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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

“Mais um provável
caso de negligência
no SUS Manhuaçu"
PÁG.
N

ossa reportagem recebeu mais uma denúncia de mau atendimento na
UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Manhuaçu. Família bem
conhecida na cidade, vários irmãos dentre eles, duas são enfermeiras
dedicadas, passa neste momento pela dor de perder um de seus membros,
Gutemberg Heringer Cunha, 26 anos, que deixa a mulher e uma filha de dois
anos. Ele morava na Rua José Perígulo, Bairro Lajinha.
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Gutemberg Heringer Cunha
26 anos, deixa a mulher e
uma filha de dois anos.

Uma família bem conhecida na cidade, vários irmãos, entre eles,
duas são enfermeiras dedicadas, passa neste momento pela dor
de perder um de seus membros, Gutemberg Heringer Cunha, 26
anos, que deixa a mulher e uma filha de dois anos.

Oprah Winfrey

11º BPM comemorou seu cinquentenário

O

11º Batalhão de Polícia Militar de Manhuaçu comemorou seus cinquenta anos
de existência em na região Vertente do Caparaó. A cerimônia foi realizada sábado dia 9 às 19h15 com a presença do Comandante-Geral, Coronel Márcio
Martins Sant’ana, Comandante da 12ª Região Coronel Jordão Bueno Júnior, Tenente-coronel Wanderson Santiago Barbosa, atual Comandante do 11º BPM, parte do estado
maior da cúpula da PMMG e oito dos 26 ex-comandantes prestigiaram a cerimônia.

PÁGS.
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EDITORIAL

Casos de mau atendimento são
corriqueiros no SUS Manhuaçu
O problema de saúde no Brasil, está chegando em níveis insurpotáveis,
só pessoas bem calmas e desinformadas permanecem por tempo fora dos
limites aceitáveis por qualquer cidadão que conhece seus direitos. Todos
os dias dezenas de pessoas que procuram atendimento acabam desistindo e
procuram um médico particular ou vão para os atendimentos alternativos que
hoje não faltam em nenhum lugarejo, por menor que seja. Há 700 cidades
brasileiras sem médicos.
São conhecidas como medicina alternativa e complementar as práticas,
sistemas e produtos que não são consideradas parte da medicina convencional,
também denominada medicina ocidental ou alopatia, praticada por médicos e
profissionais como fisioterapeutas, psicólogos e enfermeiras.
A medicina alternativa inclui práticas como as acupunturas, quiropraxia,
usam de produtos herbários ou botânicos, terapias de massagem, hipnose,
técnicas de respiração, meditação, ioga, dentre outras. Estas práticas não
substituem, porém complementam a medicina tradicional, por isso podem
ser chamadas também de Medicina Complementar.
Os procedimentos da medicina alternativa e complementar não são reconhecidos cientificamente na maioria dos países e são exercidos no âmbito da
prática privada. No entanto, são muitas as pessoas que recorrem a esse tipo
de terapia para o tratamento de diferentes afecções como o tratamento da
dor, síndrome do colo irritável, hipertensão,
calores, transtornos de ansiedade, saúde
Fale com a redação
mental, entre outros.
contato@jm1.com.br
Imagino que se todas as pessoas que
(33)3331-8409
procuram atendimento no Serviço Único
de Saúde tivesse paciencia com certeza não
haveria condição para nenhuma UPA, fazer atendimento de tanta gente e o
mau atendimento acaba funcionando como filtro. Há casos que tem grande
repercussão como o caso de Gutemberg que segundo seus familiares ele foi
atendido por uma enfermeira e esta entendeu que Gutemberg não necessitava
passar pelo médico, esse é o procedimento do UPA em Manhuaçu as enfermeiras é quem atende as pessoas e determinam se eles devem ou não passar
pelo médico, isso se deve pela demanda.
A realidade é que não há médico suficiente para atender todos e cada
localidade tem uma maneira de filtrar, pouco tempo ouvi uma declaração de
um médico de um hospital do SUS e ele dizia que não havia possibilidade
de atender todos os pacientes, ele disse que ia atendendo os que estavam em
condições piores. Depois do caso passado os responsáveis querem responsabilizar a enfermeira, mas ela não tem poder de decisão e em qualquer lugar do
mundo quando uma unidade de saúde não vai bem o responsável é o seu chefe.
Em Manhuaçu os três maiores responsáveis pelo funcionamento da UPA,
em primeiro lugar o prefeito, ele é o gestor que escolhe seus secretários e o
chefe da Unidade de saúde, em 2º lugar o médico Dr. Gulivert que é o Secretário de saúde, e depois o chefe da UPA, todos cumprem determinação do
seu superior e acredito que nem uma enfermeira vai por conta própria ditar
os procedimentos, todo funcionário que deseja manter seu emprego procura
cumprir as determinações do chefe.
A situação é crítica em todo o Brasil acredito que qualquer prefeito sério
que deseja mesmo ser atuante e demonstrar interesse poderia encontrar na
iniciativa privada apoio para muitos problemas, esse negócio de achar que é
o prefeito e não deve satisfação ao povo não é correta e não ajuda a municipalidade. Os problemas de Manhuaçu se agravam a cada mês e a prefeitura
ficou isolada e sem prestigio, ninguém quer se associar a ela.
Falta humildade em nosso prefeito, sinceramente não entendo como um
prefeito pode em pouco tempo perder tanta popularidade e principalmente seus
amigos, são exatamente seus amigos que o abandoraram. Não tem boa relação
com a Câmara Municipal, o Sérgio Breder, Adejair Barros, chegavam nos
eventos e ia até as pessoas cumprimentando todos, isso só para citar os dois
últimos prefeitos. Já o Nailton Heringer se não mudar vai ficar insustentável,
para todo lado que você vá tem muita gente reclamando, sua popularidade
caiu assustadoramente, isso é péssimo para o município, se continuar assim
não vai demorar o povo começar a pedir sua cassação.
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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
É muito triste ler isso….estou
solidária a família e acho que
deve PROCESSAR O ESTADO,
sem dó nen piedade……isso
não vai trazer o rapaz de volta,
mas vai fazer pessoas serem
mais RESPONSÁVEIS……
Luceli Berbet
Devido a alta importância do
governo frente a construção de
novos estádios e ao recebimento
dos estrangeiros e na importância do tratamento para com eles
(a nível de capital), frente à má
qualidade de formação a nível
de graduação biomédica (a
nível estadual), frente a negligência aplicada à uma conduta
inaceitável (a nível estadual).
As discrepâncias argumentati-

vas do governo imputa na falta
de especificidade ao desejo
do povo, o governo com o seu
sistema e com sua maior importância para que ele próprio
se sustente, fomenta desleixo
não somente à esta situação ,
mas sim a várias outras que já
aconteceram como esta, a sociedade não pode ir às ruas pedir
para baixar o preço da passagem
dos ônibus , pois esta por sua
vez terá de subir novamente
por causa da inflação, temos de
nos conscientizar e ir para as
ruas pedir uma nova educação
para que forme profissionais
de competência e que melhore
a saúde pública para todos. Impunidade se responde com voz
de PRISÂO e não podemos nos
calar diante a da impunidade em

forma de negligênca, pedimos
ao médico chefe e diretor do
hospital maiores informações ,
sem demagogia e hipocrisia por
favor. Queremos cadeia para
esse “profissional” da saúde
pública manhuasuense.
Junior Heringer
(povo que fala tem cara)
Isto é um absurdo mesmo
aonde já se viu uma coisa desta,
aqui em Manhuaçu a coisa esta
feia para todo mundo,espero não
poder passar por isso, expresso
aqui os meus sentimentos aos
familiares e a dor da perda mas,
que o nosso DEUS possa estar
confortando a todos da família.
Wander dias
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Caso de mau atendimento no SUS
Dizem que após a passeata realizada no sábado
a saúde de manhuaçu tende a melhorar, é que as
autoridades estão sentindo que os manhuasuenses
não aceitam mais tais descuidos. Não podemos nos
calar diante de tantos casos de negligência e impunidade. Agora foi o Gutemberg, amanhã poderá ser
eu, você, nossos pais, nossos filhos. Autoridades de
Manhuaçu, por acaso enfermeiro agora é médico?
Esse caso tabém ficará impune?

Profissional sem amor a profissão
Há 2 anos meu filho teve Mielite Transversa ( é uma doença
neurológica causada por um processo inflamatório das substâncias
cinzenta e branca da medula espinhal, e que pode causar desmielinização axonal. ) e ficou em uma maca durante uma noite toda,
com muitas dores e sem movimentos de alguns membros e depois
ficou mais 4 dias no quarto junto com varios pacientes com doenças diferentes ….tudo isso na UPA de Manhuaçu. Se não fosse as
interferências de amigos ele teria morrido sem vaga no CTI.
Mas gostaria de ressaltar que dentro do CTI e na enfermaria,
depois ele foi muito bem atendido pelos profissionais de enfermagem e médicos do HOSPITAL CESAR LEITE .
Por isso eu diria apurem mesmo a culpa dessa profissional sem amor
a profissão e a condenem se for o caso. Meus sentimentos a familia..
Elizabete Lopes de Oliveira

SEXTA FEIRA DE DOR
O calvário de Manhuaçu é igual ao do Evangelho. Só que, aqui,
a dor dos condenados é coletiva. A foto que ilustra este texto tem
hora, local e data. Após ter escorregado em um dos 12 degraus da
escada no prédio onde moro no centro de Mçu, quase em posição fetal, fui conduzido até a “Sala de Espera” da UPA 24 horas,
anexo ao Hospital Cesar Leite, onde fui acomodado na última cadeira disponível, dia 08/06, às 18:36 h., quase na hora da troca de
plantão. Crianças queimando de febre nos colos das mães; idosos
prostrados; jovens desfalecendo com cólicas, enfim, o que se via
era a vida e a morte lutando pelo céu e o inferno. Passadas mais
de três (03) horas, e como nenhuma pessoa havia sido atendida,
tomei o procedimento de pessoas que ali já se encontravam a mais
tempo do que eu. Foram embora. Aqui testemunho pessoalmente
dois fatos: UPA 24 é igual a ZERO. Ainda sob efeito de forte analgésico, na segunda-feira, me dirigi até ao Posto do Pedregal, sendo
carinhosamente atendido pela médica Doutora Cleuriam, que, de
imediato pediu um Raio-X, e, naquela mesma tarde, o competente
traumatologista Doutor Elias, enfaixou meu tórax.
Evandro Santiago
Jornalista - Registro Profissional nº JP/MG-00779-MTb/1950.

XINGAMENTOS
O certo seria cada um na sua, mas o pastor
Marco Feliciano (PSC-SP), o da “cura gay”,
foi alvo de xingamentos de um grupo de gays
num voo Brasília-São Paulo da Azul. O piloto ameaçou retornar ao aeroporto.

Estrago já foi feito e pânico é geral
A preocupação é muita. Deputados calculam que a renovação
na Câmara pode chegar a 70% na próxima legislatura, em detrimento dos 46% da última eleição.

BULLYING DE MINISTRO
No ato de promoção de generais,
quinta-feira, a presidenta Dilma fez
questão de demonstrar mais uma vez o
seu desdém pelo nanoministro da Defesa, Celso Amorim. Foi constrangedor
até para quem assistiu à cena. E a pergunta não se cala: o que leva alguém a
se sujeitar a isso?

Baixos salários fazem o Exército
perder oficiais — inclusive majores
e capitães
Você já imaginou quanto tempo se leva para formar e treinar
um oficial, com certeza mais 15 anos. As Forças Armadas estão
perdendo seus melhores quadros
No mês de julho, nada menos do que 101 oficiais de carreira
pediram demissão do Exército Brasileiro, entre eles 26 formados
na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), reconhecido
centro de excelência.
Não há levantamentos disponíveis sobre esse total, mas esti-

ma-se que na esmagadora maioria dos
casos a desistência
da carreira militar
— outrora caminho
seguro para uma
vida sem grandes
atribulações econômicas — se deve aos
baixos salários pagos
às Forças Armadas.
A média de saída
do Exército é neste
ano de 14,4 oficiais
por mês, sendo 3,7 provenientes das Agulhas Negras.
Entre os que deram baixa definitiva, há dois majores, 12 capitães e 11 tenentes.
Segundo informa o blog Montedo.com, um dos muitos dedicados a informações sobre as Forças Armadas e os militares, “nesse
ritmo, teremos 173 oficiais fora do Exército Brasileiro até o final
do ano, sendo 44 [provenientes] da AMAN”.
Os dados do blog Montedo foram colhidos nos Boletins do
Exército, emitidos pela Secretaria Geral, órgão responsável por
dar divulgação aos atos administrativos. O levantamento foi realizado por um capitão.
No momento, não tenho informações concretas a respeito, mas
o panorama, proporcionalmente ao tamanho das duas Forças, deve
estar ocorrendo também na Força Aérea (que tradicionalmente
perde pilotos treinados para a aviação comercial) e na Marinha.
Com informações da coluna do Ricardo Setti da Revista Veja

VÃO PRESSIONAR
A Câmara dos Deputados sustou a aprovação
de acordo entre os Estados Unidos e o Brasil
para a cessão da Base de Alcântara para atuação
espacial americana, sem transferência de tecnologia e até impondo a proibição de cidadãos
brasileiros entrarem em suas instalações. Assim
como exigindo que seu equipamento não seja
vistoriado, quando desembarcado. Para o senador Rodrigo Rollemberg, trata-se de abdicação de nossa soberania, se aceitarmos essas condições. Em especial porque o ministério da Defesa e o Itamaraty procuraram manter em segredo certas
cláusulas do acordo. Na quarta feira, 14, saberemos o destino
do julgamento da Ação Penal 470, pelo plenário do Supremo, na
apreciação do recurso interno contra a liminar do Pres. Joaquim
Barbosa, que afastou o recurso dos embargos infringentes do co-réu Delúbio Soares. Se confirmada a rejeição, o julgamento do
ano passado dos demais co-réus não sofrerá alterações significativas em face dos embargos de declaração. Do contrário, estará
dada a senha para a maior pizza da história do Supremo. INFELIZMENTE !

Prefeitos já enfrentam CPIs
com sete meses no comando
Sem garantir maioria nas Câmaras, cinco administradores municipais são alvos de investigações

Ministério Público assume as
investigações em Manhuaçu
Em Manhuaçu, na Zona da Mata, o Ministério
Público de Minas Gerais investiga a contratação,
sem concurso, de 25 serventes nas escolas municipais. A Câmara local chegou a instaurar uma
comissão especial para apurar a suposta irregularidade, em maio, mas, graças à mobilização da base
governista, o pedido de abertura de CPI foi arquivado. Segundo o presidente da Casa, Maurício
Júnior (PTC), outra suspeita é de que a secretária
de Educação tenha exercido o cargo mesmo tendo
sido nomeada, em janeiro, como servidora do Estado. “Vergonhosamente, os vereadores não quiseram abrir a CPI. Mas a promotoria vai dar a resposta”, lamentou.
A promotora da comarca Geannini Maelli Mota já notificou a
prefeitura, e os envolvidos deverão prestar depoimento neste mês.
O Tempo de 11/08

Manhuaçu poderá
ter Lei anti corrupção
A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou uma lei que
prevê um prêmio para quem delatar casos de corrupção no governo local.
O texto foi aprovado no fim de junho e encaminhado dia 6/08
para o governador Agnelo Queiroz (PT), que poderá sancioná-lo
ou vetá-lo. Agnelo, contudo, aguarda parecer da consultoria jurí-

dica do governo do Distrito Federal.
Pela lei, o valor do prêmio será de 10% do
montante a ser recuperado. O prêmio só será
pago nos casos em que a devolução do dinheiro
ocorrer em ação penal pública. Caso haja mais
de um delator, 70% do prêmio fica com quem
informar primeiro – o resto é dividido entre os
outros informantes.
A lei, contudo, veda pagamentos de prêmios
para quem for qualificado como “autor, coautor
ou partícipe” dos crimes.
O autor da lei é o deputado distrital Israel Batista (PEN), que argumenta que o pagamento de prêmios “estimula a cidadania”.
“Além do efeito de desestimular a práticas de crimes contra a
administração, o presente projeto tem o mérito de contribuir para
estimular a cidadania, na medida em que incentiva a população a
fiscalizar e a denunciar as praticas de crimes”, escreveu o deputado na justificativa. O projeto aprovado ganhou a simpatia dos políticos e da população, e, por isso, a expectativa é que seja sancionado sem resistência pelo governador, especialmente no momento
em que os protestos contra a corrupção estão nas ruas.
A Câmara Muncipal de Manhuaçu através de um dos vereadores da casa já cogita uma lei que prevê um prêmio para quem
delatar casos de corrupção no governo local.

JUDICIÁRIO EXPOSTO E ENFRAQUECIDO
CARLOS CHAGAS
Judiciário fica enfraquecido por decisão da maioria dos ministros. Os dois novos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram a questão: Teori Zavascki e Luís Roberto Barroso fizeram a
minoria tornar-se maioria e votaram pela tese de que a condenação
criminal de parlamentares não implica automaticamente na perda
de seus mandatos, que só podem ser cassados pela respectiva câmara. Acompanharam o ponto de vista dos ministros Dias Tofolli,
Ricardo Lawandowski, Carmem Lúcia e Rosa Weber, contra os
ministros Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Celso de Mello e
Marco Aurélio Mello. O ministro Luís Fux não votou. Criou-se,
assim, singular situação atribuída a contradições na Constituição.
No julgamento do mensalão, a mais alta corte nacional de justiça
dispôs que os quatro deputados condenados perderiam o mandato. A
Câmara reagiu e manteve a situação dos réus, com voz e voto até hoje.
Agora é o Supremo que volta atrás e concorda com o Legislativo.
Configura-se uma incongruência fundamental. O parlamentar é
condenado mas continua no exercício de suas funções, pelo menos até que o plenário declare estar cassado.
O impasse registrou-se no dia em que o senador Ivo Cassol, de
Rondônia, foi condenado a mais de quatro anos de prisão pelo próprio Supremo, por irregularidades praticadas quando era prefeito de
um município do estado. Pela lei, tem direito a recurso, que mesmo
se rejeitado ainda o livrará das grades, pois a sentença fala em prisão
em regime semi-aberto, ou seja, em casa. Mesmo assim, continuará
senador até que a maioria de seus pares decida cassá-lo.
Trata-se de um óbvio absurdo, que apenas uma emenda constitucional resolveria, se houvesse vontade política por parte do Congresso. Certamente não haverá, prevalecendo o corporativismo,
pois jamais deputados e senadores abrirão mão da prerrogativa de
apenas eles cassarem mandatos.
Fica o poder Judiciário exposto e enfraquecido, agora por decisão da maioria de seus ministros. As sentenças não podem tudo,
conforme dispuseram seis ministros, contra quatro. Mesmo se o
ausente votasse pela cassação imediata, o placar seria de seis a
cinco. Muita gente interpreta esse resultado como presságio de
que no julgamento dos embargos do mensalão, a maioria admitirá
rever penas e punições.

Morre funcionário da
prefeitura que não usava
equipamento de segurança.
Funcionário da Prefeitura de Manhuaçu morre por falta de equipamentos de seguranças (EPI). O Sr. Hélio Moura de 65 anos (Secretaria de Obras) faleceu depois de sofrer uma queda, ele estava
trabalhando no telhado do Albergue de Manhuaçu, pelo que se sabe
a prefeitura não possue equipamento de segurança de trabalho para
seus funcionários. Esperamos uma nota do prefeito Nailton Heringer.

Gurgel se diz frustrado
por não poder atuar no caso do
mensalão até o final
Procurador-geral, Roberto Gurgel, fica no cargo até o próximo
dia 15. Presidente Dilma Rousseff deve indicar nome ‘nos próximos dias’. O procurador-geral da República, Roberto Gurgel,
afirmou na quinta-feira (8) que tem “frustração” por não poder
acompanhar o fim do julgamento do processo do mensalão.
Na próxima quarta (14), o Supremo Tribunal Federal (STF)
começa a julgar os recursos dos 25 condenados. O mandato de
Gurgel termina no dia 15 e, por isso, ele só deve participar da
primeira sessão.
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Tri-Objetiva - 59
Celso de Medeiros Costa (*)

“Não há nada pior que um burro com iniciativa.”
DEPUTADO Paulo Maluf
PT PAGA JATINHO PARA GLEISI
EM VIAGEM OFICIAL

via operações espetaculares. Mas após a pedra do mensalão
incomodar o sapato do PT, Genro mudou de ideia.

A ministra Gleisi Hoffmann (Casa Civil) se enrolou para explicar viagem em
jato particular a Toledo (PR), dia 3. Primeiro, informou que a viagem foi “privada”, só para negar o uso de avião da
FAB. Mas quem bancou o aluguel, caríssimo? Logo o PT se apresentou como
fonte pagadora. Mas em seguida a Casa Civil confirmou
que a viagem era “oficial”: a ministra não é da Agricultura,
mas foi ao Paraná lançar o “Plano Safra”. A dúvida é se
um partido pode custear a viagem de autoridade pública.

RACHA PERNAMBUCANO

VELHOS CONHECIDOS
A empresa que o PT contratou para levar Gleisi ao Paraná
é a Helisul, que também tem convênio com a Assembléia
Legislativa do Estado.
OUTROS PASSAGEIROS
Também estavam a bordo do jato o ministro Pepe Vargas
(Desenvolvimento Agrário) e representantes do Banco do
Brasil.
PÂNICO GERAL
Deputados calculam que a renovação na Câmara pode chegar a 70% na próxima legislatura, em detrimento dos 46%
da última eleição.
PLANOS B, C, D…
O PV lista Célia Sacramento (BA), Eduardo Jorge (SP) e o
escritor de autoajuda Augusto Cury para disputar o Planalto, caso Gabeira desista.
EUROS DE ‘ROSE’ NORONHA
VIRARAM ‘LENDA’ NA PF
Tem tudo para virar mais uma
lenda a investigação na PF do
suposto transporte de € 25 milhões da ex-assessora de Lula,
Rosemary Noronha, a “Rose”,
por meio de mala diplomática.
A denúncia do deputado Anthony Garotinho (PR-RJ), empacou na “fase preliminar”
– como a PF informou em março à coluna, que tenta desde
quinta (8) saber de novo que fim levou a investigação. Parece assunto-tabu.
PEGA MAL
Velhas disputas de poder na PF contribuem para prolongar
o mistério “Rose”, que só aumenta, passando limites razoáveis para conclusão.
CARGA PESADA
A Indústrias Nucleares do Brasil levará estrada afora 14
contêineres de urânio, perigoso material radioativo, da
INB de Caetité a Salvador.
MARASMO
A Câmara dos Deputados comprou apontadores de lápis
eletrônico, símbolo do marasmo no serviço público. País
rico é assim mesmo.
METAMORFOSE AMBULANTE
O governador gaúcho Tarso Genro tem
criticado o Supremo e a “espetacularização” do combate a corrupção. Não dizia
disso quando era ministro e a PF promo-

Após intervenção do ex-presidente Lula, o senador Humberto Costa se juntou a João Paulo para fazer Bruno Ribeiro
presidente do PT-PE. Já o ex-prefeito João da Costa articula
para emplacar Fernando Ferro.
COMPRA DE TERRAS NO MS
Em encontro com José Eduardo Cardozo (Justiça) e
Gilberto Carvalho, terça, o
governador do Mato Grosso do Sul, André Puccinelli
(PMDB) (FOTO), exigirá que títulos da União, usados para comprar as terras do
governo estadual, sejam convertidos em indenização dos
fazendeiros.
NA PONTA DO LÁPIS
Embora cogite ser vice de Eduardo Campos (PSB-PE) à
Presidência, Cristovam Buarque (PDT-DF) tem recebido
forte apelo para sair cabeça de chapa, o que pode aumentar
a bancada de 29 a 40 deputados.
PODE ESQUECER
Para o presidente do DEM, José Agripino (RN), não há
aliança nacional que resolva rompimento entre o deputado
Ronaldo Caiado (DEM), pré-candidato ao governo de Goiás, e governador Marconi Perillo (PSDB).
SÓ PENSA NISSO
Virtual candidato do PSDB à Presidência, o senador Aécio
Neves (MG) empossou em seu gabinete o tucano capixaba
Luiz Paulo Vellozo, que deverá ajudá-lo na elaboração do
programa de governo para 2014.
MAL NA FITA
Aspirante ao governo potiguar, o atual vice Robinson Faria
(PSD) torce para ter como adversária a governadora Rosalba Ciarlini (DEM), cujos índices de desaprovação alcançaram 68% nas últimas pesquisas.
MÃOS MOLHADAS
Seis meses após a CPMI do Cachoeira, Dr. Rosinha (PT-PR)
acusa sem citar nomes: “Só deu
cascata de dinheiro na mão de alguns”.

Poder sem Pudor

SEMBLANTE CONHECIDO

O tucano Eduardo
Azeredo era prefeito
de Belo Horizonte, em
1992, e fazia campanha
para governador quando foi a uma ótica trocar os óculos.
- Conheço o senhor
de algum lugar… –
saudou o vendedor.
- Talvez seja do Colégio Santa Helena – experimentou Azeredo, encabulado – ou do
colégio estadual, talvez da escola de engenharia… E o vendedor
balançando a cabeça, recusando as possibilidades.
- Então deve ser da prefeitura – arriscou Azeredo, vermelho
como pimentão.
- É, pode ser. O que o senhor faz lá? – liquidou o vendedor.

O Fundamental de tudo!!!
1- O 1º dos 3 personagens É.
2- Tem o fundamental da bíblica Fé.
3- Mostra o que supera quaisquer festas, até.

1 - DEUS É O FUNDAMENTO DO SER – § O grande teólogo e filósofo PAUL
Johannes
Oskar
TILLICH
(20/8/1886-22/10/1965), alemão
naturalizado estadunidense, afirmou que Deus é o Fundamento do Ser. Sem me enveredar pelo seu pensamento, que é profundo e complexo, sei que Deus é Fundamental, está no fundamento
de tudo e tem fundamentação para todos e para tudo.
§ Inclusive, na chamada parábola do Filho Pródigo
(Lc 15.11-32), que tem o personagem central – o filho
que saiu de casa e tornou-se pródigo ou esbanjador!
(versículos 11-24) –, e, um personagem adicional – o
filho mais velho, que ficou em casa (vers. 25-32) –, o
personagem principal – e FUNDAMENTAL!! –, que
Se apresenta na parábola, é o Pai!!! (...). § Por isso,
gostei do título dum folheto dessa parábola na versão
A Bíblia na Linguagem de Hoje – O Pai Amoroso –,
pois captou o essencial dessa comparação ou ilustração contada por Jesus.
2 - DEUS TEM O FUNDAMENTO DO TER – §
Deus, em Si, é essencial ou
fundamental, mas, também,
lembra-Se de nós, tendo o seguinte para nós: § (1) A Fartura Efetiva Especial: O filho
pródigo pegou sua herança e
saiu do convívio do Pai, e perdeu tudo, indo trabalhar com
porcos, na época símbolo do imundo, e, até, passou
a desejar comer das sobras do alimento suíno, “mas
ninguém lhe dava nada” (v. 16b). Porém, caindo em
si, levantou-se, pois pensou na fartura do Pai até para
Seus trabalhadores (v. 17), enquanto ele morria de
fome! (17c)... Deus tem a fartura efetiva especial, especialmente no espiritual, bem como em todas as áreas imaginadas e inimagináveis da vida!... – Se você é
um filho pródigo, e não voltou para o Pai Amoroso,
volte, logo!!!... (2) A Abertura Afetiva Maioral: O Pai
– que, certamente, vivia esperando o filho! – viu este
até de longe, e, sobretudo, “compadecido dele, correndo”, abraçou-o e beijou-o!!! (20b)... Deus Se abre,
afetivamente ou amorosamente, na maior abertura afetiva! – e MELHOR!!! –... – Você já correu para os braços
do Pai? Se não, faça-o, logo-logo!!!... (3) A Estrutura
Festiva Celestial: A estrutura de Festa de Deus tem melhor roupa, até anel, sandálias (22b) para um tempo pobre, e, carne, e, sobretudo, muita alegria (vv. 23 e 32)...
Isso tudo envolve até os céus, como está nas parábolas
paralelas anteriores (vv. 7 e 10)... – Você já teve isso? Se
não, venha para a Festa, senão você perderá o melhor!
Venha, logo-logo-logo!!!... § Deus é, está e tem, respectivamente, tudo, em tudo e tudo. Ele oferece muito mais
para nós que quaisquer outras fontes... O filho pródigo
não foi bobo, logo, logo, voltou para o Pai... Você já fez
isso? – Se você não o fez, faça-o!!!
3 - DEUS MOSTRA O FUNDAMENTO DO VER – § Olhemos
para o que Deus nos mostra na Bíblia. § Ele é o Personagem Principal. Não queiramos ser mais que
“coadjuvantes”. § Ele olhou, olha e
olhará para nós!!!... – Olhemos, fixamente, para Ele!...
1- Deus é seu Pai?
2- Você caiu ou ainda cai??
3- Cair em si é se levantar! Você vai!!!???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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7 vezes, Abi-Ackel é eleito um dos
mais influentes do Congresso
Segundo
Abi-Ackel, a
inclusão de
seu nome na
lista comprova
que ele tem
trabalhado
“incansavelmente” pela
população.

P

Familiares e amigos de Gutemberg promoveram uma passeata que saiu da
Praça 5 de Novembro, em frente a prefeitura, fazendo uma parada no fórum e depois
seguiram para a Unidade de Pronto Atendimento.

Manifestação em prol de
uma saúde melhor

ela sétima vez consecutiva, o deputado federal Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) foi eleito um dos 100 cabeças
do Congresso Nacional. A lista, elaborada
anualmente pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), elenca os congressistas que mais defendem o
interesse público.
Além de Abi-Ackel, dos 53 deputados federais de Minas Gerais, apenas outros dois
constam do rol: Odair Cunha (PT) e Lincoln Portela (PR). O senador Aécio Neves
(PSDB) também faz parte do levantamento.
“Esse é o resultado de um trabalho duro
que nós estamos desempenhando. É com
muita alegria que posso comunicar aos
meus eleitores e amigos que sou um dos
mais destacados parlamentares do Congresso. E espero poder continuar contribuindo com o país”, disse Abi-Ackel.
Na listagem, o deputado destacou-se pelo
perfil “articulador”. De acordo com o Diap,

parlamentares com essa característica possuem “excelente trânsito nas diversas correntes políticas”, com extrema “facilidade”
para interpretar o pensamento da maioria e
“criar” as condições para o consenso.
“Muitos deles exercem um poder invisível entre seus colegas de bancada, sem aparecer na imprensa ou nos debates de plenários e comissões. Como interlocutores dos
líderes de opinião, encarregam-se de difundir e sustentar as decisões ou intenções
dos formadores de opinião, formando uma
massa de apoio à iniciativa dos dirigentes”,
diz o texto do Diap.
Segundo Abi-Ackel, a inclusão de seu
nome na lista comprova que ele tem trabalhado “incansavelmente” pela população. “Para mim, esse reconhecimento serve
como incentivo. Andarei pelo interior de
Minas com ainda mais vontade de ajudar
a construir um país melhor para os nossos
filhos”, completou.

“Saúde? ou suco de Maracujá”, Gutemberg que faleceu
no dia 4 de agosto, depois de
ter procurado atendimento
na (UPA) Unidade de Pronto
Atendimento, e a enfermeira o ter dispensado sem que o
mesmo tivesse um atendimento médico, a enfermeira disse
a Gutemberg para tomar um
suco de maracujá e procurar

um cardiologista. Infelizmente,
poucos minutos depois ele estava morto.
No dia 10 de agosto, familiares e amigos promoveram uma
passeata que saiu da Praça 5 de
Novembro, em frente a prefeitura, fazendo uma parada no
fórum e depois seguiram para a
Unidade de Pronto Atendimento. No Fórum e no SUS, foram

servidos sucos de Maracujá
para os populares que aguardavam atendimento.
A manifestação foi pacífica,
o grupo gritava palavras de ordem e justiça, “queremos uma
saúde melhor!”, e promoveram
um apitasso, até próximo a
Praça César Leite, que seguiu
silenciosa até o Pronto Atendimento.

Participantes - Taça de Futsal de Manhuacu
ORGANIZAÇÃO : MARCELO FERNANDES

“Esporte , forma de praticar cidadania’’
GRUPOS
GRUPO “A”............................................................................................................................................ GRUPO “B”
1 – ATILLA F.C................................................................................................1 – JUVENTUS\MARVE STO AMARO
2 – MARQUIM NET GAMES......................................................................... 2 – IGREJA BATISTA DA LIBERTAÇÃO
3 – FACULDADE DOCTUM................................................................................................................... 3 – DUCK F,C
4 – SPORTS JUNIOR.................................................................................................................................... 4 – SESI
GRUPO “C”............................................................................................................................................ GRUPO “D”
1 – HAVAIANOS\SÃO PEDRO....................................................................................................................1 – CHALÉ
2 – BAIRRO SANTANA.................................................................. 2 – CATEDRAL BATISTA A GLÓRIA DO CALVÁRIO
3 – BORRACHARIA DO RAIMUNDO\SANTA CLARA........................................................................... 3 – REALEZA
4 – IBERIA\VILA NOVA................................................................................4 – PONTUAL VIDRAÇARIA\ LALA CAR

A manifestação foi pacífica, o grupo gritava palavras de ordem e justiça, “queremos uma
saúde melhor!” - tendo como base também a frase "Saúde? ou suco de Maracujá"
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Costa defende melhoria
na mobilidade urbana
O deputado Sebastião Costa
destacou a sintonia da Assembléia Legislativa com os temas
relevantes da atualidade ao assinalar o debate sobre mobilidade urbana – que vem sendo
realizado na Casa. Ele afirmou
que o assunto preocupa não
apenas as grandes cidades, mas
também os pequenos municípios – cada vez mais assoberbados com saturação das suas
vias de transito em decorrência da motorização do transporte urbano.
Depois de observar que
todos os debates sobre o tema
são positivos, ele lembrou que
as soluções para superar o
problema requerem, essencialmente, aporte de verbas para
desenvolvimento e aplicação
das tecnologias referentes ao
tema. Para Sebastião Costa as
conquistas de novos patamares
sociais pela população devem
vir acompanhadas de soluções
de desafios que esses avanços
implicam.
– Para isso precisamos
não apenas de debates de boa
vontade mas também de atos
efetivos de melhorias de infra-estrutura, os quais não conse-

guiremos sem uma luta constante – algo que vem sendo
feito pelo Legislativo mineiro,
disse Costa.
Finalmente ele acrescentou
que no âmbito da Assembleia,
o assunto é examinado à luz
das necessidades das comunidades, sejam elas megalópoles
ou simples cidades do interior
mineiro, e dos usuários. Neste

aspecto, salientou Sebastião
Costa, a mobilidade não deve
ter apenas o olhar do proprietário de automóveis mas sim
daqueles que saem para seu
trabalho à pé, de bicicleta, motos e outros e que necessitam
de módulos complementares
de transportes para chegar ao
seu trabalho, ao seu lazer, à escola ou demais atividades.

Eles já sabiam: conheça alguns profetas
que viram o futuro muito antes de nós
1898 Mark Twain previu a Internet
Esse escritor sarcástico previu a Internet um século antes de ela nascer. No conto
“From the London Times of 1904”, ele descreveu uma invenção baseada no telectroscópio, aparelho do século 19 que nunca foi produzido e que pretendia usar uma rede enorme
de linhas telefônicas para interligar o mundo.
1865 Júlio Verne previu o pouso na Lua
Os romances visionários Da Terra à Lua
e À roda da Lua, de Júlio Verne, falavam de
uma espaçonave chamada Columbia, que
partiu de uma base de lançamento na Flórida e levou três astronautas para o espaço.
Depois de terminar uma impressionante viagem à Lua, a nave caiu no Oceano Pacífico. Parece algo familiar? É porque descreve
quase exatamente a primeira missão lunar
americana, a Apolo 8, realizada em 1968,
mais de cem anos depois. É interessante que
a Nasa, inspirada na famosa espaçonave fictícia de Júlio Verne, tenha chamado deColumbia o módulo de comando da Apolo 11.
1953 Ray Bradbury previu a TV de tela
plana
No romance Fahrenheit 451, o mestre da
ficção científica explica que os membros da
sua sociedade futurista são obcecados por
grandes televisões de tela plana (que só chegaram ao mercado em 1997): “Quanto tempo
acha que leva para economizarmos e abrirmos a quarta parede para instalar um quarto
televisor? São só dois mil dólares”, diz ao
marido a personagem Mildred. Infelizmente,
Bradbury não errou muito no preço.
1966 Jornada nas estrelas previu o
Bluetooth
Os tripulantes da nave estelar Enterprise
foram os primeiros a usar um aparelho do
tipo Bluetooth, ferramenta de comunicação
sem fio que só seria criada em 1994, quando
abriu caminho para os celulares. Ainda bem
que a tripulação não tinha de pagar roaming.

1968 James Berry previu as compras
on-line
Esse escritor de ficção científica descreveu
o clicar e comprar sem sair de casa na edição
de novembro da revista Mechanix Illustrated. “Em vez de se acotovelar na multidão,
os compradores procuram eletronicamente
as mercadorias em todas as lojas”, especulou sobre a tendência atual do consumo, que
surgiu em 1995.
1991 Francis Ford Coppola previu o
YouTube
Numa entrevista para o documentário
Francis Ford Coppola – O Apocalipse de um
Cineasta, o diretor diz: “Algum dia uma menininha em Ohio será o novo Mozart [...] e
fará um lindo filme com a câmera de vídeo do
pai, e, de repente, todo esse profissionalismo
cinematográfico será destruído para sempre
e o cinema virará uma verdadeira forma de
arte.” Pense no YouTube 14 anos depois.
1995 Os Simpsons previram tendência
na indústria alimentícia
A venda de alimentos à base de soja
quintuplicou de 1996 a 2011. Mas quem
adivinharia esse salto de popularidade
em 1995? Na sexta temporada de Os
Simpsons, um episódio chamado “O
Casamento de Lisa” avança até o distante ano de 2010, quando nenhum lar
estaria completo sem antenas parabólicas, video games equipados com sensores de movimento... e pilhas de petiscos
feitos de soja.
1990 O vingador do futuro previu os
scanners corporais
A Agência de Segurança dos Transportes
dos Estados Unidos ocupou as manchetes
dos jornais em 2010 com o controvertido
uso em aeroportos de scanners corporais, estranhamente parecidos com aquele que consegue ver através da pele de Arnold Schwarzenegger no filme futurista.

Irregularidade derruba
diretora do TRE-MG

Foram 12 anos como diretora-geral do
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), a servidora Elizabeth Barra
deixou o cargo, pouco mais de um mês depois da denúncia do pagamento milionário
de horas extras a servidores pelo período de
apenas 15 dias, nos plantões de fim de ano.
Ela foi substituída, segundo publicação do
Diário da Justiça Eletrônico, ela foi substituida pelo servidor Adriano Dinardi Júnior,
até então secretário de Controle Interno e
Auditoria do tribunal. O afastamento de Elizabeth Barra – responsável pelo pagamento
de R$ 2,31 milhões a 900 servidores – aconteceu depois de um pedido de informação da
ministra-corregedoria do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), Laurita Vaz, e do Ministério Público Federal sobre os gastos. A farra
das horas extras está sendo apurada ainda
em procedimento administrativo instaurado
pelo escritório da Procuradoria da República em Minas, na área de defesa do patrimônio público, pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e pelo próprio TRE, depois de
reportagem publicada pelo Estado de Minas
em abril.
Segundo o tribunal mineiro, o afastamento da diretora foi feito a pedido da própria
servidora, que teria um acúmulo de horas
extras e direito também à aposentadoria. Ela
estava de férias e fez o pedido de compensação e, por isso, não retornou ao trabalho,
no qual é servidora de carreira. Por meio da
assessoria , o TRE-MG informou que os pagamentos extraordinários estão sendo apurados por uma comissão de sindicância, sob
a presidência do juiz Manoel Morais, diretor
do foro de Belo Horizonte. Com prazo de
30 dias para conclusão dos trabalhos, a comissão foi instaurada em 16 de maio, mas
ela pode ser prorrogada. Uma troca de servidores na composição do grupo de apuração
retardou o início dos trabalhos. O tribunal
informou também que ainda não respondeu
os pedidos de informação encaminhados pelas corregedorias do TSE e do CNJ.

Supremo: O montante do gasto público com a remuneração extraordinária ficou
evidenciado com os vencimentos de apenas
quatro servidores do TRE-MG, que receberam, em janeiro, valores bem superiores ao
teto salarial, de R$ 28.059, dos ministros
do Supremo Tribunal Federal (STF). Entre eles, estava a própria Elizabeth Barra.
Somente pelo expediente extraordinário,
compreendido entre 20 e 31 de dezembro e
2 e 6 de janeiro, ela recebeu o valor de R$
19.214,37, referente a 62 horas e 31 minutos de trabalho extra. O salário da diretora,
considerando direitos adquiridos e o cargo
em comissão, chega a R$ 29.537 e sofre um
desconto de R$ 687,08 para não ultrapassar
o teto do funcionalismo. No entanto, como
as horas extras não são incluídas no cálculo do teto, o vencimento bruto de Elizabeth
Barra em janeiro foi de R$ 62.311, considerando que ele foi acrescido também da
antecipação do 13º salário, de R$ 13.361,
segundo dados do próprio tribunal.
O pagamento de horas extras que geraram
supersalários foram autorizados pela diretora
também para seu assessor jurídico, Hamilton José Rodrigues de Lima, que recebeu R$
15.237,18, referentes a 58 horas e 12 minutos
de expediente extra somente no período de
20 a 31 de dezembro. Somaram-se a isso R$
7.484,60, referentes ao período de 2 a 6 de
janeiro, totalizando R$ 22.721,78 os extraordinários pagos , gerados exclusivamente pelo
pagamento de horas extras do plantão de fim
de ano. O valor, de acordo com dados do próprio TRE, é duas vezes maior que o salário
base do servidor, de R$ 11.156,95.
O plantão engordou também o vencimento do secretário de Gestão Administrativa,
Felipe Alexandre Santa’Anna Mucci Daniel; da secretária de Gestão de Pessoas,
Gessy Rodrigues Rosa; e da secretária de
Orçamento e Finanças, Maria Leonar Almeida Barbosa de Oliveira Santos, que juntos embolsaram R$ 56,6 mil somente em
horas extras.
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NOVAS ROTAS PARA O

Pico da Bandeira
H

Cirurgião dentista Dr. Ronald
Gripp, empresário de renomada competência no ramo
do Turismo e da Hotelaria

á mais coisas no ar do
que simples aviões de
carreira. Eis aí um adágio político comum na época
de Vargas, que, numa conversa ao pé do ouvido entre
um Gustavo Capanema e um
Amaral Peixoto, durante um
cafezinho, os anseios populares eram mais fáceis de serem
atendidos em nível federal,
principalmente, se fosse uma
reivindicação de um líder municipal lá do interior.
Agora, o que vemos é um
monte de “tecnocratas aspones” assessorando congressistas ocupando pastas
ministeriais, que, ao nos visitarem, são cobrados. De cara,
o ministeriável passa a bola
para um “burrocrata” de sua
“entourage” que, incontinente
responde que este ou aquele
pedido já está programado
para logo depois da “copa”,

ou depois do copo, e tudo
fica como dantes na casa de
Abrantes. Enfim, não resolvem nada.
DECOLAGEM
E POUSADA
Na Serra do Caparaó, onde
fica o “Pico da Bandeira”, a
2892 metros do nível do mar,
em anos recentes está recebendo cada vez menos turistas.
Uma série de fatores vem
conjugando para que tal fato
se concretize de maneira acentuada.
Primeiro, em seu todo, não
existem políticas públicas –
leiam-se municipais, estaduais
e federais – priorizando o TURISMO como fonte de renda.
Segundo, não existe uma
infra-estrutura “sólida” para
tanto.
Para não sermos prolixos,

não há uma cultura para um
tipo de – mono – “turismo”,
pois, o principal atrativo é
somente “ele” o Pico da Bandeira, que oferece ao visitante,
o mais belo nascer do sol no
Brasil, e em ocasiões especiais, ao mesmo tempo, o mais
telúrico poente da lua.
Daí, que, a responsabilidade
acaba ficando nas costas dos
empresários, que, só recebem
encargos e mais encargos,
tendo como contrapartida nenhum benefício.
O problema da distância dos
– grandes centros – é outro fator desencorajador, e o seu
custo não é pequeno. Pontualmente, existem exceções, mas
em sua maioria o atendimento
é falho de Alfa a Ômega.
Há que se perguntar: – O
que fazer ?
Como jornalista, nossa função é registrar.
Direto ao assunto, o primeiro passo é a homologação do
“AEROPORTO”, do distrito

de Santo Amaro, de Manhuaçu, obedecendo a todos os procedimentos para uma aviação
comercial, e não, uma terraplenagem em nível da cidade
de Alto Caparaó, próximo da
portaria do PNC, – Parque Nacional do Caparaó – no lado
de Minas Gerais, para construção de mais um campinho
a ser usado por “aeronaves de
pequeno porte” trazendo em
seu bojo muitas vezes “artigos
clandestinos”.
Mais importante: – Alto
Caparaó e região, e o entorno
do Pico da Bandeira, somente
irá alçar vôo, depois que o aeroporto de Manhuaçu, entrar
em operação, definitivamente,
com linhas e vôos regulares,
especialmente para a Capital,
mais a conclusão do asfaltamento da chamada “Estrada
Parque”, com
um total de 33
quilômetros,
circundando o
PNC ou PARNACAP, sendo que, do lado
do Estado do
Espírito Santo,
onde existe a
outra portaria
do PNC, a “Estrada Parque”
está
quase
toda asfaltada.
Entretanto, na
maior parte de
Minas, hoje ela
é só um projeto no papel, e
barro ou poeira
meio do caminho, o que dificulta em muito
a visibilidade.
PLANO DE VÔO

Numa atitude corajosa, assumindo riscos, o cirurgião
dentista Dr. Ronald Gripp,
empresário de renomada competência no ramo do Turismo e
da Hotelaria, nesta última década, juntamente com sua esposa, Senhora Leda Gripp, tem
focado seu interesse na outra
vertente da Serra do Caparaó,
mais precisamente em Pedra
Menina, no vizinho Estado do
Espírito Santo. Ali, após ter adquirido uma gleba de terra de
mais de cinqüenta mil metros
quadrados, nela erradicou uma
antiga lavoura de café.
A partir daí, direcionou seu
trabalho para criar um “Parque Ecológico” destinado à
prática de caminhadas. Nesta
primeira fase foram plantadas
essências nativas, jacarandás,
jequitibás, cedros, pinus elioticos, jatobás, araucárias brasilienses, arbustos, flores e frutí-

feras, estas últimas destinadas
à fauna silvestre. Nesse ponto,
extrapolou toda exigência da
legislação ambiental.
Na entrada deste parque
ecológico, que, ainda não tem
nome, está se fazendo um seguro ponto de apoio, inclusive
de telefonia e transporte. Ali
mesmo, já estão plantados
sessenta pés de madeira balsa,
que já se mostram imponentes, com seus quase 15 metros
de altura ou mais.
Prosseguindo, assim que
terminarem os arruamentos e
picadas, tudo com placas indicativas, para as áreas de descanso e postos de observação,
também serão colocados brinquedos em áreas de lazer com
bicas de água natural. Diante
de uma topografia exuberante,
o turista visitante irá finalizar
seus inúmeros passeios na
parte norte do parque, defronte uma linda cachoeira com
um vão de mais de 10 metros
de queda livre, do alto de uma
pedra, com uma água sempre
numa temperatura restauradora.
CÉU DE BRIGADEIRO
Concluindo, um dado positivo é que pequenos empresários do entorno do Caparaó,
nesse momento, já estão se
desdobrando no sentido de
ampliar seus empreendimentos, construindo pequenas e
aconchegantes pousadas com
ambientes acolhedores, participando de feiras, congressos
e outros eventos, objetivando
uma qualificação profissional
segmentada, numa prova de
que acreditam que o dia de
amanhã será melhor do que o
de hoje, principalmente com
o retorno deste tipo de turistas
ecológicos, que, ao contrário
do que se possa argumentar,
não provoca nenhum impacto
ambiental.
Como ponto final, a HOMOLOGAÇÃO do Aeroporto Regional de Manhuaçu, está dependendo apenas
de detalhes, como, primeiro,
a aquisição de um caminhão
de “bombeiros de aeroportos” onde já foram modernizados, e hoje estão “desativados”, portanto por valor
quase irrisório; segundo, a
imediata retirada de redes
elétricas existentes nos extremos da pista; e, principalmente, a implantação do sistema de sinalização “diurna
e noturna” para uso durante
as 24 horas do dia, acompanhado de um “gerador” independente.
Evandro Santiago
MG-000799-JP
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11º BPM comemorou
acesse: www.jm1.com.br

Por Devair Guimarães
de Oliveira

O

11º Batalhão de Polícia Militar de Manhuaçu comemorou
seus cinquenta anos de existência em na região Vertente do Caparaó. A cerimônia
foi realizada sábado dia 9
às 19:15 com a presença do
Comandante-Geral, Coronel Márcio Martins Sant’ana,
Comandante da 12ª Região
Coronel Jordão Bueno Júnior, Tenente-coronel Wanderson Santiago Barbosa,
atual Comandante do 11º
BPM, parte do estado maior
da cúpula da PMMG e oito
dos 26 ex-comandantes
prestigiaram a cerimônia.
Só mesmo quem passou
pela caserna sabe expressar
o sentimento de alegria que
vimos estampadas nos rostos dos ex-comandantes da
unidade e de militares da reserva que passaram pelo 11º
BPM, costumo dizer que em
nenhuma outra instituição
há tanta camaradagem, amizade sincera e orgulho como
existem nas instituições militares, sejam elas das Forças
Armadas ou da Polícia Militar, o militar passa o maior
tempo de sua vida no serviço junto com os colegas de
fardas, talvez isso explica
o grande amor que existem
entre os irmãos de fardas,
vale ressaltar também que
poucas instituições reconhecem o bom serviço que
desempenham seus comandados como as instituições
militares. A profissão militar exige de seus quadros
tarefas duras e disciplina de
seus comandados, o militar
sabe sempre a hora de chegar ao quartel, mas nunca o
horário de saída, acontecem
calamidades ou outros eventos onde exigem a presença
do militar ele tem que estar
pronto, as vezes trabalham
24 horas interupitas e sem
receber horas extras o policial militar está sempre 24
horas a disposição de seus
superiores hierarquicos.
E nesta cerimônia o 11º

BPM, enalteceu o espírito
de sacrifício e nobreza que
há 50 anos, têm marcado a
trajetória do Sentinela do
Caparaó.
Em outras repartições o
chefe chega e diz para seus
auxiliares: "se alguém perguntar por mim diz que não
estou!". Já nos quarteis, existem a Insígnia de Comando
(bandeira do comandante),
a bandeira que é hastiada
quando o comandante chega e arriada quando ele sai.
Sabendo de longe se o comandante está ou não na
unidade.
HOMENAGENS

Na primeira parte da cerimônia, foram entregues as
Medalhas Sentinela do Caparaó a militares e pessoas
que ajudaram a construir a
história do 11º Batalhão de
Polícia de Manhuaçu.
Em seguida, de forma especial, foi entregue também
um quadro com a réplica
da Insígnia de Comando
(bandeira do comandante)
a todos os ex-comandantes
do 11º Batalhão de Polícia
Militar. Além do nome, ela
traz o registro do período de
comando.
Além da cerimônia do
cinquentenário, o batalhão
promoveu uma série de atividades nesse período de comemoração, como torneios,
corrida, expedição ao Pico
da Bandeira, homenagem
aos militares aposentados,
culto e missa em ação de
graças e outras ações de
valorização dos parceiros e
militares nestes 50 anos.
SENTINELA
DO CAPARAÓ
O 11º Batalhão foi instalado em Manhuaçu, em 10 de
agosto de 1963. Foi um significativo evento que contou
com a presença do Governador da época, Dr. Magalhães
Pinto, contudo o período
que antecedeu ao evento foi
marcado por intensas movimentações políticas, já que

Capitão Vitor foi também um dos homenageados

A cerimônia foi realizada com a presença do Comandante-Geral, Coronel Márcio Martins Sant’ana, Comandante da 12ª Região Coronel Jordão Bueno Júnior, Tenente-coronel Wanderson Santiago Barbosa, atual Comandante do 11º BPM, parte do estado maior da
cupola da PMMG e oito dos 26 ex-comandantes prestigiaram a cerimônia.

as cidades de Muriaé, Manhumirim e Guaxupé também se candidataram para
receber o batalhão.
Ele foi instalado provisoriamente nas dependências
do Ginásio Manhuaçu e,
após, nas margens da extinta estrada de ferro, em um
armazém de café.
A referência como “Sentinela do Caparaó” surgiu
pouco tempo depois. Em
razão de sua eficiente ação
contra a guerrilha que iniciou suas atividades nas
imediações do Pico da Bandeira em 1967.
O 11º Batalhão de Polícia
Militar tem como lema “Ad
augusta, per angusta”, que
traduz a ideia de que para
se alcançar a glória, passa-se
por caminhos difíceis.
Ao longo dos anos o batalhão teve importante
participação na sociedade
de Manhuaçu e cidades vizinhas, como: redução dos
índices de criminalidade e
da violência, ações sociais e
culturais, além da atuação
do Colégio Tiradentes como
instituição de referência no
ensino. O Proerd o maior
Programa de prevenção das
drogas em parceria com algumas escolas estaduais ministrado por professores militares aos alunos da 4ª série
do Ensino Fundamental.
O batalhão atualmente é
responsável por 24 municípios, mas até há alguns anos
abrangia mais de 65 cidades.

do minha cidade, Belo Horizonte, lá no bairro Tupi, para
ficar uma temporada aqui.
Contudo, os planos de Deus
foram que eu continuasse
em Manhuaçu, aqui conheci
minha esposa, formei minha
família, segui minha carreira
profissional e passei a fazer
parte dessa comunidade. Do
mesmo modo que aconteceu
comigo, as vidas de centenas
de policiais foram realmente
marcadas pelo 11º BPM”.Ressalta o comandante.

Foram entregues também um quadro com a replica da
Insígnia de Comando (bandeira do comandante) a todos os
ex-comandantes do 11º Batalhão de Polícia Militar

HISTÓRIAS DE VIDA
O comandante e mais dois ex-comandantes fizeram pronunciamentos da noite de comemoração dos 50 anos do batalhão.

Comandante do 11º BPM,
Tenente-coronel
Wanderson Santiago

O

comandante do 11º
BPM, Tenente-coronel
Wanderson Santiago,
foi o primeiro a ressaltar a importância da data. Ele reforçou
que o “Sentinela do Caparaó”
tem seguido modernas diretrizes de atuação, usando estratégias de polícia comunitária,
dentro da doutrina dos direitos
humanos, procurando criar
condições para o alcance da
paz social em todos esses anos.
Além de agradecer aos
militares, familiares e autoridades presentes, o oficial
destacou sua satisfação em
estar no comando na data em
que o batalhão chegou ao seu
cinquentenário. No pronunciamento, uma história de
amor profissional e pessoal
com a região. “Eu vim para
Manhuaçu em 1992, deixan-

Coronel Geraldo Henrique
Guimarães da Silva,
ex-comandante do 11ª BPM

O

Coronel
Geraldo
Henrique Guimarães
da Silva foi o escolhido para falar em nome dos
ex-comandantes e relembrou a trajetória do batalhão
de Manhuaçu. De forma especial, lembrou uma conversa que teve com o Coronel

Na primeira parte da cerimônia, foram entregues as Medalhas Sentinela do Caparaó a militares e pessoas
que ajudaram a construir a história do 11º Batalhão de Polícia de Manhuaçu.
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seu cinquentenário
Na cerimônia o 11º BPM, enalteceu o espírito de sacrifício e nobreza
que há 50 anos, têm marcado a trajetória do Sentinela do Caparaó.

Presidente da Câmara de Manhuaçu Maurício Júnior, presente na
comemoração do cinquentenário do 11º BPM

Ubiraci Ribeiro, que faleceu
no final de 2012. “Ele me
ligou falando de duas preocupações: uma grande comemoração, muito bonita e
prestigiada para celebrar os
50 anos do batalhão e também de quem seria o comandante do cinquentenário. Tenho certeza de que estamos
cumprindo o desejo dele
também. Ele estaria muito
feliz jubilando com que estamos presenciando, alegria
de ver o seu afilhado Tenente
Coronel Santiago no comando do Batalhão, a alegria de
ver pela primeira vez na história o Comandante Geral,
o Chefe de Estado Maior, o
Chefe de Gabinete Militar,
juízes, prefeitos, ex Comandantes reunidos, uma festa
a altura do que merece o 11º
Batalhão”, disse.
O ex-comandante Geraldo Henrique ainda falou da
satisfação em encontrar vários dos construtores do 11º
BPM na solenidade. “Quero parabenizar e agradecer
a cada um desses pioneiros
e aos militares que construíram toda essa história de
lutas e vitórias. Que o 11º
batalhão continue nessa
linha de honra e trabalho”,
finalizou o ex-comandante,
lembrando ainda a canção
de Milton Nascimento: “Se
muito vale o já feito, mais
vale o que será”.

Comandante-Geral, Coronel
Márcio Martins Sant’ana

O

Comandante Geral da
PMMG, Coronel Márcio Martins Sant’ana, se
identificou como discípulado
de Cristo e nada melhor que
buscar a palavra de Deus para
compartilhar sabedoria. Abriu
o discurso citando parte do
primeiro versículo do Salmo
127: “se o Senhor não guardar a
cidade, em vão vigia a sentinela”, dando prova de sua fé, que
devemos buscar em primeiro lugar a presença de Deus.
“Somos verdadeiros sentinelas
do Caparaó, instrumentos nas
mãos de Deus para guardar a
cidade. O 11º Batalhão de Polícia Militar completa 50 anos
mantendo sua jovialidade e
dinamismo que o fizeram referência para a Polícia Militar de

O batalhão atualmente é responsável por 24 municípios, mas até há alguns anos abrangia mais de 65 cidades.

Minas Gerais. Sucessivas gerações do 11º Batalhão prestaram
um bom serviço a essa comunidade, nós temos a aprovação
dessa sociedade, nós percebemos com muita clareza que a
região é uma região de pessoas
honestas, pacíficas, uma sociedade viva, que tem um poder
crítico muito elevado e que isso
só concorre para que a Polícia
Militar aprimore a sua prestação de serviço.
Hoje é um momento de
muita alegria, muita satisfação,
poder comemorar com bons
companheiros do 11º Batalhão
e com toda a sociedade esses
cinquenta anos de bons serviços prestados a sociedade”. Disse o coronel.
Já finalizando o seu agradecimento aos militares e autoridades, o comandante geral
buscou na canção do batalhão
de Manhuaçu uma referência
pessoal. O verso “Caparaó conheceu a bravura do soldado
do 11º BPM” foi mais uma feliz
lembrança. E em poucas palavras demonstrou um carinho
especial para com os subordinados ao falar de um cabo “Meu
pai, Cabo da 9ª Companhia da
Polícia Militar, foi incorporado à
tropa para combater a guerrilha
do Caparaó. Ele esteve com os
soldados do 11º naquela ação.
É um sentimento pessoal, mas
que demonstra todo esse passado heroico dessa unidade.
Parabéns 11º Batalhão de Polícia Militar”, concluiu o Coronel
Márcio Sant´ana.

O atual comandante Ten Coronel Santiago e o
ex-comandante
Coronel Rhodes

11º Batalhão de Polícia Militar de Manhuaçu comemorou seus cinquenta
anos de existência na região Vertente do Caparaó. Muitos participantes
desta grande história estiveram presentes na comemoração

O comandante atual do 11ª BPM Ten. Coronel Santiago ao centro entre os oito
ex-comandantes do 11ª BPM presentes ao evento
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Produtores interessados já podem se inscrever
para a Semana Internacional do Café

Evento, considerado um dos principais na área de cafeicultura do mundo, será
realizado em setembro, por meio de uma iniciativa do Governo de Minas

É proibido chorar?
Quando uma dor muito grande chega aos corações
dos que se afirmam cristãos e, em especial, dos espíritas, ela se extravasa pelos olhos, em gotas de pranto.
Nessa hora, é muito comum os adeptos da mesma
filosofia, amigos, parentes se mostrarem admirados
ante as lágrimas vertidas e formularem questões
como:
Por que você está chorando? Você não é espírita?
Onde está a sua fé?
E os que choram, já com a alma despedaçada, pelo
evento triste pelo qual passam, ainda devem administrar essas atitudes que ferem a sensibilidade como
lâmina afiada.
Então, esses companheiros sofridos, que aguardavam um ombro amigo para chorar, um aperto de mão,
um abraço, passam a sofrer em silêncio.
Choram por dentro. Porque por fora lhes foi vetado,
por censuras tolas e inconsequentes.
***
Quem disse que não se pode chorar ante um ser
amado que parte para a pátria verdadeira?
Quem disse que não se pode verter lágrimas quando
a carência bate à porta, nos braços do desemprego;
quando o filho se envolve com drogas; quando a ingratidão chega, com seu punhal cruel?
Para os que elegemos como Modelo e Guia o Mestre Jesus e nos preocupamos em conhecer a Sua biografia, encontramos nos Evangelhos informações
preciosas a respeito da dor e da lágrima.
Ao chegar a Betânia e ter a notícia da morte de
Lázaro, ante as interrogações que lhe dirige Maria,
a irmã de Lázaro, Jesus Se senta sobre uma pedra e
chora.
Por que teria chorado? Com certeza não pelo amigo que sabia não estar morto, somente em estado letárgico. Contudo, deixou que as lágrimas corressem
livres.
Talvez tenha chorado pela incompreensão das pessoas a respeito de quem Ele era, dos objetivos da vida
e da certeza da vida imortal.
Quando Madalena adentra a sala do banquete, em
casa de um certo Simão, e derrama as lágrimas da sua
dor, do seu remorso, misturadas às da alegria por ter
encontrado o amor que buscava há tanto tempo, Jesus
não a repreende.
Antes, ensina ao anfitrião: Simão, entrei em tua
casa e não me deste água para os pés. Ela, porém,
os banhou com suas lágrimas e os enxugou com seus
cabelos.
No trajeto doloroso ao Gólgota, ao Se deparar com
as mulheres de Jerusalém, que choram a morte do justo, do ser que lhes abençoou os filhos tantas vezes,
Jesus Se detém.
Não as recrimina por estarem a chorar. Antes lhes
diz que não devem chorar por Ele, que Se encaminha
para a glorificação na cruz, mas por elas mesmas e
por seus filhos.
Vê-se, portanto, que o Modelo e Guia da Humanidade jamais falou contra as lágrimas da dor ou do
arrependimento.
Assim, justo é que se chore quando a alma se veste
de luto, quando se envolve no manto da dor.
O fato de ser cristão ou de ser espírita-cristão não
nos transforma em criaturas insensíveis. Ao contrário, aprende-se a sentir a dor alheia inclusive.
O que não é coerente é o desespero, a lástima, a
queixa.
Mas, lágrimas? Por que não, se elas traduzem o estado d´alma em lamento?
Por que não, se o próprio Cristo chorou! Ele, o ser
perfeito.
Pensemos nisso e sejamos mais autênticos e sensatos, com ponderações bem ajustadas sobre a dor
alheia, que nos merece, ao demais, todo respeito.
Afinal, foi Jesus que nos lecionou: Bem-aventurados
os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia

Produtores rurais e profissionais do setor da cafeicultura já podem fazer as
inscrições para participar do
oitavo Espaço Café Brasil, a
maior feira da América Latina ligada à atividade, e que
faz parte da Semana Internacional do Café, um dos principais eventos da cafeicultura mundial em 2013. Além
da feira, a semana também
contará com a reunião de 50
anos da Organização Internacional do Café (OIC), que
contará com delegações de
mais de 70 países.
A Semana Internacional
do Café será realizada no
Expominas, em Belo Horizonte, de 9 a 13 de setembro. A visitação do público
vai até o dia 12, dentro do
Espaço Café Brasil. O dia
13 de setembro está reservado a visitas técnicas às principais regiões produtores de
Minas Gerais. Já o acesso à
reunião da OIC é exclusivo
para as delegações oficiais
de cada país-membro.
Para solicitar o credenciamento antecipadamente e
visitar o Espaço Café Brasil,
os interessados devem acessar o site www.semanainternacionaldocafe.com.br
ou o www.espacocafebrasil.
com.br. Produtores rurais e
profissionais do setor com
CNPJ não pagam para obter a credencial e os demais
visitantes pagam R$ 20 pelo
credenciamento. A feira vai
apresentar exposição de
equipamentos, produtos e
serviços, além de promover rodadas de negócios,
concurso de baristas, concurso de provadores de café
(cup tasters), provas de café
(cupping) e diversos eventos técnicos, como seminários, palestras e workshops.
A Semana Internacional
do Café é uma promoção do
Governo de Minas, por meio
da Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa), em
parceria com a Federação
da Agricultura e Pecuária
de Minas Gerais (Faemg),
Sebrae, OIC, Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Ministério
das Relações Exteriores e
Café Editora. O evento conta com patrocínio da Nestlé
e do Sistema OCB/Sescoop/
Ocemg.
Campeonato de baristas: Uma das principais
atrações das feiras internacionais de café é o campeonato de barista (especialista
em preparar bebidas com
café). Durante a Semana Internacional do Café, será realizado a 13ª edição da atividade. Cada competidor terá

15 minutos para preparar e
servir aos juízes quatro espressos, quatro capuccinos e
quatro drinques de assinatura. Nenhum ingrediente que
contenha álcool é permitido.
O acesso ao campeonato é
gratuito para visitantes credenciados.
Seminários e palestras:
Diversos eventos técnicos
serão promovidos durante a Semana Internacional
do Café, dentro do Espaço
Café Brasil. Um deles é a IV
Conferência Internacional
de Cafés Arábicas Naturais,
apoiada por duas das mais
importantes entidades do
mercado de cafés de qualidade no mundo: o Coffee
Quality Institute (CQI) e a
Specialty Coffee Association
of America (SCAA). Durante o encontro, especialistas
internacionais
mostrarão
pesquisas recentes sobre os
cafés naturais – tipo de processamento em que o fruto
seca com a casca no terreiro e que, entre outras qualidades, confere mais doçura
à bebida. Os participantes
terão ainda a oportunidade
de provar os melhores cafés nacionais brasileiros que

passam por esse método. As
outras edições foram realizadas no México e em países
da África.
Entre os palestrantes da
conferência em Belo Horizonte estará o mexicano Manuel Diaz, mestre em torra
de café e responsável pela
elaboração de diferentes perfis sensoriais para competições internacionais. Também
participam o diretor-executivo da Coffee Quality Institute (CQI), David Roche, que
representa estudos e provas
profissionais de cafés de qualidade, e o professor-doutor
na Universidade Federal de
Lavras (Ufla), Flávio Borém,
um dos maiores especialistas
em cafés naturais no Brasil.
A quarta edição da conferência será realizada nos dias 11
e 12 de setembro. Ao final do
encontro, será elaborado um
documento oficial inédito,
o Guia de Referência e Padrões dos Cafés Naturais no
Mundo.
A programação completa e
o formulário para a inscrição
antecipada, que tem o valor
de R$ 150, estão disponíveis
no site do Espaço Café Brasil.

Outros eventos:Além da
conferência internacional,
visitantes nacionais e internacionais poderão participar
de mais de dez encontros e
palestras durante a Semana
Internacional do Café, com
conteúdos exclusivos e participação de especialistas do
mercado. A maior parte da
programação técnica será
realizada pela primeira vez
em Minas Gerais.
Um dos eventos de bastante procura é a Rodada de
Negócios & Coffee of The
Year 2013, em que compradores e empresários de
diversos países circulam nas
mesas de provas para a avaliação sensorial do café e a
compra das sacas. Para os
que se interessam em conteúdo e assuntos do mercado
de café, haverá o DNA Café
2013, seminário internacional, nos dias 9 e 10 de setembro, com 12 horas de conteúdo sobre desenvolvimento,
novidades e ações para um
futuro sustentável de toda a
cadeia do café, com foco em
temas relevantes para o dia
a dia de produtores, técnicos, profissionais do setor e
estudantes da área.
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Ações do Estado levam o tradicional queijo Minas
artesanal para consumidores de todo o Brasil
Com apoio da Emater-MG e inspeção do IMA, o primeiro produtor mineiro a
exportar a iguaria já tem mercado garantido em outros estados do país
O queijo artesanal, produto típico de Minas Gerais,
vem ganhando cada vez
mais mercados por todo o
país. Com a implementação
dos Centros de Qualidade
do Queijo Minas Artesanal – projeto desenvolvido
pela Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural de
Minas Gerais (Emater-MG)
–, os agricultores familiares
mineiros podem, agora, comercializar o produto para
todo o país, respaldados,
ainda, pela criteriosa inspeção do Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA).
O produtor Alexandre
Honorato, do município de
Araxá, será o primeiro a
vender o queijo de Minas
em outros Estados. Para isso
ele recebeu, nesta sexta-feira (9), a identificação da
queijaria e o rótulo com o
selo de inspeção do IMA. A
partir das ações de apoio do
Governo de Minas, o produtor já fechou contrato em
São Paulo, Rio de Janeiro,
Goiás e Paraná.
O investimento de Honorato foi de R$ 80 mil, mas
ele informa que, mesmo se
este valor tivesse sido menor, ainda assim os resultados seriam muito positivos. Na visão do produtor
de Araxá, o êxito “estaria
garantido” mesmo com pequenos aportes iniciais “O
produtor tem que se dedicar,
não é um bicho de sete cabeças. Para mim, não houve
nenhuma dificuldade, pois
a Emater-MG, dá todo o
suporte neste processo, facilitando a vida do produtor
rural”, explica Honorato.
A Emater-MG estabeleceu
uma intensa mobilização
para garantir a efetivação
desse projeto, que favorece

o agricultor familiar, possibilitando aumentar sua
renda. “A Empresa, além de
ter buscado o recurso para a
construção dos Centros de
Qualidade do Queijo Minas Artesanal, também atua
por meio da Rede do Queijo
Minas Artesanal, orientando
o produtor em todas as etapas da fabricação do queijo”, explica o presidente da
Emater-MG, José Ricardo
Roseno. A medida assegura
a qualidade do sistema de
produção e do produto, exigidas na inspeção do IMA,
para a comercialização do
queijo.
A Rede do Queijo Minas
Artesanal é formada por
uma equipe multidisciplinar
da Emater-MG, com veterinários, engenheiros agrônomos e nutricionistas, que
orientam os agricultores,
assegurando a execução de
boas práticas agropecuárias,
a fabricação de queijos com
qualidade. “A Rede trata até
mesmo da destinação dos
resíduos das queijarias, de
forma a garantir uma produção sustentável”, destaca
Marinalva Soares, coordenadora técnica da Emater-MG.
“Os Centros de Qualidade, além de oferecerem um
ambiente adequado e amplo
para uma perfeita maturação
do queijo, essencial para ser
reconhecido como artesanal, dão suporte logístico
para coleta, seleção, embalagem e distribuição dos
queijos para os grandes centros de consumo”, completa
Marinalva Soares.
Primeiro produtor a exportar o queijo de Minas:
Alexandre Honorato produz
queijo há 20 anos, mas, por
volta de 2006, ficou desani-

mado e chegou a desistir da
atividade. Porém, em 2007,
incentivado pelos extensionistas da Emater-MG,
participou de um concurso
do Queijo Minas Artesanal realizado pela Empresa
– e acabou sendo o grande
vencedor. O resultado do
concurso animou o produtor que resolveu investir no
Queijo Minas Artesanal,
com apoio da Emater-MG.
“Vivo da produção do
queijo, não tenho nenhuma
outra fonte de renda”, destacou. A possibilidade de
vender sua produção fora
de Minas deu outro ânimo
ao produtor. “A gente ficava
muito restrito, vendendo o
queijo só em Minas. Saindo
do Estado, agora, abre um
campo maior, agrega valor
ao produto. Nós já temos
que conviver com a concorrência desleal do queijo
clandestino. Vamos partir
para outros mercados, buscando uma clientela diferenciada que quer um produto
de qualidade, certificado”,
explica Honorato.
Na queijaria do produtor
Alexandre Honorato, no
município de Araxá, no Alto
Paranaíba, são produzidos

130 queijos diariamente.
Ele trabalha com seis funcionários diretos e dois temporários. Empolgado com a
ideia de produzir uma iguaria típica do Estado, Alexandre Honorato resolveu
dar o nome de “Minerim”
ao queijo que fabrica. “É do
jeitinho que o mineiro fala”,
explica.
Para Marinalva Soares, o
licenciamento foi um ganho
para o produtor. “Ele mora
perto de São Paulo e não
podia vender para este estado, sendo que lá a demanda
é muito grande. Vendo as
portas abertas, ele procurou melhorar as instalações
e aumentou a produção.
Vender o Queijo Artesanal
fora de Minas é um avanço
para os produtores, porque
eles terão acesso direto ao
consumidor, sem intermediários. Para isso, precisam
ter um volume maior de
produção, com regularidade na oferta do produto,
semanalmente, o que será
possível com os Centros de
Qualidade do Queijo Minas
Artesanal”, afirmou.
“Esse é um momento
importante para Minas Gerais, com a valorização de

A implantação da Rede de
Urgência e Emergência Macro Centro, que cria o Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) Macrorregional em Minas para dar
assistência a 6,3 milhões de
pessoas em 103 municípios a
partir de 2014, deve agilizar
o atendimento e desafogar a
demanda em Belo Horizonte.
As decisões foram acertadas
ontem em reunião do secretário de Estado de Saúde, Antônio Jorge de Souza Marques,

o prefeito da capital, Marcio
Lacerda, e representantes do
governo federal.
“Até há pouco tempo, o
Samu era um programa municipal. Com a implantação
da rede, o Samu passará a
atender todos os cidadãos”,
disse o secretário, lembrando
que o paciente será levado
para o hospital mais adequado rapidamente.
A Rede Macro será gerenciada pelo Consórcio Intermunicipal Aliança, que vai

organizar o atendimento de
urgência e emergência dos
103 municípios. No início, o
Samu Regional vai funcionar
na Central de Belo Horizonte, até a conclusão das obras
de uma sede no Bairro Gameleira, na Região Oeste da
capital.
O secretário nacional de
Atenção à Saúde, Helvécio
Magalhães, destacou que as
experiências do Samu em
Belo Horizonte, Betim, Contagem, Mariana, Ouro Preto

e Sete Lagoas vão orientar
a expansão do trabalho em
Minas. “Deixará de ser um
serviço municipal para ser regional. Com isso, as pessoas
serão atendidas por meio de
novas bases, centrais mais
potentes, com mais médicos
reguladores”, disse Magalhães. Os hospitais participantes serão definidos de
acordo com a classificação e
função na rede, observando
várias tipologias e níveis de
atendimento prestado.

Queijo de Medeiros conta com acompanhamento do Centro
Mineiro de Qualidade durante a produção

Regionalização do Samu vai agilizar os
atendimentos e desafogar as demandas

um produto tradicional de
Minas e a abertura para a
comercialização do queijo
artesanal em todo o país”,
conclui o presidente da
Emater-MG, José Ricardo
Roseno.
Atuação da Emater-MG:
Para o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, Elmiro
Nascimento, a atuação da
Emater-MG foi “muito significativa” nesse processo.
“Além de ter buscado o recurso para a construção dos
Centros, a Emater-MG tem
se empenhado na organização dos grupos que receberão os empreendimentos,
estando presente em todas
as etapas de produção do
queijo de qualidade”, destaca o secretário, que fala,
também, sobre o papel do
IMA na inspeção dos queijos e criação do mecanismo
que permitiram ampliar a
comercialização do produto.
Já segundo o secretário de
Estado de Trabalho e Emprego, Zé Silva, idealizador
do projeto, quando era presidente da Emater-MG, há
uma grande expectativa nos
mercados de outros estados
com o comércio legalizado
do queijo mineiro. “A expectativa é grande, pois não
há quem não conheça, no
Brasil, a tradição e a qualidade, que são referências
dos queijos artesanais mineiros”, afirma. “Nos Centros, estas características serão asseguradas ainda mais
com a assistência técnica da
Emater-MG, para garantir
um aumento da produção,
a regularidade e a qualidade
do Queijo Minas Artesanal,
que é um patrimônio cultural de Minas e de todos os
mineiros”, completa o secretário.
Para José Ricardo Roseno, a ideia é construir
Centros de Qualidade nas
cinco regiões tradicionais
produtoras do Queijo Minas
Artesanal – como Serro, Canastra, Araxá, Campos das
Vertentes e Cerrado –, ampliando o benefício aos produtores. Além de Medeiros,
o primeiro a ser inaugurado,
há outro Centro de Qualidade em fase de conclusão em
Rio Paranaíba, que atenderá
a 13 agricultores familiares.
Há ainda outro em fase inicial, na cidade de Araxá.
Nova instrução normativa: O setor de produção
de queijo vem recebendo
atenção especial do Estado.

Governador e o produtor de
queijo, João Carlos Leite,
comemoraram a nova norma

No último dia 6 de agosto,
o governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, e o
ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade, assinaram,
em solenidade realizada na
sede da Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais (Faemg), instrução
normativa que estabelece
novos critérios para facilitar
o registro de queijos artesanais tradicionalmente produzidos a partir de leite cru.
Com a publicação do ato,
o produtor mineiro desse
tipo de queijo, maturado em
período inferior a 60 dias,
poderá comercializar seu
produto por todo o país. Antes da revisão da norma, a
comercialização estava restrita a queijarias situadas em
região de indicação geográfica e propriedades certificadas pelo Programa Nacional
de Controle e Erradicação
da Brucelose e Tuberculose
Animal. A nova instrução
normativa adequa-se aos
critérios e ações já adotados
em Minas para incentivar
a expansão comercial do
queijo nacionalmente, sem
abrir mão das normas de
qualidade.
“A instrução normativa
vai permitir uma verdadeira
liberdade para esses produtores que vão ter, a partir
de agora, um processo mais
simples de certificação da
qualidade dos queijos, possibilitando a venda para
fora de Minas, em um prazo
mais adequado. Tenho certeza que isso vai significar
uma melhoria da produtividade e, mais do que isso, a
legalidade da venda desses
queijos para outros mercados domésticos no Brasil”,
disse o governador, durante
a solenidade.
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POLÍCIA
POLÍCIA
“Mais um provável caso de negligência no SUS Manhuaçu"

Por Devair G. Oliveira

Nossa reportagem recebeu
mais uma denúncia de mau
atendimento na UPA (Unidade
de Pronto Atendimento) de Manhuaçu.
Uma família bem conhecida
na cidade, vários irmãos, dentre
eles, duas são enfermeiras dedicadas, passa neste momento
pela dor de perder um de seus
membros, Gutemberg Heringer Cunha 26 anos, que deixa
a mulher e uma filha de dois
anos. Ele morava na Rua José
Perígulo, Bairro Lajinha.
Segundo Priscila Heringer
Moreira Brum, irmã de Gutemberg, eles estavam trabalhando
em um evento social realizado
pela Igreja Evangélica Aliados com Cristo, domingo 4 de
agosto de 2013 com a finalidade de realizar prevenção de
doenças como hipertensão e
diabetes. “Meu irmão que trabalhava em prol do evento, reclamou que estava com o coração acelerado, como tínhamos
ali equipes com enfermeiras
preparadas e tudo legalizado,
pedimos para Gutemberg fazer
a pré-consulta, onde uma equipe realizava teste de Glicemia
e aferição de pressão, ao aferir
a pressão, a enfermeira notou
que seus batimentos cardíacos
estavam bastante acelerados,
e tendo conhecimentos técnicos, pediu que imediatamente
o encaminhássemos ao Pronto Atendimento, a enfermeira

anotou em um papel todas as
informações cabíveis para a
pessoa compreender lá no SUS,
que ele estava com a pele fria,
coração acelerado, pressão 8 X
6, cansaço sem ter feito esforço
físico, a boca estava seca. Ele
era um rapaz de 26 anos, é um
caso especial, onde tem que
ter atenção. chegando à UPA
na sala de triagem, junto com
outra pessoa e meu outro irmão
que o acompanhava ouviram a
enfermeira perguntar o que ele
estava sentido e quando começou a sentir tais problemas, ele
relatou que durante a semana
sentiu um aperto no peito e que
naquele momento estava se
sentindo cansado e com o coração acelerado” explica.
Segundo Priscila, ele subia
o pico todos os anos, adorava esportes e gostava muito
de mergulhar em piscina. "É
uma dor terrível que não dá
para aceitar, não tem cabimento uma coisa assim. Neste
momento, quero falar destes
problemas que ficam omissos.
Vivemos um momento em que
o povo brasileiro está manifestando sua revolta com o descaso de nossos governantes com
a saúde, e tantas outras coisas
que nos faltam, precisamos de
mais responsabilidades das
autoridades para com o povo,
pelos nossos direitos, mais
atenção do poder público, esse
é o nosso clamor”. Conclama
Priscila.
Ainda salientou Priscila, que

as pessoas leigas não sabem de
seus direitos, e cabem àquelas
pessoas que tem conhecimento dos direitos, protestar em
favor de outras pessoas menos esclarecidas. “Sei que as
pessoas leigas, não estariam
fazendo o que nós estamos fazendo, temos conhecimento e
informação e vamos fazer isso,
porque meu irmão merece se
fosse eu no lugar dele ele faria
o mesmo. Não podemos viver
mais com estas negligências
irresponsáveis, onde se perde
vidas, onde se viu receber um
tratamento destes, em muitos

lugares, animais tem melhor
atendimento do esse que meu
irmão teve aqui no SUS de
Manhuaçu. Estamos entrando
na justiça, não para receber
indenização, porque a vida
humana não tem preço, e sim,
com o objetivo de salvar vidas, porque nada trará meu irmão de volta, mas precisamos
denunciar as irregularidades e
os maus atendimentos, para
que outras pessoas não sejam
vítimas e sofram a dor que
nós estamos sentindo neste
momento”. Finalizou Priscila
Heringer.

Gutemberg Heringer Cunha
26 anos, deixa a mulher e
uma filha de dois anos.

Priscila Herínger Moreira
Brum, relata a dor que a família sente neste momento

estiveram direta e indiretamente envolvidos no caso, pautando sempre pela fiel
elucidação da verdade, fazendo-os anexar nos autos do processo administrativo,
registrando todos os seus atos em ata e
reduzindo-os a termo.
Art. 3º - Fica, na forma do art. 162
da Lei Municipal nº 1.682/1991, estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para a
conclusão dos trabalhos, contados da publicação desta Portaria, o qual poderá ser
prorrogado por igual prazo.
Art. 4º - Caso se faça necessário, os
membros da Comissão Sindicante, conforme previsto no artigo 162, § 1º, da Lei
Municipal nº 1.682/1991, poderão dedicar tempo integral à apuração dos fatos,
ficando dispensados do controle de ponto
até a entrega do relatório final.
Art. 5º - Para preservar a administração pública e seus servidores, e com
isso garantir a ordem pública e evitar
intervenções nos trabalhos da Comissão
Sindicante, por ter sido apontado como
envolvida direta, no exercício da faculdade disposta no art. 157 da Lei Municipal 1.682/1991, decide-se por afastar
cautelar e imediatamente do exercício de
suas funções e do cargo a servidora Rita
de Cássia Machado Portugal, matrícula
nº 011487, até a conclusão dos trabalhos
designados nesta Portaria, o que não
poderá ultrapassar 60 (sessenta dias),
assegurando-lhe, porém, o recebimento
da remuneração a que faz jus.
Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Manhuaçu, 06 de agosto de 2013.
Gulivert Hudson Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

ção ao Espírito Santo. Emerson, mais conhecido por
Ferro Vei, foi localizado em
sua casa e disse a polícia que
deixou o irmão, Betinho, na
propriedade do pai, no córrego São Roque.
Até o momento os policiais,
não localizaram o autor, mas
as diligências continuam.
Emerson foi conduzido para
a delegacia e o veículo usado
na fuga foi apreendido.

Instaurada sindicância para apurar morte de Gutemberg

Diante dos fatos que envolveram o lamentável falecimento de Gutemberg Heringer
da Cunha no dia 04/08/2013
por suposta negativa de atendimento médico na UPA Manhuaçu (Unidade de Pronto
Atendimento), o Secretário
Municipal de Saúde, Dr. Gulivert Hudson Melo de Oliveira, determinou, via Portaria,
a instauração de Comissão
Sindicante para apurar eventuais irregularidades nos procedimentos adotados, e caso
comprovada alguma falha na
prestação do serviço público,
as medidas legais e cabíveis
serão adotadas.
O Secretário Municipal de
Saúde esclarece “que o ocorrido envolve uma fatalidade,
tratando-se de um caso isolado, não refletindo no desempenho da busca pelo melhoramento da saúde pública no
Município”. Disse também
“que a apuração dos fatos é
medida urgente e necessária,
eis que a atual Administração
Pública Municipal, nesta inserida a Secretaria de Saúde, tem
dentre seus princípios básicos
a transparência de seus atos e
imparcialidade de suas decisões.”
A Comissão Sindicante terá
o prazo o prazo máximo de 60
(sessenta) dias para concluir as
investigações.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE, Dr. Gulivert Hudson Melo de
Oliveira, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 93 da Lei Orgânica do Município de Manhuaçu, os arts.
153 e 158 da Lei Municipal nº 1.682/1991
(Estatuto do Servido Público Municipal)
e considerando os fatos ocorridos na UPA
– Unidade de Pronto Atendimento de
Manhuaçu no último dia 04 de agosto de
2013, onde, supostamente, fora negado
atendimento médico a usuário do Sistema
SUS, que após, vitimado por uma aneurisma cerebral, veio a falecer;
Considerando que é dever de todos os
servidores lotados na UPA prestar seus
serviços da melhor forma possível, empregando todas as atividades e recursos
existente à preservação da vida;
Considerando a gravidade das acusações que residem sobre o caso, o que
exige a apuração das respectivas res-

ponsabilidades, RESOLVE instaurar o
competente Processo Administrativo
Disciplinar – Sindicância objetivando a
melhor elucidação dos fatos envolvendo
a alegação de negativa de atendimento
médico e conseqüente falecimento do Sr.
Gutemberg Heringer Cunha, apurando a
responsabilidade pelas supostas irregularidades designando:
Art. 1º. A fim de elucidar os fatos
ocorridos na UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Manhuaçu no dia
04/08/2013, nos moldes dos artigos 153,
158, 159, 160, do Estatuto do Servidor
Público (Lei 1.682/1991) designa os servidores abaixo descritos para compor a
Comissão Sindicante, a qual atuará sob a
presidência do primeiro:
I – Abidias Faria, brasileiro, servidor
público efetivo no cargo de enfermeiro,
matrícula nº 011550;
II – Kennedy Pereira, brasileiro, servidor público efetivo no cargo de enfermeiro, matrícula nº 011519;
III – Genilda Lopes de Almeida Breder, brasileira, servidora pública efetiva
no cargo de enfermeira, matrícula nº
012019;
Art. 2º. Competirá à Comissão Sindicante apurar de forma minuciosa o
ocorrido, identificando todas as pessoas
que estiveram envolvidas no atendimento
à Gutemberg Heringer da Cunha no dia
04/08/2013 junto à UPA Manhuaçu, franqueando-lhe, para tanto, acesso a todos os
documentos pertinentes e necessários ao
esclarecimento dos fatos, assim como o
direito e dever de tomar os depoimentos
que entender cabíveis, mediante prévio
agendamento, dos servidores e civis que

Matheus chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu.

Lajinha MG - O cantor
Matheus Alves Rodrigues, 19
anos, estava em um bar em
Lajinha onde ia fazer uma
apresentação, compareceram
também no local dois irmãos:
Emerson Fittipaldi de Oliveira Souza (Ferro Vei), 39 anos
e Gilberto Gil Oliveira Souza
(conhecido como Betinho),
49 anos. Por volta de 22 horas
de sábado, 10/08. Inicialmente havia começado uma dis-

cussão e Betinho pegou uma
faca no bar e desferiu dois
golpes em Matheuzinho, um
pegou na altura do peito e o
outro na barriga de lado.
Segundo um amigo da família, Matheuzinho e Betinho
já haviam discutido tempos
atrás em Piúma/ES. Matheus
chegou a ser socorrido, mas
não resistiu e faleceu.
Betinho e Ferro Vei saíram
em seguida num Gol em dire-

Secretario da Saúde fala do
caso Gutemberg
PORTARIA Nº01, DE 06 DE
AGOSTO DE 2013.

Facada mata Jovem 19 anos em Lajinha
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
É possível descobrir
mais sobre uma
pessoa numa hora
de brincadeira do
que num ano de
conversa.
Platão
O homem superior
atribui a culpa a si
próprio; o homem
comum aos outros.
Confúcio
Nós somos aquilo
que fazemos repetidamente. Excelência,
então, não é um
modo de agir, mas
um hábito.
Aristóteles
As coisas que nos
assustam são em
maior número do
que as que efetivamente fazem mal,
e afligimo-nos mais
pelas aparências do
que pelos fatos reais.
Sêneca
Aprender várias
línguas é questão
de um ou dois anos;
ser eloquente na
sua própria exige a
metade de uma vida.
Voltaire
O tempo não só cura,
mas também reconcilia.
Victor Hugo
É triste pensar que a
natureza fala e que o
género humano não
a ouve.
Victor Hugo

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

Tire 15 minutos para relaxar
Fala-se muito sobre os efeitos do estresse sobre a saúde e está comprovado que ele exerce efeitos reais sobre
o corpo. Mas você sabia que o relaxamento também influencia a saúde? E não é apenas por “evitar os estragos
do estresse”. Os efeitos do relaxamento também são reais
e podem ajudar muito quem tem diabetes.
Fazer uma parada diária para relaxar não só acaba com
o estresse como pode diminuir os níveis de A1C (hemoglobina glicada) em 0,5%. E isso sem medicamentos e
sem gastos – você só precisa inspirar profundamente para
reduzir em 17% a 35% as complicações relacionadas ao
diabetes, como doença cardíaca, falência dos rins, lesão
dos nervos e problemas de visão.
Técnicas diárias para redução do estresse, entre elas
relaxamento muscular progressivo, inspiração profunda e projeção de imagens mentais positivas forneceram estes benefícios à saúde às pessoas com diabetes do tipo 2, segundo um estudo
da Universidade Duke, nos Estados Unidos.

Superdicas para dormir bem!

Quem dorme pouco tem níveis significativamente maiores de A1C (uma medida de
controle de longo prazo da glicose no sangue),
segundo um estudo conduzido pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Além
disso, dormir menos de seis horas por noite
aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do
estresse que interfere na capacidade do corpo
de absorver a glicose de maneira efetiva. O
sono de má qualidade tem o mesmo efeito,
portanto, siga estas dias para ter dormir bem
e profundamente!
1 Estabeleça horários regulares para ir dormir e para se levantar no dia seguinte;

2 Crie um ritual de preparação antes de
dormir, ou seja, uma ação que você possa repetir todas as noites e que o ajude a relaxar e
deixar de lado o estresse do dia.
3 Tome um banho morno para relaxar antes de ir para cama.
4 Evite dormir totalmente despido: além
de aquecer, a roupa protege contra eventuais
arranhões.
5 Desligue qualquer fonte de luminosidade, como a televisão, o computador e o telefone
Adaptado de Reverse Diabetes –Seleções
do Reader’s Digest

Bolo mármore de laranja
INGREDIENTES
2 copos de farinha de trigo peneirados (tipo
requeijão)
1 copo de açúcar cristal
3 gemas
1/2 copo de óleo
1 pitada de sal
1 colher (sopa) de fermento em pó
3 colheres de achocolatado
1 copo de suco de laranja
MODO DE PREPARO
Reserve a farinha peneirada
Na batedeira acrescente a gema e o açúcar
Bata bem
Acrescente o óleo e bata novamente
Adicione a farinha, aos poucos, e alterne com
o suco de laranja
Bata por 3 minutos

Coloque o pó
royal e mexa devagar
Divida a massa
ao meio coloque o
achocolatado em
uma das metades,
misture bem
Bata as claras
em ponto firme,
divida e acrescente nas 2 metades
Montagem
Utilize uma forma de pudim grande, untada
e polvilhada
Coloque a massa branca, e no meio, a de
chocolate
Finalize com a branca
Leve ao forno médio por 50 minutos

Santa ira

Numa noite de 1890, a Primeira Igreja Batista do Rio
de Janeiro estava reunida em culto. Treze ou catorze pessoas cantavam um hino, quando um jovem entrou, atraído pela música. Francisco F. Soren era muito religioso,
mas não queria saber de protestantes, que a sociedade
toda rotulava de “hereges”. Acabado o hino, o missionário William Bagby abriu a Bíblia e leu João 3.36: “Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não
crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele
permanece”.
Francisco foi para casa, em S. Gonçalo, perturbado
por aquelas palavras do Livro Santo. Procurou o padre,
seu amigo, para tentar descobrir de onde eram aquelas
palavras. O padre não sabia de onde eram, mas suspeitando que fossem da Bíblia, emprestou-lhe uma edição
da Bíblia em vários volumes. O jovem começou a ler o
primeiro volume, e logo depois, se converteu a Cristo.
Dez anos mais tarde, tornou-se o segundo pastor desta
igreja e o construtor do templo atual.
É muito popular a mensagem do amor de Deus. As
crianças aprendem a dizer de cor João 3.16. Esquecemos, porém, o final de João 3.16, que diz “para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.
Ou seja, quem não crê perece. Aquele que insiste numa
vida ímpia e injusta conhecerá o outro lado de Deus. A
ira de Deus não é um estado emotivo, não é um sentimento momentâneo de revolta descontrolada; não é um
ataque de nervos da divindade; não depende da posição
da lua, das circunstâncias, do estado de ânimo. É, antes,
a sua inarredável oposição à prática do mal. É a sua rejeição sistemática de tudo o que contraria o seu caráter.
O pecado provoca a ira de Deus, porque Deus é santo.
Portanto, não estamos falando de humor, mas do caráter
de Deus. Paulo esclarece até de onde vem essa ira: “do
céu vem a ira de Deus” (Rm 1.18). Se vem do céu, só
pode ser santa.
Ore a Deus para que você fique longe da ira de Deus!

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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ENTRETENIMENTO
O outro lado da rua
O bêbado:
- Seu guarda, pode me dizer onde é o outro lado da rua?
O guarda...
- É daquele lado.
- Úe, eu estava lá e me disseram que era aqui.

COISA DE MINEIRO
Dois mineirinhos estavam fazendo “hora” após o almoço, sentados ali, à sombra de uma árvore, com aquela
preguiça toda, depois de capinarem a roça na parte da
manhã. Quando passa um “baita” de um elefante, com
seus mais de 2 mil quilos.
O Zé olha para o bicho e diz para o Juca.
-Coitado desse bichão né Juca? Cum esse tamanhão
todo, esse danado divia era avuá né?
O Juca, com toda calma que é peculiar aos mineiros,
responde.
-Num é Zé...!
E ficaram alí, olhando o elefante, lentamente se afastar.
De repente, passa um pombo, voado baixo, e lasca
uma cagada bem na cabeça do Zé.
Ele tira o “pito de paia” da boca, passa a mão pela
cabeça e, ao constatar o que havia lhe caído das alturas,
diz sem titubear:
-...É Juca, pensano bem, Deus “fais” as coisa certin.
Já pensô se esse bicho avuasse sô ?!?.

ROUBANDO PÃO
O juiz pergunta para o réu:
- É verdade que você roubou pão na padaria?
E o réu resmungando:
- E você queria que eu roubasse onde, na farmácia?

CIÚMES DE VOCÊ
O marido ciumento demais começa a interrogar a
esposa que acaba de chegar da consulta do médico:
- Aposto que ele perguntou dos seus seios?
- Sim, perguntou!
- E das coxas, perguntou?
- Também!
- E do bundão, ele perguntou?
- Não, de você ele não quis saber nada.

CURIOSIDADES
CIÊNCIA - Um animal que vive nas profundezas do mar pode
ajudar o homem a aperfeiçoar os meios de comunicação. O rato
marinho, também chamado de Aphrodita, está sendo pesquisado por
cientistas da Universidade de Oxford devido à singular capacidade
de emitir luz de diferentes cores (de vermelho a verde) através de
sua espinha. Os estudiosos pretendem reproduzir a composição da
espinha do bichinho para utilizar a técnica na produção de redes
de fibras óticas.
PIONEIRISMO - Na vanguarda de Laika, cãozinho que foi
mandado ao espaço pelos russos em 1957, três animais, um galo,
um pato e uma ovelha compuseram o primeiro voo de balão de ar
quente tripulado, em Paris, em 19 de setembro de 1783. O aparelho
foi projetado pelos irmãos Montgolfiers, dois franceses apaixonados pela aeronáutica que descobriram em 1782 que o ar aquecido,
quando coletado por um saco de tecido leve, ascenderia rumo ao
céu. O voo dos bichinhos percorreu o céu da capital francesa por
cerca de oito minutos, movendo-se por 3,2 quilômetros.
DALTONISMO - O daltonismo é um distúrbio de visão que impede seu portador de distinguir determinadas cores. A denominação
derivou do nome de John Dalton (1766 - 1844), um químico inglês
portador e estudioso desse mal. A doença está ligada ao cromossomo
sexual humano e, portanto, desenvolve-se muito mais seguidamente
nos homens. Estima-se que haja no mundo 75 homens daltônicos
para cada mulher, o que fez com que se acreditasse durante muito
tempo que as mulheres eram imunes a ele.

SETE ERROS

HORÓSCOPO

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Seu poder de
convencimento e necessidade de maior liberdade afetará razoavelmente o seu trabalho e
sua família. Acontece que escolhas precisam
ser feitas, apesar do otimismo e os enfrentamentos naturais na vida
familiar. Lembre-se: maturidade.
Finanças: o resultado de seu esforço pode muito bem ser recompensado a partir deste momento. É possível contabilizar lucros e
dividendos, portanto deve estar preparada para a impulsão consumista. Será que você realmente precisa daquele produto?
TOURO – de 21/4 a 20/5: E olha que malmente as férias de
julho acabaram e as histórias que ficaram ainda mexem com seu
coração neste mês. Tudo bem, mas há muitas coisas para fazer
agora, sobretudo dar andamento nos projetos com ideias criativas.
Finanças: sempre é bom estar atualizada com seus contatos,
sua rede social. Aproveite suas ideias e procure planejar algo que
possa surtir efeito, incluindo aquelas que possam ser realizadas a
partir de seu ambiente familiar. Aproveite a oportunidade.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Os desafios são grandes, porém nada
que possa tirar o sono e que não se encontre soluções plausíveis
para cada caso. Aproveite sua virtude em se comunicar, use suas
redes sociais e assimile conhecimento em algum curso especial.
Finanças: aproveite e tenha um olhar mais focado e determinado
sobre as propostas e oportunidades que porventura possam aparecer. Não é hora de superficialidade e sim de se adquirir um novo
olhar no ambiente de trabalho. Reconhecimento de suas ações.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Com Júpiter e Marte em seu signo, o
momento é de determinação e de estabelecer vínculos nos vários
ambientes onde se sente segura. O importante é a lealdade e o
trabalho com excelência. O círculo começa a girar e aproveite o
que a vida lhe oferece.
Finanças: neste período está bom para colocar algumas ideias
em prática e até ganhar um dinheiro extra. Não esqueça que é
sempre bom criar o diferencial e conquistar as pessoas seja no
contato pessoal, seja no campo virtual.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Com o Sol brilhando no signo de Leão, é
importante ter em mente que haverá um reforço de sua vitalidade
e de seus interesses pessoais. Então por que não procurar acertar
suas estratégias e aproveitar seu carisma para o seu bem?
Finanças: aproveitando o ensejo da posição do Sol, seria interessante verificar os contratos, as parcerias, as promessas, no sentido
de exercer um controle mais efetivo em seu cotidiano. O momento
requer cautela e discernimento antes de decisões.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Inicia um período que antecede seu
aniversário com o Sol em Leão. Bem, é importante saber que pode
ocorrer maior introspecção e pensamentos mais críticos a respeito
da vida e de seus interesses. Não confunda melancolias com depressão. Pense positivo.
Finanças: se ainda persistirem as dívidas, sobretudo aquelas que
estão a perder de vista e que interferem pesadamente no presente,
a dica é manter a calma e a inteligência para se criar alternativas
compensatórias. Cuidado com a impulsão para as compras.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: É possível alguns pensamentos relacionados ao passado e às histórias familiares, principalmente com
a mãe e à família. Não se pode deixar de lado também os amigos,
as redes sociais e em como se pode ajudar até entidades que
precisam de apoio.
Finanças: tenha um pensamento mais positivo sobre os negócios
e investimentos, mas pense e planeje bem antes de qualquer ação.
O momento é 8 ou 80, não há meio termo. No trabalho se ocorrer
dificuldades, calma, use sua criatividade e deixe fluir.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Os escorpianos estão com a
corda toda e determinação para conseguir fazer fluir com maestria
seus planos. Observe que o resultado de seu esforço será reconhecido se conseguir ter objetividade e clareza na hora de expor
suas ideias.
Finanças: há um reforço em sua individualidade, mas ao mesmo
tempo você reconhece a importância do coletivo para a condução
dos negócios de sua vida. Aproveite as oportunidades que aparecerão em agosto que poderão trazer bons efeitos.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11: E com o Sol em Leão, suas ideias
tendem a brilhar, só que elas podem advir de sonhos e perspectivas
maiores. O importante é manter o pé no chão e praticamente saber
separar as coisas. Aproveite para estimular sua equipe ou fazer
parte de um projeto real.
Finanças: uma coisa será inevitável: há possibilidade de ampliar
sua rede social e receber novas propostas de ação em seu trabalho.
É bom não fechar portas neste momento, pois no futuro poderá
necessitar de algo.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: É importante saber digerir
bem as perdas que por mais que doam no coração ou na pele,
sejam elas de pessoas ou de objetos, são muito importantes para
nosso aprendizado e para influir decisivamente em sua maturidade.
Finanças: as parcerias são importantes para o crescimento de
todos. É bom saber escolher o momento certo para atitudes mais
individualistas, sobretudo aquelas que têm nas finanças o ponto
alto de suas preocupações.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Conseguir fazer fluir bem seu cotidiano é uma questão de escolhas a partir desta semana. Podem
acontecer algumas perdas em sentido mais amplo, mas nada que
sua capacidade de discernimento e equilíbrio não consiga driblar
as dificuldades.
Finanças: você entende que as fontes de renda podem ser várias
se souber organizar bem suas rotinas. É possível receber dividendos de mais de uma fonte que facilitará bastante sua flexibilidade
e independência.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Período interessante para exercer
maior controle em seu cotidiano, até mesmo porque sua criatividade continua firme para encontrar soluções reais a seus anseios.
Observe bem os recursos tecnológicos disponíveis que poderão
lhe ajudar em seu trabalho.
Finanças: chegou o momento de você arrumar a casa, ou seja,
o trabalho. A semana requer uma observação mais detalhada das
coisas que emperram o andamento de atividades e maior atitude
sua para fazer fluir as rotinas.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Depilação íntima de Nanda Costa para a Sting é criticado no Uruguai por apoiar
a legalização da maconha
Playboy gera polêmica nas redes sociais

Amante de marido de Scheila Carvalho
não poderá mais citar caso

O músico Sting foi duramente
criticado após apoiar o projeto de
legalização da maconha no Uruguai,
que foi aprovado na última semana
na Câmara dos Deputados.
A oposição do país alegou que o
cantor quer usar a nação como laboratório para a entidade Drug Policy
Alliance, da qual é filiado.
A organização, sediada nos Estados Unidos, defende a legalização
das drogas com base em aspectos legais, de saúde pública e de
combate ao crime e apoiou fortemente a proposta do Uruguai, que
ainda passará pelo Senado. Gerardo Amarilla, deputado opositor
do Partido Liberal, criticou a entidade e afirmou que a medida não
seria aprovada caso não tivesse seu apoio. “Eles não podem se meter no Uruguai, deveriam fazer lobby no seu próprio país porque
eles não vão sofrer os problemas de segurança e saúde. Eles estão
completamente fora de contexto. Esse é um teste que não vai dar
certo e prejudicar uma geração inteira”, disse. Membro honorário
da Drug Policy Alliance, Sting defende a reforma nas políticas antidrogas e afirma que as verbas gastas deveriam se relocadas para
lidar com problemas como a pobreza e o aquecimento global.
Caso o projeto seja aprovado no Senado, o Uruguai será o primeiro país no mundo a assumir o controle do processo de produção e venda da substância.

Após revelar ter tido um caso com
Tony Salles, marido de Scheila Carvalho,
Kamyla Simioni não poderá mais citar o
nome do ex-affair.
Segundo decisão da Justiça, caso a morena volte a falar sobre o cantor, terá que
pagar multa de R$ 300 mil. O marido de
Scheila ganhou uma medida cautelar contra a empresária mineira e agora ela está
proibida de expor a vida íntima dele e de
sua família. Mesmo após admitir ter traído
Scheila, que está participando do reality show ‘A Fazenda’, Salles
fez duas queixas contra Kamyla: exposição do caso extraconjugal
e injúria por alegar que o cantor ‘vive às custas de Scheila’ para se
promover. Tony Salles classifica as entrevistas de Kamyla para a
imprensa como ‘inverdades com o objetivo de alimentar a curiosidade pública, ofendendo a honra do autor, seu decoro e seu prestígio perante o público e a sociedade’. De acordo com o juiz Luiz
Fernando Silva Oliveira, Salles tem direito a ‘intimidade, a honra,
a imagem, entre outros, sendo certo que não pode ser submetido
a humilhações e constrangimentos, a ponto de acarretar prejuízos
à sua vida conjugal’. O processo correu na 44ª Vara Cível de São
Paulo e a decisão do juiz saiu na sexta-feira (8) e cabe recurso.
Em recente participação no programa “Morning Show”, da Rede
TV!, Kamyla afirmou que contaria tudo o que sabe para Scheila Carvalho dependendo da atitude da dançarina. “Contaria tudo
conforme a postura dela comigo. Se ela viesse e me intimidasse,
eu poderia fazer coisas que ela jamais iria esperar. Se ela viesse na
boa, com maturidade, eu contaria tudo, de mulher para mulher”,
explicou a morena. Fora isso, a mineira ainda criticou as pessoas
que a xingam e rebateu: “São todas chifrudas”.
Questionada se suas declarações seriam parte de uma possível
armação do reality show “A Fazenda”, o que poderia dar vantagem
à Scheila Carvalho, Kamyla deixou claro: “Bem que eu queria,
porque aí eu estaria ganhando um dinheirinho extra”.

O ensaio nu de Nanda Costa para a edição da “Playboy” de
agosto tem causado polêmica na
internet. O nome da atriz chegou a
ficar em quarto lugar nos Trending
Topics, os assuntos mais comentados do Twitter, no sábado (10).
O motivo foi a depilação íntima
da estrela. Internautas apelidaram
a atriz de “Mata Atlântica” e “Black Power”. Na rede social, Nanda
chegou a ser comparada com a
atriz Claudia Ohana, que posou para a publicação em 1985 sem depilar a região íntima.
Após muitos comentários, Nanda resolveu se pronunciar. “Não
depilei por escolha, fiz até foto em uma barbearia, mesmo assim não
mudei de ideia. #souassim”, afirmou em seu Twitter.
Para fechar, a atriz postou uma foto (acima, na montagem) onde
havia fios de cabelo e uma máquina para raspar: “Ok. Assunto encerrado!”.

Cauã Reymond fatura mais de R$ 1,5
milhão com Dia dos Pais
A pequena Sofia trouxe mais do alegrias na
vida de Cauã Reymond. O marido de Grazi Massafera tem motivos de sobras para comemorar
este Dia dos Pais.
Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Propaganda, Cauã foi o ator que mais
faturou com a data dedicada aos papais. Ele fez
nada menos do que dez campanhas para o Dia dos
Pais.
O cachê do ator para este tipo de campanha é
de, no mínimo, R$ 150 mil. Com isso, ele faturou
com a data, pelo menos R$ 1,5 milhão.
O segundo lugar nesta lista ficou com Juliano Cazarré. O ator de
‘Amor à Vida’ fez seis campanhas direcionadas ao Dia dos Pais.
Ele cobra entre R$ 80 mil e R$ 100 mil por propaganda.

Recaída? Lindsay Lohan curte noitada
com o The Wanted
Após deixar a reabilitação, Lindsay
Lohan parece que retornou aos seus
antigos hábitos. A atriz curtiu uma noitada em seu hotel em Nova York com a
banda The Wanted no dia 31 de julho.
“A festa rolou a noite toda e o som
era tão alto que os hóspedes estavam
reclamando. Lindsay estava lá com
Max George, do The Wanted. Eles
ficaram hospedados no [hotel] Mondrian por um dia e Lindsay, que namorou Max recentemente, estava nessa festa com a banda”, contou uma fonte ao “New York
Post”.
Por conta do barulho, a festa de LiLo não agradou a vizinhança
do hotel. “Foram feitas muitas reclamações sobre o barulho e o
pessoal do hotel teve que fechar a parte de baixo do estabelecimento. Lindsay teve que ser retirada de lá por um segurança, às 7h da
manhã. Ela estava com a irmã.”
Após a notícia sobre a noitada, o representante da atriz confirmou à publicação que Lindsay visitou Max George, mas garantiu
que ela se manteve sóbria.

Longe da TV, Tom Cavalcante
começa a gravar novo filme
Afastado das telinhas desde 2011,
Tom Cavalcante começou a gravar
seu primeiro curta-metragem, “Pizza me Mafia”, nos Estados Unidos,
para onde se mudou com a família
em junho. Na comédia, o comediante interpretará três personagens:
Joe Calzone, uma versão do famoso
João Canabrava, Mama Italiana e o
mafioso Tom Calzone.
Com direção de Gui Pereira, o filme será gravado em Venice e Corona, na Califórnia. Tom ainda
pretende lançar o curta neste ano, mas apenas nos Estados Unidos,
segundo informação do jornal “Folha de S. Paulo”.

Ellen Roche é apontada como
affair de Alexandre Pato por imprensa
Ellen Roche foi apontada como a nova namorada de Alexandre Pato pelo site espanhol
“Balón Rosa” e o português “O Jogo”. Apesar
de afirmarem a notícia, nem o jogador ou a atriz
se pronunciaram sobre o assunto.
Recentemente, o diretor Dennis Carvalho
afirmou que o jogador de futebol está saindo
com uma das atrizes de “Sangue Bom” e desde
então surgiram muitos rumores sobre quem seria a escolhida de Pato.
Isabelle Drummond também foi apontada como affair do craque, mas a atriz tem evitado comentar sobre o assunto. “Eu estou
focada no trabalho e é isso que gosto de mostrar para as pessoas”,
afirmou na última quarta-feira (7).

Eliana lançará novo reality show
Comemorando quatro anos com seu programa
no SBT, Eliana vai ganhar um reality show, que
será revelado na próxima segunda-feira (12) durante uma coletiva de imprensa.
A emissora adquiriu os direitos do “YouTube
Secret Talents”, formato desenvolvido na Alemanha e que ainda não foi lançado em nenhum canal. No quadro, Eliana vai buscar novos talentos
por meio do site de compartilhamento de vídeos.
Após serem encontrados, os artistas vão se enfrentar em uma disputa no palco da atração.

Modelo afirma ser pai biológico de filho
de Kourtney Kardashian
Kourtney Kardashian está sofrendo uma ação judicial de um
modelo que diz ser o pai biológico
de seu filho.
Michael Girgenti afirma ter tido
relações sexuais sem camisinha
com Kourtney após conhecê-la em
um ensaio fotográfico em agosto
de 2008. Agora ele quer a guarda
do pequeno Mason, de três anos.
De acordo com o site “TMZ”,
Michael faz questão de um exame
de DNA para provar a paternidade da criança, já que na época em
que conheceu a socialite ela afirmou estar passando por problemas
no namoro com Scott, seu atual marido.
O modelo ainda disse que já tentou entrar em contato com Koutney por diversas vezes, mas nunca obteve respostas.
“Depois que Mason nasceu e eu vi algumas fotos deles, eu tive
certeza”, afirmou o suposto pai da criança.
Até o momento a morena não quis falar sobre o assunto. Xii...

Gugu Liberato garante que continua
desempregado
Muito se especula sobre a volta de
Gugu Liberato para a televisão. Sem
emprego desde sua saída da Record,
em junho, o apresentador tem demonstrado grande tranquilidade quanto ao
momento atual. Ele está curtindo um
período de descanso com os filhos. E
garante, segundo o jornalista Flavio
Ricco, nada encaminhado ou ao menos
conversado com qualquer emissora.
Especulou-se tratativas com SBT e Band, mas Gugu diz que não
falou com ninguém. Seu único compromisso neste período foi gravar um comercial para o Banco do Brasil.

Loja de luxo suíça nega racismo
contra Oprah Winfrey
Respondendo ao possível racismo que teria
cometido contra Oprah Winfrey, uma loja luxuosa em Zurique, na Suíca, negou qualquer
tipo de preconceito envolvendo a celebridade. No caso, a apresentadora contou que foi
desencorajada a comprar uma bolsa de couro
de crocodilo de 35 mil francos suíços (cerca
de R$ 86 mil) porque a vendedora disse ser
“cara demais” para seu perfil. A representante
da loja Trois Pommes negou discriminação
contra Oprah e disse que o incidente se deveu
a uma barreira linguística. ‘Esse é um desentendimento totalmente
clássico’, disse a proprietária, Trudie Goetz, à agência Reuters na
sexta-feira (9). A explicação dada é a de que a assistente de vendas
quis mostrar à Oprah que a bolsa ‘Jennifer’, desenhada por Tom
Ford e batizada em homenagem à atriz Jennifer Aniston, também
estava disponível em outros materiais, o que pode ter dado à apresentadora a “impressão de que a loja não queria vender a ela a bolsa”. Trudie ainda ressaltou: ‘É claro que não é este o caso. Quem
não iria querer vender uma bolsa de 35 mil francos?’. Oprah, que
estava na cidade para o casamento da cantora Tina Turner quando
ocorreu o incidente, no mês passado, é considerada uma das mulheres e celebridades mais poderosas do mundo, de acordo com a
revista “Forbes”. Indignada com o tratamento, a estrela americana
disse que chegou a pensar em comprar a loja inteira, mas desistiu
quando percebeu que isso faria com que a vendedora recebesse
uma enorme comissão pela venda.
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