter feito desde o início que é
cumprir o que determina a Lei, no tocante de responder as
solicitações do Poder Legislativo, dialogar com os vereadores para ter evitado todo este desgastes.
O Ministério Público julga com base na lei, os vereadores apesar de fazerem as leis, muitas vezes descumprem-nas votando politicamente segundo seus interesses. Para
alguns analistas, a assessoria do prefeito orientou errado a
sua bancada, veja porque com 10 votos favoráveis, eles poderia ter evitado que fosse enviado para o MP, com maioria
absoluta eles teria todo o domínio da Comissão Processante, que na realidade não tem nada para ser investigado, tudo
está mais que comprovado no processo, mas, se fosse de
outra maneira, o prefeito poderia fazer alguns ajustes nos
casos denunciados, ter comparecido a câmara e pedido desculpas aos vereadores e tudo estaria resolvido, mas, agora
ninguém sabe se o MP diante de provas concretas poderá
perdoar o prefeito? Não esquecendo que o Brasil de hoje
não é mais aquele de ontem, e se você acompanha o Jornal
das Montanhas, sabe que sempre em nossos editoriais batemos e bateremos nestas teclas da injustiça.
Aqui os 10 vereadores que arquivaram o processo

Onda de manifestações chega ao
interior de Minas
Por Devair G. Oliveira
Até o momento ninguém sabe o rumo que tomará as manifestações que tomam conta de todo o país. Ouvimos várias
interpretações do fenômeno: sociólogos, jornalistas e comentaristas políticos, a opinião é unanime quanto a origem não
partidária, mas ninguém arrisca dizer onde vai parar tudo isso.
A onda se espalhou para todos os estados e chegou ao interior de Minas. Sábado, 22 de junho, um grupo de jovens de
Lajinha fizeram sua primeira manifestação, mas já marcaram
para semana que vem outra. Manhumirim, Manhuaçu e Ibatiba ES também fizeram manifestações e programaram outras.
Sem líderes reconhecidos, os protestos são convocados
por diferentes grupos, movimentos e indivíduos via internet, especialmente por intermédio do Facebook.
Cada cidadão tem algo engasgado na garganta: “Veja
você que se formos dizer os abusos, o desrespeito que temos aqui em Lajinha o pessoal não acredita, mas, isso ocorre em todas as cidades pequenas, a Lei do passe livre para
idosos não funciona aqui, os ônibus que passam em nossa
cidade transportam idosos e deficientes só pagando, não
exite o passe livre para a classe em questão. Outra coisa,
não exite nada para facilitar a vida de um cadeirante, isso
para não falar em dezenas de outros abusos de nossos políticos do Brasil. Tem muita coisa errada, veja o preço que se
paga para ir a Manhuaçu, o ônibus entra em vários lugares e
cidades demorando mais de uma hora, e isso quando chega
no horário”. Desabafou Pedrinho um cadeirante.
Os protestos começaram como um movimento pela redução das tarifas de ônibus, mas foram ganhando corpo com o
passar do tempo. A questão do transporte público tornou-se
apenas uma entre muitas causas abraçadas pelos ativistas.
Aconteceram muitas coisas nesses dias, o movimento ganhou dimensão nacional e ultrapassou a pauta inicial. As
pessoas descobriram a força e querem uma reforma política
séria, querem participar e serem ouvidas.

Ex-prefeito de Caparaó direitos
tem direitos políticos suspensos
O ex-prefeito de Caparaó, Dalmo de Souza Miranda
(PPS), teve os direitos políticos suspensos por oito anos por
deixar três funcionários da prefeitura “à toa” durante o período de trabalho, sentados em bancos de praça da cidade
e sem poderem ir ao banheiro. O caso aconteceu em 2005,
Miranda cumpriu outro mandato no município entre 2009
e 2012. A sentença foi divulgada na segunda-feira (10) pelo
TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais). De acordo
com a sentença da corte, ao expor Anali Moreira, Lionel
de Sá e Dulcio-Mar Vieira a “permanecer durante todo o
expediente em praça pública, sem o exercício de qualquer
atividade produtiva, expondo-os, assim, a situação vexatória e humilhante perante a pequena população local e causando desnecessário dispêndio aos cofres públicos (...) [o
ex-prefeito] acabou por violar os princípios da administração pública: a legalidade, a impessoalidade e a moralidade”.
Anali, Sá e Vieira são ligados politicamente a um outro
ex-prefeito do município. Além de ter tido os direitos políticos suspensos por oito anos, a decisão ainda estabelece
que Miranda terá de ressarcir aos cofres públicos o valor
referente aos salários dos três servidores durante o período
em que estiveram afastados de suas funções. O ex-prefeito
também vai ter de pagar multa no valor equivalente ao dano
causado. Esses valores serão apurados na liquidação da sentença. Durante o processo, comprovou-se que os três servidores não podiam sair de uma área delimitada por Miranda
nem mesmo para ir ao banheiro. Anali, Sá e Vieira ficaram
conhecidos como “banqueiros” pelos moradores de Caparaó, porque tinham de ficar sentados nos bancos da praça.
Miranda alegou em sua defesa que “em momento algum,
o Ministério Público demonstrou os danos aos cofres públicos” e que “essa falta de comprovação é o bastante para a
improcedência do pedido”. O ex-prefeito ainda alegou que
“não há prova de que sua conduta foi culposa ou dolosa no
suposto cometimento do ato ímprobo”.
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Tri-Objetiva - 52
Celso de Medeiros Costa (*)

“É inevitável constatar o oportunismo do alto comando do PT”

Senador Aécio Neves (PSDB-MG),ao acusar o PT de tentar se apropriar dos protestos

Dilma terá de gastar o triplo
para comprar fazenda
A presidenta Dilma autorizou
a compra da Fazenda Buriti,
símbolo da briga entre produtores e índios no Mato Grosso do Sul, mas não dispõe no
orçamento sequer de um terço do valor da propriedade de
15 mil hectares, estimada em
R$ 150 milhões. Por pressão
da bancada estadual, o governo incluiu no Orçamento de
2013 a dotação, insuficiente, de R$ 40 milhões para terras
em “situação de conflito”.

Morte anunciada
Invadida por índios no dia 15 de maio, a fazenda Buriti foi
palco de conflito que levou à morte o índio Oziel Gabriel e
deixou policiais feridos.

Negociação
O governo criou comissão com produtores rurais, índios,
a Funai, a AGU e o Ministério da Justiça para negociar a
compra da fazenda.

Prazo máximo
Segundo o ministro Gilberto Carvalho (Secretaria-geral),
a comissão deverá entregar proposta ao governo e ao proprietário até 5 de agosto.

A quem aproveita
Baderneiros sabem muito bem: depredação de patrimônio
público combina com “licitação emergencial”, a velha jaboticaba brasileira.

Porto Alegre: Dilma compra
casa vizinha ao ex
Se o futuro a Deus pertence, Dilma já garantiu o seu na
cidade do coração em caso de “aposentadoria”: uma bela
casa em estilo colonial português avaliada em R$ 5 milhões, no bairro Tristeza, um dos mais nobres da capital
gaúcha. Será vizinha do ex-marido Carlos Araújo, pai de
sua filha, com quem mantém amizade inabalável e confidente. Mineira, Dilma fez carreira política em Porto Alegre e adora a cidade.

Boa troca
Dilma declarou ao Tribunal Superior Eleitoral três outros
apartamentos na capital gaúcha, mas a casa não chega aos
pés, junto ao rio Guaíba.

Trilha sonora
Para político preso e povo solto: “ah, isso aqui está bom
demais, quem está fora quer entrar, mas quem está dentro
não sai” (Dominguinhos).

PT, nem pensar
O ex-governador do DF Joaquim Roriz não descarta aproximação com históricos adversários. “Só não me peça para
me aliar ao PT”, disse.

Avisa lá
Paralisado com os protestos e aparentemente sem comando, o Brasil lembra a velha piada judaica do patriarca à
beira da morte, cercado por todos os parentes atentos: “E
quem está tomando conta do loja?”

Custo da ignorância
O Itamaraty ainda calcula prejuízo das manifestações.
Mesa, abajur e pelo menos 62 vidraças, além de pichações
e paredes chamuscadas pela tentativa de incêndio devem
custar mais de R$ 60 mil ao Erário.

A caminho da cesta
Os Ministérios do Planejamento e da Justiça pularam fora
da discussão na Câmara, dia 11, sobre o projeto da Lei
Orgânica da Advocacia-Geral da União. O ministro Luís
Adams, chefe da AGU, mandou substituto.

Destinos cruzados
Enquanto o ministro Fernando Pimentel (Desenvolvimento) trata de cooperação na Venezuela, chega ao Brasil nos
próximos dias o governador de Miranda e líder da oposição, Henrique Capriles.

Asa Delta
A presidente do Tribunal de Justiça do
Rio, Leila Mariano, suspendeu a obra
da lâmina superfaturada do anexo 4. A
construtora Lopes Marinho, sucessora
da finada Delta, está sem receber há dois
meses.

Tome tenência, 01!
Os secretários estaduais de Segurança deveriam parar com
a xaropada de “vândalos infiltrados”, exigindo roteiro
prévio de passeatas e identificando in loco os potenciais
agressores, em geral encapuzados.

Apartidário
O PMDB nacional mandou espalhar bandeiras do partido e
de outros como PT, PSDB, PCdoB e PSOL durante os protestos em Brasília para testar a reação dos manifestantes.
Foram todos refutados.

Compra de votos
Os líderes do Governo, Arlindo Chinaglia (PT-SP), e do
PT, José Guimarães (CE), acataram a proposta de Nilson
Leitão (PSDB-MT) para acabar com a figura do cabo eleitoral, caçador de votos.

Vozes da rua
Alvo de inevitáveis piadas em meio aos protestos nas ruas,
Dilma ganhou mais uma: “Se a praça é nossa, agora temos
a velha surda.”

Poder sem Pudor

Homem do diálogo

Ao conversar
com
amigos,
certa vez, o então governador
paranaense Roberto Requião
rejeitava a crítica de que não
tem conversado
muito com os
próprios secretários. Ele fez sua melhor expressão de seriedade e explicou:
- Antes de tomar qualquer decisão, por exemplo, eu
converso com o meu secretário de Segurança Pública...
O ex-governador Requião também era secretário de Segurança do Paraná.

Manifestação pequena sobre as
Grandes manifestações.
1- Mais que informativo é!
2- Povo mais que passivo, até!!
3- Movimento mais que ativo “chulé”!!!
1 - O informativo
veiculou o onírico
– § Já que, de 3 em 3
artigos da nova série,
temos um intervalo,
onde, enquanto descansamos, carregamos
pedras, daremos nossa
manifestação das Manifestações que tomam conta do Brasil. § Várias são as
matérias que lemos, com opiniões variadas sobre tais.
Certamente, é difícil saber qual a razão sobre essas manifestações, porquanto não são poucas as CAUSAS-cousas. E, também, muitos estão se aproveitando disso. §
Todavia, através de informações, via internet, as pessoas
passaram seus sonhos. Por isso, digamos que o sonho
das pessoas está sendo viabilizado e veiculado através
dessas manifestações. Sendo que onírico vem do Grego,
“onéiros” – sonho –, aproveitamos para dizer que esse
sonho, não é o sonho noturno (que é o que temos, de noite, enquanto dormimos), mas, é o sonho diurno – que é o
que temos, de dia, enquanto acordados –, como ensinou
o alemão Ernst Bloch, cognominado “filósofo da esperança”, no sentido da esperança utópica de um mundo
melhor. Claro que cremos na esperança bíblica, que não
é utópica, e que se dirige a um “topós”, que no Grego é
lugar (Jo 14.2). Mas, as pessoas passaram da informação
para o onírico – eu diria! – diurno!! Esperamos para ver
aonde chegarão!!!... Pode ser que, enquanto este artigo
estiver indo para o prelo, e, enquanto dessa concepção,
ele vir a lume ou ser dado à luz, e estiver vigente, tudo
isso já terá chegado a uma situação mais definida! Mas,
todos brasileiros queremos que tudo isso ensine especialmente à classe de políticos – muito especialmente,
aos piores!! –, e que saiamos dessa com um Brasil melhor!!!...
2 - O passivo viabilizou o pacífico – §
O brasileiro é um povo
passivo, e a gente até
ficava meio preocupado
como nosso povo engole
tudo. § Essa manifestação foi quando o povo, que tem
engolido tudo, não agüentou mais. Mas, de passivo, o
povo não deixou de ser pacífico, pois as manifestações
assim querem ser, embora tenham se levantado os aproveitadores – de políticos radicais a baderneiros –. § Há a
deturpação da manifestação não só ativa, mas, passiva,
esta da parte daqueles que querem levar vantagem de
tudo isso, ficando “quietinho”, ou, melhor (pior!), aparentemente, quietos!!!...
3 - O ativo virou atípico – §
O brasileiro de passivo, como
pacífico, virou ativo. § E, em S.
Paulo/SP, de forma atípica, para
não dizer criativa, e, bem bolada: Grupos saíram de lugares
diferentes, vindo se encontrarem
numa concentração. § Atípico,
mais na qualidade e quantidade,
em todo o Brasil, é o fato de que
essas manifestações não estarem,
aparente e verbalmente pelo menos, ligadas a partidos políticos; não tratamos do mérito
e demérito disso, mas que é atípico, pelo menos parcialmente é-o. Avante! Amém!! Até!!!.
1- O sonho tornar-se-á realidade?
2- O passivo-pacífico, “radicalidade”??
3- O atípico tornar-se-á racionalidade???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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Shakespeare disse que “o mundo é um palco”, e acredito que isso
explica em parte o grande desequilíbrio e infelicidade dos dias de hoje”.
Gilclér Regina
Se você quer recuperar
a sabedoria que está registrada em cada etapa de sua
vida, concentre-se no seu
tempo presente. Ao cedermos o controle de nossas
vidas para as burocracias
de plantão, entregamos
também as certezas antes
sustentadas por nossas esperanças.
Na dança absoluta da
vida é o presente que se
impõe. É no presente que a
mercadoria troca de mãos
e o pagamento é feito ou
mesmo um contrato é fechado, um bebê é concebido, ou seja, simplesmente
onde a vida acontece.
É a sua emoção que dá
sentido à sua vida. Você já
deve ter percebido que a
emoção de amanhã é apenas ansiedade e que a de
ontem é apenas recordação
ou talvez culpa.
O sucesso é construído
com a intensidade do nosso presente, do dia de hoje.
E a maior verdade deste
sucesso é que ele ao mesmo tempo inclui e supera
os bens materiais. Quando

não sabemos qual é o caminho, qualquer caminho
serve.
O mundo de hoje é fantástico, cheio de informações, novas tecnologias a
todo instante, mas, é preciso equilibrar a vida profissional com a vida familiar,
a vida social com a vida
espiritual e isso o ajudará a
captar sua plenitude.
A informação vira conhecimento e os eventos da
vida viram experiências.
Quando unimos as duas
situações,
conseguimos
uma coisa mágica chamada sabedoria. E esta é viver
o presente, pois só agora
você pode realizar seus
sonhos. O passado é um
cheque que já foi descontado e o futuro você ainda
não viveu. Você se insere
no mundo através das palavras. Suas e dos outros.
Descobre rapidamente que
as palavras, para se manterem vivas, dependem umas
das outras. Com a prática,
aprende que, para definir
o bem, dependerá do mal.
Que a palavra “alto” traz
na mente a palavra “baixo”. O sucesso, o fracasso.

O dia, à noite, e assim por
diante... E cada palavra
nos apresenta ela mesma
a outra, que é oposta, mas
que a complementa.
O conhecimento e a prática do bem não podem
existir sem o mal, nem a
luz sem a escuridão, nem a
alma feminina sem a masculina...
Desempenhar um papel,
fingir em conformidade
com os outros ou viver
uma vida de verdade? Ser
normal, isto é, seguir as
normas da sociedade ou
ser natural, seguir as leis
da natureza que nos embala desde nossa origem?
A origem da palavra
“sincera” vem da época
dos romanos. Os ricos encomendavam estátuas e
quando o artista errava,
preenchia a falha com uma
correção de cera. Os nobres percebiam esse artifício e ao encomendar a sua
estátua queriam uma obra
autêntica, verdadeira, sem
falhas ou disfarces e “senza cera”, sem cera, ou seja,
“sincera”.
Viver o dia de hoje e buscar de verdade a felicidade

A questão do tempo

é antes de tudo ser sincero
consigo mesmo.
Pense nisso, um forte
abraço e esteja com Deus!
* Gilclér Regina,
palestrante de sucesso, escritor com vários
livros, CDs e DVDs
motivacionais que já
venderam mais de cinco
milhões de exemplares.
Clientes como General
Motors, Basf, Bayer,
SEBRAE, Caixa, Banco
do Brasil compram suas
palestras. Mais de 2000
palestras realizadas no
país e exterior.

UM GOL DE PLACA DO POVO BRASILEIRO

Não poderíamos deixar
de juntarmos aos brasileiros
que desta vez entraram em
campo pela defesa de seus
direitos. Melhor data não seria que esta, em plena realização da Copa das Confederações em nosso país, agora
o mundo tá ligado no Brasil
que vivemos, foram expectadores muitas vezes ao vivo
de nossas reeivindicações,
o brasileiro entrou em cam-

po aproveitando a cobertura
de toda imprensa nacional e
internacional para mostrar
o nosso verdadeiro jogo. O
povo foi as ruas atacou de
maneira saudável as políticas
públicas realizadas em nosso
país com exceção é claro de
alguns poucos vândalos que
se aproveitaram da manifestação para externarem seu
ódio. O brilho das manifestações se deu primeiro em São

Paulo que fez o Brasil todo ir
as ruas para impedir o jogo
dos políticos brasileiros.
O mundo parece também
ter entendido o recado de
nosso povo, mais saúde,
educação, lazer, segurança
pública e redução das tarifas de transporte, digo que
o mundo parece ter entendido pois a imprensa mundial
fez questão de dar ênfase
aos protestos no Brasil de

uma forma solidária ao nosso povo. Torçamos agora
que o Brasil vença a Copa
das Confederações mas que
o grito das ruas brasileiras
possam ecoar junto aos festejos do futebol brasileiro de
maneira ordeira e que a seleção brasileira seja vencedora
da Copa e que a Seleção do
Povo presente as ruas seja
a grande vencedora para um
país melhor para todos nós.

O vestibulando chega correndo ao local da prova, mas
o portão se fecha à sua frente. Ele senta e desaba.Tanto
esforço. Tanta preparação. Tanto estudo. Tudo perdido
por um atraso mínimo de segundos. O pedestre observa
o sinal vermelho, mas decide atravessar correndo porque
está atrasado para um compromisso. Freada brusca. Susto. Talvez ferimentos graves. Tudo por questão de um
segundo de precipitação. O funcionário chega correndo,
esbaforido, bate o cartão e vai para seu local de trabalho.
Ali, precisa de alguns minutos para se recompor. Subiu as
escadas correndo, porque os elevadores estavam lotados
e ele não desejava se atrasar, a fim de não ter descontados
valores ao final do mês em seu salário.
Desculpas se sucedem a desculpas. Não deu tempo.
Não foi possível chegar. Perdi o ônibus. O trânsito estava
terrível na hora em que saí.
Tempo é nossa oportunidade de realização, que devemos aproveitar com empenho. A nossa incapacidade de
planejar o tempo provoca a desarmonia e toda a série de
contratempos. O tempo pode ser comparado a uma moeda. Se tomarmos de uma porção de ouro e cunharmos
uma moeda, poderemos lhe dar o valor de um real. Este
será o valor inscrito mas o valor verdadeiro será muito
maior, representado pela quantidade do precioso metal
que utilizamos. As moedas do tempo têm uma cunhagem
geral, que é igual para todos: um segundo, um mês, um
ano, um século. Mas o valor real dependerá do material
com que cunhamos o nosso tempo, isto é, o que fazemos
dele. Para um correto aproveitamento desse tesouro que
é o tempo, é preciso disciplina.
Para evitar correria, levantemos um pouco mais cedo. Preparemo-nos de forma mais rápida, sem tanta “enrolação”.
Deixemos, desde a véspera, o que necessitaremos para
sair, mais ou menos à mão, evitando desperdícios de minutos a procura disto ou daquilo. Se sabemos que o trânsito, em determinados horários, está mais congestionado,
disciplinemo-nos e nos programemos para sair um pouco
antes, com folga. Esses pequenos cuidados impedirão
que percamos compromissos importantes, que tenhamos
de ficar sempre criando desculpas para justificar os nossos atrasos, que tenhamos taquicardia por ansiedade ao
ver o relógio dos segundos correr célere, demarcando os
minutos e as horas.
***
Na órbita das nossas vidas, não joguemos fora os tempinhos tantas vezes desprezados.
Aproveitemos para escrever um ligeiro bilhete de carinho a alguém que esteja enfrentando momentos graves.
Telefonemos a um familiar ou amigo que não vejamos
há muito tempo. Cuidemos de um vaso de planta. Desenvolvamos idéias felizes para fazer o bem a alguma pessoa
que saibamos necessitada.
Valorizemos os minutos para descobrir motivos gloriosos de viver, para aprender a amar a vida e iluminar o
nosso caminho.
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Por 10×5 votos, vereadores decidem
não instaurar Comissão Processante

Em sessão ordinária realizada na quinta-feira, 20, a
Câmara Municipal de Manhuaçu colocou em votação
o pedido de abertura de CP
(Comissão Processante). A
solicitação havia sido protocolada há alguns dias na Câmara pelos cidadãos Thiago
Bezerra da Silva e Jerônimo
Rosa da Silva, com base no
Relatório Final da Comissão
Legislativa que apurou denúncias de irregularidades na
Administração Municipal,
nos últimos meses. Durante
toda a reunião, presidida por
Maurício de Oliveira Júnior, o
plenário esteve lotado, com a
presença de alunos da EE São
Vicente de Paulo, representantes de segmentos sociais,
membros do secretariado municipal e cidadãos em geral.
De acordo com o Regimento Interno, para a abertura de
Comissão Processante seriam
necessários os votos favoráveis de dois terços do plenário
– no caso de Manhuaçu, dez
vereadores -. No entanto, o
plenário optou pelo arquivamento do pedido, com a votação que teve como resultado
dez votos contrários à CP e
cinco votos favoráveis.
Antes da votação, foi concedida a palavra franca aos
vereadores que, em sua maioria, fizeram seus pronunciamentos. Também se manifestaram os vereadores que
integraram a Comissão Es-

O

pecial Mista composta pelos
Vereadores João Gonçalves
Linhares Júnior (Presidente),
Fernando Gonçalves Lacerda
(Relator) e Paulo César Altino
(Membro).
As denúncias: O
trabalho de apuração da Câmara iniciou-se a partir de
Ofício (nº 147/2013, de 25
de Fevereiro deste ano) encaminhado pela Promotora de
Justiça Dra. Geannini Maelli
Mota Miranda, que requisitou à Casa Legislativa esclarecimentos acerca de possíveis contratações irregulares
praticadas pelo Município,
através da Lei Municipal nº
3.267/2013 e a falta de nomeação das pessoas concursadas.
Imediatamente, o Presidente
Maurício Júnior apresentou a
Resolução nº 008/2013, de 06
de Março, nomeando a Comissão Especial Mista, aprovada pelo plenário.
A partir de então, a Comissão realizou exaustivo trabalho de análise de documentos que foram solicitados do
Executivo Municipal, além
de serem ouvidos servidores e
testemunhas.
Uma das irregularidades
constatadas trata do que ocorreu em 21 de Janeiro de 2013,
quando o Prefeito enviou ao
Poder Legislativo o Projeto
de Lei nº 006/2013, buscando
autorização para contratação
de vinte e cinco serventes
escolares para trabalharem

s cinco votos favoráveis à abertura da
Comissão Processante
foram dados pelos Vereadores
Fernando Gonçalves Lacerda, João Gonçalves Linhares
Júnior, Paulo César Altino,
Eli de Abreu e Maurício de
Oliveira Júnior.
Os votos contrários à abertura da CP foram os dos
Vereadores Anízio Gonçalves
de Souza, Aponísia dos Reis,
Francisco de Assis Dutra,
Francisco de Oliveira, Gilson César da Costa, Hélio Ferreira,
Jânio Garcia Mendes, Jorge Augusto Pereira, Juarez Cleres
Elói e Rogério Filgueiras Gomes. Com este resultado, houve
arquivamento do pedido na Casa Legislativa.
O Relator da Comissão Especial Mista, Fernando Lacerda, considerou que “foi mais uma etapa cumprida pela Câmara. Estamos tranquilos. Quando fizemos o relatório, nos
pautamos em, simplesmente, mostrar fatos e documentos que
nós colecionamos nos autos. Enquanto Relator, em nenhum
momento coloquei qualquer fato que não tivesse prova substancial e concreta dentro dos autos. Mas, a Câmara é soberana. Cada vereador tem o seu livre arbítrio de votar de acordo
com aquilo que ele entende como certo. Prevaleceu a maioria. O Estado Democrático de Direito é isso. A maioria vence.
E, hoje, venceu a maioria, pelo arquivamento da denúncia.

apenas no mês de Janeiro,
tendo como motivo para estas contratações o período de
férias das serventes das creches. No entanto, em 06 de
fevereiro, o Chefe do Executivo, através do seu Chefe de
Gabinete, requereu a devolução do citado Projeto de Lei,
apesar de o mesmo não ter
sido ainda apreciado pelo plenário da Câmara Municipal.
Neste contexto, os vereadores
questionaram então: “Como
explicar um projeto enviado
no final do mês de janeiro
retroagindo seus efeitos ao
início daquele mês, visando
autorização para contratação
de serventes escolares para
trabalhar no mês de Janeiro
e que é retirado sem aprovação?”
De acordo com o relatório, este procedimento
caracteriza-se como contratação irregular, considerando
a inexistência de autorização
legislativa para tal, bem como
a não realização de concurso
público.
Ainda conforme o relatório, a Secretária Municipal de
Educação, Gelvânia Câmara
Marques, teria sido exonerada
do cargo de Secretária em 14
de Janeiro deste ano, por meio
do Decreto Municipal nº 145.
“E isto se deu porquanto esta
Senhora tomaria posse, como
de fato o fez, como servidora pública estadual em 15 de
janeiro de 2013, e não seria

possível o acúmulo de cargos.
[...] Em 26 de fevereiro de
2013, foi publicado no Diário
Oficial do Estado, a disponibilidade da então servidora
pública estadual para ocupar o
cargo de Secretária Municipal
de Educação, com ônus para
a Prefeitura de Manhuaçu.
[...] Desta forma, no mesmo
dia 26 de fevereiro, o Exmo.
Senhor Prefeito assinou o
Decreto nº 215, nomeando
novamente a Excelentíssima
Senhora Sra. Gelvânia Câmara Marques para o cargo de
Secretária Municipal de Educação. [...] Assim sendo, entre
os dias 14 de janeiro e 26 de
fevereiro de 2013, a Sra. Gelvânia não exerceu, de direito,
o cargo de Secretária Municipal de Educação, mas o exerceu de fato, com a anuência
do Excelentíssimo Senhor
Prefeito, tendo esta participado ativamente da Secretaria
Municipal de Educação, na
condição de Secretária. [...] A
Secretária Gelvânia Câmara
Marques participou de reunião do FUNDEB, de encontro do UNDIME, como afirma testemunha. E esses fatos
são comprovados através de
sites oficiais anexos, onde se
vê a participação da Excelentíssima Senhora Secretária,
em plena atividade. [...] Ao
participar de reunião da UNDIME houve recebimento de
diária dos cofres municipais,
num claro desvio de finalida-

Os votos contrários à abertura da CP foram os dos Vereadores Anízio Gonçalves de Souza, Aponísia dos Reis, Francisco
de Assis Dutra, Francisco de Oliveira, Gilson César da Costa,
Hélio Ferreira, Jânio Garcia Mendes, Jorge Augusto Pereira,
Juarez Cleres Elói e Rogério Filgueiras Gomes. Com este resultado, houve arquivamento do pedido na Casa Legislativa.

de, conquanto a mesma não
era a Secretária Municipal de
Educação”, cita o relatório.
Um terceiro fato relacionado foi o “convênio firmado entre a Prefeitura de
Manhuaçu e o MEC visando
dotar os servidores municipais efetivos, lotados na Secretaria M. de Educação, de
melhores condições de ensino. Trata-se, na verdade, de
um curso de pós-graduação
em gestão escolar, realizado
perante a Universidade Federal de Viçosa. [...] Tratando-se de uma situação atípica, o
curso é recomendado apenas
para os servidores efetivos
e não para os contratados.
[...] Compulsando a lista de
inscrições no referido curso,
podemos ver que a lista de
inscrições feita no ano de
2012 foi alterada no ano de
2013, tendo sido inserida na
mesma os nomes da Exma.
Senhora Secretária M. de

Educação, Gelvânia Câmara
Marques, e de seu filho Sr.
Gederson Câmara Marques.
Ela, exercente de cargo de
confiança, e ele, seu filho,
sequer servidor contratado
da Sec. M. de Educação. [...]
Ademais, o Exmo. Senhor
Prefeito, Nailton Cotrim Heringer, num ato de desrespeito e afronta à lei e aos poderes constituídos, retardou em
atender a ofícios da Câmara
Municipal,
prejudicando
considerável e relevantemente os trabalhos desta Comissão, que não teve tempo
suficiente para o acesso a informações importantes e que
poderiam comprovar ainda
mais, as irregularidades e arbitrariedades perpetradas por
esta administração municipal”, registra o relatório.
O documento foi encaminhado ao Ministério ao
Público.

VOTAÇÃO
Entendo que deveríamos ter
aberto a Comissão para ouvir o Prefeito, mas também
sou um defensor das Leis. A
Lei fala que a maioria decide,
então que seja assim, que Deus
abençoe Manhuaçu, e, que a
partir de hoje, que isto seja um
marco em sua Administração
e que haja mais diálogo com a
Câmara”. Explicou o vereador
Fernando

fazer este trabalho de apuração na comissão e o fizemos.
[...] Eu coloco minha cabeça
no travesseiro e durmo sossegado, com o sentimento de
dever cumprido. Nós cumprimos a Lei”.

“Cada um é responsável

O Presidente da Comissão,
pelo seu ato, seu voto.
Vereador Inspetor Linhares, Então, quem votou para que
mencionou que “nós fizemos fosse arquivada esta CP que
nosso trabalho e constatamos justifique isto com o povo”.
irregularidades sim. Esclarec- Disse o vereador Linhares.
emos a todos os vereadores tal
situação. Mas, cada um é responsável pelo seu ato, seu voto.
Então, quem votou para que fosse arquivada esta CP que justifique isto com o povo. O que tínhamos que fazer, fizemos. Agora, deixamos com o Ministério Público que, se entender que
existem as irregularidades, tome as providências cabíveis”.
Vereador Paulo César Altino, Membro da Comissão, frisou que “o relatório foi muito bem feito. Não temos nada contra a pessoa do Nailton e nem da secretária de Educação, mas,
sim quanto a forma de administrar. Fomos convocados para

Vereador Jorge Augusto
Pereira, que votou contra a abertura da CP, argumentou que
sua decisão baseou-se na intenção de evitar um novo desgaste
“Eu coloco minha cabeça
no município. “Tive uma conno travesseiro e durmo
versa com o Prefeito. Ele falou sossegado, com o sentimenque, de agora pra frente, vai to de dever cumprido. Nós
começar a trabalhar dando sat- cumprimos a Lei”. Frisou o
vereador Paulo Altino
isfação para a Câmara, o que é
dever do Executivo. Se pensarmos bem, o entra-e-sai de Prefeito, com a cassação, a passagem
pelo Ministério Público, ocasionam um desgaste muito grande
para o município. Observando esta situação, achei melhor dar
uma chance para o Prefeito, uma vez que ele justificou (no encontro) todas estas irregularidades, acompanhado da Secretária
e da Assessoria Jurídica da Prefeitura. Então, baseado nisto, eu
e os demais vereadores que votaram contra a CP decidimos dar
uma oportunidade para ver se Manhuaçu não para, e, assim,
possamos dar continuidade ao nosso trabalho”.

Assessoria de Comunicação CMM
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Escola pede socorro
A Presidente do Conselho
Escolar da EM São Vicente
de Paula (CAIC), Luceli
da Costa Souza, se pronunciou, fazendo um desabafo
no plenário sobre a situação
precária que se encontra a
instituição de ensino. Luceli
relatou situações como ferrugem nas portas, oferecendo
riscos de ferimentos às crianças ali atendidas; cozinha em
situação precária e inexistência de extintores de incêndio,
além de merenda e torneiras
insuficientes para atender os
duzentos alunos atendidos
diariamente na escola. “Onde
estão os Direitos da Criança e
do Adolescente? Falta lápis,
falta tudo no CAIC”, relatou.
Ao concluir sua fala, Luceli
agradeceu aos vereadores que
visitaram o CAIC, atendendo
a solicitação feita.
Neste contexto, Vereador
Inspetor Linhares solicitou

A Presidente do Conselho Escolar da EM São Vicente de Paula
(CAIC), Luceli da Costa Souza, “Onde estão os Direitos da Criança e do Adolescente? Falta lápis, falta tudo no CAIC”, relatou.

a realização de vistoria por
parte do Corpo de Bombeiros,
Vigilância Sanitária, Secretaria
de Educação e Perícia Técnica
a Polícia Civil, acompanhados
pelos Vereadores, em todas as
escolas e creches do município,
averiguando a situação de cada
uma.
A Vereadora Aponísia dos

Reis solicitou que este trabalho
de inspeção ocorra também
nas escolas estaduais de Manhuaçu.
Vereador Eli de Abreu (1º
Sec.) relatou que fez fotos da
escola durante sua visita e irá
disponibilizá-las para anexálas na reivindicação feita pela
Câmara.

Lei do Deputado Dr. Wilson Batista sobre
prevenção do câncer é sancionada

Mais uma lei de autoria
do deputado Dr. Wilson
Batista foi sancionada em
30 de abril. A norma, que
trata da utilização de unidades móveis de prevenção
do câncer pelo Governo de
Minas, tem como objetivo
principal, levar os exames
de prevenção do câncer como a mamografia, o Papanicolau e o PSA - às regiões
mais distantes, o que permitirá o diagnóstico inicial do
câncer.
A Lei 20.658 institui a
prevenção do câncer através
de unidades móveis instaladas em veículos adaptados,
que contarão com mamógrafos, salas ginecológicas
e para coleta de sangue,
além de uma equipe multidisciplinar treinada e que
atuará de forma coordenada com os centros de alta
complexidade em oncologia
de Minas Gerais. As unidades percorrerão municípios
estratégicos levando assistência especializada de prevenção do câncer de mama,
colo uterino, próstata, pele,
lábio, boca e orofaringe.
A política pública estabelecida pela lei permitirá
uma estrutura avançada de
assistência médica fora do
contexto hospitalar, reduzindo as desigualdades regionais e preenchendo um
vazio assitencial de milhares de pessoas, que abrange
cerca de 50% das mulheres,
que até o momento não tinham acesso ao principal

aliado do diagnóstico precoce do câncer de mama:
a mamografia. Permitirá,
além da assistência, garantia
de qualidade, uma vez que
o rastreamento do câncer
com a mamografia é pouco
confiável no Brasil. Estudos
realizados
demonstraram
que 34% dos mamógrafos
do país apresentam problemas na infraestrutura, 24%
nos processos que controlam a qualidade da imagem
e a dose da radiação e 28%
discordância em relação à
interpretação dos exames.
A lei garantirá também o
acesso aos exames, encaminhamento extremamente rápido para complementação
da investigação diagnóstica
e o início do tratamento em
eventual confirmação da doença.
A norma traz aos mineiros
e mineiras a tranquilidade
do diagnóstico precoce de
uma doença temida e que, na
grande maioria das vezes, só
pode ser combatida quando

descoberta no início, garantindo não só a cura, mas sobretudo um tratamento com
menos sofrimento, menores
sequelas e maior qualidade
de vida.
FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA - Com recursos de emenda parlamentar do deputado Dr. Wilson
Batista na ordem de R$1,3
milhão e em parceria com o
Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano
Varella, a primeira Unidade
Móvel de Prevenção está
prestes a percorrer os municípios mineiros levando
os exames de prevenção do
câncer. A previsão é de que
em menos de 60 dias ela
possa começar os trabalhos
na Zona da Mata.
A unidade contará com
um mamógrafo, uma sala
ginecológica, outra para coleta de sangue e um consultório para exames clínicos,
tudo construído em atendimento às normas de acessibilidade.
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Palavra do Presidente
O Presidente Maurício Júnior considerou
dois pontos importantes nesta reunião. Um
deles foi o elogio à iniciativa de professores e alunos da EE São Vicente de Paulo
em conhecer a Casa Legislativa e aprender sobre o trabalho dos vereadores, sob a
coordenação do Professor Marcos Cabral.
“A presença, a participação popular, como
a dos estudantes, engrandece a Democracia, ainda mais neste momento em que
tantas manifestações revelam o descrédito
da população com a classe política. Cabe a
nós vereadores sermos semeadores da esperança e da dignidade”, destacou.
Outra questão foi quanto ao momento
de votação do pedido de instauração da
CP. De acordo com o Presidente, a Câmara
cumpriu seu papel, agindo com eficiência.
“Temos lutado para fazer um Poder Legislativo independente e atuante. [...] Vários
vereadores discursaram antes da votação.
Inclusive eu que, naquele instante, me despi da situação de Presidente e me coloquei

na condição de vereador para me pronunciar. Defendi a abertura da CP porque o
povo clama por satisfações. O povo quer
saber o que se passa com os seus governantes. Digo mais: estudei o brilhante
relatório formulado pelos Vereadores Fernando Lacerda, Juninho Linhares e Paulo
Altino, documento este que revelou competência no cumprimento do dever e, ali,
há indícios de sobra de irregularidades
gravíssimas. Então, penso que este resultado da votação seja uma derrota do povo.
Agora, está nas mãos do Ministério Público. Resta-nos esperar que o MP faça o
dever que alguns vereadores entenderam
por bem não fazê-lo, de punir, fiscalizar e
cobrar. Tenho minha consciência tranquila
de que fiz o melhor, fiz o certo”, pontuou
Maurício Júnior.
Ainda nesta sessão legislativa, foram
aprovados Requerimentos, Moções e Indicações dos Vereadores.
Assessoria de Comunicação CMM

Comandante da PM e o
chefe da Polícia Civil

Em entrevista concedida no domingo (23), em Belo Horizonte,
o comandante da Polícia Militar
de Minas Gerais, coronel Márcio
Sant’Ana, e o chefe da Polícia Civil
do Estado, delegado Cylton Brandão
da Matta, falaram sobre a atuação
conjunta das corporações para prevenir e investigar os atos de violência
durante as manifestações na capital
mineira. Segundo as forças de segurança do Estado, os atos de vandalismo como depredação, agressão e
saques são considerados inaceitáveis
e já estão sendo desenvolvidas ações
para garantir a segurança dos cidadãos durante os protestos.

Foto: Renato Cobucci

O coronel Sant’Ana, da PM (esq.), e o delegado Cylton Brandão falam durante entrevista

Polícia já sabe quem matou
jornalista em Ipatinga

A Polícia Civil já definiu
a autoria do assassinato do
jornalista Rodrigo Neto, executado a tiros em 7 de março
deste ano, no Bairro Canaã,
em Ipatinga, no Vale do Aço.
Em nota, a polícia informou
que o caso deve ser esclarecido nos próximos dias e
haverá uma coletiva de imprensa para divulgar todas as
informações.
Para não prejudicar as
investigações, não serão
divulgados mais detalhes,
nem os nomes de possíveis
envolvidos. Em maio, foram
cumpridos 12 mandados de
busca e apreensão em Ipatin-

ga e cidades próximas relacionados ao caso.
Outro crime: Na primeira
semana de maio, um fotógrafo freelancer do Jornal
Vale do Aço também foi
assassinado. Walgney Carvalho foi executado a tiros
dentro de um pesque-pague
que costumava frequentar
em Coronel Fabriciano, na
Região do Rio Doce. Um
homem encapuzado chegou
armado e atirou três vezes
à queima-roupa contra a
vítima.
O suspeito fugiu em uma
moto que o esperava na rua.
Na época, a polícia afirma

que ainda não pode afirmar
que os dois assassinatos têm
ligação.
Entenda o caso: Em 7 de
março, em Ipatinga, dois
homens passaram em uma
moto e atiraram no repórter
Rodrigo Neto. Ele chegou a
ser socorrido e levado para
o Hospital Municipal, mas
não resistiu aos ferimentos.
O jornalista denunciava uma
série crimes cometidos por
um esquadrão da morte que
seria formado por policiais.
O fotógrafo Walgney Carvalho também atuava nesta
área e estaria produzindo um
dossiê junto com Rodrigo.
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Grande desfile comemo

Por Devair G. Oliveira

D

ia 22 de junho de
2013 foi para os moradores de Lajinha um
dia para entrar na história.
Foi com muita alegria que
o povo foi para as ruas para
comemorar o 75º aniversário
do município. Mostrando o
seu estilo o novo prefeito de
Lajinha, Lúcio Sebastião dos
Santos, mostrou sua marca,
menos discurso e mais ação,
fez uma festa simples sem
sacrificar os cofres públicos
priorizando assim a saúde e
a educação. Veja a programação: Dia 21 show com a
Banda Fator RG7 e Banda
Black e White, dia 22 houve a inauguração do Pronto
Atendimento às 15 horas e a
noite dois shows: Cristiano
e Raphael e depois a Banda
Sh22, dia 23/06 MotoCross.
O desfile preparado pela
Secretária de Educação
Cleuselena da Silva Neves,
fez uma retrospectiva da música desde a mitologia Grega,
com Orfeu e Eurídice, dando
ênfase aos anos 50, 70 e 80,
lembrando nomes consagrados como Carmem Miranda,
Rei do Baião Luiz Gonzaga,
Elvis Presley com seu ritmo frenético se imortalizava nos Estados Unidos, nos
anos 50. Foi um belo desfile, as crianças e jovens das
escolas representando um
tempo que passou, trazendo
recordações das lembranças
musicais que cada um tem
guardado em sua memória,
uma verdadeira história narrada pelo locutor Alexandro.
“Com o desenvolvimento
tecnológico, logo a arte invadiu as casas, atravessou
fronteiras e mudou hábitos.
“É proibido proibir” foi o
lema dos anos 60 e no Brasil
tinha até uma letra de Roberto Carlos dizendo que era
proibido fumar... nos anos
70, apesar dos conflitos em
várias partes do planeta, tudo
acabava nas pistas de dança
e a discoteca virou moda. Já
no início da década seguinte,
novos aparelhos eletrônicos
revolucionaram o mundo da
música. Entraram em cena
Michael Jackson e Madona,
rei e rainha do Pop, ao mesmo tempo em que no Brasil,
apesar da repressão social,
nossas crianças, ainda inocentes viajavam em balões
fantásticos e naves espaciais
no universo infantil dos anos
80. Alheios a tudo, ou não,
rebeldes sem causa se juntavam em várias tribos contrastantes...
Mas, a batida acelerou o
compasso... e o mundo não
mais caminha, voa! Enfim,
com a globalização do mercado, a música assume a
condição de produto descartável e passageiro...
Sim, tudo junto e misturado, na mesma onda, no
mesmo quadrado, no mesmo

volume...
Seria uma questão de modismo ou cada um tem que
dançar conforme a música?
Aliás, quando se fala em
música, a fronteira entre o
bom gosto e o mau gosto
é nebulosa e muitas vezes
esconde uma palavra que
ninguém quer pronunciar:
preconceito.
Portanto não importa o
gênero musical! A música
é, por excelência, a voz que
canta os grandes acontecimentos... mas tudo passa,
tudo passará! O que hoje
encanta, amanhã será lembrança... e outros sons virão
para embalar novas gerações que um dia também
hão de recordar, como você
recorda agora, afinal, não dá
para parar a música”!
Secretária de
Educação Cleuselena

A secretária de educação
saudou a todos os presentes
no evento, agradeceu ao prefeito Lucinho pelas conquistas em sua administração que
em pouco tempo de governo
tem priorizado a saúde e a
educação. “Educar é, acima
de tudo, amar enfrentando
desafios que proporcionam
um olhar crítico e desejoso de ver nossa cidade se
desenvolver. A verdadeira
descoberta das riquezas e do
potencial de um país e de sua
gente acontece por uma única rota: a educação. Por mais
árdua que seja a luta, por
mais distante que um ideal
se apresente, por mais difícil
que seja a caminhada, existe
sempre uma maneira de vencer: a nossa fé, pois quando
todos se dão as mãos, metade da batalha está vencida.
Quando seus pensamentos
se unem em favor do bem
comum, tudo tende a dar
certo e os troféus da vida são
alcançados com dedicação,
perseverança e honestidade.
Mudar é um ato de coragem, é aceitação plena e
consciente dos desafios... é
trabalho árduo para hoje, é
trabalho duro para o agora.
Os frutos só virão amanhã.
Mas, quando temos a certeza de estarmos no rumo certo, a caminhada é tranquila.
Quando temos fé e firmeza
de propósito, concluímos
que não é difícil educar, mesmo com todos os obstáculos.
Agradeço à todos que incansavelmente, nos ajudaram na realização do desfile
em comemoração aos 75
anos de emancipação de nosso município, em especial à
prefeitura Municipal, na pessoa do Exmo Prefeito Lúcio
Sebastião dos Santos e do
vice-prefeito Antônio Sérgio
da Silva, agradeço também
todas as escolas participantes
pelo empenho e dedicação.
Obrigado à todos e, especialmente a Deus.
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Hospitais deverão informar atendimento de menor alcoolizado

Serviços de saúde privados e públicos terão que comunicar este tipo de atendimento para as autoridades competentes.
Recebeu parecer pela legalidade, na forma do substitutivo nº 1, o Projeto de Lei
(PL) 2.623/11, do deputado
Arlen Santiago (PTB), que
determina a comunicação,
por parte dos hospitais, clínicas e postos de saúde, na
ocorrência de embriaguez ou
de uso de drogas por criança ou adolescente. O projeto
foi analisado pela Comissão
de Constituição e Justiça da
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) em
reunião na manhã desta terça-feira (18/6/13). O relator
foi o presidente da comissão,
deputado Sebastião Costa
(PPS).
Originalmente, a proposição tem objetivo de obrigar os hospitais, postos de
saúde e clínicas públicas
ou privadas, localizadas no
Estado, a comunicar aos órgãos públicos e a registrar

em um cadastro as ocorrências com todas as crianças
e adolescentes que tenham
sido atendidos nos setores de
emergência por consumo excessivo de álcool ou por uso
de drogas. De acordo com o
projeto, a unidade de saúde
que descumprir o que ficou
estabelecido será penalizada
com multa.
O PL 2.623/11 determina
também que a Delegacia
de Proteção à Criança e ao
Adolescente (DPCA) e o
conselho tutelar da região
deverão ser imediatamente
informados da ocorrência,
assim como os pais ou responsáveis legais. Atribui
ainda competência aos órgãos públicos de apurar as
circunstâncias dos fatos,
estabelecer responsabilidades pelo ocorrido e aplicar
medidas cabíveis em conformidade com o Estatuto

CANTINHO DE FÉ
por

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

O balão vai subindo...

Numa pracinha típica do interior, um ancião
ganhava a vida vendendo balões. Para fazer propaganda de seu produto, soltou um balão vermelho, que o vento foi levando. Vendo aquilo, várias
crianças correram para perto do vendedor, admirando o balão que subia sem nenhum obstáculo.
Para alegrá-las ainda mais, o ancião liberou um
outro balão, agora de cor azul. Igual ao primeiro, o
balão azul tomou o rumo das alturas, provocando
semelhante alegria na criançada.
Depois, soltou um balão branco, depois um amarelo...
Um garotinho no meio da criançada tinha os
olhos fixos nos balões. E uma curiosidade despertou sua atenção: por que o vendedor de balões não
solta o balão preto? Será que não subiria como os
demais? Intrigado, dirigiu-se ao ancião e foi logo
perguntando: “Moço, por que o senhor não solta
o balão preto? O senhor acha que ele não subiria
como os outros?”
Sorrindo, o vendedor disse: “Vou lhe responder
com uma ação”. E em seguida, cortou a linha que
prendia o balão preto à sua carrocinha. À semelhança dos outros, o balão preto subiu garboso
até desaparecer além das nuvens. E a explicação:
“Meu filho, não é a cor do balão que o faz subir. É
o que ele tem dentro dele”.
O que nos faz subir na direção de Deus não é
a nossa aparência (1Sm 16.7). O que faz o nosso
culto aceitável não é a forma, e sim o conteúdo.
É muito fácil tirar conclusões precipitadas e achar
que o que faz um balão subir é a sua cor. Nossos
julgamentos são limitados pelas nossas percepções. E o que percebemos é sempre incompleto e
às vezes defeituoso. Apenas Deus tem total acesso
à nossa interioridade. E a maravilha das maravilhas é que mesmo tendo total acesso à intimidade
de nosso ser, ainda nos ama e nos recebe de braços
abertos.
Você está investindo em seu coração?

da Criança e do Adolescente
(ECA). Atribui também aos
conselhos tutelares o acompanhamento anual da evolução social, escolar e familiar
da criança ou adolescente
vítima do consumo excessivo de álcool ou por uso de
drogas.
No entanto, segundo o relator, a proposição não menciona quais seriam os órgãos
públicos a serem notificados
e ainda atribui competências
a eles. Lembrou ainda que o
conselho tutelar é um órgão
permanente e autônomo.
Em vista desta e de algumas
impropriedades, que, segundo o relator, são passíveis de
retificação, ele apresentou o
substitutivo nº 1.
Desta forma, o novo texto
determina quais são os órgãos públicos que devem ser
notificados – conselho tutelar, Juizado da Infância e da

Juventude ou autoridade judiciária competente –, além
dos pais ou responsáveis,
nos casos de uso de álcool
e outras drogas por crianças
e adolescentes atendidos em
serviços de saúde públicos
ou privados.
O substitutivo nº 1 estabelece ainda que os órgãos públicos citados devem aplicar
as medidas cabíveis, em
conformidade com o ECA
e demais normas vigentes,
e mantém as multas e penalidades para quem descumprir o previsto na futura lei.
O PL 2.623/11 precisa ser
analisado pelas Comissões
do Trabalho, da Previdência
e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária antes de seguir
para o Plenário em 1º turno.
A comissão analisou outras proposições. Consulte o
resultado da reunião.

O relator foi o presidente da comissão,
deputado Sebastião Costa (PPS).

Os cinco maiores
arrependimentos antes de morrer

Recentemente foi publicado nos Estados Unidos
um livro que tem tudo para
se transformar em um best
seller daqueles que ajudam
muita gente a mudar sua
forma de enxergar a vida.
“Os cinco principais arrependimentos de pacientes
terminais” foi escrito por
Bronnie Ware, uma enfermeira especializada em cuidar de pessoas próximas da
morte.
Para analisar a publicação, o Hospital Albert Einstein convidou a Dra. Ana
Cláudia Arantes – geriatra
e especialista em cuidados
paliativos – para comentar,
de acordo com a sua experiência no hospital, cada um
dos arrependimentos levantados pela enfermeira americana.
Veja o que ela falou:
1. Eu gostaria de ter tido
coragem de viver uma vida
fiel a mim mesmo, e não a
vida que os outros esperavam de mim
À medida que a pessoa
se dá conta das limitações
e da progressão da doença,
esse sentimento provoca
uma necessidade de rever os
caminhos escolhidos para a
sua vida, agora reavaliados
com o filtro da consciência
da morte mais próxima”,
explica Dra. Ana Cláudia.
É um sentimento muito frequente nessa fase. É
como se, agora, pudessem
entender que fizeram escolhas pelas outras pessoas e
não por si mesmas. Na verdade, é uma atitude comum

durante a vida. No geral,
acabamos fazendo isso porque queremos ser amados e
aceitos. O problema é quando deixamos de fazer as
nossas próprias escolhas”,
explica a médica.
Muitas pessoas reclamam
de que trabalharam a vida
toda e que não viveram tudo
o que gostariam de ter vivido, adiando para quando
tiverem mais tempo depois
de se aposentarem. Depois,
quando envelhecem, reclamam que é quando chegam
também as doenças e as dificuldades”, conta.
2. Eu gostaria de não ter
trabalhado tanto
Não é uma sensação que
acontece somente com os
doentes. É um dilema da
vida moderna. Todo mundo
reclama disso, diz a geriatra.
“Mas o mais grave é
quando se trabalha em algo
que não se gosta. Quando a
pessoa ganha dinheiro, mas
é infeliz no dia a dia, sacrifica o que não volta mais: o
tempo”, afirma.
“Este sentimento fica
mais grave no fim da vida
porque as pessoas sentem
que não têm mais esse tempo, por exemplo, pra pedir
demissão e recomeçar”.
3. Eu gostaria de ter tido
coragem de expressar meus
sentimentos
“Quando estão próximas
da morte, as pessoas tendem
a ficar mais verdadeiras.
Caem as máscaras de medo
e de vergonha e a vontade
de agradar. O que importa,
nesta fase, é a sinceridade”,

conta.
“À medida que uma doença vai avançando, não é
raro escutar que a pessoa
fica mais carinhosa, mais
doce. A doença tira a sombra da defesa, da proteção
de si mesmo, da vingança.
No fim, as pessoas percebem que essas coisas nem
sempre foram necessárias”.
“A maior parte das pessoas não quer ser esquecida,
quer ser lembrada por coisas boas. Nesses momentos finais querem dizer que
amam, que gostam, querem
pedir desculpas e, principalmente, querem sentir-se amadas. Quando se dão
conta da falta de tempo,
querem dizer coisas boas
para as pessoas”, explica a
médica.
4. Eu gostaria de ter mantido contato com meus amigos
“Nem sempre se tem histórias felizes com a própria
família, mas com os amigos,
sim. Os amigos são a família
escolhida”, acredita a médica. “Ao lado dos amigos nós
até vivemos fases difíceis,
mas geralmente em uma relação de apoio”, explica.
“Não há nada de errado
em ter uma família que não
é legal. Quase todo mundo
tem algum problema na família. Muitas vezes existe
muita culpa nessa relação.
Por isso, quando se tem
pouco tempo de vida, muitas vezes o paciente quer
preencher a cabeça e o tempo com coisas significativas
e especiais, como os momentos com os amigos”.

“Dependendo da doença,
existe grande mudança da
aparência corporal. Muitos
não querem receber visitas e
demonstrar fraquezas e fragilidades. Nesse momento,
precisam sentir que não vão
ser julgados e essa sensação
remete aos amigos”, afirma.
5. Eu gostaria de ter me
deixado ser mais feliz
“Esse arrependimento é
uma conseqüência das outras escolhas. É um resumo
dos outros para alguém que
abriu mão da própria felicidade”.
“Não é uma questão de ser
egoísta, mas é importante
para as pessoas ter um compromisso com a realização
do que elas são e do que elas
podem ser. Precisam descobrir do que são capazes, o
seu papel no mundo e nas
relações. A pessoa realizada
se faz feliz e faz as pessoas
que estão ao seu lado felizes
também”, explica.
“A minha experiência
mostra que esse arrependimento é muito mais dolorido entre as pessoas que
tiveram chance de mudar alguma coisa. As pessoas que
não tiveram tantos recursos
disponíveis durante a vida e
que precisaram lutar muito
para viver, com pouca escolha, por exemplo, muitas
vezes se desligam achando-se mais completas, mais
em paz por terem realmente
feito o melhor que podiam
fazer. Para quem teve oportunidade de fazer diferente e
não fez, geralmente é bem
mais sofrido do ponto de
vista existencial”, alerta.
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POLÍCIA
Homem é preso acusado de
estuprar enteada de 10 anos
Um homem acusado de
abusar sexualmente de sua
enteada de 10 anos, foi preso pela Polícia Militar, na
noite de quarta feira (19), na
zona rural de Muriaé.
Segundo a PM, militares
se deslocavam para a região,
após denúncias feitas por
um sitiante, informando sobre a presença de elementos
em atitude suspeita, rondando sua propriedade. No trajeto, policiais avistaram um
homem que, ao ver a viatura, saiu correndo e entrou no
mato. Ele foi perseguido e
capturado. Ao conferir uma
fotografia que estava na
viatura, os militares constataram que se tratava do
homem suspeito de estuprar
uma menina de 10 anos, filha de sua companheira, e
que foi denunciado na noite

do dia (18). Ainda de acordo
com a PM, o acusado confessou ter abusado da criança. Com ele foram encontradas peças de roupas dentro
de uma bolsa, uma faca de
cozinha e uma panela.
O homem foi conduzido

para a Delegacia Regional
, onde foi apresentado à Polícia Civil. A mãe da vítima
compareceu à DP e o suspeito foi autuado pelo delegado
de plantão e encaminhado
ao Presídio Municipal.
Policia e Cia

Na tarde da ultima quarta-feira, dia 19 de junho, a Policia Militar recebeu denuncia anônima noticiando que
um adolescente de 17 anos
estaria traficando drogas ilícitas no bairro Bela Vista,
município de Rio Casca /
MG.
Assim, equipe policial de
serviço fora designada para
verificar a denúncia, a qual
localizou o denunciado em
via pública, nas proximidades do CRAS (Centro de
Referência de Assistência
Social) do município. O

adolescente, ao perceber
que seria abordado, dispensou um embrulho contendo
26 (vinte e seis) pedras do
entorpecente crack, evadindo do local em seguida.
Após intenso rastreamento, o infrator fora localizado
e apreendido em flagrante
delito, sendo encontrada
em sua posse a quantia de
R$10,00 (dez reais), cuja
origem, segundo denuncias,
provém do comércio ilegal
de entorpecentes.
Os materiais apreendidos
bem como o adolescente

infrator foram encaminhados a Delegacia de Polícia
Judiciária.
O 1° Tenente Gustavo,
comandante da 118ª Cia PM
de Rio Casca, reitera a importância da denúncia anônima no combate ao crime
organizado, ressaltando que
a parceria entre Policia Militar e comunidade constitui
um forte aliado na prevenção criminal e no enfrentamento ao Tráfico de Drogas,
delito que dizima dezenas
de jovens de nossa comunidade.

Realeza (MG) - No início da manhã de sexta-feira
(14) a polícia rodoviária Federal (PRF) de Realeza foi
acionada para atender uma
ocorrência de tombamento
de carreta na rodovia BR116. O acidente aconteceu
às 7 horas no km 595 da
rodovia. O local fica a apenas 800 metros de distância
da curva recordista de acidentes na região, localizada
no km 596 e dentro de um
trecho de aproximadamente
quatro quilômetros de extensão formado por inúmeras curvas acentuadas, na
divisa entre os municípios
de Manhuaçu e São João do
Manhuaçu.
Segundo informações de
José D. Silva, de 27 anos, ao
entrar na curva, ele perdeu o
controle sobre a direção de
sua carreta Volvo FH-460

placa OLH-3287 de Araguaína (TO). O veículo tombou no asfalto e se arrastou
pela pista, parando à beira
de uma ribanceira de aproximadamente 30 metros de
altura. O condutor informou
que seguia de São Paulo
(SP) com destino a Feira
de Santana (BA) com uma
carga de barras de chocolate
avalizada em R$ 174 mil.
A região onde esta carreta
tombou possui um histórico
negativo de saques de cargas
acidentadas. E para evitar
que este crime acontecesse,
uma empresa localizada em
Realeza e especializada em
transbordo de cargas acidentadas chegou ao local
minutos após ser acionada.
Esta empresa trouxe seus
funcionários escoltados por
seguranças, que auxiliaram
na proteção dos produtos.

“Esta é uma carga com
grande valor no mercado
e de fácil comercialização,
deste modo quando os veículos que a transportam se
acidentam a procura por estes produtos é muito grande.
Muito rapidamente é formado um grupo de pessoas
com a intenção de saquearem a carga. Cientes disso,
nós acionamos seguranças
que impediram que estas
pessoas se aproximassem da
carreta”, informou Márcio
Gomes, sócio proprietário
da empresa Real Service.
O baú refrigerado do
semirreboque não sofreu
grandes danos neste acidente e toda a carga permaneceu acondicionada em seu
interior. Este fato contribuiu
para manter à distância um
grande número de pessoas
que permaneceram no local,

Denúncia anônima leva a apreensão
de acusado de tráfico em Rio Casca

POLÍCIA

Outro acidente no trevo
de Neblina, em Divino

Por volta das 18h da última quinta-feira(18/06) um
outro acidente aconteceu
próximo ao trevo de Neblina,
acesso ao distrito de Bom Jesus do Divino. Cleitom Assis
Faustino, 20 anos, condutor
de uma motocicleta Twister,
não viu e acabou batendo na
traseira de um trator que seguia as margens da rodovia
BR 116.
A Vítima foi socorrida por
uma ambulância de Divino
e conduzida em estado grave para Casa de Caridade de
Carangola, onde deu entrada
no CTI.Cleitom sofreu fratura exposta e possivelmente
traumatismo craniano.
A moto ficou completamente destruída.
O trator que seguia puxando um reboque carregado de
café saiu rapidamente do local. A polícia foi acionada.
O acidente foi bem próximo do local onde ocorreu a
colisão com o micro-ônibus
da Camargo Correia, na terça–feira(18/06).

Moradores de Neblina,
sensibilizados com estes dois
acidentes ocorridos nesta semana, e sabendo do histórico do lugar que diariamente
registra graves acidentes,
muitos deles com vítimas fatais, pedem providencias às
autoridades para que olhem
para aquela área e solicitem
ao DNIT redutores de velocidade no trevo neblina, evitando outros acidentes iguais
ou piores.
O trajeto é perigo, possui
uma reta longa onde os mo-

toristas geralmente ganham
mais velocidade esquecendo
que próximo há movimentação de pessoas.
No acidente de segunda-feira(18/02) os redutores
poderiam ter impedido a
morte do jovem Phillipe
Vasconcellos Santos, de 18
anos, natural de Sergipe que
estava a serviço da Camargo
Correa.
Jaqueline Andrade com
informações do parceiro
André Valério / O CAMPEÃO

MATIPÓ (MG) - Willian
Geraldo Gomes, 20 anos,
confessou que matou José
Luiz da Silva, 36 anos, na
região central de Matipó, na
madrugada de sábado, 22/06.
O motivo: a vítima o chamou
de “filho de uma égua”.

Localizado pelos policiais,
próximo ao chamado Forró
Asa Branca, Willian confessou que havia esganado a
vítima até que ela perdesse
a consciência. Com ele desmaiado, o autor pegou um
paralelepípedo e deu vários

golpes na cabeça de José
Luiz. Em seguida, jogou o
corpo num bueiro.Willian foi
preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Manhuaçu, onde foi autuado.
Com informações
da Polícia Militar

Homem mata por causa
de xingamento em Matipó

Carreta carregada com chocolates tomba próximo a Realeza
mas que foram impedidos
de saquearem os produtos.
Por ser um produto que
deve ser mantido sob refrigeração, foi necessário
alugar outra carreta com
as mesmas especificações
para que os chocolates fossem transferidos. Segundo
a empresa que realizou este
resgate, o transbordo da carga aconteceu somente na
manhã do dia seguinte, com
a totalidade dos produtos
recuperados e seguindo viagem com destino ao interior
do Estado da Bahia.
O condutor foi socorrido
por uma equipe de resgate
do Corpo de Bombeiros e
encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) de Manhuaçu, com
suspeita de fraturas em alguns dedos da mão.
Tempo+
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Citações
Citações
Sábias
Sábias
- Quantas coisas é preciso ignorar para agir!
(Paul Valéry)
- Ir à cama cedo e levantar-se cedo torna um
homem são, rico e sábio.
(Benjamin Franklin)
- Aguardar até saber o
bastante para agir com
toda a luz é condenar-se
à imaturidade. (Jean
Rostand)
- Nenhum homem é bastante bom para governar
outro sem o consenso
deste. (Lincoln)
- El-Rei, fazendo favores, dizia: “Faço um
ingrato e cem descontentes.” (Voltaire)
- Se duvidas de ti
mesmo, estás vencido de
antemão. (Ibsen)

acesse: www.jm1.com.br

Não pule o café da manhã!

Quando você acorda depois de uma longa noite de
descanso, seu corpo ficou
quase 12 horas sem uma
refeição. Isso significa que
há uma provável baixa de
glicose em sua corrente
sanguínea e você precisa de
energia. Se você não tomar
café da manhã e sair com
baixo nível de glicose no
sangue, um órgão em particular não vai operar em velocidade máxima: o cérebro,
que necessita de um fluxo
regular de glicose. Mesmo
uma leve baixa da glicose
pode causar náusea e irritação. O raciocínio também
pode ficar mais lento. Estudos com crianças em idade escolar mostraram que
aquelas que tomam café da
manhã têm melhor memória
e aprendem mais do que os
colegas que não tomam.

Além disso, o desjejum
ajuda a manter o apetite sob
controle ao longo do dia:
pule o café da manhã e, à
noite, seu estômago roncando vai convencê-lo a recusar a salada e partir para um
sanduíche gigante. A maioria das pessoas consome
mais do que as calorias que
perderam no café da manhã
comendo excessivamente
no almoço e no jantar – em
especial alimentos com alto
teor de gordura saturada, o
tipo que entope as artérias.
E quem pula o desjejum

também têm mais probabilidade de beliscar entre as
refeições. Em um estudo,
mulheres que não tomavam
café da manhã conseguiram perder 1,8 kg apenas
incluindo uma refeição nutritiva pela manhã. Faça o
desjejum regularmente e
você não só vai perder peso,
como a glicemia também
vai se regularizar.
Conclusão: Mais de 75%
das pessoas que perdem
peso e se mantêm assim tomam café da manhã. Fazer
a refeição matinal também
pode levar a uma probabilidade até 50% menor de
desenvolver resistência a
insulina, o fator causador do
diabetes tipo 2.
Adaptado de Reverse
Diabetes – Seleções do
Reader’s Digest

- A arte da polícia é não
ver o que é inútil que ela
veja. (Napoleão)
“A diferença entre
uma democracia e uma
ditadura consiste em
que numa democracia
se pode votar antes de
obedecer as ordens”
- Charles Bukowski
(1920 - * escritor americano)
“A preocupação afeta a
circulação, o coração,
as glândulas, todo o
sistema nervoso. Nunca
conheci um homem
que tivesse morrido por
excesso de trabalho,
mas conheci muitos que
morreram por dúvidas”
- Charles Mayo (1865
- 1939 * médico americano)
“É parte da cura, o
desejo de ser curado”
- Sêneca, o jovem (4
a.C. - 65 d.C. * filósofo
romano)

INGREDIENTES

Pavê Napolitano

2 pacotes de biscoito chamapgne (360g)
Raspas de chocolate para decorar e morangos
Creme branco:
1 ata de leite condensado
2 colheres (sopa) de manteiga
ou margarina
1 1/2 medida de leite (a mesma
da lata de leite condensado)
1 gema peneirada
2 colheres (sopa) maisena
1 caixinha de creme de leite
1 colher de essência de baunilha
Creme de Morango:
1 Caixa de gelatina em pó sabor morango
1/2 xícara de (chá) de água quente
1 Lata de Leite Condensado
1 Caixinha de creme de leite
Creme de Chocolate:
2 xícaras de (chá) de chocolate meio amargo
1 Lata de leite condensado
1 Caixinha de creme de leite (200g)

MODO DE PREPARO

Para o creme branco:
Em uma panela, em fogo médio,
cozinhe o leite condensado, a
margarina, o leite, a essência de
baunilha e a maisena e cozinhe
até engrossar
Depois adicione o creme de leite
Reserve
Creme de morango:
Em uma tigela dissolva a gelatina da água quente, junte o creme de leite
misture bem e adiciione o leite condensado
sempre misturando bem
Reserve
Creme de chocolate:
Derreta o chocolate meio amargo em banho
maria, ou no micro-ondas e misture com o leite
condensado, depois de misturar bem, adicione
o creme de leite e volte a misturar
Em um refratário, coloque o creme branco,
uma camada de bolacha, depois o creme de
morango e novamente a bolacha champagne
Para finalizar a ganache
Decore com raspas de chocolate e morango

O gato das botas

13

ERA UMA VEZ um velho moleiro que tinha três filhos.
Antes de morrer, reuniu os seus filhos e diante deles dividiu
os seus bens pelos três.
Ao filho mais velho, o moleiro deu-lhe o moinho. Ao filho
do meio deixou-lhe o burro. E ao mais novo entregou-lhe
um gato.
O filho mais novo, com o gato no seu colo, comentou desiludido:
- Que vou eu fazer com um simples gato?
Qual não foi a sua surpresa quando ouviu o gato responder-lhe:
- Se me deres umas botas pretas, um fato e um saco, farei
de ti um homem rico!
Assim fez o rapaz e o gato, todo aperaltado, partiu deixando o seu novo dono muito baralhado.
O gato das botas dirigiu-se ao bosque e caçou duas perdizes,
que meteu dentro do saco. Dirigiu-se depois ao castelo do rei e
ofereceu-as ao rei, em nome do seu amo, o marquês de Carabás.
Dia após dia, o gato continuou a oferecer presentes ao rei,
em nome do marquês, o que fez com que o rei ficasse curioso em saber quem era o marquês de Carabás.
Numa bela tarde, enquanto o rapaz e o seu gato descansavam à beira rio, a carruagem do rei aproxima-se. O gato,
rapidamente acorda o seu amo e diz-lhe para se despir e
atirar-se ao rio. O rapaz, meio confuso, faz o que o gato lhe
diz. Então o gato das botas corre em direção à carruagem,
com ar aflito, e grita:
- Socorro majestade! Roubaram as roupas ao meu amo, o
marquês de Carabás!
O rei, reconhecendo o nome do marquês, pára prontamente e empresta ao jovem nobres roupas, oferecendo-lhe
boleia até à sua casa. O jovem entra na carruagem, meio
embaraçado e aflito, pois não sabia o que dizer, sentando-se
entre o rei e a sua bela filha, que o acompanhava.
O gato prontamente indica o caminho ao cocheiro do rei
e, depois de a carruagem arrancar, corre desenfreado até às
terras junto ao castelo do ogre.
Quando lá chegou, viu os camponeses, a quem disse:
- Se querem livrar-se do Ogre malvado, quando o rei passar digam que todas estas terras pertencem ao marquês de
Carabás.
E continuou a correr, em direção ao castelo. Quando chegou, encontrou o ogre, que era o dono de todas aquelas terras, sentado a descansar. O ogre ao vê-lo, perguntou:
- Quem és tu? E que fazes no meu castelo?
Ao que o gato respondeu:
- Eu sou o gato das botas, um humilde servo vosso… ouvi
dizer que possuís poderes mágicos. É verdade? Será que vós
conseguiríeis transformar-vos num leão?
Ao ouvir isto, o ogre transforma-se imediatamente num
enorme leão!
O gato, cheio de medo, responde:
- Que maravilha… mas será que conseguiríeis transformar-vos num minúsculo ratinho?
E o ogre, orgulhoso e imprudente, transforma-se logo
num pequeno ratinho. O gato das botas, sem perder tempo,
salta em direção ao ratinho e come-o.
Nessa altura, chega o coche do rei às portas do castelo, e o
gato das botas dirige-se a eles para os receber:
- Bem-vindo ao castelo do meu amo, o marquês de Carabás!
O rei, impressionado com a simplicidade do jovem rapaz,
que se encontrava ao pé da porta admirado, convida o agora
marquês de Carabás a casar com a sua linda filha. O rapaz
aceita e vive feliz para sempre acompanhado da sua bonita
princesa e do seu fiel gato.
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ENTRETENIMENTO

ÁRIES – de 21/3 a 20/4
Aproveite o momento para controlar melhor
seu cotidiano. São os afazeres, as rotinas, os
deveres que podem ser explorados com mais
tranquilidade, apesar de neste período, uma agitação maior com novas
atividades darem mais movimento em seu dia.
Relacionamentos: maior movimento em sua vida social, talvez faça
com que haja distanciamento do ser amado. Procure distribuir melhor
sua atenção entre os familiares e, se der, compense seu amor com
sua lealdade e disposição para amá-lo.

Remédio errado
Entra um senhor desesperado na farmácia e grita: - Rápido, me dê algo para a diarréia! Urgente! O dono da farmácia, que era novo no negócio, fica muito nervoso e lhe
dá o remédio errado. O senhor, com muita pressa, pega o
remédio e vai embora. Um tempo depois, o dono da farmácia se dá conta que por engano e inexperiência, deu ao
senhor remédio para os nervos. Horas depois, chega novamente o senhor que estava com diarréia, e o farmacêutico
lhe diz: - Mil desculpas, senhor. Creio que por engano lhe
dei um medicamento para os nervos, ao invés de algum
remédio para diarréia. Como o senhor está se sentindo? Ao
que o senhor responde: - Todo sujo, mas tranqüilo...

TOURO – de 21/4 a 20/5
Às vezes as pressões de ordem pessoal são mais fortes que as externas. Procure entender que para a realização de atividades futuras deve
haver planejamento, inclusive, antecipe-se nas questões financeiras.
Evite precipitações e use sua intuição.
Relacionamentos: com tanta agitação social prevista para este período, evidentemente haverá maior exposição. Você terá a oportunidade de
conhecer novas pessoas e a partir daí a possibilidade de se interessar
por alguém, sobretudo a partir de domingo, dia 16.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6
Muitas vezes o cotidiano leva cada pessoa em suas mais diversas
formas de atividades. Pois bem, agora as geminianas podem se preparar para controlar de forma mais efetiva esse cotidiano, isto é, se
conseguirem organizar tempo e ação. Relaxe mais.
Relacionamentos: com o trânsito de Urano e Marte, algumas festas e
compromissos sociais estarão na ordem do dia. As solteiras podem se
preparar que as oportunidades aparecerão, basta saber ver e entender
o texto dos gestos, dos sorrisos, dos olhares.

Execução das Três Mulheres
Três mulheres estavam para ser executadas, uma morena, uma ruiva e uma loira, primeiro foi a morena. O
guarda a colocou na frente da parede e disse para seus
comandados:
— Preparar, apontar...
Mas a morena se antecipou e gritou:
— TERREMOTO!
Todos se abaixaram e ela fugiu.
O guarda então trouxe a ruiva, e fez a mesma coisa:
— Preparar, apontar...
E a ruiva gritou:
— TORNADO!
Todos se esconderam e a ruiva saiu correndo.
Chegou a vez da loira, muito preocupada e pensativa
ela foi posta de frente para o muro, então o guarda comandou:
— Preparar, apontar...
A loira depois de muito pensar gritou:
- FOGO!!!!

CURIOSIDADES
O automóvel foi inventado na Alemanha em 1885, por Otto
Benz. Mas, antes dele já existiam semáforos nos Estados
Unidos. O primeiro de que se tem notícias apareceu na cidade de Boston em 1840.
O norte-americano naturalizado (ele nasceu na Escócia)
Alexander Graham Bell ficou conhecido como o inventor do
telefone. Mas, nos Estados Unidos, Bell é também conhecido
como fundador da companhia telefônica Bell e um dos fundadores da prestigiada National Geographic Society.
O senso comum argumenta que o inventor da imprensa foi
o alemão Gutemberg. Muitos historiadores, porém, contestam essa versão. Eles explicam (e provam!) que os chineses
já usavam técnicas de impressão cerca de 700 anos antes de
Gutemberg. Eles costumavam imprimir calendários, livros
sagrados e poesias.
Por falar em China, existem mais de 130 inventos que vieram de lá: a bússola, a tinta nanquim, o papel, a escova de
dentes, o sismógrafo, o papel-moeda, a porcelana…
O primeiro vôo de Santos Dumont, a bordo do 14-Bis durou
apenas 21 segundos e ele voou somente três metros de altura,
percorrendo uma distância de 60 metros. Aliás, você sabia
que Dumont foi o criador do relógio de pulso?
Lista de produtos criados para fins militares e que foram
adaptados para o nosso dia-a-dia: forno de microondas,
panela de Teflon, computador, margarina, leite condensado
e, acredite se quiser, chocolates M&M’s.

HORÓSCOPO

Astrológica por Claudia Vannini

CÂNCER – de 21/6 a 22/7
Aproveite seu momento de sabedoria e acenda o farol da intuição
para entender melhor os interesses das pessoas de seu convívio. Se
sua intenção for ajudar, porque não? Saiba como se expressar e pense
que seu retorno pode ser melhor do que espera.
Relacionamentos: se acontecerem contratempos que interfiram em
seu cotidiano com a pessoa amada, procure agir com sensatez para
não prejudicar o todo. Na semana que vem tudo se tornará mais claro,
fácil, inclusive, para dizer o que deseja.

SETE ERROS

LEÃO – de 23/7 a 22/8
Nesta semana é possível pensar para aumentar sua perspectiva na
área dos estudos e de seu aprimoramento técnico. Não desperdice seu
valioso tempo e procure um bom curso, leia um bom livro, vá ao teatro.
Tudo é importante para seu aperfeiçoamento pessoal.
Relacionamentos: para quem estiver solitária, a partir deste final de
semana, haverá inclinação a paixonites agudas e, também, a conhecer
pessoas diferentes de seu círculo social. Aproveite o momento e a sorte
de seu brilho intenso e faça o social.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9
Sempre é bom saber esperar a hora de falar e pensar bastante antes
de expor qualquer palavra, sobretudo no ambiente de trabalho. Você
está mais flexível e com a intenção de resolver questões e apresentar
soluções. Aproveite sua criatividade e as boas ideias.
Relacionamentos: neste período de combinações harmoniosas
entre Marte e Urano, certo agito em seu cotidiano e possibilidade de
se ampliar sua rede social e a partir daí, quem sabe, encontrar alguém
interessante que tenha muito para lhe dizer.
LIBRA – de 23/9 a 22/10
Chega o momento de as librianas entenderem que é possível investir
numa outra forma de liberdade: a liberdade do conhecimento. Aprimorar
seu intelecto com cursos ou leituras pode ser um grande diferencial
dentro e fora de casa. Período de crescimento.
Relacionamentos: qualquer pessoa que sinta nos primeiros momentos de uma relação do tipo “paixão a toda prova”, já começa a
pensar se haverá futuro, não é? Tudo bem, agora o momento não é
de expectativas e sim de realidade, de fato.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11
Uma das coisas mais fortes no signo de escorpião é a intuição. Parece que quem nasce neste signo lê como num raio X. Pois bem, seu
conhecimento, sua cultura começam a mostrar melhor as respostas
para favorecer seu próprio eu. Você está amadurecendo.
Relacionamentos: com Júpiter apontando novos caminhos no campo
dos relacionamentos, há a possibilidade de encontrar novos círculos
de amizade e a partir daí encontrar até alguém de fora para iniciar
algo interessante.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11
Sempre é bom nutrir pensamentos positivos por ocasião dos momentos difíceis. Quem não os tem? Ao mesmo tempo, não dá para resolver
tudo de uma vez, por mais que haja a intenção. Então, sempre é bom
exercitar a paciência e o equilíbrio das forças.
Relacionamentos: no seio familiar há uma sensação de maior
sentimentalismo e vontade de participar mais da vida de cada um. No
campo amoroso, algumas situações de desgaste com o ser amado
podem fazer tomar medidas drásticas. Calma. Pense.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1
Muita agitação em seu cotidiano a partir, por exemplo, de uma ou mais
novidades de ações na área do trabalho. Procurar exercer um maior
controle nesse cotidiano é um desafio que agora pode ser a solução
para os próximos meses.
Relacionamentos: quer queiram ou não, agora com alguns planetas
em Câncer, dando maior possibilidade de se viver bem um amor ou
paixão, chega a hora de se pensar seriamente se vai levar adiante
seu relacionamento.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2
Por mais que apareça uma ou outra dificuldade, nada melhor do que
acender o farol da razão para driblar os problemas. O período está
excelente para a comunicação e para decidir novas estratégias de ação
para a empresa ou para seus negócios.
Relacionamentos: é inevitável, com a energia que os astros apontam,
sua popularidade está em alta. As pessoas sentem-se atraídas por suas
palavras e pela sua força. Para quem estiver solteira, aproveite para
conhecer gente nova e ampliar seu círculo social.
PEIXES – de 20/2 a 20/3
Sua intuição está mais forte neste período. Podem ocorrer alguns
probleminhas no trabalho relacionados a fofocas, mas não se abale.
Procure evitar exposições, entrar em conversinhas e “provar do veneno”. Se sentir meio melancólica, pensamento positivo.
Relacionamentos: aproveite o momento para fazer uma autoanálise e
verificar seu comportamento perante a pessoa que está se relacionando. Não esqueça que para tudo há um limite e se as pessoas cansam
o amor também pode cansar.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Paris Jackson deve continuar
tratamento psicológico
Paris Jackson ainda não está
em seu juízo perfeito e deverá
continuar tratamento psicológico após deixar a clínica
onde está internada desde que
tentou suicídio, no início de
junho.
Uma fonte próxima à família Jackson revelou à revista
‘People’ que a jovem de 15
anos deve passar uma temporada em uma clínica para fazer
um tratamento mais longo assim que deixar a instituição de
Los Angeles, nos Estados Unidos.
‘Paris vai ficar na clínica pelo menos mais uma semana,
depois vai para uma outra instituição para fazer um tratamento complementar.’
Paris foi hospitalizada no dia 5 de junho após provocar
uma overdose de remédios e de cortar os pulsos com uma
faca. Ela alegou que os assuntos relacionados à morte do
pai, Michael Jackson, contribuíram para que ela ficasse mal.

Luan Santana grava clipe
com Giovanna Lancellotti
Para as fãs de Luan Santana, vem novidade por aí! O
cantor sertanejo gravou o clipe
para a música ‘Te Esperando’
com a participação de Giovanna Lancellotti.
O artista pensou em uma
produção grandiosa e reuniu
uma equipe de Hollywood
para compor os efeitos especiais. Já o roteiro ficou por conta de Luan. Ele relata a história de um anjo da guarda (Luan) que protege uma menina,
papel da namorada de Arthur Aguiar. Porém, o anjo acaba se
apaixonando por ela e se torna humano.
O vídeo, ainda sem previsão de lançamento, foi gravado
em um edifício de São Paulo.

Rodrigo Faro não recebe
aumento da Record depois de estrear
nas tardes de domingo
Rodrigo Faro está em uma
nova posição na rede Record
e realizou o sonho de ter um
programa dominical, no entanto, seu salário continua o
mesmo.
‘Vou pedir um aumento’,
brincou o apresentador, que
está há uma semana no comando de ‘Melhor do Brasil’
aos domingos, no lugar de ‘Programa do Gugu’.
Vale lembrar que Faro já revelou que chega a faturar cerca
de R$ 1 milhão por mês. Com esse dinheiro, ele já adquiriu
quatro carros blindados e contratou quatro seguranças para
escoltá-lo nos passeios públicos.
Apesar de ser uma bolada, o salário do apresentador continua pequeno perto da quantia oferecida a Gugu Liberato.
O loiro recebia R$ 3 milhões enquanto fazia parte do quadro
de funcionários da emissora da Barra Funda.

Música de Kanye
West é criticada por
fazer referência ao
mal de Parkinson
Kanye West não se cansa
de se envolver em polêmicas.
A faixa “On Sight’, do novo

álbum do músico, ‘Yeezus’, gerou controvérsia por uma referência ao Mal de Parkinson.
Na letra, Kanye diz: ‘Um monstro prestes a recobrar vida.
Assim que eu parar e estacionar a [Mercedes] Benz/ Essa
vadia vai tremer como alguém com Mal de Parkinson.’
Em nota, o grupo Parkinson’s UK disse que ‘a vida com
o mal já é suficientemente difícil sem ser assunto para celebridades insensíveis’.
O rapper ainda não se pronunciou a respeito das críticas.

Ivete Sangalo compra lotes em
condomínio de luxo na Bahia
De olho no futuro, Ivete Sangalo está investindo no ramo
imobiliário o dinheiro que ganha lotando shows pelo país
afora. A cantora comprou alguns lotes no luxoso Condomínio Piscinas Naturais, na Praia
do Forte, na Bahia, segundo a
revista ‘Época’. Cada terreno
na região custa em média R$
800 mil. O empreendimento tem acesso exclusivo à melhor
extensão da Praia do Forte e conta com clube com quadra de
tênis, espaço gastronômico e piscinas com hidromassagem.
A morena será vizinha do amigo Durval Lélis, vocalista da
banda Asa de Águia, e do ex-boxeador Popó.

Site insinua que Justin Bieber
gravou vídeo bêbado
Justin Bieber voltou a causar
polêmica na internet. Tudo começou quando, inocentemente, o bonitão gravou um vídeo
para mandar um recado para
os fãs.
Sem camisa e bastante sorridente, o loirinho teve dificuldade em formar frases. O fato
fez com que a imprensa internacional questionasse se o rapaz não estava sob efeito de
álcool ou algum tipo de entorpecentes.
O site ‘TMZ’ deixou no ar a seguinte questão após divulgar o vídeo: ‘Alterado ou completamente chapado?’
Nas redes sociais, os fãs defenderam o astro teen e garantiram que Bieber estava apenas feliz e à vontade para se
comunicar diretamente com seu público.

Empresário de Justin Bieber quer
internar cantor em rehab
Não se assuste caso Justin Bieber dê uma sumidinha da
mídia nos próximos meses. O empresário do cantor está planejando um esquema de tirar seu cliente de circulação para
limpar sua imagem.
Scott Braun está tão preocupado com o excesso de festas,
drogas e álcool do loirinho que cogita internar o cantor em
uma clínica de reabilitação, segundo o site ‘Radar Online’.
‘Justin está saindo com as pessoas erradas, tem se envolvido em um incidente atrás do outro e Braun continua do
lado dele, mas agora ele quer que Bieber se interne para
aprender a se controlar e poder se livrar das más influências
em sua vida’, disse uma fonte.
Os amigos mais próximos do artista também estão preocupados com o novo estilo de vida do garoto. ‘Todos pensam que ele está se cercando de pessoas que fazem coisas
ridículas. Todo mundo sabe que ele é um adolescente, mas
está além disso. Ele precisa se alinhar e se afastar das pessoas com quem tem saído.’

A Fazenda: Diretor vai mudar dinâmica do jogo para surpreender peões
A direção de ‘A Fazenda 6’ não vai facilitar a vida da nova
leva de peões. O programa promete mexer na dinâmica do
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jogo para pegar as celebridades
desprevenidas.
‘Os dias da semana de votação, prova e eliminação podem
ser mantidos ou podem mudar.
A primeira semana vai ser atípica. Quem achar que estudando ‘A Fazenda’ nas edições anteriores vai estar preparado vai
levar um susto’, adiantou o diretor Rodrigo Carelli.
A equipe promete também tirar o sono da turma que tiver
que passar uns dias no Celeiro. ‘O cenário da sede vai ser
mais elegante. A gente tem um paisagismo novo, a questão
das plantas e das flores. Em compensação, o celeiro está
mais rústico do que nunca.’
Carelli revelou ainda que mandou fazer uma pequena reforma na sede para ‘ajudar’ os confinados a brigarem com
mais conforto. ‘Tem um acesso maior do banho para a sala.
A gente descobriu, ao longo das temporadas, que essa interseção entre a área do banho e a sala é muito usada para
discussões. A gente resolveu abrir e deixar o acesso mais
fácil para as pessoas circularem por ali.’

Primo de William Bonner estará na
nova temporada de Malhação
Hugo Bonemer, primo do
jornalista William Bonner, já
tem sua estreia nas telinhas da
Globo confirmada. O bonitão
fará parte do elenco da nova
temporada de ‘Malhação’, a
partir do dia 8 de julho, na pele
do mauricinho machista Martin, segundo a revista ‘Quem’.
O rosto do rapaz de 25 anos
já é conhecido, pois ele atuou
na série de TV ‘Preamar’, do canal a cabo HBO, e em musicais como ‘Hair’ e ‘Rock in Rio’. Bonemer nasceu no Paraná e aos 6 anos começou as aulas de teatro.

Thammy Miranda manda resposta
afiada para declarações de amor da ex
Thammy Miranda rebateu por meio das redes sociais, na
madrugada de sábado (22), as declarações de amor de sua
ex-namorada, Nilcéia Oliveira. O recado da atriz foi diretamente para a moça, que citou trechos de músicas românticas
e afirmou amar a filha de Gretchen. ‘Só quem ama com MATURIDADE ama PARA SEMPRE! Boa Noite’, escreveu
Thammy, sem dar espaço para mais comentários.
Para quem não sabe, a paulistana Nilcéia postou 27 mensagens no Twitter, na última quinta-feira (20), declarando
seu amor pela atriz. “Essa música é para você, meu amor.
Eu te amo muito e não sei viver sem você! Te amo para sempre. Você é e será minha vidinha até quando Deus quiser.
Amo você!”, dizia uma das mensagens.
Em outro post, a moça clamou por uma ajudinha para
conquistar Thammy novamente. ‘E por Deus, traz ela de
volta para mim’.

Sasha quer morar com o pai
nos Estados Unidos
É bom Xuxa começar a se
preparar para ficar longe de
Sasha. A herdeira da ‘Rainha
dos Baixinhos’ deve se mudar
para os Estados Unidos com o
pai. A loirinha está muito empolgada com a ideia de passar
um tempo no exterior, segundo o jornal ‘Extra’. A menina
de 14 anos quer viver na América para cursar Arquitetura na
Universidade de Harvard.
Já Luciano irá morar no país de Obama com a futura mãe
de seu novo filho, a apresentadora Luhanna Melloni.
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O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

