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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Dia da Independência é
comemorado em Manhuaçu
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Município presta contas na Câmara
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Um grande público acompanhou, na tarde de terça-feira (3), o lançamento do Selo Postal comemorativo aos 50 anos de instalação do 11º
BPM em Manhuaçu. O ato aconteceu no hall principal do 11º BPM.

Luana Piovani

Lançamento de selo e carimbo postal em
Comemoração aos 50 anos do 11º BPM

Vereadores questionam divergência de dados em relatórios apresentados
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EDITORIAL

CHARGE

Brasil cai oito posições em
ranking de competitividade
internacional

Brasília – A piora de indicadores macroeconômicos, o aperto
no crédito e a falta de reformas estruturais fizeram o Brasil cair oito
posições no ranking de competitividade internacional. De acordo com
o Relatório de Competitividade Global de 2013–2014, divulgado dia
3 de setembro pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil ficou na 56ª
posição entre 148 países analisados.
No relatório anterior, o país tinha subido cinco posições e ficado
em 48º lugar. Entre os membros do Brics, grupo que reúne as cinco
principais economias emergentes do planeta, o Brasil perdeu a segunda posição para a África do Sul, que ficou em 53º lugar. Em 29º,
a China continua o país mais competitivo do bloco.
De acordo com o documento, o Brasil precisa melhorar a qualidade
das instituições, quesito em que está em 80º lugar, uma posição atrás
do resultado do ano passado. Entre os principais desafios do Brasil
nessa área, o relatório cita a queda na eficiência do governo, cujo
indicador caiu da 111ª para a 124ª posição, o combate à corrupção
(114ª posição) e a baixa confiança nos políticos, que passou do 121º
para o 136º lugar de um ano para outro.
Além do ambiente institucional, o
Fale com a redação
Brasil precisa avançar nos principais
contato@jm1.com.br
gargalos econômicos. O documento cita
(33)3331-8409
a baixa qualidade da infraestrutura, em
cujo ranking o país caiu da 107ª para a
114ª posição, e da educação, que passou do 116º para o 121º lugar. O
relatório também considera o país fechado à competição estrangeira,
atribuindo a 144ª posição na abertura de mercado ao exterior.
Em relação ao ambiente macroeconômico, o Brasil caiu da 62ª para
a 75ª posição. Entre os fatores que puxaram o indicador para baixo,
o relatório cita o aumento do déficit nominal de 2,6% para 2,8% do
Produto Interno Bruto (PIB), o que fez o país descer do 64º para o
72º lugar nesse quesito. O déficit nominal representa o rombo nas
contas do governo após o pagamento dos juros da dívida pública
e aumentou, de um ano para outro, porque o Executivo reduziu o
superávit primário.
O estudo também menciona a queda na taxa nacional de poupança,
de 18,4% para 15,4% do PIB. Nesse item, o país caiu da 78ª para a
93ª posição. Apesar de a inflação oficial ter caído de 6,5% em 2011
para 5,4% em 2012, o país caiu uma posição nesse quesito, de 97º
para 98º lugar.
De acordo com o Fórum Econômico Mundial, a dificuldade do Brasil em avançar no ambiente institucional e econômico foi a principal
responsável pela queda no ranking da competitividade internacional.
“A falta de progresso em melhorar a qualidade da infraestrutrura e
da educação, combinada com uma economia fechada à competição
estrangeira, limita o potencial competitivo do Brasil”, ressalta o
documento.
O relatório pede que o país tenha o compromisso de aprovar
reformas estruturais. “O Brasil não deve atrasar as reformas necessárias para impulsionar a competitividade e deveria alavancar seus
numerosos e importantes pontos fortes”, acrescenta o texto. Entre
as qualidades do país, o estudo cita o tamanho do mercado (nona
posição), a sofisticação do ambiente de negócios (39ª) e a existência
de bolsões de inovação na economia (36ª).
O país com a economia mais competitiva do mundo é a Suíça,
seguida de Cingapura e da Finlândia. As três nações obtiveram a
mesma classificação do ano passado no relatório atual. Na América
Latina, Porto Rico (30º lugar), o Chile (34º), Panamá (40º) e México (55º) estão à frente do Brasil. De um ano para outro, o país foi
superado pelo México, que passou a ocupar a quarta posição entre
as economias da região.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas
Estava lendo o editorial do
Jornal das Montanhas do dia 3
de setembro de 2013, JM-186,
sobre a polêmica divergência
entre alguns vereadores e o prefeito Nailton Heringer, que por
sinal foi bem elaborado e realmente se continuar assim poderá
ficar pior. Comecei a pensar nas
administrações anteriores, lógico que queremos uma câmara
fiscalizadora e ética. O prefeito
Nailton não tem correspondido
os anseios da sociedade, mas, não
porque é desonesto ou corrupto
creio que ele pode até errar, como
todo ser humano, mas se ele tiver
ajuda e recursos, Manhuaçu terá
uma administração digna de ser

copiada. Devemos lembrar como
foi a campanha de 2012 e de todos
os candidatos que participaram
da campanha e daqueles que não
puderam participar por ter a ficha
suja e o caso de Adejair, que foi
processado e de Sérgio Breder que
renunciou, houve um barulho e
tanto sobre muitos assuntos que
ainda não foram bem explicados
ou solucionados pela justiça.
O Renato da Banca assumiu a
prefeitura e ao invés de colocar
todos os funcionários contratados
de confiança, preferiu ficar com
todos e do mesmo lado destes
que eram investigados, acabou
perdendo feio, o povo estava
confuso e faltava candidatos e o
menos ruim na avaliação do povo
foi o Nailton, que não iniciou

bem como deveria, colocou panos
quentes e deixou a sociedade sem
saber que tipo de prefeitura estava recebendo, agora com pouco
tempo aparece em suas contas
um desvio ou falta de números
a realidade é que as contas não
bateram e a diferença é enorme,
segundo o presidente da Câmara
Maurício Júnior é de mais de 10
milhões. O povo precisa saber a
verdade e os vereadores precisam
ajudar o prefeito, está parecendo
que alguns vereadores querem
por todos os meios a cabeça do
prefeito e as coisas não são bem
assim, a cidade carece de recursos
e neste momento só a união poderia ajudar a cidade é o que penso.
Guilherme H. Oliveira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Serafim Tibúrcio foi
mocinho ou bandido?
“Gostaria de saber o que de bom
este homem fez por Manhuaçu,
pois nas pesquisas que fiz, só encontrei brigas, mortes, ao ponto
do Governo Federal mandar forças
para Manhuaçu com intuito de expulsar este fora da lei,
fazendo ele fugir para o Espírito Santo, onde o mesmo
não foi bem recebido. Temos sim que recordar a história, mas não endeusar as pessoas que tanto fizeram mau
a sociedade. Manhuaçu nunca foi república, houve sim
uma tentativa, mas graças as forças do bem os anarquistas foram expulso de Manhuaçu” comentou uma Senhora,
relembrando que sua família foi muito prejudicada pelos
homens de Serafim Tibúrcio. Há muitas maneiras de você
lembrar das pessoas que fizeram histórias de um município, existem aqueles que deram seu sangue em prol da comunidade e também aqueles que derramaram sangue para
impor a força a sua vontade, neste caso Serafim Tibúrcio,
que foi um dos coronéis mais violentos da região.

Câmara contesta contas
da prefeitura de Manhuaçu
Na audiência Pública realizada pela prefeitura no
dia 3 de setembro de 2013,
os vereadores questionaram as divergências nas
contas apresentadas pelo
prefeito Nailton Heringer.
A Câmara Municipal
através de seu Presidente
Maurício Júnior, irá solicitar ao Tribunal de Contas do Estado que faça uma auditoria na prefeitura de Manhuaçu, inclusive na Câmara Municipal. Os vereadores querem explicações para a diferença
significativa entre o relatório interno e os dados encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado. Segundo o presidente
a diferença é exorbitante. No caso da saúde, por exemplo, a
prefeitura disse ter investido, até agosto, 35,1%, mas o relatório interno apontou 16,9. A diferença em termos de reais
chegam a mais de 10 milhões só na área da saúde.

A coisa está feia no Rio
No Rio de Janeiro cresce o número de adeptos as manifestações contra o Governador Sérgio Cabral; Dizem os
lideres dos movimentos, que só irão parar com as manifestações e quebra-quebra quando Sérgio renunciar ao cargo!
Nunca na história daquele Estado, um Governador foi tão
mal avaliado, embora reeleito! Sérgio garante que não sai!

Projeto de lei quer proibir
lutas de MMA na TV
Deputado José Mentor do PT de São Paulo apresenta projeto lei para impedir a exibição de lutas como o MMA em
emissoras de TV!

Descontentamento na igreja católica
Cardeais, Bispos e Padres da Igreja Católica Romana já
começam a fazer oposição ao Papa Francisco; Divisões internas dificultam trabalho de modernização e descentralização da instituição. É que o estilo despojado do pontífice
causa desconforto em clero tradicionalista.

Em quem confiar?
Daniel Vale Martins, 36 anos, chamou a polícia em Belo
Horizonte para denunciar a concessionária da qual ele comprou um New Fiesta 2014 com problemas e que, a concessionária disse que não tinha nenhum problema. Já são cerca
de 344 registros contra revendedoras de carros só este ano
na capital mineira. Em quem confiar?

Deputada saiu da
presidência do PSOL
Deputada Janira Rocha, do PSOL deixa presidência do partido e da liderança
na Assembleia do Rio após ela ser alvo
de denúncias no desvio de verbas quando
atuava no Sindicato dos Trabalhadores da
Saúde.

Medo afastou alunos do
desfile de 7 de setembro!

Pó preto preocupa Ipatinga

O que teria acontecido na terça feira (3 de setembro), que
um pó preto se soltou das chaminés da Usiminas assim sem
mais e nem menos e deixou toda a Ipatinga com um pó
preto no ar insuportável? Muito além dos que costumam
poluir a cidade!

Importar juízes?
Justiça manda Conselho Regional de Medicina a registrar
médicos estrangeiros. Já o presidente do CRM extrapolando e enfrentando a justiça disse: "Vamos ter que começar
a importar juízes também, os nossos estão muito atarefados, com muitos processos para julgar. Lá em Cuba deve
ter bons juízes". Palavras do Médico João Batista Gomes.
Minas já tem 191 médicos com autorização para atuarem
no estado, eles vão para as cidades rejeitadas pelos médicos
brasileiros

É de assustar!
Grandes e violentas manifestações previstas em repúdio a
câmara federal por manter deputado condenado livre de cassação e de outras providências ainda não tomadas pelos governantes. Avenidas principais de centenas de cidades brasileiras
poderiam virar um campo de guerra no sábado de SETE DE
SETEMBRO! Já era certo que haveria nos principais centros
do pais, grandes manifestações públicas no dia e que, alguns
manifestantes iriam banhar com ovos e tomate autoridades nos
palanques oficiais. O medo fez os colégios militares do Rio,
São Paulo e Brasília de não participarem do desfile.

Cinco servidores lotados na agência da Caixa Econômica
Federal e no Ministério da Educação em Brasília fizeram
empréstimos fictícios em nome de clientes em proveito próprio. Cerca de 50 contas foram alvos das irregularidades.
O desvio chega a R$ 4,167 milhões, pelas contas da CEF.
Embora o desvio foi descoberto agora, ele aconteceu em
2007 e só dois funcionários foram demitidos até agora. Os
demais continuam trabalhando no banco e vão responder
por processo. Brasil é assim, quanto pior melhor e os honestos estão em busca de emprego...

Bomba! Bomba!

Quer matar saudades?

Foram presos em Valadares, uma quadrilha com 5 valadarenses e 2 paulistas que transportavam fuzis dentro de
colchões vindo dos EUA. Será que a justiça, a polícia vai
mostrar os nomes dos cinco valadarenses que sujaram o
nome da cidade trazendo fuzis dos EUA para o BRASIL?
E eles tinha vistos permanentes!

Saia por ai, passeando, navegando nas ruas, em qualquer
lugar; a pé, de carro, de ônibus, de bicicleta, de moto... se
distraia, deixa o tempo transformar tudo em quase nada... e
ele é capaz disso...em quase nada... Depois é rir das tristezas sofridas, dos tempos perdidos e aproveitar o que tem aí
agora, do seu lado, pode ser o que você queria e nem sabia
que existia!

Padre diz na missa que vai se casar
A última das três missas celebradas pelo Padre Gerônimo
Moreira 32 anos, na igreja Matriz de Gavião (BA) surpreendeu os fiéis. Ao fim da cerimônia, o padre começou a
ler uma carta na qual se despedia da igreja para assumir a
paternidade e a vida familiar. Ele confessa que conheceu
uma moça chamada Emilia de 23 anos ainda no seminário.

Boa notícia para quem
gosta de pagar prestação
Deputado Carlos Henrique do PRB está propondo ao governo de Minas que o IPVA seja dividido em até 6 vezes no
cartão de crédito. Vale lembrar que nosso IPVA é de 4% do
valor do veículo, sendo que Espírito Santo, Bahia o valor é
de 2%, agrava-se que temos que começar a pagar logo no
início do ano isso junto a contas de escola, IPTU...

Falta médicos e condições?
Informações dão conta de que tem hoje médicos novos e
já antigos na profissão de mais de 15 países que dominam a
língua espanhola estudando em seus países a língua portuguesa visando virem para o Brasil. Pelo andar da carruagem
breve não vai faltar médicos no Brasil, mas as condições
de trabalho? O governo terá condições de dar sustentação?
Tomara e desejamos! Só que a maioria dos médicos foram
mesmo é para cidades que tem dim, dim, as pobres estão
com medo de perder os seus médicos, pois o governo está
pagando bem mais que as cidades do nordeste. Cidades berço do PT que são ricas, levaram bastante médicos.

Maravilha
Empreendedora dos EUA investe na Piezoeletricidade, que
depende de vibrações para gerar energia. Invenção promete
carregar o celular com ondas sonoras. Pesquisadores tiveram
a ideia para participar de concurso de inovação nos EUA.

Quebrando as empresas!
A Justiça Federal proibiu empresas particulares de realizarem vistorias para registro e licenciamento de veículos
- serviço prestado atualmente pelo DETRAN. Segundo informações, o faturamento anual destas empresas particulares chegam a R$ 500 milhões. Vai ficar tudo para o governo
e, consequentemente os empresários que investiram nestas
empresas ficam com os prejuízos. A montagem de uma empresa desta chega a mais de R$ 150 mil.

Uberlândia 27 vereadores
Os 27 Vereadores de Uberlândia, no triângulo mineiro, ganham cada um cerca de 15 mil, fora as mordomias etc e tal. Estão sendo considerados os mais caros de Minas e com menor
produção. Cerca de 61% dos projetos aprovados no primeiro
semestre é de autoria do executivo, os demais projetos são dos
vereadores sem nenhuma importância para a comunidade.
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Tri-Objetiva - 63
Celso de Medeiros Costa (*)

“Obama assumiu responsabilidade direta e pessoal
pela investigação das denúncias de espionagem."”

DILMA ROUSSEFF, SOBRE DENÚNCIAS DE ESPIONAGEM DOS ESTADOS UNIDOS

• GABAS SE RECUSA A APURAR
IRREGULARIDADES NO SESC
O atual presidente do conselho fiscal do Sesc, Carlos
Eduardo Gabas, que é também secretário-executivo
(nº 2) do Ministério da
Previdência, assinou ofício
afirmando que “abster-se-á” de apurar irregularidades na gestão de Antônio de
Oliveira Santos, na Confederação Nacional do Comércio. As anomalias foram apontadas pelo conselho nos relatórios de 2011 e 2012. Gabas
ganhou o cargo de Antonio de Oliveira Santos.
• É GRAVE
Os relatórios no Sesc apontam transferência de recursos
para financiar atividades de terceiros e duplicidade de pagamentos, entre outras.
• BLINDAGEM

• CARAS-DE-PAU
Representantes do governo boliviano citaram “acordos internacionais” para pedir que o Brasil entregue o senador
refugiado Roger Pinto Molina, vítima de perseguição do regime de Evo Morales. Mas fez questão de ignorar acordos
que o obrigavam a expedir salvo conduto.
• QUE VERGONHA…
A Controladoria-Geral da União decidiu manter a alemã
Siemens no cadastro de empresa pró-ética, mas em “regime
especial de rigoroso acompanhamento”, até “esclarecimentos mais completos da situação”.
• DESCARTADAS
A perda de assinaturas do partido de Marina Silva, nos cartórios, foi a 30% no DF e a 35% em São Paulo – consideradas falsas. Isso põe em risco a chance do Rede de atingir as
492 mil assinaturas no prazo.
• TEORIA E PRÁTICA

Gabas não esmiuçou as contas do Sesc alegando que o
caso estaria sub judice. Mas os deveres do conselho fiscal
não foram cancelados.

Os auditores fiscais do trabalho pediram explicações ao
Ministério do Trabalho sobre a contratação “terceirizada”
dos médicos cubanos, que serão submetidos a “condições
degradantes” no serviço público.

• ELE É ESPERTO

• EM CIMA DA HORA

Presidente da CNC desde 1980, Antonio de Oliveira Santos dá cargos até a ministros, como Gilberto Carvalho,
para ficar “bem” com o poder.

Presidente da Força Sindical,
Paulo Pereira (PDT-SP) espera
que a criação do Partido Solidariedade seja definida pelo
Tribunal Superior eleitoral
esta semana. Ele estima uma
bancada de até 40 deputados.

• ZERO À ESQUERDA
Há 33 anos como presidente, Antonio de Oliveira Santos
colocou a CNC à margem das decisões nacionais, ao contrário da CNI, CNT etc.
• AZEVÊDO ESTREIA NO G-20
COMO DIRETOR DA OMC
O embaixador brasileiro Roberto Azevêdo estreou em São
Petersburgo (Rússia) como diretor-geral da Organização
Mundial do Comércio (OMC). Ele arrancou uma sonora
gargalhada do presidente Barack Obama quando, durante reunião plenária com chefes de Estado e de governo,
pilheriou sobre negociadores comerciais, que segundo ele
“chupam até a última gota de sangue”. Dilma já havia voltado ao Brasil.
• FEITO HISTÓRICO
Roberto Azevêdo é o primeiro brasileiro a ocupar o mais
importante cargo em organismos internacionais, como
diretor-geral da OMC.
• POSSE NA SEGUNDA
Azevêdo assumiu a OMC dia 1º, mas sua posse formal foi
segunda (9). O chanceler Luiz Alberto Figueiredo até vai
discursar.
• IGNORADO
O encontro reservado de Obama com Dilma para discutir
a espionagem dos EUA não mereceu uma linha no site de
notícias da Casa Branca.
• MICO
Foi duro aguentar a cara de raiva de Dilma no encontro
do G-20. Pior foi dizer depois que quer “saber tudo com
rapidez”, provando que em matéria de contra-espionagem
o Brasil está no tempo da manivela.

• PÉ CÁ, OUTRO LÁ
Após brigar com os irmãos Geddel e Lúcio Vieira Lima, o
deputado Arthur Oliveira (PMDB-BA) fechou com o presidente da Força, Paulo Pereira (SP), filiação ao Partido Solidariedade, em vias de criação.
• É UMA ÁFRICA
Devem ter virado pó os US$10,4 milhões que o governo
Lula investiu na Guiné-Bissau, após sua visita em 2010:
para o DEA, de controle de drogas dos EUA, o país lidera
o tráfico na África em parceria com as Farc, da Colômbia.
Chega ao Brasil pelos Andes e daqui à Europa.
• PERGUNTA NA PARADA
Depois das máscaras, a vaia também foi proibida nas manifestações de sábado?

Poder sem Pudor

CASA ALEGRE
Tequila e pedaços de
beiju marcaram a inusitada reunião em Olinda, certa vez, entre o
então presidente Lula,
o empresário mexicano Ricardo Salinas e o
cantor Alceu Valença.
O artista convidou:
- Salinas, passa lá e
você vai ver que casa
alegre e bonita é a minha. Agora é minha mesmo! Fui casado
quatro vezes e cada mulher que entrava fazia uma reforma.
Quase quebrei. Agora, chega! É meu último casamento, e quem
manda lá sou eu!

Pó...lí...ti...co...
co-corrup-tú... e eu...
1- Político é como todo homem!
2- Neles as cousas boas somem!!
3- Não existe nem nisso lobisomem!!!
1 - Fundamento – § Deus avaliou Sua criação como toda boa
(Gn 1.4a, e 10, 12, 18, 21 e 25,
todos “in fine”). E, depois de feito o homem, a avaliação subiu de
cotação – passou para muito bom
(versículo 31, parte a). E, finalmente, com o homem sem a mulher, a avaliação foi de que “Não é
bom” (Gn 2.18a); mas, logo, Deus resolve o problema:
“far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea (parte b).
Nos capítulos 1 e 2 do 1º Livro da Bíblia, só há esse
momento de avaliação baixa do próprio Deus, que, logo,
voltou a subir. § Mas, o cap. 3 mostra o Pecado Original
do ser humano, que foi expulso do jardim – logo (e o que
é pior!), da presença de Deus (!!!) –, totalmente impossibilitado de voltar (vers. 24), daí que a tese do apóstolo
Paulo, na Epístola aos Romanos, é que o judeu, o gentio
e todos pecaram e carecem – ou estão destituídos – da
presença gloriosa de Deus (Rm 3.23). O homem tornou-se, essencialmente, corrupto, a imagem de Deus foi
manchada, quebrada, descaracterizada, Cristo tornando-Se a Única Imagem de Deus (Cl 1.15a), e o homem
só tendo, nele, a imagem de Deus restaurada, em Cristo
(Cl 1, v. 19 ao v. 23; Ef, c. 2, vv. 11-23). Daí que, assim
como político é como todo homem, cada ser humano é
como político. § Pó, li, ti, co...migo, pois é(s) co-corrup-tú... e eu, pois todos somos, não, só, do pó, mas – o pior!
–, o próprio pó, e estamos no pó!!! Logo, temos de ter
humildade ao avaliarmos por baixo pessoas, devendo fazer alta auto-avaliação, que pode constatar que estamos
mais baixo de que quem criticamos.
2 - Funcionamento – § O ser humano, mesmo depois de regenerado
pelo Espírito Santo, respondendo
com arrepender-crer-obedecer, está
propenso ao mal, pois antes de praticar o mal, ele é mau, antes de praticar pecado, ele é pecador, pois ele
peca por quê é pecador (antes de ser
pecador por quê peca), e, há, até, o
pecador-salvo ou salvo-pecador. Por isso, a confissão de
pecados a Deus-Pai, em o Nome dO Deus-Filho, deve
ser constante na vida do convertido. § Agora, o político
encontra o cenário muito favorável a fazer nós, que nós,
em geral não conseguimos. Não digo que todo cristão
se torna corrupto na política, e, muito menos, que isso
é certo; apenas, friso – e repito! – que a política, como
tem sido praticada, favorece isso!!! § Como não posso
prometer, até por quê eu posso me esquecer, apenas digo
que, se for preciso e possível, mostrarei, em futuro imediato ou mediato, em que cousas-fundamento tem lugar-funcionamento tal na vida política.
3 - Fuzilamento – § Quanto mais alto
na política, o afunilamento para baixo
piora. Não sugiro fuzilamento dos políticos corruptos, mas, da política da corrupção. § Se somos como políticos, por quê
eles são como nós, se em nós as cousas
boas logo somem, o político não é tão estranho para nós,
não é lobisomem. Por isso, devemos nos juntar a ele para
melhorarmos a Política. Antes do eleito, tem o eleitor, e,
antes do eleitor, o leitor. § Leiamos e pratiquemos tudo
de bom em política.
1- Sou como mau político?
2- Tenho mal e sou mau, acrítico??
3- Ou, bom e do bem, tudo crístico???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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Agroindústria familiar do Rio Doce é autorizada a comercializar queijos e iogurte
Empreendimento rural é o primeiro da região a conseguir habilitação sanitária do IMA

A produtora rural Vera Lúcia de Carvalho é a primeira
agricultora familiar da região
do Rio Doce a cadastrar sua
agroindústria familiar no Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Essa habilitação
sanitária permite a comercialização dos queijos artesanais
e do iogurte que ela fabrica
na fazenda Vista Alegre, em
Bom Jesus do Galho. Depois de passar por vistoria
técnica, Vera Lúcia obteve a
autorização para vender seus
produtos em todo o Estado de
Minas Gerais.
“Para conseguir permissão para comercializar os
produtos, o agricultor familiar precisa ter infraestrutura
mínima para produção, boas
práticas de higiene, rótulo e,
além disso, assinar um termo
de compromisso que concede aos produtores o prazo
de dois anos para adequação
às regras sanitárias”, explica
o representante regional de
educação sanitária e agroindústria familiar do IMA,
Francisco Ferreira de Assis,

que, com o apoio da extensionista da EMATER em Bom
Jesus do Galho, Maria Elieci
Lopes, trabalha na orientação
dos agricultores e na legalização de suas agroindústrias
familiares.
O cadastro no IMA expandiu o mercado para a agroindústria de Vera Lúcia, que
passou a participar do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), fornecendo
150 litros de iogurte, por semana, para escolas do município. Além disso, ela fabrica,
semanalmente, 40 quilos de
queijo meia-cura e frescal que
são vendidos no comércio de
Bom Jesus do Galho. “Depois que consegui o alvará
sanitário, estou vendendo em
maior quantidade e, também,
trabalho com mais segurança,
sabendo que estou oferecendo
um produto de qualidade para
as pessoas”, disse Vera Lúcia.
Habilitação sanitária: Segundo estimativas do IBGE, a
agroindústria familiar produz
70% dos alimentos consumidos no estado e, para vender

os produtos no mercado formal, o setor precisa de habilitação sanitária. Em Minas
já existem 110 agroindústrias
familiares que seguem essa
regra e estão cadastradas no
Instituto Mineiro de Agropecuária.
As normas, estabelecidas
em portarias do IMA, visam
tirar as agroindústrias da
informalidade e agregar valor aos produtos de origem
animal fabricados pelo segmento. “Além de promover
a segurança alimentar e nutricional, a habilitação tem
como vantagem a geração de
emprego, renda e acesso das
agroindústrias familiares ao
mercado formal”, afirma o
Gerente de Educação Sanitária e Agroindústria Familiar
do IMA, Gilson de Assis Sales. A extensionista da EMATER Maria Elieci acrescenta
que o laudo sanitário é a uma
das principais exigências para
que o produtor comercialize produtos processados de
origem animal e vegetal por
meio do Programa de Aquisi-

ção de Alimentos da Agricultura (PAA) e do PNAE.
Para ser habilitada, a
agroindústria precisa estar
no meio rural, possuir gestão individual ou coletiva de
agricultor familiar, ter mão de
obra predominantemente familiar e estar de posse da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). Esse documento é
emitido pela EMATER-MG
ou instituições conveniadas
e comprova que o produtor é
agricultor familiar.
Os produtos aptos à habilitação sanitária são carne, mel,
ovos, pescados, leite e seus
derivados. O agricultor familiar interessado em habilitar
o seu estabelecimento deve
procurar o escritório do IMA
mais próximo e solicitar uma
visita técnica à sua propriedade. Após a visita é feito o cadastro e a assinatura do termo
de compromisso, contendo
as adaptações necessárias. O
prazo para a adequação é de
dois anos e, cumprindo as
exigências, o produtor terá
sua agroindústria certificada.

tica, mas também de muito sofrimento, dores e dificuldades,
afirmou Bonifácio de Andrada
ao narrar a história do homenageado da noite que, segundo
ele, se esforçou para manter a
união do Brasil.
Na opinião do deputado Sebastião Costa, a homenagem
dessa Casa foi centrada na figura do grande legislador que
foi José Bonifácio, que ainda
deixou como legado um tratado
sobre o papel do parlamentar.
Neste sentido, Costa lembrou
que o patriarca da Independência foi responsável por produzir
raízes profundas na formação
política do povo brasileiro e
que o serviço à causa pública
foi repassado para seus descendentes, que estão atuantes na
política.
Além da independência do
Brasil, Sebastião Costa destacou que José Bonifácio também
foi inovador ao defender, na
época, o fim da escravidão e a
causa indígena. José Bonifácio
teve memória de um sonhador
que acreditou na capacidade do
homem em construir sua his-

tória e transformar sua nação
em pátria, afirmou Sebastião
Costa, ao enaltecer os ideais
de José Bonifácio Andrada e
Silva. Já Bonifácio de Andrada
ainda lembrou que José Bonifácio era preocupado com
questões como a interiorização
do Brasil, a proteção ambiental, além da união entre os países da América Latina.
O presidente da ALMG,
deputado Dinis Pinheiro, destacou o momento festivo e de
júbilo da homenagem, que
ressalta a saga luminosa do
patriarca José Bonifácio de Andrada. "Quando se fala no seu
nome, se fala na independência
e na pátria amada. Um homem
que, como estadista, enxergou
anos luz à frente de nós, muito
mais que 50, 100 anos", afirmou Dinis Pinheiro. Ele destacou ainda que essas virtudes
cívicas são encontradas no coração de cada um de nós e na
família Andrada.
Dinis Pinheiro também lembrou que José Bonifácio foi um
precursor e soube como poucos
dignificar sua história já que
naquela época já se preocupava
com o meio ambiente e zelava
pelas minorias. "Cabe ao Legislativo reverenciar estas histórias. São sagas dos grandes
homens do nosso amado Brasil", afirmou.
Mesa Além das autoridades
citadas, compuseram a mesa
da solenidade o presidente em
exercício do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG),
desembargador José Tarcízio
de Almeida Melo; o presidente
da Associação Mineira de Municípios e prefeito de Barbacena, Toninho Andrada; o conselheiro do Tribunal de Contas de
Minas Gerais, doutor Viana; o
deputado estadual Lafayette de
Andrada; e o presidente do Instituto Teotônio Vilela, Pimenta
da Veiga.

A produtora rural Vera Lúcia de Carvalho é a primeira agricultora familiar da região do Rio Doce a cadastrar sua agroindústria familiar no Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).

Assembleia comemora 250 anos de nascimento de José Bonifácio

Prestigiada por políticos e
autoridades estaduais, foi realizada na noite de segunda-feira (2/9/13), Reunião Especial do Plenário da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), para comemorar os
250 anos de nascimento de José
Bonifácio de Andrada e Silva,
lembrado historicamente como
o patriarca da Independência. A
solenidade, requerida pelo deputado Sebastião Costa (PPS),
foi presidida pelo presidente
da ALMG, deputado Dinis Pinheiro (PSDB), e contou com
a presença dos descendentes
do homenageado, entre eles o
deputado federal Bonifácio de
Andrada (PSDB/MG) e o deputado estadual Lafayette de
Andrada (PSDB).
Representando a família do
patriarca, o deputado federal
Bonifácio de Andrada destacou
que a homenagem na ALMG é
uma oportunidade para traçar
alguns dados a respeito da vida
desse homem que foi a mola
principal da independência nacional. Segundo Bonifácio de
Andrada, José Bonifácio estava

Na opinião do deputado Sebastião Costa, a homenagem
dessa Casa foi centrada na
figura do grande legislador
que foi José Bonifácio

a 50 ou 100 anos à frente do
seu tempo. Era uma personalidade cuja vida teve momentos
de glória, de realização patrió-

História de um vanguardista

J

osé Bonifácio de Andrada e Silva foi um estadista, naturalista e poeta brasileiro. Vindo de uma família aristocrata
portuguesa, nasceu em Santos (SP), no dia 13 de junho de
1763. Um dos principais articuladores políticos da emancipação do Brasil, seu nome é lembrado historicamente como o Patriarca da Independência.
Aos 20 anos, foi estudar em Portugal e formou-se em matemática, filosofia e direito. Aluno brilhante, viajou muito para
realizar pesquisas de química e mineralogia. Depois viveu em
Portugal, entrou para o exército e lutou contra soldados de Napoleão.
Em 1819, aos 56 anos, voltou para o Brasil, se envolveu
com a política, sendo elevado ao posto de ministro do Reino
e dos Negócios Estrangeiros e um dos principais conselheiros
de Dom Pedro I, então príncipe herdeiro da Coroa portuguesa.
Na época, já se preocupava com as florestas e o planejamento
do uso de recursos naturais. Ele foi um dos maiores defensores
da ideia de tornar o Brasil independente e, por esse motivo, ficou conhecido como o Patriarca da Independência. Mas, no ano
seguinte à independência, 1823, se desentendeu com o imperador durante a elaboração da primeira constituição do Brasil, de
cunho liberal, cuja assembleia acabou dissolvida.
Ele permaneceu exilado na Europa até 1829, quando fez as
pazes com o imperador e retornou ao Brasil. Em 1831, quando
Dom Pedro I abdicou à coroa em nome de seu filho e partiu para
Portugal, nomeou José Bonifácio como tutor do jovem príncipe, então com cinco anos. Ele seria responsável por orientar
Dom Pedro II até 1833, quando, vítima de intrigas políticas, foi
demitido pelo governo da Regência.
Depois desse episódio, abandonou de vez a política e, em
1838, morreu em Niterói, aos 75 anos. Foi sepultado em Santos
(SP), onde viveu a infância e parte da adolescência, conforme
pediu em testamento. Fonte: ALMG

6

10 de setembro / 2013

acesse: www.jm1.com.br

Caixa beneficia mais de 1.700
famílias de Quilombolas
Programa Nacional de Habitação Rural já destinou cerca de
R$ 1,2 milhões para a construção de habitações para os
moradores dos quilombos no leste mineiro

A Caixa Econômica Federal já contratou mais de
1.700 unidades habitacionais destinadas às comunidades quilombolas, por
meio do Programa Nacional de Habitação Rural
(PNHR). As contratações
representam um montante superior a R$ 43,7 milhões em investimentos. O
PNHR integra o programa
Minha Casa Minha Vida e
atua com regras diferenciadas para auxiliar indígenas,
quilombolas e trabalhadores da zona rural, como
agricultores e pescadores, a
construir ou reformar suas
casas. Atualmente, mais de
30 entidades representantes
dos quilombolas possuem
contratos assinados com a
CAIXA e mais de 60 já apresentaram propostas para financiar moradias por meio
do programa.
Para a Superintendente Nacional de Habitação
Rural, Noemi Lemes, a
atuação da CAIXA junto
às entidades e aos municípios tem sido fundamental
para melhorar a qualidade
de vida em áreas rurais. “O
Programa garante mais dignidade e cidadania para comunidades rurais, indígenas
e quilombolas, propiciando
acesso também a outras políticas públicas”, explica a superintendente.
As comunidades que contrataram a construção ou
reforma de moradias para
os quilombolas estão distribuídas principalmente nas
regiões Norte, Sul e Nordeste. A região que mais contratou pelo programa foi a
Nordeste, com 667 famílias
beneficiadas, seguida pela
Norte, que já contratou 563
unidades, e Sul, que totalizou 462 contratos. O Pará
foi o estado onde foi assinado o maior número de
contratos para a construção
das moradias dos quilombolas, com um total de 501
assinaturas. Outras 3.400

propostas já foram apresentadas à CAIXA para análise.
Destas, 2.400 são compreendidas nos quilombos da região Nordeste. O estado do
Maranhão lidera o número
de análises em andamento,
com mais de 1.400 processos apresentados.
A participação das cooperativas e entidades é fundamental dentro do PNHR.
Elas são as organizadoras
do programa e responsáveis,
entre outras coisas, pela
seleção das famílias e pela
prestação de assistência social a esses grupos. Para o
presidente da Cooperativa
de Crédito Rural Horizontes Novos (CREHNOR),
Leonir Volmar de Oliveira, o PNHR proporcionou
uma transformação na vida
dessas comunidades: “Essas
famílias são muito carentes em diversos aspectos da
vida social, mas precisam de
apoio principalmente para a
moradia. Grande parte delas
morava em casebres de barro com cobertura de capim.
Com o PNHR, essas famílias
passam a morar em casas
com telha cerâmica, pintura
e toda estrutura necessária”,
comenta Leonir.
De acordo com Leonir,
atualmente a cooperativa
de crédito rural possui 270
contratos firmados com a
CAIXA para a construção
e reforma de casas no Rio
Grande do Sul. A expectativa, segundo ele, é de que
até o final do ano sejam beneficiadas em torno de 800
famílias. A CREHNOR atua
com mais de 15 comunidades quilombolas presentes
nos municípios de Cambuçu, Sarandi, Ijuí, entre outros.
Leste de Minas:
No leste mineiro 02 comunidades
quilombolas
das cidades de Ouro Verde
de Minas e Sabinópolis foram contempladas com o

programa. Em Ouro verde
15 unidades habitacionais
estão em construção e em
Sabinópolis mais 5 casas estão sendo construídas e 23 já
em análise para contratação,
beneficiando no total mais
de 170 pessoas com investimentos da ordem de R$ 1,2
milhões.
Parâmetros
do PNHR:
Para famílias com renda
anual de até R$ 15 mil (Grupo I), o valor do subsídio,
com recursos do Orçamento
Geral da União (OGU), é de
até R$ 28,5 mil para construção e até R$ 17,2 mil para
reforma da habitação. Cada
família devolve à União 4%
do valor subsidiado, em 4
parcelas anuais (1% por ano
– 96% do valor total do projeto é subsidiado). Para a região Norte, o valor do subsídio é de até R$ 30,5 mil para
construir e até R$ 18,4 mil
para reformar a moradia.
Para comprovação de renda, as famílias apresentam o
Documento de Aptidão ao
Pronaf (DAP).
A gleba pode ser de posse
da comunidade e não tem
o limite de quatro módulos
fiscais de área, exigido para
os outros grupos beneficiados pelo programa. O tamanho do módulo fiscal varia
de acordo com o município.
É destinado subsídio do
OGU de R$ 1 mil por família, para que a entidade organizadora preste assistência
técnica e execute o trabalho
social junto aos beneficiários. As famílias beneficiadas pelo PNHR recebem,
ainda, capacitação técnica e
orientação sobre gestão da
propriedade, aumento na
renda, manutenção e melhoria das moradias, cooperativismo, participação
da mulher na gestão da propriedade e ações que visem
à permanência do jovem no
campo.

ONDE ESTÃO OS PROJETOS ESPORTIVOS DO PET,
AABB COMUNIDADE E AGENTE JOVEM?
COM A PALAVRA A PREFEITURA DE MANHUAÇU!

É comum para quem
trafega pelas ruas do centro de Manhuaçu e pela
periferia, ver um número
elevado de jovens e adolescentes perdidos nas vias
urbanas. Lembro bem dos
projetos sociais implantados pela ex-secretária de
Ação Social Gena Clara,
os projetos tinham como
objetivo principal recolher
os jovens e adolescentes
das ruas, fazendo junto
a eles um trabalho social,
trabalho esse que tinha no
esporte uma das maneiras
inteligentes de integração
social. Muitos jovens de
hoje que prestam serviços
junto às empresas de Manhuaçu vieram oriundos
dos projetos sociais do PET,
AABB COMUNIDADE e
AGENTE JOVEM, o que
devemos interrogar ao poder executivo de Manhuaçu que fim tomaram esses
projetos? Já que o quadro
que estamos vendo pelas
ruas de Manhuaçu é desconsolador, jovens de todas
as idades e sem ocupação
e o que é pior sem nenhuma solução do problema.
É dever do poder executivo
dar explicações a sociedade
quando deixa de fazer algo,
não se pode simplesmente

deixar projetos dessa natureza sem dar uma explicação plausível, enquanto isso
o que vemos é uma programação esportiva totalmente voltada para jovens de
classe média/alta e jovens
de origens mais humildes
ficando sem os recursos
para a prática do esporte de
um modo em geral. Um governo que pregava na campanha eleitoral que seria
um governo voltado para
o social, causa constrangimento a uma camada pobre e que está agora ceifada
daquilo que ainda a servia.
Não estou falando aqui de
projetos esportivos para
prática de jovens e adolescentes que já tem o dom

de praticar esportes e sim
daqueles que através dos
projetos sociais que aqui
foram citados aprendiam a
prática do Futebol de Campo e Salão, Basquete, Vôlei, Handebol e etc., agora
esquecidos pelo governo
atual só nos resta indagar o
que foi feito desses projetos,
pelas ruas já estamos vendo
as consequências de não
estarem sendo executados.
Uma observação a ser feita é que mesmo os projetos
não sendo realizados até
agora, já existe uma estrutura montada para execução dos mesmos e inclusive
funcionários que recebem
pelo programa social do
governo federal.
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Lançamento de selo e carimbo postal em
Comemoração aos 50 anos do 11º BPM

Um grande público acompanhou, na tarde de terça-feira
(3), o lançamento do Selo Postal comemorativo aos 50 anos
de instalação do 11º BPM em
Manhuaçu. O ato aconteceu no
hall principal do 11º BPM.
O selo foi emitido pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos(ECT), que produz
selos postais e carimbos comemorativos para homenagear e
promover personalidades, fatos
históricos, instituições e eventos marcantes e socioculturais
do Brasil.
A arte gráfica foi produzida
pela agência adapte de publicidade da cidade de Manhuaçu/
MG. O selo personalizado e a
imagem escolhida para ilustra-lo é uma foto que foi cedida
ao Batalhão pelo Senhor Ary
Nogueira da Gama, primeiro
dentista do Décimo Primeiro
Batalhão e ex-diretor do Colégio Tiradentes na cidade de
Manhuaçu/MG.

Na foto, temos a fachada
da primeira sede do Décimo
Primeiro Batalhão de Infantaria que ocupou, inicialmente,
um prédio na Avenida Sete de
Setembro, ao lado do antigo
Ginásio Manhuaçu (atual rua
professor Juventino Nunes),
funcionando ali por três meses
quando foi transferido para um
galpão da Rede Ferroviária Federal em um antigo depósito de
café que pertencia à empresa
Estrada de Ferro Leopoldina,
localizado no atual bairro Engenho da Serra, onde permaneceu
até o dia 10 de janeiro de 1971.
A frente do prédio encontra-se estacionado um Jeep que
foi, de fato, a primeira viatura
pertencente ao Décimo Primeiro Batalhão.
Esse Jeep, com chassi estendido foi lançado em 1962.
o Jipão, ou "Bernardão" (certamente termo popular surgido em homenagem à cidade
de São Bernardo do Campo-

Alunos da 1ª e 2ª série do
Ensino Médio do CEM (Centro Educacional de Manhuaçu) acompanharam palestra
sobre doação de sangue, na
manhã de terça-feira, 03.
O momento conduzido pelas responsáveis pelo Setor
de Captação e Cadastro do
Hemonúcleo de Manhuaçu
(Fundação Hemominas), Maria Goreth de Oliveira Sobreira e Maria José Moreira, foi
considerado muito esclarecedor para os estudantes.
Todos os aspectos relacionados à doação foram explanados
no decorrer do encontro, como
os procedimentos relacionados à verificação da saúde do
doador, o planejamento para a
suficiência do estoque e as campanhas de incentivo à doação.
Atentos, os educandos fizeram
diversas perguntas, aprofundando seus conhecimentos.
De acordo com Maria Goreth, este contato com os jovens
possibilita um importante trabalho de conscientização, gerando multiplicadores - pessoas formadoras de opinião que

farão a diferença em sociedade
colaborando com esta causa vital.
Atualmente, o Brasil tem cerca de 3,5 milhões de doadores,
o que representa 2% da população do país. Apesar do aumento, a média ainda está abaixo
dos 3% dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde.
O Núcleo Regional do Hemominas de Manhuaçu iniciou
suas atividades em dezembro
de 1992. A atual sede foi inaugurada em 2005 e está localizada à Rua Frederico Dolabela,
289, próximo ao Hospital César
Leite.
A unidade é responsável pelo
fornecimento de hemocomponentes à microrregião de Manhuaçu e entorno, abrangendo
19 municípios – sendo nove
agências transfusionais e sete
assistências hemoterápicas. O
hemonúcleo conta com aproximadamente 37 mil doadores
cadastrados, sustentando a demanda de aproximadamente
600 transfusões / mês.
(Assessoria
de Comunicação)

-SP, onde ficava a fábrica da
Willys), tinha 51 centímetros a
mais e era oferecido com duas
ou quatro portas (de lona), podendo transportar seis e oito
passageiros, respectivamente,
conforme montagem dos bancos da parte traseira da carroceria.
Segundo o Sargento Das Dores, Policial Militar reformado e ex-motorista do jipão ele
afirma que esse Jeep recebeu o
apelido dos militares de “cavalo inteiro”, devido à força que
possuía e por carregar de tudo
um pouco: militares durante os
patrulhamentos e materiais de
toda necessidade nos serviços
administrativos.
Foi realizada também a edição de um carimbo comemorativo que será utilizado em todas
as correspondências originárias
da Agência dos Correios de
Manhuaçu no mês de setembro
e, posteriormente, será incorporado ao acervo dos correios.

Palestra sobre doação de sangue no CEM Centro Educacional de Manhuaçu)

À dir.; a palestrante Maria Goreth explanando sobre os
procedimentos relacionados à captação e doação de
sangue em Manhuaçu.

À esq.; a Auxiliar de Coordenação do CEM, Thiara da Silva Machado; Professora de Biologia, Emilce Estanislau Fialho, e as
representantes da Fund. Hemominas Maria Goreth de Oliveira
Sobreira e Maria José Moreira.

Festa do Inhame de Inhapim: O cantor Lucas Lucco dá a receita

Fenômeno nas mídias sociais
e no Youtube, o sertanejo e modelo, afilhado de Fernando e Sorocaba, ultrapassa os 15 milhões
de exibições no Youtube e dá a
receita de seu prato favorito: Fricassê com Inhame frito (VEJA
PÁGINA 13 - Coluna Receita
das Montanhas)
No próximo final de semana
será a vez do público mineiro, mais
precisamente da cidade de Inhapim,
conhecer este novo fenômeno que
nasce de um meio tão democrático:
as redes sociais da internet.
"A maioria dos meus seguidores no Facebook, no Instagran,
no Twitter e no Youtube são mulheres. Mas a irreverência dessas faixas tem me aproximado
também do público masculino",
conta Lucas.
Para se ter uma ideia mais exata da repercussão das canções,
basta dizer que PRINCESINHA
tem 4 milhões de acessos e PRA
TE FAZER LEMBRAR já conta
com mais de 3 milhões de acessos. No rastro desse sucesso, o
moço já ganhou mais de 100 fãs-clubes, que acompanham praticamente cada passo que ele dá.
O segredo de tudo é que Lucas
fala a língua do público. "Canto situações cotidianas, vividas
por minha geração", explica
ele, nascido na pequena Patrocínio, em Minas Gerais. Mesmo
apaixonado pela música desde
criança, ele bem que por vezes

enveredou por outras áreas. Mas
a vocação cantou mais alto. "Entrei na faculdade de Publicidade
e Propaganda, mas só cursei três
semestres. Os compromissos da
carreira não permitiram que eu
continuasse."
A força do trabalho de Lucas
pode ser aferida ainda em outras mídias sociais, como o Instagram (http://instagram.com/
lucaslucco, com mais de 76 mil
seguidores), o Twitter (https://
twitter.com/lucasslucco, com 67
mil. No Youtube, (http://www.
youtube.com/user/lucasluccooficial, são mais de 14 milhões
de visualizações).No Facebook,
sobretudo, Lucas agrupa 326 mil
fãs. O ímpeto com que Lucas
Lucco inicia a carreira chamou
a atenção também de astros que
estão na berlinda há mais tempo.
É o caso de Fernando e Sorocaba
e Israel e Rodolffo, que viraram
uma espécie de padrinhos do rapaz.
Com 1,86m de altura e porte
atlético, também teve experiência como modelo.
O artista é destaque na tradicional Festa do Inhame, na cidade de Inhapim. A abertura da
festa, na quinta-feira, 19, fica por
conta do cantor Thiago Brava.
Na sexta, 20, Lucas Lucco e no
sábado, 21, show da dupla Gino
e Geno. O evento conta com
ampla praça de alimentação com
comidas típicas e camarote sus-

penso. Informações através do
telefone 33 8853 5062. O evento
é uma realização da Stillo Entretenimento e Biel Cortes.
Já que o assunto é Festa do
Inhame, o queridinho das princesinhas, Lucas Lucco, dá a receita: Fricassê de Frango com
Inhame Frito.
Você tem familiaridade com
a cozinha? Gosta de cozinhar?
Lucas Lucco: Sim, eu gosto
muito de cozinhar e também de
reunir amigos e familiares em
um bom jantar. Morei sozinho
durante um bom tempo e tive
que aprender realmente a cozinhar. Gostei bastante e sempre
que posso faço algo.
Como e quando aprendeu a
cozinhar?
Lucas Lucco: Observando
minha mãe e avó cozinharem eu
fui aprendendo, desde pequeno
vivia na cozinha .. Sempre fui
comilão .. Rs . Quando comecei
a morar sozinho tive que colocar
em prática o que sabia e aprender
um pouco mais. Cozinhar é uma
terapia.
E este prato, como aprendeu?
Lucas Lucco: Fricassê de
Frango é o prato que mais gosto
de fazer, dentre outros que aprendi a fazer durante este tempo que
morei sozinho. É rápido de ser
preparado e o resultado sempre
surpreende.
Ele tem relação com algum

momento especial de sua vida?
Lucas Lucco: Sim, eu fiz
muito esse prato quando convidava os amigos para ir na minha
casa, porém também me lembra
de momentos junto com a minha
família, no qual eu cozinhava pra
eles. Esses momentos de diversão e a conversa boa me trazem
saudade e boas recordações.
Existe alguma história engraçada sobre a receita?
Lucas Lucco: Não, engraçada
não. Mas toda vez que eu fazia
esse prato ficava ansioso para ver
se ia dar certo e se ia surpreender quem estava comendo. Posso
confessar que sempre deu certo.
Tem algum segredo envolvendo essa receita?
Lucas Lucco: Sim, além dos
temperos especiais, o segredo é
usar milho de espiga.
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Governador Anastasia dá boas-vindas aos participantes da OIC

O governador Antonio Anastasia recebeu, n0 domingo (08),
no Palácio da Liberdade, delegações de 70 países que irão
participar da Semana Internacional do Café, um dos maiores
eventos mundiais do setor neste
ano. Programada para o período de 9 a 13 de setembro, em
Belo Horizonte, no Expominas,
a Semana receberá a reunião de
50 anos da Organização Internacional do Café (OIC) e a 8ª
edição do Espaço Café Brasil.
"Para nós, mineiros, é uma
grande honra poder sediar a

Semana Internacional e Conferência Internacional do Café,
promovidos pela OIC. À semelhança do ouro e do diamante,
que fazem parte da nossa trajetória histórica, o café também é
uma das principais riquezas do
nosso Estado. Não só do ponto
vista econômico, mas também
sob o ponto de vista social,
cultural e de nossa identidade.
Ao receber aqui as delegações
de 70 países que compõem a
Assembleia da OIC ficamos
orgulhos e honrados de tornar
de Minas Gerais ainda mais

conhecida", ressaltou o governador, ao dar as boas vindas às
delegações.
O diretor-executivo da OIC,
Robério da Silva, agradeceu
a presença dos representantes
das delegações que compõem
a Organização e destacou que o
encontro será de muito aprendizado. "Esta é uma ocasião única porque Minas Gerais produz
café de excelente qualidade e
é o maior estado produtor do
Brasil. Obrigado por virem de
tão longe para participarem da
Semana Internacional do Café

e obrigado ao governador Antonio Anastasia por oferecer
Minas Gerais para sediar este
importante encontro", disse
Robério.
A Semana se insere nos esforços de internacionalização
do Estado empreendidos pelo
Governo de Minas, que vem
alcançando bons resultados em
acordos bilaterais, atração de
investimentos e fomento ao turismo. Na reunião da OIC, cerca
de 300 delegados de 70 países e
embaixadores estarão na capital
mineira para debater a produção

e os rumos do mercado cafeeiro.
O governador plantou uma
muda de café nos jardins do
Palácio da Liberdade, ao lado
do vice-governador Alberto
Pinto Coelho e de Robério Silva, e dos secretários de Estado
Elmiro Nascimento (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Dorothéa Werneck (Desenvolvimento Econômico).
Também participaram do café
de boas-vidas o ministro interino de Relações Exteriores, embaixador Eduardo dos
Santos, secretários de Estado,

deputados, autoridades e empresários.
A Semana Internacional do
Café é uma promoção do Governo de Minas - por intermédio da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (Faemg),
Sebrae Minas, OIC, Ministérios da Agricultura Pecuária e
Abastecimento e das Relações
Exteriores e Café Editora, promotora da 8ª edição do Espaço
Café Brasil.

10 de setembro / 2013

acesse: www.jm1.com.br

9

Dia da Independência é comemorado em Manhuaçu

B

rasil, um grande
e belo país, comemorou no dia 7 de
setembro seu dia da Independência, ao som do
Hino Nacional foi aberto
o desfile cívico na região
central de Manhuaçu.
Com o tema “República
de Manhuassu” contando
a história de nossa cidade,
através dos tempos, tendo a Educação e a Cultura
como agentes transformadores da sociedade”, a
cidade de Manhuaçu não
poderia deixar passar em
branco esta data, realizando assim o seu tradicional
desfile da Independência
com participação das entidades representativas da
sociedade, dentre as quais,
11º Batalhão de Polícia
Militar que este ano comemorou 50 anos de fundação, houve algumas falhas,
mas o brilho dos participantes superou tudo.
Destaque para o maestro
de Vila Nova que além
da bela apresentação da
fanfarra, deu um show a
parte regendo e cantando
o Hino da Independência
do Brasil, mostrando porque é uma das melhores
fanfarras da região. O público mais uma vez se fez
presente. Parabéns para o
prefeito que fez questão de
homenagear os garis, que
prestam um dos serviços
mais importante do município, entregando-lhes
uma placa de agradecimento. O desfile aconteceu na Praça Cinco de
Novembro, com diversas
entidades desfilando.
O desfile de 2013 home-

nageou Serafim Tibúrcio,
um nome polêmico de
nossa história, mocinho
para uns e bandido para
outros.
O desfile teve
como participantes: 11º
Batalhão de Polícia Militar, Colégio Tiradentes,
Guarda- mirim, alunos
do Programa Guardiões
de Defesa Social(GDS),
Corpo de Bombeiros e
SUAPI/Presídio de Manhuaçu, Academia Manhuaçuense de Letras, na
sequência APAE, Escola
Pearl White Slaib Fadlala,
Corporação Musical Santa Cecília. Escolas da rede
estadual: João Xavier da
Costa, Cordovil Pinto Coelho, Antônio Welerson,
Monsenhor Gonzalez, São
Vicente de Paulo, Maria de
Lucca Pinto Coelho, Renato Gusman, Salime Nacif.
Escolas da rede municipal:
Escolas Camilo Felipe Nacif, Ponte da Aldeia, São
Vicente de Paulo (CAIC),
Sônia Maria Batista, São
Jorge, Petrina Maria da
Conceição e vários convidados.

Vitor, filho da Major Daisy,
também participou do desfile

Fanfarra de Vila Nova

Desfile do 11º BPM de Manhuaçu

Participação das escolas no desfile em Manhuaçu

Autoridades e público presentes no desfile
de 7 de Setembro em Manhuaçu

Participação do clube de motoqueiros no desfile

Prefeito Nailton Heringer que fez questão de homenagear os
garis que prestam um dos serviços mais importante de um
município entregando-lhes uma placa de agradecimento.

Alunos das escolas estaduais e municipais abrilhantaram ainda mais o desfile em Manhuaçu

Cachoeira Das Andorinhas: SOS PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ

O

lá, mais uma vez pedimos sua ajuda para uma questão de interesse popular. Estamos na iminência de
ver encerrada a visitação no PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ e assim ter nosso direito de visitação violado, lembrando que este direito está garantido na
constituição federal. Informação desta possibilidade foi
prestada e confirmada pela diretora do Parque Nacional do
Caparaó, Thais Farias Rodrigues.
A preservação é o primordial, mas a visitação é um grande fator para que possamos educar a população do dever de
preservar.
O intuito de uma preservação é para manter o ambiente
ecologicamente equilibrado.
Como poderemos dizer as nossas futuras gerações que
é importante preservar, se ela não tiver a possibilidade de
contemplar o resultado desta ação?
Outro ponto forte é que 30 cidades estão diretamente
envolvidas com o turismo realizado no parque nacional, en-

cerrar esta visitação é exterminar com vários empreendedores que dependem do parque e com milhares de empregos
gerados com esse turismo.
NÃO AO FECHAMENTO DO PARQUE, queremos a
visitação, este é um desejo popular, pedimos que assinem
uma petição virtual que será encaminhada A Presidenta
Dilma Roussef, a Ministra do Meio Ambiente Isabella Teixeira e o Presidente do ICMbio Roberto Ricardo Vizentim.
Origem desta informação: diretora do Parque Nacional
do Caparaó, Thais Farias Rodrigues e comissão( Criada para
este assunto)
Para assinar clicar em :
https://secure.avaaz.org/po/petition/SOS_PARQUE_
NACIONAL_DO_CAPARAO_PICO_DA_BANDEIRA/
Pedimos, também, que compartilhem o link para outras
pessoas tenham acesso a esta informação. Que também
está disponível em nosso facebook: https://www.facebook.
com/cachoeira.dasandorinhas
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31ª edição do Enduro da Independência

Por Devair G. Oliveira

Um dos brasileiros mais
experientes em provas de
Rally, André Azevedo está
entre os principais nomes da
31ª edição do Enduro da Independência, que reproduziu
o trajeto da Rota Imperial
de Vitória (ES) a Ouro Preto
(MG), de 4 a 7 de setembro.
No dia 6 de setembro na
largada de Manhuaçu tivemos oportunidade de ver e
conversar com alguns pilotos,
dentre eles, André Azevedo,
as duas motociclistas Laura e
Sabrina, Jeferson Colantônio
de Santo André SP, e o melhor colocado até então que
acabou se sagrando campeão
da 31ª edição do Enduro da
Independência, Jomar Grecco “Sou de Pedra Azul Espírito Santo e estou há oito anos
competindo, já estive perto de
conquistar o primeiro lugar,
mas não deu, agora estamos
tentando novamente e vamos
fazer tudo para manter a regularidade e realizar assim
o meu sonho”. Disse Jomar
Grecco.
André Azevedo falou a
nossa reportagem de suas
aventuras e conquistas não
só em terras brasileiras mas
em muitas provas internacionais, atencioso e alegre com
todos, foi sua marca na passagem pela cidade polo de Manhuaçu MG. Sua experiência
em competições de Rally é
extensa. Natural de São José
dos Campos (SP) foi o primeiro brasileiro a competir
no Rally Dakar, participou
de 25 edições, sendo 10 nas
motos, 14 nos caminhões e

Jomar Grecco em Manhuaçu

uma nos carros. Seu melhor
resultado no geral foi o vice-campeonato dos caminhões,
em 2003, enquanto nas motos
alcançou a nona posição geral, em 1993.
Este ano ele volta às origens
atrás de novas aventuras sobre
duas rodas, já que sua primeira escola foram as 9 primeiras
provas do Rally Enduro da
Independência que participou “O que eu busco nessa
volta é um resgate da aventura. Não estou pensando tanto
em competir, mas sim em
diversão. Com a experiência
que tive no Dakar, eu posso
afirmar que gosto muito dessa
emoção”, comenta André que
estava fora da competição da
categoria motos 16 anos, desde o Dakar de 1997.
Além da aventura, André
espera reviver o clima que encontrou nas primeiras edições
do Enduro da Independência.
“Participei do inicio até a 9ª
edição, conseguindo por três
vezes o vice-campeonato,
e tenho lembranças muito
boas. A saudade me fez voltar
e ainda as festas que fazem em

cada cidade que agente chega,
o encontro com outros trilheiros do Brasil, as histórias
de superação nas adversidades. Enfim, é um mini-Dakar
com outros ingredientes,
com muito mais calor humano”, comenta André.
Para André, seu maior desafio será se adaptar à navegação em uma prova de enduro.
“Já são 23 anos sem participar
de um enduro de regularidade. Será um desafio ver toda a
tecnologia para navegação de
hoje e manter a média horária. Vou ter aulas novamente,
e vou disputar na categoria
Dupla Graduado ao lado de
Cristiano Moreira da Silva.
Diz o piloto André.
Ainda sobre o trajeto, da
Rota Imperial feita por Dom
Pedro II entre os estados do
Espírito Santo e de Minas Gerais, André afirma estar desfrutando das belezas das cidades por onde passa. “As trilhas
que o TCMG (Trail Clube
Minas Gerais) levanta são
de uma beleza natural muito
grande e cheias de novidades
para quem gosta de aproveitar a natureza”. Conclui André
Veja como foi a programação do Enduro da Independência 2013: 1º dia – 04/9
(Quarta-feira) – Largada: Vitória (ES) – Chegada: Venda
Nova do Imigrante (ES) - 2º
dia – 05/9 (Quinta-feira)
– Largada: Venda Nova do
Imigrante (ES) – Chegada:
Manhuaçu (MG) - 3º dia –
06/9 (Sexta-feira) – Largada:
Manhuaçu (MG) – Chegada:
Viçosa (MG) - 4º dia – 07/9
(Sábado) – Largada: Viçosa
(MG) – Chegada: Ouro Preto

Jomar Greco é campeão do Enduro da Independência 2013

(MG)
O Enduro da Independência 2013 tem patrocínio
da Honda, Secretaria de Turismo do Estado do Espírito
Santo, Prefeitura Municipal
de Ouro Preto, Ipiranga, Instituto Rota Imperial, Micro-

muitos amigos", diz Dário, mineiro de Lavras, que tem quatro títulos da competição
(2007, 2008, 2009 e 2010).
Piloto satélite Honda, Sabrina Katana
novamente fez bonito. Muito mais que
quinto título da categoria Feminino, a mineira de 31 anos chegou a ter resultados
equivalentes aos das categorias masculinas. "O Enduro da Independência é a minha história. Não é fácil para uma mulher
encarar um desafio desse. Estou muito feliz
e orgulhosa com meu desempenho. Agradeço tudo isso aos meus pais que sempre
me apoiaram", evidencia.
Sandro Hoffman, também da ASW Enduro Team, ficou com a segunda colocação
na última etapa e na sexta posição na classificação geral da Master. "A prova foi mais
de concentração, com um novo formato e
decidida em pequenos detalhes. Completei a minha 18ª participação e é bom fazer
parte deste evento", ressalta o capixaba de
Venda Nova do Imigrante.
Outro integrante da equipe, Ronald Santi, teve uma queda na penúltima etapa e
com dores no pescoço preferiu se poupar
para a Copa EFX de Enduro, na próxima
semana, e deixou a competição.
Ao todo, o Enduro da Independência

Laura e Sabrina, motociclistas paraticipantes do Enduro
da Independência.

Jomar Grecco é campeão do
Enduro da Independência 2013

Após quatro vice-campeonatos, capixaba conquista pela
primeira vez título da competição
O piloto de Pedra Azul
(ES) finalmente levou o título da mais tradicional prova
de regularidade do Brasil.
Em 2013, o evento reuniu
mais de 400 pilotos e contou
com um percurso total 821
quilômetros. O trajeto foi
baseado na Rota Imperial,
caminho utilizado por Dom
Pedro II em viagens ao interior do país, e saiu de Vitória (ES), passou por Venda Nova do Imigrante (ES),
Manhuaçu (MG), Viçosa

Dário Júlio termina Enduro da Independência na
quarta colocação. Sabrina Katana, piloto satélite
Honda, é pentacampeã da categoria Feminino
Ouro Preto (MG) - O Enduro da Independência 2013 terminou sábado (7)
em Ouro Preto (MG) com Dário Júlio na
quarta colocação na classificação geral da
categoria Master, com 128 pontos. O piloto
da Equipe Honda Mobil de Rali fechou o
último dia de competição também em quarto lugar. O campeão foi o capixaba Jomar
Grecco. Entre as mulheres, destaque para
Sabrina Katana, da ASW Enduro Team,
que conquistou o pentacampeonato.
A 31ª edição do Enduro da Independência teve 821 quilômetros de trilhas pela
Rota Imperial, caminho utilizado por Dom
Pedro II em viagens ao interior do país.
A largada foi em Vitória (ES) na última
quarta-feira (4). Depois, a competição seguiu para Venda Nova do Imigrante (ES),
Manhuaçu (MG) e Viçosa (MG). A cidade
de Ouro Preto recebeu a chegada.
"Mais uma vez, o Enduro da Independência foi uma prova bastante disputada.
Para mim valeu muito como treinamento, embora seja bem diferente das provas
de rali, que tenho feito ultimamente. Tem
muito mais navegação e foi preciso um trabalho de readaptação. É muito bom estar
mais uma vez em um grande evento como
esse, que marcou minha carreira, e com

city, Prefeitura Municipal de
Vitória, Cervejaria Backer e
Plena Alimentos. Apoio da
Prefeitura Municipal de Viçosa, Prefeitura Municipal de
Manhuaçu, Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante e Motostreet.

2013 recebeu cerca de 400 participantes
divididos em 12 categorias: Master, Sênior,
Over 40, Over 45, Over 50, Junior, Dupla
Graduado, Over 55, Feminino, Novato e
Dupla Estreante. A Vintage foi realizada
apenas no último dia da competição.
A Equipe Honda Mobil de Rali tem o
patrocínio de Pirelli, ASW, BRC, Master &
CIA, Oakley e SIG Visual.

(MG) até chegar na histórica cidade de Ouro Preto
(MG).
Aos 37 anos e piloto da
categoria Master, Jomar terminou em primeiro dois dos
quatro dias de competição e
obteve um segundo e terceiro nos demais, totalizando
176 pontos. "É um sonho
realizado, que venho tentando há oito anos. É meu
primeiro grande título da
carreira. Demorou um pouco, mas sabia que esse dia ia
chegar. Neste ano, tivemos
uma prova diferenciada,
com vários tipos de terreno.
Passamos por pisos secos,
chuva, neblina e poeira. Fiz
um bom trabalho com ajuda
de toda a minha equipe. Nos
primeiros dias, a disputa estava bem apertada, porém
depois consegui abrir uma
boa vantagem e administrei
no final", destaca.
A segunda colocação na
classificação geral ficou
com o curitibano Emerson Bombadinho, com 138

pontos. O também capixaba
Carlos Minet foi o terceiro,
com 133; seguido do mineiro Dário Júlio, com 128.
O paulista Eduardo Shiga,
com 121 pontos, completou
os cinco primeiros na classificação geral da Master.
O último dia do Enduro
da Independência foi marcado pelo percurso mais curto,
de 168 quilômetros, saindo
de Viçosa (MG) com destino final a Ouro Preto (MG).
A prova passou em Porto
Firme, Piranga e Lavras Novas, além de trilhas clássicas
como Gasoduto e Represa
do Custódio. A vitória do dia
ficou com Mario Vignate,
de Santo Antônio do Monte
(MG).
Ao todo, a competição
tem 12 categorias: Master,
Sênior, Over 40, Over 45,
Over 50, Junior, Dupla Graduado, Over 55, Feminino,
Novato e Dupla Estreante.
A Vintage foi realizada apenas no último dia da competição.

Resultados Acumulado final
Master
1º #1 Jomar Grecco - 176 pontos
2º #25 Emerson Bombadinho - 138 pontos
3º #4 Carlos Minet - 133 pontos
4º #27 Dário Júlio - 128 pontos
5º #12 Eduardo Shiga - 121 pontos
6º #11 Sandro Hoffmann - 119 pontos
Feminino
1º #297 Sabrina Katana - 200 pontos
2º #298 Laura Nunes Santos - 176 pontos

Dário Júlio
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Município presta contas na Câmara
Vereadores questionam divergência de dados em relatórios apresentados

Na noite de terça-feira, 03,
foi realizada audiência pública do município, em cumprimento à Lei Complementar nº
101 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), para a apresentação
do RGF (Relatório de Gestão
Fiscal) e do RREO (Relatório Resumido de Execução
Orçamentária) referente aos
períodos correspondentes ao
3º quadrimestre de 2012 e 1º
e 2º quadrimestres de 2013,
com diretrizes baseadas no
PPA (Plano Plurianual), LDO
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual). Com a presença
de autoridades, lideranças
sociais e cidadãos, a prestação de contas aconteceu no
Anfiteatro Vereador Camillo
Felipe Nacif, da Casa Legislativa. Entre os presentes, o
Presidente Maurício de Oliveira Júnior, Vice-presidente
Anízio Gonçalves de Souza,
1º Secretário Eli de Abreu
Gomes, 2º Sec. Francisco de
Assis Dutra e demais vereadores, Prefeito Nailton Heringer, Vice-prefeito Dr. Gulivert Hudson de Melo Oliveira
e Secretariado Municipal.
O Presidente Maurício de
Oliveira Júnior se pronunciou na abertura da audiência,
ressaltando a importância da
transparência nas contas públicas e o exemplo dado pela
Câmara de Vereadores, desde o início desta Legislatura
“publicamos cada centavo
gasto em tempo real” no Portal da Transparência afirmou.
O Presidente Maurício Júnior
registrou também seu lamento pela realização da audiência fora do prazo legal.
A prestação de contas foi
realizada pelo Consultor
Adilson Souza, da Amadeus
Consultoria, sendo atentamente acompanhada pelos
presentes, e, em especial, a
Comissão Legislativa de Orçamento, Finanças e Tomada
de Contas, composta pelos
Vereadores Jorge Augusto
Pereira (Presidente), Francisco Coelho de Oliveira (Relator) e Hélio Ferreira (Membro).
Os dados foram apresentados de forma consolidada,
abrangendo todos os setores
da Administração Municipal.

Prefeito Nailton Heringer fez suas considerações,
no encerramento da audiência

Após a explanação do consultor, com os demonstrativos
de cada período em telão, os
vereadores fizeram suas indagações.
Jorge do Ibéria, Presidente
da Comissão, mencionou que
esperava a prestação de contas por parte de cada secretaria, separadamente, em vez
das contas globais, compreendendo toda a Administração, o que segundo o vereador
facilitaria o acompanhamento
e daria mais transparência às
contas.
O Presidente Maurício Júnior questionou a divergência
entre os dados enviados pela
Prefeitura ao TCEMG (Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais) e o Relatório
gerado pelo Controle Interno
da Prefeitura. Entre os itens
que apresentaram maiores
divergências, estão a Saúde
em que um relatório apontou
16,9% e o outro 35,1%, e o
setor de Educação, em que o
Relatório do Controle interno
apontou gastos no importe de
26,5% e nas contas enviadas
ao TCE e apresentadas demonstrou investimentos da
ordem de 20,77%. “É uma diferença absurda e inaceitável.
Precisamos de uma resposta
clara e objetiva sobre essa diferença, estamos falamos de
dinheiro público. Analisem e
nos aponte onde houve a falha. Não podemos ficar sem
uma resposta” pontuou Maurício Júnior.
O Vereador Fernando La-

cerda também indagou sobre
estas divergências e requereu
que providências sejam tomadas para que os fatos sejam
devidamente apurados e sejam realizados os devidos esclarecimentos. “É inaceitável
uma diferença tão grande de
um percentual que representa
quase R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) de investimento na área da saúde. É
necessário o esclarecimento
dessa divergência, e que seja
rápido e claro”.
Sobre a questão, a Chefe do
Controle Interno da Prefeitura, Maria Aparecida Pinel
Alves Costa, se pronunciou,
concordando com as observações do vereador Fernando
Lacerda e do Presidente Maurício Júnior, reconhecendo a
divergência de informações
e reiterando que os dados do
Relatório são idôneos e foram
gerados pelo Sistema.
Ao fazer suas considerações sobre esta primeira
prestação de contas do atual
Governo, o Prefeito Nailton
Heringer se comprometeu a
orientar a consultoria contábil
da Administração Municipal
para estabelecer um formato
de prestação de contas específico para cada secretaria ou
autarquia, em atendimento
à Comissão de Orçamento e
Tomada de Contas da Câmara, bem como a correção dos
dados divergentes da audiência e reenviar estas informações à Casa Legislativa.
(Ass. de Comunicação)

O Presidente Maurício Júnior ressaltou a importância da prestação de contas do município e
questionou a divergência de dados dos relatórios apresentados: “Estamos falando de dinheiro
público. Precisamos de uma resposta clara e objetiva sobre esta diferença”, afirmou.

Prefeito, Vice-prefeito, Vereadores e Secretariado Municipal participaram da audiência.

À dir.; o Consultor Adilson Souza durante a audiência.
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Quatro amigos vão a
julgamento em Manhuaçu

Manhuaçu/MG. Teve início na manhã de terça-feira-03
mais uma pauta de julgamentos
na Comarca de Manhuaçu, para
que as pessoas que cometeram
crime contra a vida sejam levadas à Justiça e, submetidas
à apreciação do Corpo de Jurados.
Na primeira sessão foram
submetidos a julgamento, os
acusados Marcos Roque dos
Santos, José Roberto de Andrade Braga, Jones Afonso de
Matos e Reginaldo Gonçalves
de Oliveira "Pequeno". Os quatro amigos foram acusados pelo
Ministéio Público de tentativa
de homicídio, contra Marcelo
Antônio de Oliveira.
O crime aconteceu no dia
21 de maio do ano passado, no
Córrego Roça Grande. A Polícia Civil apurou que o motivo
seria uma dívida pela compra
de uma cela por R$ 400,00 do
acusado, Jones Afonso. Como
o pagamento não havia sido
feito, Jones teria ordenado a
José Roberto de Andrade e
Marcos Roque que fossem ao
encontro da vítima para cobrar
e, caso houvesse resistência,
deveria executá-la.
Os dois, então, foram para o
local no veículo pertencente a
Jones Afonso e, incumbido o
comparsa Reginaldo Gonçalves de lhe dar fuga assim que
fosse consumada a tarefa. José
Roberto e Marcos chegaram e,
no momento em que Marcelo
Antônio aproximou-se foi recebido a tiros efetuados por Marcos Roque. Os tiros atingiram
a cabeça, nádega e região lombar. Com os projéteis alojados,
a vítima está com raciocínio
lento, dor de cabeça constante e
dificuldade para se locomover.

Levados a julgamento na
primeira sessão do Tribunal
do Juri, os acusados se defenderam e negaram qualquer
envolvimento com o crime de
tentativa de homicídio. Porém,
Marcos Roque acabou admitindo ter sido o autor dos disparos contra a vítima, visto que,
os fatos estariam vinculados a
uma dívida da cela para cavalo
e, que Marcelo Antônio teria
dado-lhe um tapa no rosto.
O Promotor de Justiça, Dr.
Renan Cotta sustentou durante
os debates, que os acusados deveriam ser condenados por tentativa de homicídio qualificado
(motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), conforme estava na denúncia feita
pelo MPE. Já os advogados dos
acusados sustentaram a tese de
negativa de autoria e ainda participação de menos importância.
Ao final, o Corpo de Jurados
reconheceu que não houve participação efetiva dos "quatro
amigos", nem tampouco formação de quadrilha. Com muita expectativa, os familiares e
os próprios réus aguardavam a
leitura da sentença, que foi fei-

ta pelo juiz da Vara Criminal da
Comarca, Dr. Marco Antônio
da Silva, considerando Reginaldo Gonçalves, José Roberto
e Jones Afonso inocentes. Somente Marcos Roque dos Santos foi considerado culpado e
condenado, inicialmente, a 14
anos e três meses. Mas devido
alguns atenuantes, a pena foi
reduzido para seis anos e dois
meses, no regime semiaberto.
Ao encerrar a sessão, o juiz
Marco Antônio da Silva disse
de sua preocupação em estar
trabalhando com a sua equipe,
no sentido de desafogar a Secretaria e as prateleiras da Vara
Criminal. Segundo ele, em
maio do ano passado, ao chegar na Comarca deparou com
7.500 processos, mas com o
auxílio de todos os integrantes
da Vara Criminal foi possível
reduzir para 4.700 processos.
"Todos trabalham após o horário estabelecido, para que os
processos possam andar. Em
tão pouco tempo, posso afiançar que tenho uma equipe de
trabalho maravilhosa e muito
dedicada", disse o magistrado.
Policia e Cia

Polícia Militar prende suspeitos de
tráfico de drogas em Manhumirim

Na manhã do dia
6 de setembro, após
a PM receber várias
denuncias de tráfico
de drogas, a equipe Policial cumpriu
mandado de busca
e apreensão na residência de um suspeito de tráfico no bairro Cidade Jardim.
Uma equipe entrou no comércio do
autor e, após busca
no estabelecimento,
foram
recolhidos
três aparelhos celulares, um chip e oitenta e seis reais em
dinheiro.
No mesmo momento, outra
equipe realizou buscas na residência do autor e foram encontrados diversos objetos, dentre
eles vários celulares, sacolas
plásticas para embalar droga,
maquina fotográfica, equipamentos eletrônicos, dinheiro,

POLÍCIA

Piloto e carona morrem em colisão
de motocicleta e automóvel

Dom Corrêa - Um grave acidente registrado pelos agentes
Tadeu Lima e Lander da Polícia
Rodoviária Federal (PRF) de
Realeza aconteceu às 16h40 de
sábado (31 de agosto) na rodovia BR-116, próximo ao distrito
de Dom Corrêa. O piloto e o carona de uma motocicleta morreram após colidirem violentamente contra um automóvel
no momento em que cruzavam
a pista ao sair de um posto de
combustíveis no km 558,5, no
local conhecido como ‘Motel
Pampulha’.
José Geraldo Martins, de 47
anos e Geraldo Hipólito dos
Santos, de 39 anos, eram piloto e carona respectivamente da
motocicleta Honda CG placa
HNR-0926 de Betim (MG).
De acordo com informações
colhidas no local, os dois eram
moradores da zona rural do
município de Vermelho Novo e
saíam de um posto de combustíveis e ao entrarem na pista,
não perceberam a aproximação
do automóvel Citroen Xsara
placa HEI-3020 de Manhuaçu
(MG).
O automóvel se chocou violentamente contra a motocicleta e após a colisão, arrastou a
moto por vários metros, até parar fora da pista. José Geraldo
e Geraldo Hipólito não resistiram aos ferimentos e faleceram
no local.
De acordo com um frentista

Ainda foi encontrado um
note book que estava dentro da
residência, sendo identificado
como produto de furto.
Quatro pessoas foram presas
em flagrante delito suspeitas de
tráfico de drogas e conduzidos
para Delegacia juntamente com
os materiais apreendidos.

que trabalha no posto de combustível, eles tinham acabado
de abastecer a motocicleta. A
falta de atenção pode ter sido a
grande causadora deste acidente, já que o local é uma grande
reta com bastante visibilidade.
De acordo com o agente federal Tadeu Lima, neste trecho,
devido à visibilidade, não acontece os registros de muitos acidentes, mas que apesar de ser
uma reta, pelo fato de ser entrada e saída de veículos, a atenção
deva ser redobrada.
“Neste local específico é raro
um acidente, por ser uma reta
de ampla visibilidade e bem sinalizada. Tem o porém de um
posto de combustíveis, que trás
certo risco para o local, por ser
entrada e saída de veículos. O
código de trânsito já define que

toda aproximação com uma
área de cruzamento deve se ter
um cuidado redobrado por ser
sempre área de risco”, alertou o
policial federal.
O Comandante Martins, do
Corpo de Bombeiros Comunitário Civil de Santa Bárbara
do Leste, disse que eles foram
acionados às 16h50 e ao chegarem ao local, constataram
que as vítimas já não apresentavam os sinais vitais. De
acordo com o comandante,
o condutor do veículo não se
encontrava ferido. Apesar de
estar bastante abalado com a
situação, ele dispensou atendimento médico, se recusando em ser encaminhado para
um pronto atendimento de
Saúde.
Tempo+

O automóvel se chocou violentamente contra a motocicleta e após a colisão, arrastou a moto
por vários metros, até parar fora da pista. José Geraldo e Geraldo Hipólito não resistiram aos
ferimentos e faleceram no local.

Ministério Público e Polícia Militar realizam
operação conjunta em Manhumirim

No último dia 22/08 foi realizada em Manhumirim, operação conjunta entre o Ministério Público e a Polícia Militar,
visando enfrentar a poluição
sonora oriunda de carros que fazem propaganda em via pública
na cidade.
Com o uso de um Decibelímetro foram feitas medições
de som nos veículos de propaganda que atuam no município,

caixas de som portáteis, 47 papelotes de cocaína, 08 buchas
de maconha e um tablete da
mesma droga, acondicionados
em dois potes de margarina.
Foi recolhida ainda uma agenda, contendo diversos nomes
suspeitos, indicando que se trata de fregueses do tráfico.

José Geraldo Martins e Geraldo Hipólito dos Santos

sendo vários autuados por ultrapassarem os limites permitidos em lei.
Cabe ressaltar, que em data
pretérita, os prestadores de serviço de propaganda sonora em veículo, foram convidados a comparecer à sede da 29ª Companhia
em Manhumirim e também
utilizando um Decibelímetro,
foram devidamente instruídos
sobre o volume que poderiam

utilizar para a propaganda em
via pública, bem como, sobre as
implicações legais da infração às
leis pertinentes.
Durante a operação foram
autuados os seguintes veículos:
IMP/ASIA TOWNER SDX, placa
GWD 6349-Manhumirim/MG;
VW/GOL, placa GQX 4374- Manhumirim/MG; VW /GOL, placa
MRX 2190-Vitória/ES.
Policia e Cia
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Eu continuo sendo
apenas um palhaço, o
que já me coloca em
nível bem mais alto
do que o de qualquer
político. (Charles
Chaplin)
A diferença entre o inteligente e o sábio, é que
o sábio pensa a longo
prazo. (Rui Barbosa)
Exige muito de ti
e espera pouco dos
outros. Assim, evitarás
muitos aborrecimentos.
(Confúcio)
Quando te chamarem
de amador, lembre-se:
amadores fizeram a
Arca de Noé e profissionais fizeram o
Titanic.
Tornar o simples em
complicado é fácil. Tornar o complicado em
simples é criatividade.
(Charles Mingus)
A prisão não são as
grades e a liberdade
não é a rua. Existem
homens presos na rua
e livres na prisão. É
uma questão de consciência. (Mahatma
Gandhi)
A mente que se abre
a uma nova idéia
jamais voltará ao seu
tamanho original.
(Albert Einstein)
O verdadeiro heroísmo
consiste em persistir
por mais um momento
quando tudo parece
perdido.
(W. F. Grenfek)

Pr. João Soares
da Fonseca

Coma nozes, amêndoas e castanhas
Há várias boas razões para substituir os
tradicionais biscoitos, bolos e doces industrializados consumidos no lanche por uma
combinação de nozes, amêndoas e castanhas. E os benefícios se aplicam tanto para
quem tem diabetes como para quem apenas
busca seguir uma alimentação mais saudável.
Em primeiro lugar, a mistura de gorduras e proteínas e contidas nas oleaginosas
torna sua digestão mais lenta, fornecendo
energia sustentada e tornando-as o lanche
ideal para ser consumido nos intervalos de
atividades físicas, como caminhadas. Esse
mesmo processo de digestão lenta também faz das nozes, amêndoas e castanhas
uma categoria de alimentos benéfica para
o controle da glicemia. Estudos indicaram
que mulheres que consumiam nozes regularmente (um punhado cinco vezes por
semana) apresentaram probabilidade 20%
menor de desenvolver diabetes tipo 2 em
comparação com mulheres que consumiam
oleaginosas com menor frequência.
Outra boa razão para fazer a troca dos
petiscos industrializados pelas oleaginosas está na gordura. É verdade que nozes,
amêndoas e castanhas são ricas em gordura, mas em grande parte estas são gorduras “boas”. A gordura boa pode reduzir a
resistência à insulina e, no caso da maioria dos diferentes tipos de nozes, 85% de
sua gordura é boa. As gorduras benéficas
também melhoram a saúde do coração, ao
gerar grande aumento nos níveis do coles-

terol “bom” (HDL).
Quer mais benefícios? Se você consome
variedades de nozes com frequência, pode
estar reduzindo inflamações crônicas no
seu organismo, o que também pode ajudar a diminuir os riscos de diabetes e de
doenças cardíacas. Além disso, a proteína da maioria desses alimentos é excepcionalmente rica no aminoácido arginina,
que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos,
tornando a ocorrência de infartos menos
provável.
Portanto, na próxima vez que for fazer
um lanche, repense suas escolhas. É possível se alimentar de modo mais saudável
sem abrir mão do sabor. Mas atenção: por
serem muito calóricas, você deve consumir as oleaginosas em substituição a outros alimentos (e não apenas adicioná-las)
e se limitar a uma porção de 30 g.
Adaptado de Alimentos Mágicos
para Controlar sua Glicose

Receita do cantor Lucas Lucco
Fricassê de Frango

INGREDIENTES
1 lata de creme de leite
3 espigas de milho já cozidas
ou 1 lata de milho verde
1 copo de requeijão cremoso
50 g de azeitona verde sem
caroço
50g de azeitona preta sem
caroço
2 peitos de frango desfiado
200 g de mussarela fatiada
100 g (02 unidades) de Inhame
em palha
1 xícara de água
1 pitada de sal
1 pitada de curry
Salsinha e cebolinha a gosto
MODO DE PREPARO
Passo 1: Bata no liquidificador

o milho, o requeijão, o creme de
leite e a água.
Passo 2: Refogue o creme do
liquidificador com o frango desfiado, as azeitonas e os temperos
até ficar com uma textura espessa.
Passo 4: Rale o inhame descascado em fatias de palha (como
batata palha)
Passo 5: Seque com pano de
prato, polvilhe trigo e frite.
Passo 6: Coloque o refogado
numa assadeira untada com manteiga, cubra com mussarela e espalhe o inhame em palha por cima.
Passo 7: Leve ao forno até
borbulhar.
Passo 8: Sirva com arroz
branco.

cantor
Lucas Lucco

jsfonseca@pibrj.org.br

Sopa no mel

Segundo li, a expressão "sopa no mel" teria surgido entre os judeus. A cozinha judaica produz uma sopa feita
com leite, que fica mais saborosa com uma boa colher de
mel. Mas o mel só é adicionado ao caldo em ocasiões festivas ou como prêmio à criança que tirou boas notas na
escola. Sopa no mel (neste caso não deveria ser mel na
sopa?), é recompensa ao mérito. Aliás, tudo na vida tem
recompensa. Se trabalhamos, temos salário. Se cruzamos
os braços, temos necessidades insatisfeitas. Se estudamos,
passamos na prova. Se não estudamos, ficamos reprovados. Se amamos, temos vida. Se odiamos, temos morte.
Jesus disse que aqueles que fazem orações para serem
vistos, já receberam a sua recompensa, que é apenas serem "vistos" (Mt 6.5).
A recompensa maior, porém, não é a que vem dos homens, mas de Deus. Pedro afirma que os ministros obedientes à vocação de Deus terão uma recompensa: a "...
coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho" (1Pe 5.4).
Paulo, ao final de sua impactante jornada na terra, faz um
balanço de sua vida espiritual e conclui: "Combati o bom
combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a
coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo
juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda" (2Tm 4.7,8). E
no Apocalipse, Jesus promete: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida" (Ap 2.10).
Martinho Lutero dizia que o uso da vara na disciplina da
criança deve ser dosado com uma maçã. Ensinava ele que
ao lado da vara, os pais devem colocar uma maçã. Assim,
a criança fica sabendo desde logo: se se comportar mal, os
pais usarão a vara. Se se comportar bem, os pais lhe darão
a maçã. Se nós, "sendo maus", sabemos recompensar os
nossos filhos, muito mais o Deus sábio e justo que governa as nossas vidas. Diz a Bíblia que o mesmo Deus que
nos disciplina com a vara da sua boca também nos premia
com a recompensa de sua presença e de sua salvação

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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ENTRETENIMENTO
A AERONÁUTICA
O Manuel entra para a Aeronáutica, na divisão de para-quedismo. Recebe a primeira aula prática:
- Estamos a dois mil metros de altura. Seu equipamento foi
todo checado. O senhor saltará por aquela porta. Ao puxar a primeira cordinha, o para-quedas se abrirá. Se isso não acontecer, o
que é pouco provável, puxe a segunda cordinha. Se ainda assim
o para-quedas não se abrir, o que e improbabilíssimo, puxe a
terceira cordinha e ele se abrirá. Lá embaixo, haverá um jipe a
sua espera, para levá-lo de volta ao quartel.
O Manuel salta, puxa a primeira cordinha e o para-quedas não
se abre, puxa a segunda, nada. Puxa a terceira e nem assim o
equipamento funciona. Ele começa a ficar preocupado.
- Ai, Jesus! Agora só falta o jipe não estar lá embaixo!

Festa de 15 anos
O amigo do Manuel o convida: - Ô gajo. Estou a lhe convidaire para a festa de quinze anos de minha filha.
- Está bem, patrício, eu irei. Mas ficarei no máximo uns dois anos.

POLICIAL METIDO
Um oficial da Polícia vai a uma fazenda, em Formiga, MG, e
diz ao dono, um velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda por suspeita de plantação
ilegal de maconha!
O fazendeiro diz:
- Sim senhor, mas não vá naquele campo ali – e aponta para
uma certa área.
O oficial, puto da vida e cheio de arrogância, diz indignado:
- O senhor sabe que tenho o poder do governo e de toda polícia comigo?
E tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde quero, e entrar em
qualquer propriedade. Não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Está claro? Me fiz entender?
O fazendeiro todo educado pede desculpas e volta para o que
estava fazendo.
Poucos minutos depois o fazendeiro ouve uma gritaria e vê o oficial do governo correndo para salvar sua própria vida perseguido pelo
“Santa Gertrudes”, o maior touro da fazenda. A cada passo o touro vai
chegando mais perto do oficial, que parece que será chifrado antes de
conseguir alcançar um lugar seguro. O oficial está apavorado.
O fazendeiro, mineirinho muito educado e solícito, larga suas
ferramentas, corre para a cerca e grita com todas as forças de
seus pulmões:
- Seu crachá! Mostra o seu CRACHÁ pra ele…!

TRANCADOS NO COFRE
Sexta-feira à tarde, dois funcionários de um importante banco ficam
presos no cofre. Ao perceberem o ocorrido, um deles entra em pânico:
- Meu Deus! E agora? Essa porta é automática, só abre nos
dias úteis!
Imediatamente o outro, um pouco mais calmo, saca a sua calculadora financeira e depois de muitas multiplicações e divisões
chega à seguinte conclusão:
- Tenho duas notícias pra te dar!
- Fala, fala! Fala, logo!
- De acordo com a média de consumo de oxigênio de um ser
humano, se permanecermos a maior parte do tempo em repouso,
o ar vai dar exatamente até segunda-feira às três e quinze da tarde!
- Ufa! Graças a Deus! Qual a outra notícia?
- Segunda-feira é feriado!

CURIOSIDADES
Oswaldo Cruz nasceu em 5 de agosto de 1872. Era precoce.
Aos 14 anos ingressou na Faculdade Nacional de Medicina do
Rio de Janeiro, formando-se aos 20. Em 1896, aos 24 anos estagiava no Instituto Pasteur, em Paris. Em 1900, participou da
criação do Instituto Manguinhos (hoje, em sua homenagem Instituto Oswaldo Cruz), fabricando vacinas. Oswaldo Cruz aceitou a proposta do presidente Rodrigues Alves de sanear o Rio
de Janeiro. Dentre seus feitos mais importantes nessa missão,
destacam-se a erradicação de pestes e epidemias como a peste
bubônica, a varíola e a febre amarela. Oswaldo Cruz morreu
de insuficiência renal em 11 de fevereiro de 1917, aos 45 anos,
deixando-nos seu exemplo e merecendo, sem dúvida, a homenagem de todo o Brasil. Ele é homenageado no Dia Nacional da
Saúde (5 de agosto ).
Você sabia?
- A Coca-Cola era verde.
- O “quack” de um pato não produz eco, e ninguém sabe por
que.
- Pessoas inteligentes têm mais cobre e zinco no cabelo.
- O papa mais jovem tinha 11 anos.

SETE ERROS

HORÓSCOPO

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4
E os bons ventos continuam a ajudar em seu
cotidiano, no caso, em suas tarefas mais imediatas. Tudo bem que pode acontecer uma ou outra
dificuldade, mas você está com toda a possibilidade para poder contornar
cada situação. Bom momento para aprender.
Finanças: sempre é bom manter a boa imagem no ambiente de trabalho.
Quem sabe com isso você consiga o reconhecimento e até uma promoção?
Então procure ser mais objetiva, sincera e ao mesmo tempo flexível com
os colegas.
TOURO – de 21/4 a 20/5
Cara taurina, não é hora de se acomodar e nem ficar se queixando da vida.
O momento continua forte com o Sol em Virgem ajudando em seu poder de
ação, inclusive, sua comunicação para poder “vender o peixe”. Quem sabe
uma de suas ideias não decola?
Finanças: sempre é bom pensar bem antes de realizar um resgate financeiro ou fazer um empréstimo para dar andamento em uma nova meta. Bem,
antes de qualquer grande investimento faça a relação entre o custo, benefício
e tempo de pagamento. Sucesso.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6
Tudo bem, muitas vezes é difícil fugir por fugir da rotina. E quando há
cobranças por parte dos familiares, aí a pressão aumenta. Bem, encontre
prioridades em suas ações. Tais ações envolvem o cotidiano no trabalho e
dentro de casa. Arrume as gavetas.
Finanças: o melhor dessa história é que você tem alternativas com
possibilidades claras de se ganhar um dinheirinho extra. Mas há também
responsabilidades. Dessa forma, você deve ter paciência e procure otimizar
seu tempo para seguir em frente.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7
Você vê a vida de uma forma diferente. Ao mesmo tempo, a dimensão de
seus limites com as transformações graduais que acontecem em sua vida,
lhe ajudarão a decidir diante de possibilidades que se aproximam durante
este período. Não fuja da realidade.
Finanças: sua ambição ganha um forte aliado com a energia emanada
de Marte e Saturno. O interessante é que sua determinação e foco podem
resultar em sucesso se você conseguir de forma polida contornar as oposições. Aja com prudência e paciência.
LEÃO – de 23/7 a 22/8
É possível que algumas de suas atitudes afetem interesses de familiares.
Ora, pudera, agora você tem certezas que lhe ajudarão em seus objetivos,
pois sua ambição e energia estão com a corda toda. Boas ideias e possibilidade de ajuda de amigos importantes.
Finanças: é bom prestar atenção em suas economias, pois agora é
hora de equilibrar as contas e até receber alguma quantia extra. Aproveite
para pensar em investimentos, fazendo a relação entre custo, benefício e
impostos a pagar.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9
Os bons ventos e energia trazidos pelo Sol em seu signo continuam a
beneficia-la com boas ideias, projetos pessoais e até reconhecimento pelos
seus feitos. Tudo bem que pode acontecer insegurança diante de situações,
mas é bom estar prevenida.
Finanças: encare as mudanças com naturalidade, pois elas acontecem
de forma inevitável. Verifique as oportunidades que aparecerão durante este
mês e avalie todo e qualquer investimento financeiro que pretende fazer,
incluindo sócios.
LIBRA – de 23/9 a 22/10
Diante dos últimos acontecimentos, alguns inesperados, é preciso dar um
tempo para si e realizar sempre, de forma salutar, uma autoanalise. Procure
identificar seus pontos fortes e fracos e entender seus limites de forma natural.
Pensamento positivo, sempre!
Finanças: é possível alguma dificuldade nas finanças, apesar de estar
com sorte para encontrar soluções para tais situações. Mas o período de
dificuldade é curto e o melhor mesmo é controlar bem os gastos, evitando
desperdícios desnecessários.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11
Alguns pensamentos do passado podem permear suas ideias no presente.
O melhor é que você está mais consciente de seu papel e sua energia flui
com naturalidade e lhe ajudam a tomar decisões, ou pelo menos, pensar
nelas de forma reflexiva.
Finanças: sua criatividade no trabalho está bem forte. Tendência a progredir
bastante, pois sua energia para se dedicar em seu foco, estão na ordem do
dia. E com isso, inevitavelmente surgirão as compensações que podem vir
de diversas formas.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11
Sempre é bom fazer reflexões sobre suas atitudes, tanto no trabalho como
na família, A busca desse importante equilíbrio, para enfrentar seus desafios
pessoais serão fundamentais para provar que você tem condições de ser
cada vez mais independente.
Finanças: controlar o dia a dia pode ser um desafio para muita gente, e
para você, em especial, não é diferente. Você sabe da importância de sua
imagem, sobretudo por causa de seus feitos no passado e pela própria
experiência que trarão benefícios inesperados.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1
Se você está pensando em progredir ou em dar novos encaminhamentos
em sua vida, então se prepare porque o momento está bom para isso. O
momento, inclusive, está interessante para estudar e aperfeiçoar seus conhecimentos de forma específica.
Finanças: sua energia está mais forte e a determinação para atingir suas metas
dá o tom deste período. Você se sente provocado a promover novas conquistas,
principalmente porque se sente com poder para correr atrás do que pretende.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2
Não adianta querer fugir da realidade, pois isso poderá acarretar perdas.
Procure encarar as ofertas e as oportunidades de forma realista, colocando
os prós e contras de maneira sensata. Se for possível, leia mais e entenda
melhor os valores antagônicos do mundo.
Finanças: você tem noção de seus talentos e de seus diferenciais. É importante ter em mente que qualquer deslize com a legalidade de seus atos pode
trazer prejuízos de ordem financeira, portanto o melhor remédio a prevenção.
PEIXES – de 20/2 a 20/3
Cara pisciana, você tem a noção da importância de seus grupos e redes
sociais. Pois bem, agora é a hora de se considerar também o jogo de interesse dos outros, incluindo questões jurídicas e legais, e tentar chegar a um
denominador comum. Pense bem.
Finanças: é importante estar bem ciente dos efeitos de pequenas decisões
em sua realidade. A hora é de promover o encontro de interesses para todos
ganharem, porém com os pés no chão e sem a possibilidade de explorar os
outros de forma acintosa.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Repórter deixa Luana Piovani furiosa
após revelar ter se hospedado com
Pedro Scooby no Havaí
Durante a festa que comemorou
os 90 anos do Copacabana Palace,
Luana Piovani ficou completamente sem graça depois de ser alfinetada por uma repórter de celebridades. Após destratar a jornalista,
a atriz teve que se calar e ouvir da
boca da profissional histórias não
tão antigas sobre seu marido, Pedro
Scooby.
“Sabia, Luana, que essas pérolas que eu estou usando são do Havaí? Foi lá que eu conheci o seu marido. Aliás, fiquei hospedada na
casa dele com umas amigas”, disparou a repórter, segundo o colunista
Leo Dias.
Luana, por sua vez, teria engolido a seco a notícia e olhado sério
para o marido, que foi logo se desculpando: “É, amor. Eu a conheci lá.
Ela estava fazendo um curso de inglês por lá, amor”.
Segundo a publicação, antes de sair da conversa, a repórter em
questão ainda mandou um beijinho para o surfista que, sem graça, não
retribuiu o gesto. Quem presenciou a cena garante que Luana ficou
furiosa.

Casada com rapaz 14 anos mais jovem,
viúva de Chico Anysio mostra imagens
da lua de mel
Após ter conhecido e se casado rapidamente com o empresário
João Felipe Batista, 14 anos mais
jovem que ela, Malga Di Paula, a
viúva de Chico Anysio, resolveu
mostrar as imagens da lua de mel
do casal, que celebrou a união
com uma viagem à Turquia, nas
redes sociais.
O local escolhido, aliás, não
deve ter sido por acaso. Malga atuou como consultora da novela
'Salve Jorge', trama que teve boa parte de suas cenas gravadas em
terras turcas.
De acordo com o jornal 'Extra', os pombinhos visitaram a Capadócia, Istambul, os Jardins do Ciragan, fizeram um passeio de
barco por Bósforo e um voo de balão.
João Felipe, que morava em Londrina, no Paraná, deixou a cidade para viver ao lado de Malga no Rio de Janeiro.

Silvio Santos relembra selinho em
Gilberto Gil e diz: 'Em anos bissextos,
eu saio do armário'
Silvio Santos recebeu
Nelson Rubens na atração
“Jogo das 3 Pistas” e, ao ser
provocado pelo apresentador, não se abalou: 'Nelson
Rubens... Ele existe ainda?
Ainda está vivo com aquela
língua? Ele não se envenenou? Então tem que mandar
matar!', alfinetou.
Nelson, por sua vez, entrou na brincadeira e relembrou o selinho entre o Homem do Baú e Gilberto Gil no Teleton de 2001. “Silvio, eu quero
fazer justiça a você. Agora está uma onda essa coisa de homofobia,
o Sheik [jogador do Corinthians] deu até um selinho para ajudar a
combater isso. Mas o primeiro cara na televisão brasileira que deu
um selinho na boca de outro homem, quem foi? Silvio Santos.”
Se fazendo de desentendido, Silvio disparou: 'Não é possível!
Era cantor?', questionou. 'É cantor, é baiano...', continuou o jornalista.
O dono do SBT, então, finalmente demonstrou se lembrar do
ocorrido: 'Ô Aguinaldo, está no arquivo? Em quem? Gilberto Gil?
E é verdade, Nelson. Eu deveria estar com algum problema. É que
sempre, em anos bissextos, eu saio do armário', brincou.
Depois, quando Nelson disse que Silvio, de fato, não tem recaídas, o apresentador rebateu: 'Eu sou só em anos bissextos, você é
todo ano. Estou perguntando para você, você morde ou assopra?',
provocou.
'Ah, eu assopro, né? É melhor assoprar. Se estiver quente já dá
uma refrescada', rebateu Rubens.
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Veja! Justin Bieber deixa o bigode crescer Gwyneth Paltrow sobre depressão pós-parto: “Levei um ano para sair do buraco”
Justin Bieber surpreendeu aos fãs ao

aparecer com um visual bem diferente
na sexta-feira (6). O astro estava com
um bigodinho bem aparente em vídeo
publicado em sua página no Instagram.
No clipe, o cantor apareceu acompanhado de um amigo fazendo caretas.
“Fazendo caras engraçadas”, escreveu.
O começo da semana foi agitado para
Bieber. O músico discutiu com um homem em um bar, que logo
partiu para cima dele. No entanto, os seguranças dos astros conseguiram conter o agressor.

Rihanna paga observador para mantê-la
informada sobre atualizações de OVNIs
Rihanna sempre teve ideias diferentes, e
agora, mais uma de suas bizarrices foi revelada. A cantora paga um observador de OVNIs
(objeto voador não identificado) nos Estados
Unidos para mantê-la informada sobre 'notícias' alienígenas.
Segundo uma fonte em entrevista ao jornal
“Daily Star”, ela está convencida de que existem seres extraterrestres e por isso paga um
scanner de céu que fica no deserto de Mojave,
na Califórnia, para mantê-la informada sobre
as possíveis invasões de OVNIs.
''Rihanna sempre esteve convencida de que aliens vão pousar
na Terra ainda enquanto ela viver. Então ela começou a pagar um
homem, que se autodenomina de scanner de céu, para dar-lhe informações sobre Nevada ou qualquer outra coisa que se relacione
com os avistamentos.''
A fonte também contou que a famosa e o homem costumam se
encontrar no Little A'Le'Inn, um restaurante e hotel conhecido pelo
seu 'hambúrguer alienígena'.
''Essa não é uma moda passageira para Rihanna. Ela realmente
acredita nisso e não se importa de gastar seu dinheiro para obter
resultados.''
Rihanna já confessou que em sua infância em Bridgetown, Barbados, costumava ficar olhando o céu para detectar invasões alienígenas.
''Meu pai [Ronald Fenty] costumava me fazer sentar nos degraus
do lado de fora, durante toda a noite, à procura de OVNIs, e eu tive
que fazer isso por anos.''

Will Smith pode não estrelar o filme
“Independence Day 2”
Will Smith ainda não está confirmado na continuação do filme
“Independence Day”. O ator terá
uma reunião com diretor Roland
Emmerich para decidir se voltará
a interpretar Steve Hiller na ficção
científica
''Eu disse algumas vezes que não,
Will Smith não estará nele [Independence Day 2], porque no início
ele não queria o papel. Mas agora temos uma reunião marcada e
vamos falar sobre isso novamente'', revelou Emmerich ao “Digital
Spy.com.”.
O diretor já havia dito que Smith era ''muito caro'' para voltar a
participar da produção e que ele estava selecionando alguns nomes conhecidos do elenco do primeiro filme: ''Will Smith não pode
voltar porque ele é muito caro, mas também seria um ótimo nome
para o letreiro. Temos quase metade do elenco do primeiro filme,
que as pessoas conhecem, nesta sequência. A outra metade é de
atores novos''.
“Independence Day 2” já tem Bill Pullman, Thomas J. Whitmore, Jeff Goldblum e David Levinson confirmados no elenco.

De vento em popa! Apresentação infantil de Anitta tem ingressos esgotados
Além de conquistar os marmanjos e inspirar diversas meninas
pelo Brasil, Anitta ainda tem outro público fiel: a garotada. Seu espetáculo infantil, intitulado “Show das Poderosinhas”, já está com
os ingressos esgotados.
A apresentação acontecerá em 12 de outubro, Dia das Crianças,
no Citibank Hall, no Rio de Janeiro.
Por conta do estrondoso sucesso de bilheteria, a funkeira abriu
uma data de apresentação extra na casa, em 13 de outubro, às 16h,
que já tem pouquíssimos ingressos à venda.

Casada com Chris Martin desde
2003, Gwyneth Paltrow pensa em
aumentar a família em breve. A única
coisa que a impede de ter mais um filho agora é o medo da depressão pós-parto. 'Eu adoraria ter um terceiro
bebê, mas estou adiando por causa da
depressão', disse à revista “Marie Claire” australiana. Quando deu à luz seu
segundo herdeiro, Moses, que agora está com sete anos, a atriz sofreu muito. “Quando meu filho nasceu, tive uma depressão terrível.
Foi estranho, porque com a minha mais velha isso não aconteceu,
mas com o Moses levei um ano para sair do buraco', confessou.
Além do garoto, a atriz ainda é mãe de Apple, de oito anos.

Ui! Ivete Sangalo afirma que 'treina
todos os dias' para ter mais filhos
Mãe de Marcelo, de três anos, Ivete Sangalo afirmou que está louca para aumentar a família em breve.
A cantora revelou, inclusive, que 'treina todos os dias'
para engravidar logo. 'Respondi mais de mil vezes: eu
quero ter mais filhos. Eu faço o que posso. Se pudesse,
eu teria vários. Estou fazendo muito sexo', contou à
revista “Quem”. A cantora ainda comentou os boatos
de que já estaria grávida por parecer mais cheinha
durante seu show no “Criança Esperança”, no último
sábado (31). “Não. Não estou sabendo disso. Não é
coisa inventada, não?! É algo de uma empresa tipo
‘Criações Corporations’?! Eu até achava que estava
tão magra”, zombou. Ivete ainda comentou sobre seu
encontro com Claudia Leitte para um ensaio fotográfico na Praia do
Forte, em Salvador , e contou que as duas não estavam participando
do mesmo trabalho. “Foi tudo apenas uma coincidência. Nos encontramos, conversamos bastante. Teve muita água de coco e fofoca.”

Margareth Menezes conta
que já foi mordida por fã
Margareth Menezes revelou já ter passado por
alguns apuros ao longo de sua carreira por causa
de seus fãs mais afoitos. 'Já tomei até mordida!
Coisa de fã maluco. Já teve gente que subiu no
palco e arrancou meu brinco com a boca', contou
a cantora durante sua participação no programa
'A Máquina', da TV Gazeta. Por isso, a artista
começou a se prevenir de eventuais 'ataques': 'Eu não gosto muito
de abraçar o povo quando o pessoal está naquele desespero todo,
chorando demais. Falo: 'Peraí, toma um copo d'água', porque você
não sabe o que pode acontecer”.
.

Sarado, Luan Santana ganha 7 kg de
massa magra

Recentemente, Luan Santana vem aparecendo com um novo
visual: o cantor deu uma bombada nos exercícios e está visivelmente mais musculoso. E tudo isso é resultado de uma dedicação à
malhação, que ele vem comemorando com seus 7 kg conquistados
e comemorou os 7 kg conquistados com o treino com o personal Guto Oguido. “Perdi gordura, mas também massa”, explicou
ao jornal “Extra”. “O Luan perdeu 8 kg de massa gorda e depois
ganhou 7 kg de massa magra”, explicou o personal trainer Guto
Oguido, que cuidou do cantor. Além de atividade física, o músico
tem feito uma dieta à base de peixe, frango, folhas verdes e frutas

Val Marchiori vai escolher a melhor
doméstica do Brasil em programa
Depois de ser uma das milionárias no reality show 'Mulheres
Ricas', Val Marchiori vai mostrar que sabe identificar uma boa
doméstica. A empresária vai ser uma das juradas do quadro 'A
Melhor Doméstica do Brasil', do “Programa Raul Gil”, SBT.
'Talvez não entenda tanto das atividades domésticas, mas sou
uma patroa exigente e levo em conta a forma com que a mulher
se apresenta no seu trabalho ou em público. Não vou aliviar para
ninguém', afirmou em seu blog.
Na atração, que estreiou no próximo sábado (7), a socialite
usou um microfone cheio de cristais. 'O Raul usa um de ouro e
eu não poderia ficar com aquele de metal, tradicional. Reclamei
e ganhei o meu próprio, com vários brilhos, parecido com o que
a Hebe [Camargo] usava. Feito para uma rainha.'
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