Ano 11 - Nº 178 - 9 de julho / 2013 - Telefone: (33) 3331-8409 - www.jm1.com.br - contato@jm1.com.br

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Prefeitura de Simonésia na mira da justiça

O Brasil acordou! E Simonésia?
F

arinha Pouca Nosso Pirão Primeiro, esse é o
lema da Prefeitura de Simonésia, que na gestão passada teve vasta documentação apreendidas, mas valeu mais os defensores da impunidade do que as denúncias feitas pelo Ministério

A Prefeita de Simonésia Marinalva Ferreira

Final do maior
Campeonato de
Bairros de Manhuaçu

O

Campeonato de Bairros de Manhuaçu
2013 teve sua abertura no mês de março e seu encerramento no último domingo do mês de junho. Foram mais de cem
jogos e muitos gols, uma disputa acirrada em
todos os jogos.

Público sobre os desmando que acontecia e acontece em Simonésia, a prefeita conseguiu com seus
padrinhos abafar todas as denúncias, ao ponto da
justiça suspender e anular todo trabalho feito pelo
Ministério Público até maio de 2012.

Servidores da saúde
buscam apoio dos
vereadores contra o
aumento da jornada
de trabalho

S

ervidores da Secretaria Municipal de Saúde
lotaram o plenário da Casa Legislativa durante a 12ª Sessão Ordinária do ano, realizada na
quinta-feira, 04. Indignados com a proposta do aumento da jornada de trabalho, alterando de seis para
oito horas diárias.
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Servidores da Saúde lotaram o plenário, reivindicando o
apoio da Câmara contra o aumento da jornada de trabalho
proposto pela Prefeitura.
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PAULO HENRIQUE AMORIM - NICOLE BAHLS - CHIMBINHA - TATÁ WERNECK
Equipe da Ponte da Aldeia, primeira colocada na competição

PÁG.
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EDITORIAL
A teoria dos “Três poderes”
(Executivo Legislativo e Judiciário)
A Teoria dos Três Poderes foi consagrada pelo pensador francês Montesquieu. Baseando-se na obra Política, do filósofo Aristóteles, e na obra do
Segundo Tratado do Governo Civil, publicada por John Locke, Montesquieu
escreveu a obra “O Espírito das Leis”, traçando parâmetros fundamentais
da organização política liberal.
O filósofo iluminista foi o responsável por explicar, sistematizar e ampliar
a divisão dos poderes que fora anteriormente estabelecida por Locke.
Montesquieu acreditava também que, para afastar governos absolutistas
e evitar a produção de normas tirânicas, seria fundamental estabelecer a
autonomia e os limites de cada poder. Criou-se, assim, o sistema de freios e
contrapesos, o qual consiste na contenção do poder pelo poder, ou seja, cada
poder deve ser autônomo e exercer determinada função, porém o exercício
desta função deve ser controlado pelos outros poderes. Pode-se dizer que
os poderes são independentes, porém harmônicos entre si.
Essa divisão clássica está consolidada atualmente pelo artigo 16 da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) e é prevista
no artigo 2º na nossa Constituição Federal.
No Brasil, as funções exercidas por cada poder estão divididas entre típicas
(atividades frequentes) e atípicas (atividades realizadas mais raramente).
Poder Executivo - Função típica: administrar a coisa pública (república)
- Funções atípicas: legislar e julgar.
Poder Legislativo - Funções típicas: legislar e fiscalizar
- Funções atípicas: administrar (organização interna) e julgar
Poder Judiciário - Função típica: julgar, aplicando a lei a um caso concreto
que lhe é posto, resultante de um conflito
Fale com a redação
de interesses.
- Funções atípicas: as de natureza admi- contato@jm1.com.br
nistrativa e legislativa.
(33)3331-8409
Atualmente fala-se no Brasil a respeitos
da existência de um quarto poder, alguns
atribui esse 4º poder a imprensa, em alguns casos a mídia é determinante em
revelar certos desvios de condutas dos poderes, mas cada regra tem exceção,
porém há opiniões que apontam o 4º poder exercido pelo Ministério Público,
o qual é o responsável pela defesa dos direitos fundamentais e a fiscalizar
os Poderes Públicos, garantindo assim, a eficiência do sistema de freios e
contrapesos. Cumpre ressaltar, contudo, que há divergência de opiniões a
respeito da existência deste quarto poder.
Na prática o pensamento de Montesquieu talvez não imaginava que a
corrupção poderia contaminar os três poderes, infelizmente hoje no Brasil
todos os poderes estão corrompidos. Veja os ministérios de nossa república,
que parece mais uma família e tudo continua nos milhares de cargos com
altos salários, empregando famílias inteiras, se fossem só os altos salários,
o rombo seria menos, mas, muitos usam do poder para desviar recursos,
e assim eles vão fazendo escolas. O Senado e a Câmara, são espelhos da
corrupção para os demais legislativos dos estados e municípios, assim como
o Supremo espelha para as demais cortes.
Por Paulo Nogueira - As corporações jornalísticas ignoraram o escândalo
do Supremo e prestaram um desserviço a seus leitores. As mordomias do STF
são um assunto de grande interesse público. Elas revelam como a mais alta
corte do país trata o dinheiro do contribuinte. Não existe pudor, não existe
parcimônia: os juízes viajam de primeira classe, e podem levar acompanhante
desde que julguem “necessário”. E assim os poderes instalados na capital
do país servem como vitrine.
Tem até um e-mail circulando por aí que traz os nomes de todos os principais cargos da república. Porém vamos citá-los sem colocar os nomes e
por certo você sabe que em todas as máquinas administrativas tanto federal,
estadual e municipal estão cheias destes exemplos: acredite se quiser, o
ministro, Paulo Bernardo é marido da Senadora Gleisi Hoffmann (chefe da
Casa Civil), Secretário Geral é irmão de uma ministra, esta mesma ministra
já foi casada com um prefeito famoso que morreu assassinado, uma delegada
da Divisão de Homicídios foi escalada para investigar o processo sobre o
assassinato do prefeito é tia de um rapaz que é casado com uma moça que
é filha de um ex-presidente da República, e este genro coincidentemente é
dono de uma empresa de assessoria onde presta serviços para um banco federalizado, coincidentemente no qual o dirigente é um amigo do ex-presidente,
e ainda, por outra incrível coincidência, o marido da senadora Ideli Savatti
(PT) é presidente do BESC. Conclusão: “O povo estava dormindo, mas
acordou!”. Resumindo, toda essa corrupção da máquina pública foi o que
levou o povo para as ruas, em cada cantinho do país tem gente insatisfeita
com todas as autoridades dos três poderes.
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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
Os governantes
Os nossos governantes deveriam fazer
de tudo pelo nosso pais, porque somos nós
que o elegemos confiamos e acreditamos
que poderia ser melhor, e porque quando o
povo está descontente matando e morrendo
por um mundo melhor. Fico imaginando
porque e tão difícil mostrar amor para
com o povo são eles que te colocaram
no poder e assim saberia o que fazer. só
lutamos contra, porque estamos sofrendo
com o desprezo e falta de consideração
só queremos um mundo melhor queremos
viver em paz, queremos respeito, queremos
mais dignidade, se os nossos governantes
não ama o povo a luta vai continuar, porque
conhecemos nossos direitos, e não vamos
abrir mão. Eu penso dessa forma e sei muita
gente pensa assim também.
Meire

Ao Jornal das Montanhas
Gostaria de saber se nós moradores
aqui de Simonésia vamos sair pelas
ruas para protestar contra o descaso
que existem aqui na cidade, são muitos
gastos desnecessários que a prefeita faz,
tem muitas obras que o valor é bem
maior que o praticado pelo mercado,
não é possível que tudo feito aqui tenha
que ser mais caro que os outros lugares.
O lixo, as merendas das escolas precisam ser investigadas tem algo de errado
nisso tudo e gente levando vantagens o
Ministério Publico precisa agir, pois as
coisas continua de mal a pior.
Lucilena H. S. da Silva
Ao Jornal das Montanhas
Só não pode acontecer igual a

Operação Máscara da Sanidade onde
a Polícia Federal prendeu alguns políticos e empresários da mesma região e
não deu em nada. Isto é, disseram que
os Policiais é que foram processados.
Professor Jânio
Engraçado, queriam que os vereadores prejudicassem o prefeito, erros
ele tem, mas falhas administrativas por
falta de uma boa orientação, porque
as vozes não se levantaram quando os
mesmo vereadores aprovaram as contas
da administração anterior, se até os vereadores, liderados por Toninho Gama,
na CPI constatou irregularidades no
SAAE? E aquela onda toda do Samal,
do Lixão, e várias outras, como eles
aprovaram? e quererem afastar o atual
prefeito por questões tão pequenas?
Linder
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Momentos de Sabedoria
Dizem por aí que o vereador Paulo Altino, desde que ganhou um livreto “Momentos de Sabedoria” dado de presente pelo prefeito Nailton Heringer, em todas as reuniões
Paulo Altino usa da Tribuna da Câmara e logo tira o livreto
e dispara “bem que o prefeito poderia ler e praticar também
este livreto Momentos de Sabedoria...

Sou amigo da pessoa e inimigo da
forma administrativa do prefeito
O vereador Eli de Abreu gosta
sempre de dizer que é amigo a
muitos anos do Nailton Heringer,
mas, diz não concordar das atitudes do prefeito. Semana passada,
na Câmara Municipal o vereador
Eli mandou um recado para o
prefeito comparecer a uma das
reuniões da câmara.

Em política não se deve
desprezar ninguém
Corre de boca em boca os
dizem por aí que os adversários derrotados nas últimas
eleições em Manhuaçu pelo
Nailton Heringer não precisaram fazer nada para ver o
atual prefeito numa situação
de tanta baixa popularidade,
basta comparecer em uma solenidade para ser vaiado. E
como explicar? nem os mais
experientes analistas políticos
entendem como em tão pouco
tempo o prefeito de Manhuaçu
ficou sem apoio popular, hoje só estão ao seu lado os funcionário contratados sem concurso e os de cargos comissionados, até os vereadores aliados já estão pensando em
debandar geral se ele não rever sua posição de se relacionar
com a Câmara Legislativa, já está se tornando regra geral
o comparecimento de muitas pessoas nas reuniões para ver
e assistir os vereadores em defesa do povo. A câmara está
vivendo um novo momento até o Hino Nacional que foi
colocado em prática em todas as reuniões pelo presidente
Maurício Júnior virou uma marca, todos cantam com entusiasmo e com alegria, sentindo que encontraram guarida
da casa de leis para defender o direito dos munícipes, com
isso, dizem que o povo prefeito está em baixa e vereadores em alta. Qualquer um político ao se eleger cuida logo
de convocar outros partidos para sua base, como fizeram
muito bem a exemplo o ex-presidente Lula, nas duas vezes
que governou o país. Já em Manhuaçu o prefeito fez ao contrário desprezou seus aliados e preferiu governar só com o
PDT. Anote aí a opinião desta coluna “Você pode até ganhar
uma eleição sem o apoio da imprensa e dos partidos, mas
governar jamais”. Ano que vem será eleição para deputados,
senadores e presidente da república. Entre a câmara e a prefeitura adivinha de qual lado muitos deputados querem estar?
Nem precisa dizer, o povo com certeza vai aproveitar a eleição
para mostrar seu contentamento ou descontentamento. Prefeito de Manhuaçu parece que nunca participou de política, pois
caminha na contramão criando antipatia ao povo e até agora
nós não havíamos publicado nada, mas a imprensa não pode
ficar alheios aos acontecimentos e estamos retratando o que
acontece em Manhuaçu, o prefeito não ouve ninguém e com
isso, a vaca está indo para o brejo. Tem pessoa que não necessita adversário, é só dar uma corda que o resto ele faz sozinho.

Recebemos a prefeitura
tudo em ordem
Nas rodas de conversas, é normal ouvir sobre estas pessoas que estão no poder é o que se dizem por aí todos os dias.

Atual administração teve uma
comissão de transição, mas,
pelo visto ela não funcionou
ao tomar posse, o prefeito assumiu que recebeu tudo como
se estivesse na mais perfeita
ordem, agora pipocam para
todos os lados denúncias de
escolas em péssima condições
que chega ao caos, comentou
um cidadão “agora não adianta
falar que esta ou aquela escola
estava em más condições há
anos”. Declarou Fabio Soares
Secretário de Obras em uma entrevista coletiva a imprensa
“tudo foi passado em ordem recebemos em ótimas condições
a maioria do veículos um ou outro com pequenos problemas
que isso é normal”, Agora é covardia querer jogar a culpa
nas administrações anteriores, outra coisa é que secretários
são fritados e o chefe do executivo não troca, e com isso vai
sendo fritado junto, por não dar ouvido as vozes das ruas.

-MG), que criticou dia 2 de julho, em Brasília, o envio feito
pelo governo ao Congresso Nacional de uma proposta de
reforma política, por meio de plebiscito, sem antes fazer
o debate necessário com a sociedade e com as oposições.
É senador, nem a Dilma entendeu e nem os governadores
do PSDB, o recado do povo foi para todos os executivos,
desde o federal, estadual, municipal e judiciário o grito foi
geral, para todos os políticos de todos os partidos.

FAB vira caixa-preta de
mordomias oficiais

Pressão popular pode pôr fim também a regalias na Justiça. Líderes são a favor, agora, da extinção do foro privilegiado para Deputados, Senadores e Governadores quando
acusados de irregularidades.

Berço de heróis da 2ª Guerra, sucateada e com baixos
salários, a Força Aérea Brasileira resigna-se, constrangida,
a cumprir missões com autoridades, sobre as quais parece
não ter o menor controle. Sob o manto do “segredo militar”, negou dizer à esta coluna o preço da hora de voo nos
aviões emprestados a vivaldinos republicanos, por tratar-se de “informação estratégica”. Situação igual aos cartões
corporativos.
Missão vida boa – A Aeronáutica repete a cantilena de
“missão legal” no transporte de “donos do poder”, ainda
que sem motivo de segurança ou emergência.
Força do hábito – Descumprir a lei também não constrange os militares: o ex-presidente Lula deu caronas irregulares à ex-“assessora” Rose no Air Force 51. (Coluna de
Cláudio Humberto)

Quem está no poder
não entende o povo
Ao ir para as ruas o povo exige mudanças já! São muitas
as irregularidades que nossos políticos vieram arrastando
a décadas, todos os políticos que passaram pelo poder tem
um pouquinho de culpas. Mas, quem está no poder tem a
responsabilidade de resolver, o maior problema do país não
é a falta de lei e sim a corrupção, a lentidão da justiça e o
desrespeito as leis, a impunidade, falar em plebiscito neste
momento é querer tirar o foco das reivindicações. O povo
está cansado dos desmando, das mordomias dos políticos,
dos figurões que roubam e não vão para a cadeia, como os
mensaleiros que se arrastam e não há uma certeza se eles
ficarão presos. O povo já esperou bastante e querem soluções imediatas, os políticos querem enrolar e empurrar com
a barriga até o povo esquecer, a situação é caótica em todo
o Brasil, nos estados e nos municípios, há também muita
roubalheiras em licitações fraudulentas muitas são as irregularidades e a presidenta Dilma detentora do maior poder
está indo na contra mão dos pedidos do povo eles não pediram plebiscito, veja bem, o governo de FHC teve oito anos
e não fez a reforma, Lula teve oito anos e não fez a reforma
política, Lula como sendo a maior figura do PT é junto com
Dilma são os principais responsáveis neste momento, eles
tem uma base aliada suficiente para fazerem a reforma, apenas falta vontade política.

Aécio Neves: “Governo não entendeu nada do recado das ruas”
Presidente nacional do PSDB diz que população cobra
melhores serviços de saúde, educação, transporte e estradas
e critica dificuldade da presidente Dilma para diálogo.
O governo federal não entendeu nada do recado dado
pelas ruas. A afirmativa é do senador Aécio Neves (PSDB-

Revolução mesmo!
Pelas manifestações que vem acontecendo com frequência em todo o País, só os POLÍTICOS ainda não entenderam
o RECADO DO POVO! Estamos numa REVOLUÇÃO
ainda calma, mas está se tornado um tsunami incontrolável... O BRASIL está parando; isso nunca aconteceu neste
País desta forma. Acorda BRASIL, os brasileiros já acordaram!

Fim das regalias

Brasil sujo!
145 é o número de projetos envolvendo o combate à corrupção que estão em tramitação atualmente no Congresso
Nacional, desde pelo menos 1995. Do total, no momento
existem 109 projetos de lei sobre o tema na Câmara dos Deputados e 36 no Senado Federal e eles não aprovam nada!

Ministério Público - Telexfree
Ministério Público abre processo contra Telexfree por pirâmide. Jornal Nacional já falou sobre isso e, caso a fraude seja
comprovada, multa aplicada poderá chegar a R$ 6 milhões.
Como eu havia dito aqui, a empresa alardeia enriquecimento
fácil a quem se torna um “divulgador”; ainda bem que não
caí nesta, assediado fui por muitos. E eu avisei né WB?

11º BPM inicia curso de formação
de novos sargentos

O

Curso Especial de Formação de Sargentos – CEFS,
tem por finalidade formar Sargentos mediante aquisição de conhecimentos necessários ao desempenho
dos diversos cargos, próprios de cada quadro ou categoria,
com no mínimo 9 anos de efetivo serviço na graduação de
cabo. O curso funcionará de forma descentralizada, nas
Unidades de ensino da PMMG, na modalidade presencial e
a distância, com as atividades de ensino padronizadas pela
Academia de Polícia Militar. O curso será desenvolvido simultaneamente em todo o Estado, com início no dia 04 de
julho de 2013.
A aula inaugural do Curso Especial de Formação de Sargentos do ano de 2013 – CEFS/2013, em Manhuaçu, aconteceu na manhã de sexta-feira, 05/07, 08:30 horas, no auditório da 195ª Cia de Ensino e Treinamento, no 11º Batalhão.
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Tri-Objetiva - 54
Celso de Medeiros Costa (*)

“Eu trago propostas concretas e disposição política”

Dilma Rousseff, presidente, durante anúncio de plebiscito para reforma política
•NOVAS ESTRATÉGIAS

• LOCUPLETEMOS

A Executiva Nacional do PSDB marcou reunião para segunda (8), em Brasília. Na pauta, os protestos no país e as
eleições de 2014.

O ex-chanceler de FHC, Luiz Felipe Lampréia, escapou na
Justiça de improbidade, após fim de semana em Fernando
de Noronha.

•POLICHINELO

• UNIÃO DA ILHA

Defasada em guerra e na paz, a Aeronáutica silencia sobre criação de “portal da transparência” que daria nome (e
cutelo) a “bois voadores”.

Ex-ministro de FHC, Ronaldo Sardenberg foi absolvido de
dano ao erário por usar aviões da FAB e ficar em hotel militar com família.

•REFORMA DO PARLAMENTO

• VALE-TRANSPORTE

Governistas reclamam que a reforma política proposta pela
presidenta Dilma se restringe a mudanças no Parlamento.
O único tópico que atinge o Executivo é a discussão sobre
financiamento de campanha.

Não é a toa que o presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDB-AL), acha viável
implantar o passe livre no país. Segundo
estudos, 80% das passagens de transporte
público hoje são pagas pelo empregador.

•LÍDER VOADOR
Líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), que declarou
uma fortuna de R$ 16,5 milhões em
2010, é o senador que mais gasta com passagens aéreas.
Só em 2013 já foram R$ 70 mil.
•BASE DE AÉCIO EM MINAS
TORRA GRANA PÚBLICA
O senador Aécio Neves (PSDB), postulante ao cargo de
candidato à Presidência, mantém alugado um escritório
político em seu estado natal de Minas Gerais que custa R$
16,5 mil por mês aos contribuintes. Entre os gastos estão
o aluguel (R$ 8.362) e o condomínio (R$ 719), além de
telefone fixo, celular, internet, material de escritório e até
segurança 24h, além de tributos e impostos. Tudo na nossa
conta.
• E A INTERNET?
Só em despesas de jornais e revistas, o escritório político
de Aécio Neves em Minas Gerais gasta cerca de R$ 220
por mês.
•VOU DE TÁXI
A assessora Maria Heloísa Cardoso Neves é recordista entre os gastos com táxi no gabinete de Aécio Neves: cerca
de R$ 1.000 por mês.
•COM JEITO, VAI
Aparelhada” desde a redemocratização, a FAB tem 15 sofisticados aviões para transporte de autoridades, mas não
tem caças modernos.
•EM DIA
O senador Álvaro Dias (PSDB-PR)
estava no cartório eleitoral de Londrina na sexta à tarde, para fazer seu
recadastramento biométrico.
• CARONAS DA FAB GANHAM
‘PIZZA’ DE SOBREMESA
Políticos, seus amigos e agregados
podem apertar o cinto para voar sem
medo: apenas um ex-ministro, já falecido, foi condenado por improbidade
administrativa por voos particulares em
aviões da FAB, e obrigado a devolver
R$ 25 mil: Clóvis Carvalho (Casa Civil) no governo Fernando Henrique. A
prática disseminada nos últimos 20 anos
se beneficia de uma firula legal que dissolve a má-fé na “praxe legal”.

• REFÉM BOLIVIANO
Asilado há 14 meses na embaixada do Brasil em La Paz,
o senador de oposição, Roger Pinto, apelou ao presidente
do Peru, Ollanta Humala, na Unasul, para que o presidente
Evo Morales dê o salvo-conduto.
• DISTRAÇÃO
Presidente do Instituto Teotônio Vilela, Sérgio Guerra
(PSDB) defende que a oposição afine o discurso sobre uma
proposta comum de reforma política: “Esse plebiscito da
Dilma foi só para tirar foco da crise”, critica.
•SOB CENSURA
Diretores da associação de servidores da Agência Nacional
de Petróleo respondem processo administrativo instaurado
pela diretora do órgão, Magda Chambriard, por terem noticiado multa e processos contra OGX.
• O VALOR DO PREÇO
O Tribunal Regional Federal da 2ª. Região vai pagar R$
36,2 mil à Fundação Getúlio Vargas, por três dias do curso
“Pesquisa de Preço nas Compras Governamentais”. Preço
da notória especialização.
• CULTURA INÚTIL
Aos grandes enigmas juntam-se
dois: a investigação da Polícia
Federal sobre o boato do fim do
Bolsa Família e supostos € 25
milhões que Rose Noronha, a
“assessora” de Lula, teria depositado em Portugal.

Poder sem Pudor

ERA SÓ UM GAROTÃO

O
deputado
Miguel Arraes
(PSB-PE) tinha
86 anos quando
ainda perguntavam quando ele
pretendia se aposentar. E sempre
recordava o dia
em que tentaram convencê-lo a não se candidatar a governador aos 77
anos, em 1993. Arraes respondeu:
- Vou pensar sobre isso. Mas só tomo a decisão depois…
- Depois de quê, deputado?
- …depois de falar com a minha mãe.

TrHi...stória-8 – questões de datas...
1- Da cosmologia.
2- Da eclesiologia.
3- Da antropologia.

1 - Polêmica – § Leitor, você
aproveitou da Pré-História Positiva
do Mundo?... Se, até agora, não o
fez ou não pôde fazê-lo, faço-o, a
partir de agora, na história do “kósmos”, ou do mundo!!!... Todavia,
depois de sairmos da variante da
estrada empoeirada da pré-história,
e antes de entrarmos na rodovia
asfaltada da história, precisamos passar no posto do
problema que é datar a origem do universo. § Nas preliminares do A Bíblia Em Ordem Cronológica (páginas
xiii e xiv), no tópico Nota sobre a datação, há o reconhecimento de que “O princípio dos tempos sempre
foi causa de muita controvérsia no mundo acadêmico.
Adeptos da teoria do intervalo acreditavam que havia
um período de milhões de anos entre Gênesis 1.1 e 1.2”
(pág. xiv) – Gên. 1.1 é: “No princípio, criou Deus os
céus e a terra.”; e Gn 1.2 é: “A terra, porém, estava sem
forma e vazia; havia trevas sobre a face do abismo, e o
Espírito de Deus pairava por sobre as águas.”... Atenção: Usamos a tradução de João Ferreira de Almeida,
Versão Atualizada de 1959 (não de 1956!), 2ª edição
de 1999, impressão de 2011 (!!!), na citação e na sigla
da 2ª referência, pois a abreviatura da 1ª referência é
da Versão Corrigida, 21ª impressão de 1969, e, 33ª de
75. § Então, avisamos que a datação é controversa e
controvertida. Aguarde-nos, no próximo artiguete! Sobretudo, teremos surpresa sobre datas!!!...
2 - Irênica – § Leitor, você
aproveitou da Pré-história Positiva da Igreja?... Se, até agora, não
o fez ou não pôde fazê-lo, faço-o,
a partir de agora, na história da
“ekklêsía”, ou da Igreja!!!... Se
na datação da história do início do
universo há polêmica, quanto às datas da história em geral a cousa é “irênica” ou pacífica e apaziguadora. § Voltando aos nossos “historiadores” Edward Reese e Frank
Klassen, supra-referenciados, no tópico supracitado, no
tocante a história bíblica, sendo que “a variação entre os
diversos padrões de datação é sempre de poucos anos,
pode-se estabelecer uma cronologia básica aceitável das
Escrituras” [da Bíblia] (p. xiv). § Todavia, no próximo
escrito chamaremos atenção para algo que não se pode
fazer confusão.
3 - Antropocêntrica – § Leitor, você
aproveitou da Pré-História Positiva do
Indivíduo?... Se, até agora, não o fez
ou não pôde fazê-lo, faço-o, a partir de
agora, na história do “anthrôpos”, ou do
homem (no sentido genérico, e não genético)!!!... Vimos que é difícil a datação da
origem do universo, e, não tanto da história do Mundo em geral e, em especial, da
Igreja. Deveria ser mais fácil datar sobre
bisavós que sobre a Igreja, mas, até de
avós, pode se tornar mais difícil que datar o início do universo... Brincadeira! Mas, tem algo de
sério!!! Uma das razões é que o mundo antropocêntrico,
ou centralizado no homem, tem cada ser humano como
egocêntrico, ou centralizado no seu “eu”. § Será que
um dia iremos saber quando nasceram avós? § Se sim
– ou melhor, até, se não! –, mostraremos, no próximo
informativo, limitações históricas pessoais!!!... Avante!
Amém!! Até!!!
1- Levantamos a poeira.
2- Abrimos a via maneira.
3- Tudo é além de brincadeira.
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.

9 de julho / 2013

Manhuaçu entra na campanha
de prevenção a gripe

A Gerência Regional de
Saúde de Manhumirim promoveu na segunda-feira,
01/07, no auditório do Hospital César Leite, um café da
manhã com empresários e
lideranças de diversos segmentos para intensificar as
ações de enfrentamento da
gripe na região. A iniciativa
da Secretaria de Estado de
Saúde é divulgar a campanha “Mude seu jeito de ver a
gripe. Ela mata”.
O tempo mais frio e ambientes com grande aglomeração
de pessoas podem favorecer
a proliferação do vírus. Empresas como hotéis, pousadas,
restaurantes, supermercados
receberam materiais educativos e orientações a respeito da
contaminação pela gripe.
Em todo o estado, as empresas de ônibus também estão
sendo envolvidas na campanha, orientando os passageiros
e afixando adesivos em suas
frotas. No encontro, foram
distribuídos materiais para os
participantes.
A Gerente da Regional de
Saúde de Manhumirim, Soraia Carvalho, apresentou o
Plano Estadual de Enfrentamento da Síndrome Gripal,
da Síndrome Gripal Aguda
Grave com ênfase na Influenza e destacou a importância
dos parceiros pela adoção de
medidas preventivas contra a
gripe. “Nossa região recebe
muitos visitantes, principalmente do exterior, pela proximidade ao Pico da Bandeira,
sendo assim, o poder público
e a sociedade não podem descuidar”, finalizou.
O empresário Ronald Gripp, proprietário do Caparaó
Parque Hotel e Restaurante
Estância Gourmet de Alto Caparaó, parabenizou a iniciativa. “Ficamos muito satisfeitos
em participar desse encontro e
nos colocamos inteiramente a
disposição para trabalharmos
em parceria com o poder público”.
O Secretário de Saúde de

Manhuaçu, o médico Gulivert
Oliveira, considerou que a
reunião foi muito importante
para esclarecer algumas dúvidas e dar sequencia aos trabalhos de mobilização.
Já o Provedor do Hospital
César Leite, Sebastião Onofre Carvalho, afirmou que o
Hospital César Leite já adota
uma série de medidas dentro
do trabalho interno da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar. “Isso faz parte da
rotina da unidade de saúde.
Estamos apoiando a campanha e vamos divulgar também para o público que vem
até o hospital, por exemplo,
para fazer uma visita a um paciente internado”, declarou.
O evento contou com a
participação de representantes do Conselho de Saúde de
Manhuaçu, Hospital César
Leite, Sindicato de Trabalhadores Rurais de Manhuaçu,
Colégio
América/Anglo,
Caparaó Parque Hotel, Restaurante Estância Gourmet,
Auto Pena, CEM, Banco do
Brasil, Clínica Médica São
Lourenço, Cirúrgica Saúde, Câmara de Vereadores
de Manhuaçu, Secretaria de
Saúde de Alto Caparaó, Jornal Tribuna do Leste, Portal
Caparaó, dentre outros.

Médico infectologista do Hospital César Leite, Tiago Heringer

21 MORTES EM MINAS

O número de casos confirmados da gripe H1N1 (suína) e de mortes no primeiro
semestre desse ano supera
em quase cinco vezes os
registros do mesmo período de 2012. A Secretaria
de Estado de Saúde (SES)
nega um surto e atribuiu o
aumento de casos a um melhor controle de notificação
da doença.
Segundo a Fundação Ezequiel Dias (Funed), são 117
casos confirmados em Minas
entre as 1.592 amostras de
janeiro até a última semana.
No mesmo período de 2012,
foram 978 amostras, com

25 positivas para H1N1. A
expectativa é de aumento
dos registros com o inverno,
podendo atingir até 40% da
população.
Medidas simples auxiliam
na prevenção à doença:
Lave as mãos frequentemente com água e sabão;
Ao tossir ou espirrar, cubra
a boca com a parte interna do
braço;
Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos
de uso pessoal;
Em casos de suspeita de
gripe, procure seu médico
ou a unidade de saúde mais
próxima

Diretora do CRS Manhumirim, Sandra Carvalho
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CANTINHO DE FÉ
por

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

Louvando a Deus
na escuridão

A Guerra Civil Americana (1861-1865), também conhecida como Guerra da Secessão, ceifou
quase 1 milhão de vidas, sendo 618 mil soldados. Foi uma guerra do Norte contra o Sul. Em
4 de março de 1861, onze Estados do Sul daquele país declararam-se independentes, criando um
novo país a que chamaram Estados Confederados
da América. O principal motor do conflito foi a
questão da escravidão. O Sul, rural, baseava a sua
economia na mão de obra escrava. O Norte, industrial, propunha a libertação dos escravos.
Como resultado dos confrontos, vários soldados
do Norte estavam encarcerados na prisão de Libby, em Richmond, na Virgínia (Sul). O tratamento que os prisioneiros aí recebiam era desumano.
Sem comida e sem agasalho, os soldados morriam
como se fossem bichos. A cada dia chegavam mais
prisioneiros para engrossar as fileiras de condenados. O clima era de desânimo e desespero.
Certo dia, cerca de dez horas da noite, um jovem
pastor batista finalmente chegava cansado àquele lugar para uma visita. Ao notar as condições
precárias em que os prisioneiros eram mantidos,
o pastor assentou-se num canto, pôs o rosto entre as mãos e chorou. Nesse exato momento, uma
voz solitária vinda lá de dentro começou a cantar
a famosa doxologia: “A Deus, Supremo Benfeitor...”. Imediatamente outras vozes se juntaram
àquele solista anônimo: “Vós, anjos e homens, dai
louvor”. E a cada linha outras vozes se uniam, de
modo que ao final do cântico, a prisão inteira vibrava com os ecos de “...a Deus o Filho, a Deus o
Pai, / a Deus Espírito, glória dai”.
É fácil encontrar cantores nos dias ensolarados.
Mas achá-los na noite escura da aflição é outra história. Como disse o poeta, “Fácil é cantar quando
brilha o sol; deves tu cantar quando o mal surgir”.
Acabado o hino, o pastor disse: “Mesmo prisões
podem se transformar em palácios, se Jesus estiver
presente”.
Pr. João Soares da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

6

9 de julho / 2013

acesse: www.jm1.com.br

Final do maior Campeonato de Bairros de Manhuaçu

O Campeonato de Bairros
de Manhuaçu 2013 teve sua
abertura no mês de março e
seu encerramento no último
domingo do mês de junho.
Foram mais de cem jogos
e muitos gols, uma disputa
acirrada em todos os jogos,
afinal, metade dos times
participantes deste campeonato seriam rebaixados
para a segunda divisão e
apenas dez ficariam na divisão principal.
O torneio deste ano foi o
maior desde que se fundou
o Campeonato de Bairros
e o que chamou atenção é
que, mesmo sendo o maior,
foi também o mais organizado e dinâmico. Dos mais
de cem jogos, apenas um
foi encerrado por não comparecimento de uma das
equipes, sendo que nos últimos anos a média de jogos
encerrados por WO era de
dois por rodada.
Também é importante
demonstrar o apoio da população ao campeonato. Os

jogos realizados nos bairros da Ponte da Aldeia e
São Francisco de Assis recebiam média de mil torcedores, e os jogos no Estádio
JK, chegaram a ter três mil
pessoas torcendo e vibrando pelas suas comunidades.
A GRANDE FINAL: A
grande final aconteceu no
último domingo, 30, no Estádio JK, entre as equipes
Ponte da Aldeia B e Santa
Luzia. O estádio estava praticamente lotado, as equipes ansiosas para o início
da partida.
Com a presença do Prefeito Nailton Heringer e
de diversos secretários e
diretores do Governo de
Manhuaçu, os times entraram em campo e se posicionaram para a execução do
Hino Nacional Brasileiro.
Logo depois, o prefeito e
o diretor de Esporte, Victor Rocha, deram o pontapé
inicial.
A partida foi de muita
emoção do começo ao fim.

Equipe da Ponte da Aldeia, primeira colocada na competição

A torcida se manifestava
como nunca. Quem passava
nas ruas ao redor do estádio, com certeza se lembrava dos dias de glórias do
Ipiranga FC. O clima era
de decisão e as equipes não
tiveram medo de partir pra
cima, com isso, o jogo ficou
aberto e com muitas oportunidades de gols.
O ritmo forte não parou
com a pausa para o intervalo, na volta do segundo
tempo, mais correria e muita disputa. Chegando ao fim
do jogo, o embate entre as
duas tradicionais equipes
de Manhuaçu ficou no empate por 2 a 2, e com isso,
mais emoção viria, porque
a disputa iria para as penalidades máximas.
Clima tenso, ansiedade
e adrenalina à flor da pele.
Todos estavam vidrados nas
cobranças e por ter errado
menos, o Ponte da Aldeia B
se sagrou campeão do Campeonato de Bairros 2013.
Ao final da partida, o di-

retor de Esporte, Victor Rocha comentou sobre todo
o campeonato e confirmou
que o regulamento e organização do campeonato do
próximo ano já está sendo
feito. “Já estamos planejando o próximo campeonato,
lembrando que teremos
duas divisões e isso com
certeza só fará com que o
campeonato fique mais disputado e atrativo. Alguns
jogadores já estão nos perguntando quando é que começa o próximo. Estamos
muito felizes pelos resultados que este campeonato
nos trouxe” – destacou o
diretor.
Victor também informou
que para a prática de futebol neste ano de 2013, outros campeonatos já estão
sendo preparados e para
quem não gosta do futebol,
também teremos disputas
em outros esportes, como o
torneio de voleibol que será
realizado no mês de agosto.
Arthur Rocha

Classificados para a série A do
Campeonato de Bairros 2014
de Manhuaçu
Ponte da Aldeia B
Santa Luzia
Palestra – Nossa Senhora Aparecida
Engenho da Serra
Vila Deolinda
Santo Antônio
Santa Terezinha
Matinha
Sagrada Família
São Vicente A
Integrantes da série B
Promessa
São Francisco de Assis B
Colina
Carneirodes
Bom Jardim
São Francisco de Assis A
MUD Santana
Petrinense
São Vicente B

O segundo lugar ficou com a equipe do Bairro Santa Luzia

O goleiro menos vazado foi
Marcos Vinícius da Silva,
do Bairro Ponte da Aldeia

A promotora Geannini Mota e o Prefeito Nailton Heringer no
momento da assinatura do TAC

Os termos do TAC foram discutidos entre a Prefeitura e o MP

O artilheiro da competição
foi o Quelson Flávio,
do Bairro Ponte da Aldeia

Prefeitura de Manhuaçu e Ministério Público firmam
acordo para realização de concurso público

Os problemas com contratações irregulares que atingem os governos municipais
da região há tantos anos está
prestes a ser resolvido. Na
tarde do último dia 27 de junho, quinta-feira, o Prefeito
de Manhuaçu, Nailton Heringer, firmou um importante acordo com o Ministério
Público, visando dar cada
vez mais transparência aos
atos do Poder Executivo.
Em reunião com a promotora de justiça Geannini Maelli Mota, o Prefeito Nailton
Heringer assinou um TAC –
Termo de Ajustamento Conduta – com o intuito de por
fim às contratações temporárias. O Prefeito firmou o compromisso de realizar, ainda
este ano, um concurso público que irá acabar com os contratos da Prefeitura, tornando
assim, os servidores efetivos.
Segundo a representante
do Ministério Púbico, o fato
de ainda acontecerem contratações na Prefeitura é que

as leis e a própria estrutura
de cargos da administração
não têm suporte para o tamanho do município, fazendo com que, os administradores tenham que optar por
fazer contratos ao invés de
concursos. A promotora de
justiça ainda confirmou que
o Prefeito Nailton Heringer
é o primeiro que aceitar este
acordo, que já teria sido proposto para os prefeitos dos
últimos anos, porém, todos
estes não acatavam os pedidos do Ministério Público.
O Prefeito Nailton Heringer, assim como a promotora Geannini Mota, consideram este ato, uma conquista
histórica para a sociedade, e
que a partir de compromissos como estes, entre Executivo e Ministério Público,
é que os órgãos públicos poderão crescer e dar melhores
condições para seus servidores e população.
NOVA ESTRUTURA:
O Governo municipal de

Manhuaçu tem encontrado,
a cada dia, cargos com funções inadequadas ou desnecessárias para a nossa realidade. Ao longo dos anos,
o quadro de servidores se
tornou um verdadeiro emaranhado que foram sendo
remendados por leis muitas
vezes para satisfazer a interesses políticos ou necessidades de épocas. A estrutura

necessita urgentemente de
uma reforma para torná-la
mais eficiente e resolver os
vários problemas com contratações.
Está sendo feito um estudo para que todas as possíveis falhas sejam detectadas e sirva de base para a
elaboração de um projeto
de lei que será submetido à
Câmara de Vereadores, con-

cebendo uma nova organização administrativa para o
município.
POSSES DE SERVIDORES: Nos últimos meses,
o Prefeito Nailton Heringer
tem dado posse a diversas
pessoas que foram aprovadas no concurso público
realizado em 2009. Esta
ação não era tomada pelos
últimos prefeitos, que opta-

vam pelos contratos e hoje
dificulta ainda mais o trabalho do executivo. Nesta semana, mais de dez pessoas
tomaram posse, e todos os
meses, novos servidores são
convocados para receber o
cargo que lhe é de direito.
Somente em 2013 cerca de
sessenta servidores foram
efetivados.
Arthur Rocha
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ATÉ QUE SURGIU O IPIRANGA FC

O futebol de nossa cidade
é repleto de histórias boas e
inusitadas, o torcedor de manhuaçu foi considerado pela
Federação Mineira de Futebol
como o mais apaixonado de
toda Minas Gerais. Vamos então fazer uma reflexão que nos
levará a saber o porque dessa
torcida tão apaixonada.
Há tempos o Fluvasan era
considerado um dos maiores
times de futebol de Minas Gerais, fez jogos memoráveis contra Vasco da Gama, Flamengo
e outros mais, era então considerado o papão da região leste.
Em 1977, a equipe amadora
do América FC de Manhuaçu
tornou-se profissional vindo a
disputar o chamado Torneio
Incentivo ao Campeonato Mineiro, era uma espécie de segunda divisão do campeonato
Mineiro nos dias de hoje. Com
um bom time e uma torcida
fanática o América foi bem na
primeira participação em um
campeonato profissional, eis
que surge novamente o Fluva-

san FC e também por rivalidade se torna profissional ficando
Manhuaçu com duas equipes
para a disputa do Incentivo Mineiro. O clássico entre as duas
equipes despertava a atenção
de toda imprensa mineira, o
Estádio JK ficava pequeno
para abrigar as duas torcidas
de Manhuaçu. Como se era de
esperar a cidade não suportou
manter duas equipes profissionais naquela época e foi
então inevitável que América
e Fluvasan tivessem seu retorno ao futebol amador ficando
Manhuaçu sem nenhum representante no Campeonato
Mineiro durante anos, até que
surgiu o Ipiranga FC, que conseguiu agregar os torcedores
de América e Fluvasan além
de outros torcedores de clubes
amadores de nossa cidade e
região a exemplo de torcedores do Atlético Manhuaçu do
Capitão Faé, Vasco da Gama
do saudoso Félix Barbeiro,
Flamengo da Spam de Glauco
Macedo, Palmeiras do Simão-

zinho, 05 de Novembro e da
Uba do Sr. Noé Magalhães,
sem esquecermos do apaixonado desportista Moreira que
amava o América FC. Muitas
destas equipes tiveram diretores eficientes e que aqui pedimos desculpas por não ter
citado a todos. Com o surgimento do Ipiranga FC comandado por Laurentino Xavier,
Manhuaçu viveu sem dúvida
alguma um de seus maiores
momentos no cenário esportivo do Brasil, estádio sempre
lotado, carreatas intermináveis após as grandes vitórias,
era de grande alegria quando
chegávamos em algum ponto
do Brasil e logo uma pessoa
indagava “Você é da cidade do
Ipiranga FC?”, Manhuaçu se
projetava positivamente e isso
nos trazia orgulho. Faço essa
lembrança por achar necessário que os jovens de hoje saibam que Manhuaçu tem uma
linda história no futebol e que
o tempo por maior que seja
não possa apagá-la.

Com o surgimento do Ipiranga FC comandado por Laurentino Xavier, Manhuaçu viveu sem dúvida
alguma um de seus maiores momentos no cenário esportivo do Brasil, estádio sempre lotado, carreatas intermináveis após as grandes vitórias

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Vereadores apoiam servidores da Saúde
contra o aumento da jornada de trabalho

Servidores da Secretaria
Municipal de Saúde lotaram
o plenário da Casa Legislativa
durante a 12ª Sessão Ordinária
do ano, realizada na quinta-feira, 04. Indignados com a
proposta do aumento da jornada de trabalho, alterando
de seis para oito horas diárias,
os trabalhadores solicitaram
apoio dos vereadores para esta
questão. Outra reivindicação
foi quanto ao direito de receber pagamento adicional por
insalubridade. Os assuntos foram amplamente debatidos no
decorrer da sessão presidida
por Maurício de Oliveira Júnior. Sensibilizados, os vereadores manifestaram seu apoio
a estas causas dos servidores
da Saúde, além de votar Projetos de Lei, Requerimentos e
Indicações.
Jornada e insalubridade
Pronunciaram-se no plenário, o Vice-presidente do
Conselho Municipal de Saúde, Nelson de Abreu, e a Presidente da UNSP/ Manhuaçu
(União Nacional dos Serv.
Públicos), Maria Aparecida
da Silva – Parri-, explanando
sobre as reivindicações dos
servidores.
Nelson de Abreu relatou
que “há cerca de vinte anos,
um acordo com a Prefeitura
determinou que o trabalho diário fosse de seis horas, e, agora, o Prefeito quer, sem mais
nem menos, que trabalhemos
oito horas por dia. Então, os
funcionários mobilizaram-se
e decidiram vir até a Câmara
e fazer esta reivindicação. Vai
aumentar nossa carga horária,
mas, e nosso salário, vai aumentar?”.
Sobre a reivindicação de
pagamento de insalubridade,
Nelson fez a seguinte menção:
“um motorista de ambulância,
em uma van Sprinter, leva
quinze pacientes com doenças
diferentes até Belo Horizonte.
Se estiver chovendo, o carro
vai com os vidros fechados.
Não temos insalubridade, nunca tivemos e ninguém faz algo
para mudar isso”.
Em entrevista, Nelson agradeceu ao apoio dos vereadores
com a causa. “Os quinze vereadores estão do nosso lado, fecharam com a gente. Eles nos
informaram que irão negociar
com o Prefeito, no sentido de
manter as seis horas diárias.
Sensibilizados com a causa,
os vereadores afirmaram que
poderão até mesmo trancar a
pauta, sem votar Projetos de
Lei até que esta situação seja
resolvida”, argumentou.
A Presidente da UNSP/
Manhuaçu, Professora Maria
Aparecida da Silva (PARRI)

ressaltou que “o Sindicato esteve aqui hoje para demonstrar
ao Executivo que os servidores
não são apenas documentos,
são pessoas. Nós temos uma
vida funcional, temos uma rotina, e, isto não pode ser mudado de uma hora por outra.
A UNSP atua judicialmente e
administrativamente em favor
do servidor”.
Apoio dos Vereadores

A Comissão Legislativa de
Defesa dos Direitos dos Servidores Públicos, composta
pelos Vereadores Jorge Augusto Pereira (Presidente),
Gilson César Costa – Gilsinho
- (Relator) e Juarez Cleres Elói
(Membro), se mobilizará para
resolver esta questão. “Nós
não aceitamos esta questão
de o Prefeito querer aumentar
a carga horária dos servidores, pois, sabemos que esta
alteração irá sobrecarregar os
funcionários, afetando a qualidade dos serviços por eles
prestados. Fiz uma proposta à
presidência da Câmara que, se
o Prefeito cortar o dia de serviço destes trabalhadores por
estarem aqui hoje, que sejam
barrados todos os Projetos que
vierem a esta Casa, enquanto
esta situação não for resolvida.
Vamos reunir as Comissões
de Defesa do Servidor e de
Saúde para que o Prefeito não
leve este Decreto à Secretaria
de Saúde, de modo que os horários fiquem como estão. O
que devemos fazer é buscar
melhorias para servidores e
não piorar para eles. [...] Vamos conversar com o Prefeito
ainda esta semana para tratar
deste assunto. Os funcionários estão de parabéns. Esta
postura dos funcionários valoriza muito a Câmara. É um
exemplo a ser seguido pelos
servidores dos demais setores.
[...] Muitos acham que há vereadores favoráveis ou contrários ao Prefeito, mas não é assim. Os vereadores desta Casa
demonstraram que estão de
acordo com aquilo que é certo,
ou seja, se algo está prejudicando os servidores, todos os
vereadores posicionam-se favoráveis aos servidores e irão
defendê-los até a última hora”,
afirmou Jorge do Ibéria.
Vereador Gilsinho, Relator
da Comissão, também foi solidário à causa dos servidores da
Saúde. “Sei do sofrimento que
o funcionário passa, porque eu
também sou funcionário. Cada
prefeito que entra faz realmente uma mudança e a mudança
sempre cai nas costas dos funcionários. Em 2004, nós perdemos o direito às passagens
que tínhamos dentro da cidade. Os funcionários dos distri-

tos perderam as passagens que
recebiam para vir trabalhar
na cidade, perdemos o direito
de almoçar no SUS, com um
valor mais baixo, e ainda perdemos uma produtividade que
ganhávamos lá, naquela época.
[...] De lá pra cá, só chumbo
recai no funcionário público.
A primeira vez que subi nesta
tribuna, o plenário estava lotado de professores, na ocasião,
eu disse: não me peçam para
votar contra funcionário público! E, repito isto novamente.
Se os servidores decidirem ir
pra rua, tenho certeza que esta
Casa irá apoiar também, porque estamos defendendo o direito do servidor público, que
mereceria hoje ter um plano de
Saúde. Em vez disto, contrataram um médico para contestar
servidor quando ele apresenta atestado. Um médico que
contesta outro. Imagine, por
exemplo, uma pessoa vai a
um ortopedista e este informa
que a mesma não tem condições de trabalhar, por quinze
dias, e lhe concede atestado.
Ai, quando este atestado é
apresentado para a médica que
foi contratada para analisar os
atestados, esta reduz o prazo
de licença para cinco dias, mas
ela não é especialista em ortopedia. Isto é um absurdo. [...]
Em conversa com a vereadora
Aponísia e Vereador Cb. Anízio, requeremos insalubridade
para os servidores da Saúde,
o repasse para os agentes de
Saúde e a troca do uniforme.
Hoje, inclusive, estamos requerendo o pagamento por insalubridade para os servidores
da Secretaria de Obras.
Todos os vereadores manifestaram-se favoráveis aos servidores da Saúde.
Outros pronunciamentos

Entre os presentes ao plenário, o Ex-vereador Nelci
Alves Gomes, a Coordenadora
Regional da UNSP, Gláucia
Mendes, e a Presidente do
Diretório do PT/ Manhuaçu
(Partido dos Trabalhadores),
Professora Dorca Pires Vidal.
Em seu pronunciamento, a
Presidente do Diretório do PT
manifestou seu descontentamento pela escolha do local do
IF (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia),
distante 14 km da cidade, em
razão da dificuldade de deslocamento da maioria da população até o local, entre outras
questões.
Como Presidente do Diretório do PT, Dorca solicitou ao
1º Secretário da Mesa Diretora, Vereador Francisco de Assis Dutra, que reconsidere este
posicionamento de líder do
governo na Câmara. “Pedi ao

Mesa Diretora da Câmara.

Vereador Chico do Juquinha,
que é uma pessoa a qual tenho
muito respeito por sua competência, para que ele deixasse de
ser líder do governo. Primeiro,
porque isto não passou pela discussão junto aos integrantes do
partido, e, em segundo, porque
é muito difícil fazer defesa do
indefensável, daquilo que não
tem defesa porque, na verdade,
contra fatos, não há argumentos. O reclame da população é
muito grande”, pontuou Dorca.
Dorca também reivindicou
da Casa Legislativa a realização de seminários abertos aos
estudantes e públicos em geral
com o tema a “Reforma Política”. “É a política que move o
mundo. [...] O preço do café é
uma decisão política, o preço
do alimento, a Saúde, etc. Então, é preciso que as pessoas
tomem conhecimento sobre o
que significa a política e porque é necessário um processo
de reforma política”, explicou.
Conhecida por sua participação na política e constante
acompanhamento dos trabalhos dos vereadores, Professora Dorca elogiou o posicionamento do Presidente Maurício
Júnior, dos demais vereadores
da atual legislatura, e aos Ex-presidentes da Câmara, Glauco Macedo e Jorge Augusto
Pereira (Jorge do Ibéria).

Servidores reivindicaram também o pagamento
por insalubridade e salário digno.

trabalhe duas horas a mais
e não dar a contrapartida, a
remuneração justa. Esse aumento de carga horária penaliza muito nossos servidores.
Se é necessário aumentar a
carga horária, tudo bem, mas
que seja aumentada também a
remuneração dos servidores.
Vamos valorizar as pessoas!
[...] Os servidores reivindicaram também o direito à insalubridade. Sabemos da luta
destes servidores, o serviço
extremamente desgastante, e
mais, o bem precioso que eles
lidam diuturnamente: a Saúde! É com vida de nosso povo
que eles trabalham. Eles precisam ter condições de trabalho. É isto que nós clamamos.
Vimos aqui a unanimidade, os
vereadores repudiando esta
proposta do Prefeito. Hou-

ve ameaça de corte de ponto
destes servidores por eles estarem aqui. Mas eles vieram
lutar, reivindicar democraticamente por seus direitos”, afirmou Maurício Júnior.
Mais Saúde
Na próxima quinta-feira,
11, às 9h, a Câmara receberá
a Caravana da Saúde, que está
mobilizando a sociedade para
a coleta de assinaturas para
um documento que solicita do
Governo Federal mais investimentos para a Saúde. Em Manhuaçu, a mobilização ocorre
a partir de parceria firmada
entre a Câmara Municipal e a
ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais).
(Assessoria de
Comunicação)

Palavra do Presidente
O Presidente da Câmara,
Maurício Júnior, mencionou
que o posicionamento dos vereadores em apoiar os servidores
demonstrou mais uma vez que
a Câmara cumpriu seu papel.
“O ponto alto desta reunião foi
a efetiva participação dos servidores municipais de Saúde.
Existe uma proposta por parte
do Executivo de se aumentar
a carga horária dos servidores,
sem uma contrapartida. Vai
aumentar a carga horária, mas
não vai dar aumento. O que é,
ao meu sentir, flagrantemente injusto. É imoral, abusivo e
arbitrário querer que o servidor

Servidores da Saúde lotaram o plenário, reivindicando o
apoio da Câmara contra o aumento da jornada de trabalho
proposto pela Prefeitura.
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Câmara Municipal de Manhuaçu
Projetos de Lei, Requerimentos e
Indicações votadas na sessão legislativa de quinta-feira, 04/07/2013:
PROJETOS DE LEI APROVADOS:
Autor: Executivo Municipal
*Nº 049/2013 – “Autoriza o Município a conceder
ajuda de custo ao atleta Bruno Oliveira Rocha e dá
outras providências”;
*Nº 050/2013 – PEDIDO DE VISTAS (Vereadores
Juarez Cleres Elói e Fernando Lacerda) - “Dispõe
sobre a concessão de abono para todos os profissionais do magistério do Executivo Municipal de
Manhuaçu e dá outras providências”;

acesse: www.jm1.com.br

MOÇÕES:
João Gonçalves Linhares Júnior
*Moção de Congratulações nº 040/2013 - Ao atleta
Bruno Rocha pela conquista da medalha de ouro no 1°
Campeonato Brasileiro de Cadetes de Tae-kwon-do de
2013 “Open Centro Oeste”. O torneio foi realizado em
Brasília (DF), no início deste mês;
*Moção de Pesar nº 041/2013 - Pelo falecimento do
Sr. Nestor Cândido da Silva;
*Moção de Pesar nº 042/2013 - Pelo falecimento da
Sra. Maria da Penha Garcia Santos.
Eli de Abreu Gomes
*Moção de Congratulações nº 043/2013 – Pela classificação de alunos do CEM e do Colégio Tiradentes no
Concurso Internacional de Contas da América Latina:

Fernando Gonçalves Lacerda
*Nº 047/2013 – “Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação dos Moradores do Bairro Alfa
Sul – AMASUL”;

Maurício de Oliveira Júnior
*Moção de Congratulações nº 044/2013 - Pelo sétimo
ano de instalação do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militares de Manhuaçu e pela passagem do Dia do
Bombeiro, em 02 de julho;

Aponísia dos Reis
*Nº 048/2013 - CIÊNCIA AO PLENÁRIO – “Dispõe sobre denominação de vielas no distrito de
Santo Amaro de Minas, e contém outras providências”;

Fernando Gonçalves Lacerda
*Moção de Pesar nº 045/2013 - Pelo falecimento da
Sra. Márcia Garcia;
*Moção de Pesar nº 046/2013 - Pelo falecimento do
Sr. José Serafim de Oliveira:

REQUERIMENTOS:

Aponísia dos Reis
Moção de Pesar nº 047/2013 - Pelo falecimento da Sra.
Janita Maria de Jesus;
*Moção de Pesar nº 048/2013 - Pelo falecimento da Sr.
José Alves Martins.

Maurício de Oliveira Júnior e Eli de Abreu Gomes
*Nº 24/2013 - Requer cópia dos empenhos de pagamentos de diárias em 2013, concedidas aos servidores públicos: Sr. Wellen Lima de Mendonça,
Administrador Geral do SAMAL; Sra. Gelvânia
Câmara Marques, Secretária Municipal de Educação; e Sr. Nailton Cotrim Heringer, Prefeito Municipal;
Aponísia dos Reis
*Nº 25/2013 - Requer ao Sr. Fábio Ferreira Soares,
Secretário Municipal de Obras, que verifique o estacionamento de vans e ônibus em frente ao CEM/
UNOPAR à noite, haja vista que a concentração de
veículos tem prejudicado o trânsito no local;
*Nº 26/2013 - Requer que seja encaminhada a esta
Casa Legislativa, Projeto de Lei Complementar
que garanta o direito às mães em possuir o benefício de concessão de seis meses de Licença Maternidade, seguindo os exemplos adotados por outras
cidades e estados;
Maurício de Oliveira Júnior
*Nº 28/2013 - Requer informações sobre o início
do projeto de modernização administrativa e física
para a liberação do recurso do BNDES PMAT- Programa de Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos;
*Nº 038/2013 - Requer ao Secretário Municipal de
Saúde, Dr. Gulivert Hudson de Melo Oliveira, informações sobre o numero de atendimentos, de 1º
janeiro de 2013 até a presente data, especificando
a localidade e o tipo de atendimento prestado aos
usuários da UPA.

Hélio Ferreira
*Moção de Pesar nº 049/2013 - Pela passagem de um
ano de ano de falecimento de André Luiz Bonifácio,
filho do Vereador Hélio Ferreira.
INDICAÇÕES
Rogério Filgueiras Gomes
*Nº 300/2013 - Reivindica a construção de centro administrativo, no intuito de melhorar a qualidade do
atendimento dos serviços prestados pela Prefeitura à
população;
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Santo Amaro de Minas;
*Nº 306/2013 - Reivindica construção de rede pluvial
e calçamento na Rua Alfredo Garcia, em Bom Jesus
de Realeza.
Paulo César Altino
*Nº 307/2013 - Solicita a construção de posto de saúde
no Bairro Todos os Santos;
*Nº 309/2013 - Indica a colocação de dois postes de
iluminação pública na Rua dos Eucaliptos, no B. Santana.
Fernando Gonçalves Lacerda
*Nº 310/2013 - Reivindica asfaltamento na Rua Raimundo Soares Vargas, no B. Engenho da Serra.
Eli de Abreu Gomes
*Nº 311/2013 - Solicita a colocação de quebra-mola
na Rua Joaquim Serafim Alves, em frente ao nº 580,
no B. Santa Luzia;
*Nº 316 - Solicita a colocação de três quebra-molas na
Rua Sebastião Alves de Almeida, no B. Lajinha, um
em frente ao nº 555, um a cerca de 50 metros de distancia e, o outro, em frente ao nº 367;
Jorge Augusto Pereira
*Nº 313/2013 - Reivindica a redução dos preços das
tarifas de passagens de ônibus que circulam no município e distritos.
Anízio Gonçalves de Souza
*Nº 317/2013 - Reivindica a colocação de poste de iluminação pública no final da Rua Vitória Régia, no B.
Lajinha;
*Nº 318/2013 - Indica operação tapa-buraco na Rua
Vitória Régia, no B. Lajinha.
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 314/2013 - Asfaltamento iniciando na Rua da
Conceição, casa de nº 210, até a casa de nº 471 da Rua
Agostinho Borela, no B. Coqueiro;
*Nº 315/2013 - Operação tapa-buraco em toda extensão da Rua Maria Alves de Almeida Pires, no B. Lajinha.
*Nº 319/2013 - Pavimentação no final da escadaria
José de Souza, no B. Coqueiro.

Gilson César da Costa, Aponísia dos Reis e Anízio
Gonçalves de Souza
*Nº 304/2013 - Solicita estudo para viabilização de pagamento de adicional de insalubridade aos servidores
da Secretaria Municipal de Obras que tenham direito;

Jânio Garcia Mendes
*Nº 320/2013 - Solicita ao prefeito que entre em entendimento com o Departamento de Esportes para que
seja feito um planejamento para disponibilizar transporte gratuito para todas as equipes que disputarão o
Campeonato Distrital 2013;
*Nº 321/2013 - Solicita ao prefeito que entre em entendimento com o Departamento de Esportes para que
sejam fornecidos uniforme e materiais esportivos para
todas as equipes que disputarão o Campeonato Distrital 2013.
*Nº 322/2013 - Solicitar ao prefeito que entre em entendimento com o departamento de esportes para que
sejam feitas melhorias nos campos dos distritos onde
serão realizadas as partidas do Campeonato Distrital
2013.

Aponísia dos Reis
*Nº 305/2013 - Indica a construção de guarita (abrigo
de passageiros) na porta da EM Rita Clara Sette, em

Maurício de Oliveira Júnior
*Nº 323/2013 - Indica o recapeamento asfáltico na
Rua Antônio Pupim, Baixada.

Gilson César da Costa
*Nº 302/2013 - Indica o contato entre a Prefeitura e
o Governo do Estado, no intuito de analisarem a possibilidade de aquisição de ambulância para o PSF do
distrito de Vilanova;
*Nº 303/2013 - Reivindica a colocação de poste de iluminação na Rua dos Pinheiros, saída de Vilanova para
Manhuaçuzinho.
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Comissão é formada para reunir-se com
Prefeito contra aumento da jornada de trabalho

Em continuidade à mobilização para que a jornada de trabalho não seja
aumentada em duas horas,
servidores municipais de
Manhuaçu, em especial da
área da Saúde, realizaram
nova reunião na tarde de
sexta-feira, 05, em espaço
cedido pela Casa Legislativa. O encontro contou com
a participação do Presidente da Câmara, Maurício Júnior, vereadores, Presidente
da UNSP, Maria Aparecida
(Parri), Coordenadora Regional da UNSP, Gláucia
Mendes, e Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal, Jaime Rodrigues
Ferreira (Jaiminho).
Ontem, durante a sessão
ordinária da Câmara Municipal (quinta-feira, 04), os
servidores da Saúde lotaram o plenário, quando manifestaram sua indignação
com a proposta da Prefeitura de aumentar a jornada
de trabalho em duas horas,
sem aumento na remuneração. Outra reivindicação

Representantes dos Servidores Públicos Municipais e Vereadores reuniram-se na tarde de sexta-feira, 05, para a formação da Comissão que estará com o Prefeito na
próxima semana, para reivindicar que a carga-horária não seja aumentada.

dos trabalhadores da Saúde
foi quanto ao pagamento
adicional por insalubridade
e o Plano de Cargos e Salários.
Após ouvirem as solicitações, todos os vereadores
demonstraram-se solidários
à causa dos servidores. No
ensejo, a Comissão Legislativa de Defesa dos Servidores Públicos, composta pelos Vereadores Jorge
Augusto Pereira – Jorge do
Ibéria – (Presidente), Gil-

son César da Costa – Gilsinho – (Relator) e Membro
Juarez Cleres Elói propôs a
realização de reunião nesta
sexta-feira, com os representantes dos servidores e
todos os vereadores, para
formar a comissão que irá
reunir-se com o Prefeito,
entre outras questões.
A comissão foi formada,
sendo composta por seis integrantes. A reunião na Prefeitura ficou marcada para
a próxima quarta-feira, 10,

às 16h, no Paço Municipal,
quando a referida comissão
formada hoje se reunirá
com o Prefeito Nailton Heringer, levando a reivindicação de não se aumentar
a carga horária diária dos
servidores.
O Vice-presidente do
Conselho Municipal de Saúde, Nelson de Abreu, ressalta que é necessária a presença do Prefeito Nailton nesta
reunião.“A Comissão e os
vereadores irão para esta

reunião para que o Prefeito
confirme que não há este
Decreto, alterando a carga
horária, e que acabou o assunto. Não estamos indo lá
para conversar com o Sub-Procurador do Município,
Dr. Alex Barbosa Matos,
para fazer acordo. Queremos a taxação por parte do
Prefeito de que será mantida
a carga-horária de seis horas
diárias”, esclareceu.
O Vice-presidente da Câmara, Sgt. Anízio Gonçalves

de Souza (Cb. Anízio) afirmou que “a Câmara está a
serviço da valorização do
funcionário público municipal. [...] Desta reunião ficaram definidas a comissão
e o agendamento de reunião
com o Prefeito, para que
possamos colocar um ponto
final nesta questão, resolver
tudo da melhor forma possível, valorizando o servidor
municipal”.
Assessoria de
Comunicação CMM

Quais são as prioridades da nossa cidade?
3
5
D 1
urante a
realização
da Copa
das Confederações
vimos em várias
cidades brasileiras
o povo ir para as
ruas manifestando e revindicando
melhoria em vários seguimentos,
como transporte,
segurança, saúde,
educação, fim da
corrupção e principalmente os valores
elevadíssimos pagos
nos estádios de
futebol para a Copa
do Mundo de 2014.
Manhuaçu vive vários problemas. Em
sua opinião; quais
são as prioridades
da nossa cidade,
que o povo deveria
reivindicar?
Por Karine Clara
Silveira

) Com o baixo preço do café
toda a região sofre. Todos deveriam focar seus esforços em prol
do aumento do preço do café! Pois
a movimentação do comércio de
nossa cidade se deve à renda gerada
nessa área, e praticamente toda a população depende disso. Todos deveriam se conscientizar e lutar por essa
causa, pois assim teremos trabalhadores mais satisfeitos e a economia
iria novamente se movimentar.

2

Alex Cassiano, 23.

) Precisamos reivindicar pela
geração de serviços mais dignos
para a população. Indústrias
maiores deveriam vir para Manhuaçu, isso geraria empregos e renda
para a cidade. Nossa cidade têm
condições de ter essas indústrias,
como por exemplo, a de café que sai
daqui e vai para empresas de fora.

Hermes de Andrade, 49

) Peço por melhores calçamentos,
pois nós cadeirantes e outros portadores de necessidades especiais não
temos como andar direito nas calçadas,
pois estão sempre com buracos ou ressaltos nas lojas, e as vezes são pequenas.
Eu gosto de sair e passear, mais sempre
tenho que passar nas ruas, junto com os
carros, e sempre preciso da ajuda de alguém. Isso deveria melhorar.

) Devemos reivindicar pelo
IFET, que deveria ser construído
na cidade de Manhuaçu devido a
uma futura emancipação de Realeza.
Como o caso acontecido com a Faminas, atual Fadileste em Reduto. Sobre os escândalos do SAMAL, SAAE
e Secretaria de obras, acontecido na
gestão anterior, não podem deixar
cair em esquecimento.

Lucas Gomes Godoy, 11.

Sidmar Rodrigo da Silva, 41.

4

) Faltam médicos nos postos de
saúde, precisam melhorar o atendimento, pois o Sistema Único de
Saúde funciona para poucos. As pessoas chegam na UPA e não são atendidas
são mandadas de volta para o postinho
onde não há médicos para o atendimento. Muitas pessoas ficam dias esperando em filas, e ninguém faz nada.

Roger Fernando Sanglard Bastos, 45.

6

) Manhuaçu tem muitas necessidades. Não é possível dizer
que apenas uma é prioridade.
Por exemplo: temos o Rio Manhuaçu, sendo depósito de esgoto; uma
rede municipal de educação precária; um centro animal inexistente, o
qual beneficiaria toda a cidade; somos uma região que só produz café,
precisamos diversificar, produzindo
outras culturas; na cidade, não temos calçadas para deficientes; coleta
seletiva; praças para famílias (exemplo uma praça de cinema, outra para
artesanato, outra para tocar música,
uma praça das discussões etc - esse
é um entretenimento de qualidade, que educa, agrega) entre muitas
outras prioridades que podem ser
trabalhadas simultaneamente, desde

que haja boa vontade política.
Mas, a principal reivindicação que
acredito, neste momento, ser ESSENCIAL PARA HAVER MUDANÇAS,
é a redução dos salários dos políticos:
Propomos que os vereadores e vice-prefeito ganhem R$ 1.500,00 e o prefeito ganhe R$ 8.750,00. Isso geraria
uma economia para o município de
no mínimo 107 mil reais POR MÊS,
para ser direcionado diretamente e
imediatamente para melhorias no
SUS (como reformas ou compras de
equipamentos, e outras necessidades).
Não posso pensar que um político
eleito para fazer o melhor para o povo,
receba como salário R$ 7.900,00, enquanto existem pessoas na fila do hospital, porque não temos uma infraestrutura correta. Se querem ter ‘direito
adquirido’ para receberem salários altos, primeiro, que sejam cumpridas as
necessidades da sociedade. Assim, seria o primeiro passo para termos uma
filtragem, de quem se interessa pelo
trabalho da política, do bem social,
dos que querem uma sociedade fraterna, uma sociedade humana, justa,
ética, honesta e igualitária.

Robson Lacerda, 25.
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Prefeitura de Simonésia na mira da justiça

O Brasil acordou! E Simonésia?

Farinha Pouca Nosso Pirão Primeiro, esse
é o lema da Prefeitura de Simonésia, que
na gestão passada teve vasta documentação
apreendidas, mas valeu mais os defensores
da impunidade do que as denúncias feitas
pelo Ministério Público sobre os desmando
que acontecia e acontece em Simonésia, a
prefeita conseguiu com seus padrinhos abafar todas as denúncias, ao ponto da justiça
suspender e anular todo o trabalho feito pelo
Ministério Público até maio de 2012.
Só que tem um ditado que diz que o costumo do cachimbo deixa a boca torta, e pas-

mem, hoje se fizerem um levantamento nas
obras e principalmente nas licitações, com
certeza a prefeita ficará numa situação bem
desconfortada, o Ministério Público voltou
a denunciá-la e já existem muitas irregularidades bem maquiadas com profissional
contratado para isso.
É lamentável a situação da corrupção do
Brasil e principalmente muitas prefeituras
do interior do Estado de Minas, que aproveitam da passividade do povo sofrido a
maioria, trabalhadores rurais, apanhadores
de café, que já acostumaram com as miga-

lhas que são destinadas para a saúde e educação, infelizmente, depois que foi instituído a reeleição, serviu para um verdadeiro
assalto ao dinheiro público e agora com a
descoberta que tive o povo brasileiro, de sua
força seus dias agora estão contados.
Este povo passivo e trabalhador de Simonésia estão também vigilantes, alguns
militantes tentaram fazer um protesto na
cidade, mas, as pequenas cidades onde todos são conhecidos e a falta de conhecimento, ficam com medo de perseguição. Mas,
muitos pediram para deixar seus nomes no

anonimato. Saltem o verbo, falem de tudo
que acharem de irregular, desde a falta de
bom atendimento na saúde com a falta de
médicos, da péssima merenda distribuídas nas escolas. As obras que chegam a
um custo de assombrar qualquer cidadão.
Perguntada por um amigo se ela não estaria com medo das práticas irregulares,
ela confidenciou, agora contratei um advogado com ampla experiência na área.
Veja abaixo matéria publicada pelo Portal
Caparaó ano passado.
Por Devair Guimarães

Justiça determina apreensão de
documentos na Prefeitura de Simonésia

Policiais militares apoiaram
uma ação da Justiça da Comarca de Manhuaçu na Prefeitura
de Simonésia dia 28 de maio
de 2012. Oficiais de Justiça
apreenderam documentos relativos a diárias e licitações
solicitados pelo Ministério Público por conta de denúncias
de irregularidades.
A grande movimentação policial parou a região central da
cidade de Simonésia. Cerca de
vinte policiais militares fecharam as saídas da sede da prefeitura durante o período que
os oficiais de justiça recolhiam
os documentos indicados no
mandado de busca e apreensão.
Segundo a prefeitura, os
processos apreendidos foram
relativos a duas obras de redes
pluviais em ruas da cidade, as
diárias de funcionários para
viagem em outros municípios
a serviço e um procedimento sobre recolhimento de lixo
hospitalar.
Com uma viatura e um carro
do Tribunal de Justiça carregados, os documentos foram encaminhados para o Ministério
Público em Manhuaçu.
SURPRESA: A Prefeita
Marinalva Ferreira concedeu
entrevista após a apreensão
dos documentos e afirmou
que ficou surpresa com a ação
e classificou a medida como
um exagero por conta da movimentação de policiais fechando a prefeitura. “Quando
chegou aqui o pessoal com
mandado de busca e apreensão
e vários policiais fechando a
prefeitura, ficamos desaponta-

dos e muito surpresos porque
na verdade tudo o que o Ministério Público tem pedido,
nós temos informado. Toda
documentação solicitada nós
respondemos dentro dos prazos”, afirmou.
Segundo a prefeita, as denúncias anônimas tiveram
motivação política: “É uma
atitude covarde de fazer denúncias anônimas. É porque
estamos trabalhando? Estamos
incomodando? Porque ficou
muita “gente boa” oito anos
na prefeitura e não conseguiu
realizar os sonhos e apresentar
para a sociedade o trabalho?
Nós estamos incomodando
muito porque trabalhamos”,
pontuou.
Marinalva Ferreira afirmou
que acredita que não há irregularidades nas diárias concedidas a funcionários para atender
o interesse do município em
viagens para outras cidades.
Ela citou, como exemplo, os
motoristas que viajam diariamente no setor de saúde para
levar pessoas para tratamento
fora do domicílio e argumentou que tem uma lei que ampara todo o procedimento.
LICITAÇÕES: O segundo
caso é sobre a empresa licitada para recolhimento de lixo
hospitalar. “Ano passado tínhamos a empresa Colefar que
vinha no serviço de saúde na
cidade para coletar o lixo hospitalar. Só que nós temos sete
PSFs. Fizemos nova licitação
dentro do que manda a lei e
com toda a publicidade devida, mas não apareceu empresa interessada. Então estamos

A Prefeita Marinalva Ferreira
concedeu entrevista após a
apreensão dos documentos
e afirmou que ficou surpresa
com a ação e classificou a
medida como um exagero por
conta da movimentação de
policiais fechando a prefeitura.

descobertos nessa área. Contudo podem visitar nossas unidades de saúde e verificar que
o lixo hospitalar está separado
devidamente”, argumenta.
O terceiro processo licitatório apreendido é sobre a construção de rede pluvial com asfaltamento na rua Maria Alves
de Abreu (entrada de Simonésia). A prefeita informou que o
recurso, da ordem de 150 mil
reais, foi conseguido em 2009,
mas só executado em 2011.
“Podem ir lá e verificar a obra
está pronta e atende a demanda, afinal acabamos com o
problema e olha que ainda fizemos a rede de esgoto nova.

Tem que ir lá e ver se dois anos
depois consegue fazer uma
obra daquela dimensão com
150 mil reais. A licitação foi
toda legal e a obra foi executada”, defende.
Marinalva ironiza o que chama de quarta denúncia, sobre
uma rede pluvial na rua Padre
Miguel. “Lutamos e conseguimos o recurso, mas quem fez
foi o Estado. Então denunciaram a gente e eu não sei porque. A única coisa que fizemos
nessa obra foi pedir, lutar com
o Governo do Estado para que
fosse feita. Às vezes, trabalhar
é errado né?”, questiona criticando a denúncia que considerada infundada.
Como a tarde toda o Centro
da cidade ficou cheio de pessoas acompanhando a movimentação, inclusive com lideranças de oposição ao governo
na praça, Marinalva Ferreira
explica que houve um constrangimento grande para a Administração.
Para ela, não havia necessidade de todo o aparato policial: “Se o Ministério Público
tivesse pedido, como sempre
fez, jamais deixaríamos de
atender. Estamos à disposição
e com as portas da prefeitura
para informar ao Ministério
Público, a imprensa e à população. Como eu disse: foi tudo
publicado, fizemos licitação e
quem ganhou, ganhou, quem
não ganhou não é problema
meu. Os processos foram corretos”.
Jailton Pereira / Carlos
Henrique Cruz - portalcaparao@gmail.com

Com uma viatura e um carro do Tribunal de Justiça carregados, os documentos
foram encaminhados para o Ministério Público em Manhuaçu.

MP investiga suspeitas
de fraudes eleitorais

INVESTIGAÇÕES E PUNIÇÃO: “Um oficial de
justiça está averiguando quanto a veracidade das informações repassadas pelos eleitores”, afirma o promotor.
Ainda segundo ele, foram visitadas algumas residências
mas não foram encontradas as pessoas que teriam assinado as declarações falsas. Se forem confirmadas que
as declarações não são verdadeiras, as pessoas que as
assinaram responderão por crime eleitoral e as transferências para Simonésia poderão ser canceladas. A Promotoria também suspeita que os mentores de toda essa
situação sejam do meio político. “É proibido reconhecer
firma de documentos em branco. Os documentos apreendidos estavam com firma reconhecida. As assinaturas
são do oficial do cartório de registro público da cidade.
Por isso também estamos investigando este estabelecimento”, finalizou promotor eleitoral Fábio Santana.
Jornalista Rodrigues Costa
http://jornalistarodrigocosta.blogspot.com.br/

Declaração de residência assinada e reconhecida em branco
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POLÍCIA
POLÍCIA
Pintor que esfaqueou a neta Três pessoas morrem em colisão
de carreta e automóvel na BR-116
é condenado a 26 anos

Demonstrando bastante
frieza, o pintor Paulo Roberto Basílio (Ceguinho Pintor)
chegou ao Fórum Desembargador Alonso Starling
na última segunda-feira, dia
01, para ser submetido a julgamento pelo crime contra a
própria neta. Foi condenado
a 26 anos de prisão.
“Ceguinho Pintor” foi
acusado de desferir golpes
de facão na criança de 05
anos, no dia 17 de dezembro do ano passado, na praça Antônio Brum, quando,
num ataque de fúria a menina foi atacada pelo avô,
que a golpeou sem piedade
na cabeça e nas mãos. A
cena chocou funcionários,
familiares e populares que
viram a criança dar entrada
na Unidade de Pronto Atendimento. O acusado teria
desferido golpes de facão,
momentos antes no próprio
genro, Wallace Pereira da
Silva. Não satisfeito, acabou
vingando da própria neta.
Ao sentar no banco dos
réus, o acusado Paulo Roberto Basílio não conseguiu
explicar as razões que o levaram a usar de tamanha
violência contra a própria
neta. Só disse que não recordava de nada que havia
acontecido.
O Ministério Público Estadual (MPE) denunciou
Paulo Roberto Basílio por
homicídio tentado com três
qualificadoras (motivo fútil, meio cruel e recursos
que dificultaram a defesa da
vítima). O Promotor de Justiça, Dr. Bruno de Lanna disse que o passado obscuro e
outras circunstâncias que se
deram, também foram desfavoráveis ao réu. “Ceguinho
Pintor” foi preso em julho de
2007, após esfaquear o pedreiro Geraldo Santiago Dutra, residente na Rua Olímpio Vargas. Na confusão,
tentou matar o próprio filho,
Felipe José Braga Basílio.
Ao final, o corpo de jurados
reconheceu as qualificadoras
apresentadas pelo Ministério
Público e, desconsiderou a
tese da defesa. O juiz da Vara
Criminal, Dr. Marco Antônio
Silva leu a sentença, condenando Paulo Roberto Basílio a 26 anos de prisão.
Defesa tenta argumento
sem sucesso: A todo o momento, a defesa de Paulo
Roberto Basílio feita pelo
advogado Wenceslau Ferreira da Costa Filho era de que,
o acusado havia cometido a
barbárie por ter surtado, devido ao uso de medicamento misturado com bebida

“Ceguinho Pintor” foi acusado de desferir golpes
de facão na criança de 05 anos

Promotor Dr. Bruno Lanna

Advogado Wenceslau
Ferreira da Costa Filho

alcoólica. Para o advogado,
Paulo Roberto Basílio padece de uma doença psiquiátrica e o uso do medicamento com bebida o levou de
forma inconsciente contra
a criança. “Ele negou qualquer ação contra a criança,
pois estava sem saber o que
estava se passando. Estava
sob efeito de álcool. Com
o surto psicótico acabou
investindo contra a própria
neta”,ressalta o advogado,
Wenceslau Ferreira.
Ele destaca que nenhuma das qualificadoras faz
jus a condenação, que em
sua avaliação foi altíssima.
Diante da dosagem da pena,
o defensor estará recorrendo
da sentença, apresentando
argumentação de que Paulo

Roberto Basílio deveria ter
sido absolvido pelo quadro
que padece e, ainda ser submetido a um exame de sanidade mental. A partir daí, o
Tribunal de Justiça poderá
marcar outro julgamento.
Para o Promotor Bruno de
Lanna, mesmo com a argumentação de que o acusado
estava bêbedo, não exclui o
crime. “Nenhum laudo de
que o acusado está doente
foi apresentado pela defesa. A sociedade está de parabéns por ter um corpo de
jurados célere. Essa condenação representa a comoção
social e a resposta do Poder
Judiciário da Comarca de
Manhuaçu”,frisa Dr. Bruno
de Lanna.
Polícia e Cia

Vila de Fátima (MG) - Um
grave acidente ocorrido no
início da manhã de sábado
causou a morte de três pessoas e ferimentos graves em
uma quarta vítima. O acidente registrado pelos agentes Kildare e Vasconcelos da
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) de Realeza e por uma
equipe de resgate do Corpo
de Bombeiros de Manhuaçu, aconteceu por volta das 7
horas no km-573 da rodovia
BR-116, em uma reta próxima à comunidade de Vila de
Fátima, no município de Manhuaçu.
Segundo informações de
testemunhas que se encontravam no local, sem motivo
aparente o condutor da carreta Scania placa IPI-1367
de Caxias do Sul (RS), que
seguia de Fortaleza (CE) com
destino a São Paulo (SP) invadiu a contramão e colidiu
frontalmente com o Fiat Uno
placa GZA-2960 de Orizânia
(MG), que seguia em sentido
contrário.
Após a colisão, o UNO
saiu da pista e capotou a
poucos metros do local com
dois homens e duas mulheres em seu interior. Ao chegar, a equipe do Corpo de
Bombeiros constatou que
Ademar Alves da Cunha, de
52 anos, Rosângela Maria de
Souza Oliveira, de 49 anos e
o irmão de Ademar, haviam
morrido no local. Zulmira Alves da Silva, de 76 anos, mãe
dos dois irmãos foi resgatada
com vida e levada em estado
gravíssimo para a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
de Manhuaçu, com suspeita
de traumatismo crânio encefálico (TCE).
“Quando chegamos ao local o veículo Uno já estava
fora da pista, com uma vítima do lado de fora e mais
três em seu interior, sendo
que três passageiros já se

Ademar e Rosângela

encontravam sem os sinais
vitais e uma vítima do sexo
feminino foi retirada em estado grave com vários traumas, inconsciente e com
TCE”, informou o sargento
Cláudio Simplício do Corpo
de Bombeiros.
Ainda de acordo com in-

formações colhidas no local,
as vítimas eram da mesma
família e residentes na cidade
de São João do Manhuaçu.
O motorista da carreta abandonou o local e dirigiu-se ao
Posto da PRF, onde se apresentou para as autoridades.
Tempo +

PRF apreende 22 quilos de cocaína em cilindro de gás

Foi durante uma fiscalização de rotina que a
equipe da Polícia Rodoviária Federal apreendeu 22
quilos de cocaína escondidos num cilindro de gás
natural veicular (GNV).
Os cilindros estavam em
veículo Renault Clio, placa
de São Paulo. O motorista
foi interceptado na noite
de quarta-feira (03/07), no
pátio de um posto de combustíveis em Realeza, distrito de Manhuaçu.
Durante a inspeção, conforme relatado pelo agente
Tadeu Lima, os agentes da

Polícia perceberam que um
dos cilindros não estava
conectado ao sistema de
combustível do veículo e
havia sido pintado recentemente. O peso também
aguçou ainda mais a suspeita.
Bastaram algumas batidas com uma ferramenta e
uma pequena tampa fixada
com massa caiu. Pouco a
pouco foram sendo retiradas as barras de cocaína.
Estavam dentro do cilindro
21 pacotes que somaram
21.935 gramas de cocaína.
A maior apreensão de dro-

gas realizada neste ano na
zona da mata.
O condutor do veículo
José Reinaldo de Farias, de
41 anos, não quis repassar
nenhuma informação aos
policiais, manteve o silêncio. Ele estaria vindo do
Rio de Janeiro e seguida em
direção ao Piauí. A Polícia
acredita que ele já tenha o
costume de fazer este tipo
de transporte pela região.
O motorista e as drogas
foram encaminhados para
a 6ª Delegacia Regional de
Polícia Civil (DRPC) de
Manhuaçu.

O condutor do veículo José Reinaldo de Farias,
de 41 anos, não quis repassar nenhuma
informação aos policiais, manteve o silêncio.
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Citações
Citações
Sábias
Sábias
“A vingança do sábio
desatendido ou maltratado é o silêncio.”
Maricá
“Sábio é aquele que
aprende com todos os
homens.”Fonte - Textos
Judaicos
“Qual é a única aptidão comum a todos os
homens? É a aptidão de
mudar.”
Lancelot Andrewes
“O rio atinge os seu objetivos porque aprendeu a
contornas os obstáculos.”
André Luis
“Feliz de quem atravessa
a vida inteira tendo mil
razões para viver.”
Dom Hélder Câmara
“Se eu conhecesse a causa
da minha ignorância,
seria um sábio.”
Kahlil Gibran
“Aquele que não tem
um objetivo, raramente
sente prazer em qualquer
empreendimento.”
Giacomo Leopardi
“A sabedoria não cria o
gênio, mas oferece-lhe,
por vezes, oportunidade
para se revelar.”
Leoni Kaseff
“Ter consciência da própria importância já é um
passo para o saber.”
Benjamin Disraeli
“Viver muito. Eis a
ambição de quase todos.
Poucos, porém, têm ambição de viver bem.”
John Hughes
“Só os grandes sábios e
os grandes ignorantes são
imutáveis.”
Confúcio

acesse: www.jm1.com.br

Brasil testará coquetel antiaids preventivo

A profilaxia já foi comprovada em vários estudos. Segundo os trabalhos,
os grupos que seguiram a terapia não foram infectados com o HIV
O uso de medicamentos antirretrovirais para prevenir a infecção por HIV a chamada terapia pré-exposição - será
testado no País. Um estudo coordenado
pela Fundação Oswaldo Cruz, com participação da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo e do Centro
de Referência e Treinamento DST-Aids,
da Secretaria de Saúde de São Paulo,
acompanhará, por um ano, 500 voluntários homens que fazem sexo com homens e travestis.
“O estudo avaliará como colocar em
prática essa estratégia: a melhor forma de
acompanhar a população que usa o medicamento, como preparar as equipes de
saúde”, disse a coordenadora da pesquisa,
Beatriz Grinsztejn.
Os resultados podem ajudar a dar mais
elementos para o governo avaliar a adoção da terapia no País. O Estado havia
antecipado a intenção do diretor do Departamento de DST-Aids e Hepatites Virais, Fábio Mesquita, de avaliar a adoção
da estratégia.
A eficácia da profilaxia pré-exposição
já foi comprovada por vários estudos.
Um deles teve participação de pesquisa-

dores da Fiocruz, Universidade Federal
do Rio de Janeiro e Universidade de São
Paulo. Segundo os trabalhos, grupos que
seguiram a terapia não se infectaram
com o HIV.
O recrutamento dos voluntários
começará em agosto. Cartazes com
“Um comprimido por dia pode prevenir
HIV/Aids” serão espalhados por locais
frequentados pela comunidade gay. O
medicamento usado, uma combinação
de antirretrovirais, não é ofertado pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
As informações são do jornal O
Estado de S. Paulo

Creme de limão com Bis

Ingredientes

1 caixa de Bis branco
1 caixa de Bis preto
1 lata de leite condensado
2 caixinhas de creme de leite
Suco de 5 limões (ou a gosto)
MODO DE PREPARO
Pique os bis separadamente e reserve
Bata o restante dos ingredientes no liquidificador, acrescentando o suco de limão
aos poucos, até obter o sabor desejado
Em um refratário, alterne camadas de
creme, bis branco, creme e bis preto até
acabarem os ingredientes
Enfeite com pedacinhos de Bis

A Princesa Contente e o
As três pipas do vovô

13

- Amanhã é dia de que? – Meus filhos perguntam,
os três ao mesmo tempo.
- Amanhã é dia de vovô e vovó – Eu respondo.
Eles saem saltitantes pela casa brincando e gritando.
-EBA! Amanhã é dia de vovô.
Como é bom “ser” criança e esperar pela visita dos avós no “mingo” (Domingo, dia dos avós).
Uma semana eles vêem, outra nós vamos.
Neste dia, o vovô veio cheio de papéis, cola e tesoura. É dia de vovô e também de churrasco. OBA!
A surpresa do dia. O Vovô faria pipas para as
crianças. Depois do churrasco, o vovô sentou, rodeado de seus trinetos para confeccionar as pipas.
Sentados lá na garagem, ficaram a tarde toda fazendo uma pipa, enquanto ele resgatava gostosas
memórias de sua própria infância. Uma tarde não
seria suficiente para as três pipas. Mas a diversão já
estava preparada. Só faltava o vento!
Cadê o vento?
Naquela tarde muito quente de verão não tinha
vento, mas não impediu que a turma se divertisse
da mesma forma. Foi preciso mais um domingo
para o término das pipas. E o tão esperado dia de
vento apareceu, afinal. Munido das três pipas, dos
trinetos e eu, com a câmera a tira colo, vovô partiu
para o que seria a nossa aventura dominical. Chegamos de mansinho naquela praça no final da tarde.
Havia crianças brincando de bola, casais tomando
chimarrão, crianças no balanço, outros exercitando-se. Talvez, chovesse. Talvez ventasse. Estava estranho. A principio, nenhum vento, para a tristeza das
crianças. O vovô meio desapontado olhava para as
nuvens. De repente, uma brisa o animou. Ele disse:
- Olha o vento! – Correu para o carro e buscou as
três pipas.
Elas teimaram um pouco, mas subiram. Aos
poucos as crianças pegaram o jeito. Corriam pela
grande praça, enquanto as pipas voavam chamando
atenção do restante das pessoas. Aos poucos outras
crianças foram surgindo e querendo experimentar,
crianças, talvez, sem um avô maravilhoso como
este que confeccionava pipas.
De longe, sentada no banco eu registrava os momentos com todas as fotos que podia. Meu pai ao
lado dos netos e rodeado de crianças de todas as
cores. Agradeci pelo momento tão maravilhoso
desfrutado ao lado de meu pai e meus filhos trigêmeos.
Uma brincadeira quase tão rara nas nossas praças
de cidades grandes com pais e avôs ocupados. Uma
brincadeira gostosa num lindo final de tarde de verão coroada pelos raios de um por de sol igualmente
raro.
Como é bom “ter” crianças e viver toda esta alegria.
Por isso, não me canso de agradecer:
-Obrigada.Viva o Vovô com suas três pipas!
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ENTRETENIMENTO
Casal de velhinhos
Um casal de velhinhos entra no McDonald’s e pede
um hambúrguer, uma porção de batata frita, uma coca
cola e um copo extra.
Sentam-se e o velhinho divide o hambúrguer exatamente ao meio, divide as batatas uma a uma e, depois,
divide a coca cola entre os dois copos.
O velhinho começa a comer sua metade do lanche,
enquanto a velhinha fica olhando.
Um funcionário, que assistia à cena, se comove e
oferece ao casal um lanche a mais, pago do seu bolso, para que eles não tenham que repartir um lanchinho
tão pequeno. O velhinho agradece e responde com voz
trêmula:
- Estamos casados há mais de 50 anos e sempre dividimos tudo. Obrigado pela sua gentileza, de qualquer
forma.
O funcionário pergunta para a velhinha se ela não vai
comer a sua metade e ela responde:
- Daqui a pouco, meu filho... Tô esperando a dentadura!

MARYLOU
O marido estava sentado quieto lendo seu jornal,
quando a mulher, furiosa, vem da cozinha e senta-lhe a
frigideira na cabeça.
Espantado, ele pergunta: - O que é isso, mulher, ficou
maluca?
- Isso, é pelo papelzinho que eu encontrei na sua calça com o nome Marylou e um número de telefone!
- Querida... lembra do dia em que fui na corrida de
cavalos? Pois Marylou foi o nome do cavalo em que
eu apostei, e o número é o de quanto estavam pagando
pela aposta!
Satisfeita, a mulher pediu mil desculpas.
Dias depois, lá estava ele novamente sentado, quando
leva uma nova porrada, e dessa vez com a panela de
pressão. Ainda mais espantado (e zonzo), ele pergunta:
O que foi dessa vez, meu amor?
- Seu cavalo telefonou.

CURIOSIDADES
Quem inventou a chapinha de cabelos? A chapinha é
um instrumento utilizado para modelar os cabelos alterando
sua estrutura através do calor. Existem chapinhas feitas para
alisar e enrolar as mechas. Antigamente, as mulheres utilizavam ferros de passar roupas para acabar com o aspecto
crespo dos cabelos, mas essa técnica era muito arriscada,
pois frequentemente danificava os fios por causa do calor
excessivo.
A chapinha feita para modelar cachos, também conhecida
como baby liss, foi inventada por Marcel Grateau em 1890.
Um pouco depois, em 1906, Simon K. Monroe registrou
uma chapa de dentes metálicos que servia para alisar cabelos. Em seguida, Isaac K. Shero patenteou uma descoberta
ainda mais inovadora, onde duas chapas planas eram prensadas sobre o cabelo, proporcionando melhores resultados.
Mas a chapinha como conhecemos hoje foi invenção de
Lady Jennifer Bell Schofield em 1912. Ela aperfeiçoou os
modelos anteriores criando um aparelho feito de duas placas de ferro aquecidas e unidas por uma dobradiça.
Hoje em dia existem muitos outros modelos e tecnologias
para chapinhas de cabelos, as de cerâmicas são as mais indicadas para preservar a saúde dos cabelos

SETE ERROS

HORÓSCOPO

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4
Com Urano incentivando a necessidade de
mais independência e, por conseguinte, mais
liberdade de agir, inevitavelmente seu desejo
de se impor em situações nos ambientes de trabalho e familiar podem
causar embates e conflitos. Pense antes de falar.
Relacionamentos: nesses primeiros dias de julho com o clima de
férias, há certa acentuação de seu temperamento e de seu individualismo. Procure dosar o seu poder em sua relação amorosa e evite
entrar em disputas com a pessoa amada.
TOURO – de 21/4 a 20/5
Justamente em julho, mês de maior alegria por causa das férias escolares que contamina até quem não está de férias, permite aos taurinos
maior prazer e satisfação de estar ao lado dos familiares. É possível
encontrar novas maneiras de se divertir e de trabalhar.
Relacionamentos: as expectativas diante de novos relacionamentos
também são grandes, porém durante esta semana a situação fica um
pouco morna às solteiras, mas a situação irá mudar em breve. Pensamentos no passado podem afetar o presente.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6
Só para variar, há um turbilhão de ideias e reflexões a se fazer nestes
primeiros quinze dias de julho. Mas calma, pois todo esse processo
que praticamente iniciou desde a semana passada será bom para você
e para quem faz parte de seu cotidiano.
Relacionamento: com o regente de Gêmeos retrógrado em Câncer
ao lado do Sol e Júpiter, é bom tomar cuidado com o que fala e escuta.
É bom também controlar a força de seu sentimento de posse e com as
famosas cenas de ciúme.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7
Chegou a hora de pensar bem, verificar as ideias e as vontades de
realizações que os cancerianos tanto gostariam que acontecesse, pois
com Júpiter em seu signo ao lado da força do Sol, muitas coisas boas
podem aparecer, inclusive, oportunidades.
Relacionamentos: algumas cobranças podem acontecer de ambas
as partes da relação amorosa. Se a relação está no início, há tendência
de ficar mais séria, pois sua energia está diferente e você não está
tão a fim de brincadeira.
LEÃO – de 23/7 a 22/8
Inicia um momento interessante de se colher alguns frutos de sua
sorte e de sua boa energia, com Vênus em seu signo. Seu brilho e
sua vitalidade estão a mil, e por isso é bom pensar em obter o melhor
de sua rede social.
Relacionamentos: as festas e os compromissos sociais lhe chamam
e você vê nisso o motivo para se destacar mais, principalmente porque
há maior reconhecimento de suas qualidades e virtudes. Só procure
não despertar inveja nos outros.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9
Seu senso de responsabilidade está forte, porém sabe que as coisas
fluem bem neste momento. O melhor de tudo é que você reconhece a
capacidade e os limites de cada pessoa com quem poderá contar em
trabalhos futuros quando todos ganharão.
Relacionamentos: o valor de se conquistar uma amizade a partir
da admiração que as pessoas nutrem e reconhecem em você, não é
para qualquer um. Procure compartilhar mais suas ideias que muitas
emoções acontecerão.
LIBRA – de 23/9 a 22/10
Se há algo um pouco difícil para os librianos, é lidar com os processos decisórios, sobretudo quando se é praticamente intimado a fazer.
Bem, o conselho é pensar bem antes, isto é, se for possível. Ao mesmo
tempo, as soluções estão na sua frente.
Relacionamentos: para quem estiver só, o mês de julho, será recheado de propostas e possibilidades, mas a maioria dentro do círculo da
efemeridade. Aproveite para rever amigos e confraternizar, sobretudo
quem for casado.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11
Os escorpianos, em sua maioria, não apreciam as coisas superficiais
da vida. Até fingem que concordam, mas no fundo acham tudo uma
grande banalidade que merece o desprezo. A dica é fomentar o lado
cultural e essencial da vida para ser feliz.
Relacionamentos: se a dica é buscar o lado cultural da vida, porque
não unir forças com o parceiro para conquistar isso? Incentivar, também, o lado mais romântico poderá trazer boas emoções aos corações.
Quem estiver inseguro, poderá ter surpresas.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11
Os sagitarianos estão com a intuição mais aguçada e isso poderá
trazer benefícios aos seus negócios se souber planejar bem os gastos,
tendo em vista a relação entre o gasto familiar e no trabalho. O mundo
está mudando e você sabe o que é isso.
Relacionamentos: é bem possível às solteiras, que nestas duas
primeiras semanas apareçam pessoas interessadas em você e que
pode acontecer aquela paixão gostosa. O importante é saber entender
o que o outro tem a dizer, com toda sua boa intenção.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1
E com o trânsito favorável de Saturno com Júpiter, mais uma vez seus
amigos, a partir de suas redes sociais, que até podem ser poucas, mas
são consistentes, lhe beneficiarão e ajudarão a separar o joio do trigo.
Aproveite e ouça os mais experientes.
Relacionamentos: inevitavelmente, as capricornianas agora estão
mais curiosas para conhecer novas pessoas. Não se importam, neste
momento, muito com a idade, querem agora ter opções para poder
escolher depois. É possível uma paixão avassaladora.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2
O cotidiano mais uma vez interfere na vida interessante das aquarianas. A partir da segunda-feira, é importante saber em como investir
melhor na carreira profissional e em como se aprimorar para colher
dividendos de forma mais rápida e satisfatória.
Relacionamentos: é possível, com o trânsito de Vênus em Leão,
que sua sexualidade fique mais acentuada. Se estiver pensando em
colocar fim em uma relação, também o momento é propício. Procure
só medir bem as palavras.
PEIXES – de 20/2 a 20/3
Sua visão de mundo, a partir de suas experiências, inclusive as dificuldades, contribuíram para lhe dar mais sabedoria para escolher os
caminhos a serem trilhados. Sua dimensão do mundo real está bem
próxima da realidade. Maior equilíbrio.
Relacionamentos: para quem estiver solteira, as possibilidades de
flertes e paqueras estarão na ordem do dia, mas não adianta querer
se aprofundar muito em um relacionamento durante esta semana que
pode ser decepcionante.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Paulo Henrique Amorim
é condenado à prisão por ter
ofendido jornalista da Globo

Ricardo Macchi detona
Fernanda Montenegro e critica
programa de Pedro Bial

Paulo Henrique Amorim,
71, foi condenado à prisão por
ter ofendido e chamado o colega de profissão, Heraldo Pereira, 51, da Globo, de “negro de
alma branca”. De acordo com
o jornal “Folha de São Paulo”,
a pena foi por crime de “injúria
preconceituosa”, fixada em um
ano e oito meses de reclusão e
substituída por pena restritiva
de direito à ser definida.
O episódio aconteceu em 2009, quando Paulo publicou um texto
em seu blog, no qual criticava Heraldo. Nele, disse que o jornalista
era “negro de alma branca”, que “não conseguiu revelar nenhum
atributo para fazer tanto sucesso, além de ser negro e de origem
humilde”.
Como o apresentador da Record completou 71 anos em fevereiro, os desembargadores diminuíram a pena em três meses, “diante
da atenuante de senilidade”, prevista em lei.
Na sentença, a desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio considerou que as declarações dadas “foram desrespeitosas e acintosas à vítima” e que “foi nítida a intenção de ofender a honra” de
Pereira.
A advogada de defesa, Maria Elizabeth Queijo, disse que irá
recorrer. “O Paulo exerceu o direito de crítica. Ele tem esse estilo
muito contundente, irônico, cortante. Mas a história toda da vida
dele é de defesa dos negros, das cotas, de políticas afirmativas. Soa
estranho ser acusado dessas práticas.”
Paulo Henrique Amorim, que apresenta o “Domingo Espetacular”, se retratou publicamente em anúncios de jornais em 2012, por
causa das declarações sobre Heraldo Pereira.

O ator Ricardo Macchi não gostou da participação de Fernanda Montenegro na estreia da
segunda temporada do programa ‘Na Moral’.
Em seu perfil no Facebook, o eterno Cigano Igor detonou a veterana. ‘Até artistas com
muita experiência, talvez mais que todos, falam merda também e se expõem dando opiniões vazias que ninguém consegue entender.
Porém, pelo prestígio, todos aplaudem. É o
respeito, mas falam merda.’
O programa de Pedro Bial discutiu a descriminalização das drogas na noite da última
quinta-feira (4). Nele, Fernanda disse que sonha com o dia em que a sociedade vai entrar
em um consenso de liberação da droga. ‘Quanto mais viciado,
mais pedido de socorro ele pede. Enfiá-lo em uma cela é matá-lo’,
afirmou.
Macchi é contra a legalização. Para o bonitão, a liberação da
maconha vai servir como porta de entrada para que as pessoas
usem outras drogas mais pesadas. ‘E causa danos graves à saúde e
à segurança, elevando gastos de dinheiro público.’
O ator também criticou o formato da atração comandada pelo
jornalista global. ‘O roteiro é interessante, o tema também, mas
muita informação acaba pecando no excesso de dinamismo que
acaba deixando tudo superficial e sem conclusão.’

Chimbinha é condenado a
pagar R$ 144 mil para filha de
relacionamento extraconjugal
O músico Chimbinha foi condenado pela 5ª Vara de Família
de Belém do Pará a pagar R$
144.828,21 a Claudia Juliana
Móia, com quem teve uma filha.
O documento com a decisão da
Justiça foi divulgado na quinta-feira (4) e informa que o valor
determinado é referente a ‘ação
de execução de alimentos’, movida pela ex-tecladista em nome da
herdeira, Rebeca Móia, segundo
o jornal ‘O Dia’. A jovem de 14 anos é fruto de um relacionamento
extraconjugal do guitarrista da banda Calypso - que é casado com
a cantora Joelma há 16 anos - e também precisou de uma longa
briga nos tribunais para ser reconhecida.
Ela só foi registrada com o nome do pai em 2006, após a comprovação de parentesco por meio de um exame de DNA. Na
ocasião, Chimbinha recorreu e pediu um novo exame, o que foi
negado pela Justiça. A decisão sobre a pensão é datada de 14 de
novembro de 2012. Após seis anos de brigas, a conta do guitarrista
foi bloqueada, para garantir o pagamento do valor determinado.

Daniela Mercury arma barraco nos
bastidores do Esquenta!
Daniela Mercury causou o
maior alvoroço nas gravações do
programa ‘Esquenta!’, na última
quinta-feira (4), no Projac.
A cantora não estava em um
bom dia e reclamou de tudo: disse que a comida servida para os
convidados era gordurosa, não
gostou nada da produção feita em
seu cabelo e nem da maquiagem
escolhida para a ocasião.
E ainda tem mais! A artista
chegou, inclusive, ao ponto de dizer que não gravaria mais a atração, de acordo com o jornal ‘Extra’.
Para convencê-la a participar do dominical, a apresentadora, Regina Casé, deixou o palco e foi até o camarim da baiana. Será que
deu certo? Pelas imagens que você confere aqui, parece que Dani
voltou atrás e agitou o público. Ufa!

Filho de Tim Maia causa tumulto na
produção do filme sobre a vida do cantor
O filho do cantor Tim Maia, Carmelo Maia, causou o maior alvoroço nos bastidores da produção do filme que vai contar a biografia de seu pai.
Tudo porque ele exigiu que o nome da ex-companheira de Tim,
Adriana, fosse alterado para que ela não pudesse ser identificada.
O motivo? Uma briga que ambos travam na Justiça, de acordo com
o jornal ‘O Dia’.
Os dois disputam os direitos sobre o espólio do cantor, morto
em 1998.
‘Tim Maia, O Filme’, está previsto para ser lançado apenas em
2014 e conta com a direção de Mauro Lima.

Prejuízo da Record supera a
casa dos R$ 100 milhões
O motivo dos cortes de gastos e das demissões em massa que
têm ocorrido na Record foi revelado em uma Assembleia Geral
Ordinária realizada pela emissora em maio.
Em 2012, o canal teve um prejuízo de R$ 117,9 milhões, segundo a revista ‘Veja’. O valor ultrapassou em quase 20% o previsto
pela direção.
A nova alta cúpula do canal foi nomeada com a função fazer
com que emissora aumente sua margem de lucro.
Por conta do atual panorama, a Record dispensou quase 100 artistas de seu banco de elenco. Entre eles, nomes como Gugu Liberato, Ana Paula Padrão e Bianca Rinaldi.
Vale lembrar que, com o objetivo de controlar gastos, a atual
novela da Record, ‘Dona Xepa’, possui um custo de produção bem
mais modesto que seus antecessoras.

Tatá Werneck assume que ficou
impressionada com foto de
jogador da seleção nu
Após o sucesso como repórter especial do
‘Caldeirão do Huck’, Tatá Werneck fez uma
rápida entrada no programa exibido no sábado (6).
Luciano Huck entrevistava o zagueiro David Luiz, quando chamou a atriz em um link
direto dos bastidores de ‘Amor à Vida’. Durante o papo, o apresentador perguntou se ela
tinha visto a foto em que o goleiro Diego Cavalieri aparece nu, postada pelo jogador Huk.
Tata não se fez de rogada e afirmou ter adorado o flagra feito sem querer pelo atacante
no vestiário da seleção, após a final contra a Espanha na Copa das
Confederações.
‘Eu vi. Adorei e fiquei impressionada. Fiz montagem, fiz power
point, coloquei como fundo de tela’, brincou a Valdirene da trama
das 21h da Globo.
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John Travolta vem ao Brasil para
gravar comercial de cachaça
John Travolta está voltando ao Brasil para estrelar uma nova
campanha publicitária por aqui. Depois de ser garoto-propaganda
de um relógio suíço, o ator vai emprestar sua imagem para uma
marca de cachaça. O astro desembarcou no Rio de Janeiro no domingo (7) para gravar o comercial. Travolta fez apenas uma exigência para aceitar estrelar a campanha: provar a bebida para saber
do que se tratava. O americano tomou a cachaça pura e em uma
caipirinha. Será que ele gostou?
A última vez que o veterano esteve no País foi em 2010.

Vitor Belfort ajuda Fat Family a
virar grupo gospel
Sucesso dos anos 1990, o grupo Fat Family está de volta ao
holofotes. Muitos quilos mais magros, os cantores trocaram o pop
pelo gênero gospel. O que pouca gente sabe é que o responsável
por essa transformação da banda é o lutador Vitor Belfort. ‘Foi o
Vitor que me apresentou a Jesus. Fui a primeira da família a me
converter’, contou Deise, uma das vocalistas, no ‘Programa Raul
Gil’. Em 2012, os integrantes do Fat Family assinaram com a gravadora Square Records, selo da Igreja do Evangelho Quadrangular. O grupo está finalizando seu primeiro álbum.
Recentemente, eles gravaram um clipe com Mara Maravilha. A
banda conta com seis integrantes.

Nicole Bahls detona Aryane
Steinkopf e alfineta Claudia Raia
Nicole Bahls entrou para a galeria de personagens marcantes de ‘A Fazenda’. Depois
de causar bastante na quinta edição do reality
rural, a integrante do ‘Pânico na Band’ tem
tido pouco tempo para acompanhar ‘A Fazenda 6’. O pouco que viu, no entanto, fez com
que ela tirasse polêmicas conclusões sobre
sua ex-companheira no humorístico, Aryane
Steinkopf.
‘Me dá ânsia de vômito. Tenho preguiça de
gente assim. Ela foi muito ingrata. Não desejo
o mal dela, mas ela morreu para mim depois
que deu uma entrevista desmerecendo o meu
trabalho’, Quando ainda trabalhava como panicat, Aryane afirmou que as ex-assistentes de
palco do programa estavam desesperadas por
mídia. ‘Enquanto eu estou no ‘Pânico’, ela
termina o casamento para entrar solteira na ‘Fazenda’. Quem está
desesperada, agora? Nessa vida não se deve cuspir para o alto’,
alfinetou.
Nicole assegurou ainda que foi ela quem ajudou a peoa a conseguir uma vaga na trupe de Emílio Surita. ‘A apresentei ao Allan
[Rapp - diretor do programa], levei para a minha casa... Até sandália nova eu comprei. Aí, mete banca porque terminou uma faculdade que não serve de nada para quem trabalha na TV.’
A morena revelou estar torcendo por Marcos Oliver e Barbara
Evans. ‘Eu gostei da postura do Oliver. Já a Barbara, eu tenho
muita gratidão. Ela e a Monique Evans torceram muito por mim
quando eu estava lá dentro’, explicou.
A modelo, aliás, reconheceu que o reality rural foi responsável
por causar uma reviravolta em sua carreira. Apesar de eliminada
bem antes da final, Nicole deixou o confinamento com a popularidade em alta. ‘Foi um divisor de águas na minha vida. Foi muito
bom para mim. Se eu pudesse, eu voltava e ficava um ano confinada.’ Após estrelar um quadro ao lado de Théo Becker no ‘Programa da Tarde’, a gata foi convidada para retornar ao ‘Pânico’
como apresentadora. Seu contrato com o humorístico termina em
dezembro. ‘Junto com o vínculo do ‘Pânico’ com a Band. Se eles
renovarem, eu espero renovar junto.’
Com o intuito de não perder a vaga, Nicole aproveita os raros
momentos de folga para estudar. ‘Vou começar aulas na escola do
Wolf Maya. Consegui um espaço na minha agenda para fazer aulas
de fono também. Estou focada na carreira de apresentadora, mas
não descarto trabalhar como atriz no futuro.’
Tantos compromissos profissionais não têm permitido que a
beldade encontre tempo para namorar. ‘Estou sozinha’, garantiu.
Ela aproveitou para desmentir os rumores de que estaria tendo um
affair com o cantor Ricardo Barbosa - filho do governador do Mato
Grosso, Silval Barbosa.‘Eu fui fazer presença VIP em uma feijoada. Ele me pediu para tirar uma foto, eu atendi. Nem sabia quem
era. Depois, ele me perguntou alguma coisa e alguém fez a foto.
Só isso.’ A respeito do romance com Enzo Celulari, Nicole prefere
não tocar mais no assunto após a polêmica com Claudia Raia. ‘Ele
é um amor, mas a mãe dele parece ter ficado muito ofendida. Pessoas que esquecem do passado me cansam’, disparou.
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