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EDITORIAL

CHARGE

A democracia brasileira não
resolveu os problemas do povo
Quando vieram as "Diretas Já" os nossos políticos percorreram todo o Brasil com a presença do Sr. Diretas como ficou
conhecido o então deputado Federal Dr. Ulysses Guimarães,
os brasileiros lavaram suas almas e de esperanças renovadas
aceitaram o desafio e acolheram as recomendações dos políticos
e votaram em peso no PMDB, partido do Dr. Ulysses, nunca na
história deste país um partido tinha sido tão prestigiado como
foi nesta ocasião, mas com toda aquela força, comandando
praticamente todo o Brasil o PMDB, não foi capaz de fazer as
reformas necessárias que nós precisávamos.
Veio a desilusão, depois aparece um político jovem cheio de
vigor aparência na mídia vendendo saúde e com promessas de
acabar com os "Marajás", Fernando Collor de Melo e todos sabem
no que deu, foi destituído do poder e mais uma vez o povo tem
suas esperanças renovadas, cassar o Presidente da República não
é para qualquer país e o Brasil mexeu com a peça mais importante
da política nacional, agora o Brasil será passado a limpo imaginávamos. Assume o presidente Sarney que governou só no água
com açúcar e a corrupção começa a pontuar, vem FHC Fernando
Henrique Cardoso que prepara o país para o crescimento faz algumas reformas, mas infelizmente foram
Fale com a redação
muitas as acusações e alguns escândalos e mais uma vez o povo se frustra. contato@jm1.com.br
O povo parecia totalmente desiludido,
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até que resolvem colocar no poder um
homem que mais se identificava com a
maioria dos brasileiros um metalúrgico pobre e sem formação
universitária, um homem que conhecia profundamente todos os
sofrimentos do povo, veio do meio do povão, Luiz Inácio Lula da
Silva. Novamente o povo se enche de orgulho e pelas promessas
de campanha todos se maravilharam e gritaram de alegria, e a
voz era corrente nas ruas agora os corruptos a vida fácil destes
banqueiros vão acabar, ninguém agora vai enriquecer as custas
da nação brasileira, pobre dos brasileiros, as coisas ruins do FHC
cartão corporativos e outras mordomias tão criticadas pelo PT
foram se multiplicadas e vieram a tona os Mensaleiros. Mesmo
assim o povo ainda deu um aval para o Lula e o PT, votaram e
elegeram sua sucessora Dilma Rousseff.
Nunca na história deste país houve tanta corrupção como agora, dezenas de políticos agora mesmo o Ministério do Trabalho
teve que demitir alguns funcionários. Com a popularidade da
internet a mídia mais democrática do mundo ficou muito mais
fácil saber de tudo que acontece no mundo e nos bastidores da
política. Descobriram até que o presidente dos Estados Unidos Barack Obama espionou nosso Brasil, nossas empresas
e até nossa presidenta. Em 2013 surge uma nova geração de
brasileiros protestando contra os desmandos dos políticos, dos
superfaturamentos das obras, principalmente as ligados à copa
de 2014, corrupção desenfreada e a violência não dão tréguas
aos brasileiros e para deixar os brasileiros sem esperança os
"Mensaleiros" podem não ser punidos. O Brasil chegou a um
ponto que as pessoas acima de 50 anos que viveram o período
em que os militares governaram este país, quase todos afirmam,
naquele tempo só os políticos reclamavam do poder, hoje, o
povo reclama e os políticos adoram o sistema propício para os
corruptos, há sinais que o povo pode dar um basta em tudo isso
ano que vem. O Brasil é campeão da violência e da corrupção,
os governos investiram em estádios de futebol, mas esqueceram da saúde, educação, da mobilidade urbana, nas grandes
cidades são tantos automóveis que ninguém anda. Na justiça
já tão lenta agora, podem acabar com aquela máxima de que
todos são iguais perante a Lei.
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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
Eu estava lendo a matéria
do Cantinho de Fé, que por
sinal, discorre sobre princípios Bíblicos de fundamental importância para todos
que deseja ter uma vida de
paz e de serviço ao próximo.
Parabéns ao pastor João
Soares da Fonseca que tem
orientado o povo através
desta coluna. Sempre leio
esta coluna e encontro muitas orientações que tem me
guiado com mais segurança
ao lado de Jesus.
Carlos Roberto

Ao Jornal das Montanhas, deixar um pouco a internet de
lado e sabe que hoje agradeço
Em primeiro lugar desejo imensamente, pois tenho alguagradecer por tudo que tem mas colegas que nem comida
proporcionado aos leitores do tem feito direito em casa e
jornal, gosto bastante de tudo até algumas vezes chegam a
que leio, mas de um modo es- queimar as panelas, por tanto
pecial, há momentos de muita viciadas que estão na internet.
alegria, principalmente quan- Outra amiga tudo que faz
do leio umas piadas, como coloca no Face Book, fiz este
todo mundo sabe, não somos bolo de chocolate, tomei café,
de ferro e relaxar um pouco minha amiga Jussara chegou,
é muito bom, e sou grata ao vou agora no banheiro, e asmeu professor Luizinho que sim vai, por estas e outras que
tem dado uma ótima colabo- agradeço muito o Professor
ração para todos os alunos, Luizinho por ter nos dado
foi ele é que me orientou a um alerta antes mesmo de
ler mais jornais e revistas e eu conhecer a internet.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Oi, você já precisou da justiça?
Sempre ouvia dizer que a justiça tarda, mas não falha. Hoje
o nosso país está cheio de autoridades corruptas, e não vemos
sinalização para uma melhora,
quando pensamos que o Brasil
vai entrar nos trilhos, mais um
escândalo. Olhe para o SUPREMO, pessoas que foram eleitas,
outras designadas para ser ministros, mas promoveram a
corrupção, e a injustiça.
Em Lajinha processos acumulam meses na mesa do Promotor de Justiça, sem que seja dado prosseguimento. Dia
04 de abril de 2013 foi dada entrada em um processo, recebido pela oficial do MP Fabiana Stocckler Leite MAMP
2729 e até hoje continua na mesa do promotor, infelizmente não há somente um, há vários processos muito mais
antigos que o nosso.
Eu sempre admirei os promotores, o nome já diz “PROMOTORES DE JUSTIÇA”. Rm 13.1 - Toda pessoa esteja
sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade
que não venha de Deus; e as autoridades que há, foram ordenadas por Deus. Por que demora-se tanto para distribuir
um processo, e a quem interessa que ele não ande? Com a
palavra a Promotoria de Lajinha.

Facada nas costas do velhinho
Eles decretam lá em Brasília e
nós, abaixando a cabeça, pagamos a conta.
É lícito, é ético, é humano, é
aceitável, é justo, é correto que o
cidadão aposentado, depois de 35
anos de contribuição, continue
pagando IMPOSTO DE RENDA?
Os donos desta medida maluca/desumana simplesmente esqueceram que APOSENTADORIA NÃO É, E NEM NUNCA SERÁ, RENDA!
Ora, se o cidadão foi, decentemente, aposentado por tempo
de serviço, significa que, naquela ocupação ele NÃO terá,
doravante, mais renda.
Só a aposentadoria, na maioria das vezes pecaminosamente magra e defasada.
E não é que a turma de lá conseguiu meter os dentes do
leão na garganta dos aposentados!
É um entulho burocrático, perversamente ditatorial, e que
só visa engordar a conta de políticos safados, merecendo ir
para o lixo antes mesmo de ter entrado em vigor.
Pense aí, o brasileiro do BEM, exacerbe seus neurônios
contras as mazelas deste país, e não deixe que este roubo
consentido, e ilegalmente legal, continue vergastando a turma da terceira idade.
Renzo Sansoni

Desrespeito com o rio
Não sei se meu sentimento é de indignação
ou vergonha, quando
vejo esta situação em
que se encontra o rio da
minha cidade Manhuaçu. Passa ano e não há
mudança de consciência da sociedade e nem
intervenção do poder público para dar um basta na ação dos irresponsáveis que tem a prática de jogar lixo no rio. Espero que
um dia eu possa ver o nosso rio limpo e ser respeitado.
Salazar

Por que existem tantos casos de
suicídio entre os agentes da PF?
Resposta: Pesquisa realizada pela Universidade de Brasília (UnB), em 2012, revelou que a depressão e a síndro-

me do pânico são doenças que atingem um em cada cinco,
dos nove mil agentes da Polícia Federal. Em um tópico da
pesquisa, 73 policiais foram questionados sobre os motivos
das licenças médicas, 35% dos entrevistados responderam
que os afastamentos foram decorrentes de transtornos mentais como depressão e ansiedade. Nos últimos dez anos, 22
agentes da Polícia Federal cometeram suicídio, sendo que
11 deles aconteceram entre março de 2012 e março deste
ano. Uma média de quase um morto por mês.

Universidade federal se nega a ajudar
programa de Dilma
Pelo menos 13 universidades federais em nove Estados
do país disseram não ao "Mais
Médicos", programa do governo Dilma Rousseff para suprir
a carência de médicos no interior e nas periferias de grandes
centros.
A participação das federais
era prevista pela gestão petista para ser um braço acadêmico do programa, mediante indicação de tutores e supervisores para acompanhar a atividade dos médicos brasileiros e
estrangeiros.
Ao lado do gestor do SUS em cada local, os supervisores
também têm a atribuição de fiscalizar a jornada semanal de
40 horas dos médicos.
Já os tutores, além do acompanhamento acadêmico dos
bolsistas, ganham R$ 5.000 para serem ainda chefes dos
supervisores - devendo acompanhar a atuação deles, que
farão visitas aos médicos e manterão contato por telefone
e pela internet.
Sem as federais, a gestão Dilma terá de recorrer a instituições estaduais, municipais ou até particulares, como no
Amazonas, onde as duas únicas faculdades públicas de medicina se recusaram a aderir ao programa.

Policial mordeu o cachorro
Num acidente de trânsito (BR 174) uma pessoa morreu degolada
pelo cinto de segurança.
Todos os jornais noticiaram. Não noticiaram
quantas pessoas foram e
são salvas por ele. Como
sempre, notícia não é o
cachorro que morde o
policial, sim, o policial que morde o cachorro. Para o imprevidente motorista brasileiro (há exceções, claro) seguem
dez dados sobre segurança viária (OMS):
1 - Mais de 1,3 milhão de pessoas morrem por ano em
acidentes de trânsito em todo o mundo.
2 - Cerca de 50 milhões de pessoas se ferem ou ficam
com sequelas permanentes de acidentes de trânsito em todo
o mundo.
3 - Metade das vítimas são os usuários mais vulneráveis
das vias: pedestres, ciclistas e motociclistas.
4 - Acidentes de trânsito custam até 4% do Produto Interno Bruto de muitos países.
5 - Quando corretamente utilizados, cintos de segurança
podem reduzir o risco de morte em um acidente em 61%
(dos ocupantes internos do veículo).
6 - O uso obrigatório de assentos especiais para crianças
nos veículos podem reduzir a morte de crianças em 35 %.
7 - Capacetes diminuem até 45% os ferimentos fatais ou
severos na cabeça.
8 - Reforçar leis sobre bebida e direção em todo mundo
poderia reduzir em 20% os acidentes relacionados ao álcool.
9 - Para 1 km/h reduzido na velocidade média, há uma
queda de 2% no número de acidentes.
10 - Medidas simples e baratas de engenharia nas vias,
como faixas de segurança, podem salvar milhares de vida.
LUIZ FLÁVIO GOMES, jurista e coeditor do portal
atualidades do direito.com.br. Estou no facebook.com/
professorLFG.
* Fonte Organização Mundial da Saúde.

A justiça poderá tardar e falhar?
Os amigos e as pessoas contrárias à corrupção, pedem
que o Ministro Joaquim Barbosa abandone o STF se todo
o esforço que estão fazendo não alcançar o objetivo que
é o de colocar os corruptos na cadeia. Será que a cadeia
só foi feito para pobres?
Eles se corromperam e agora querem usar o poder para
livrá-los da punição. Afinal, que país será o nosso amanhã se nós não pudermos mais confiar na instância maior
de nossa justiça que é o STF?
A expressão “está tudo dominado” tem sido muito
utilizada por amigos e interlocutores do presidente do
Supremo Tribunal Federal, recomendando, inclusive em
mensagens para seu celular, que abandone a Corte em
protesto contra os rumos do julgamento do mensalão,
com tendência para rever sentenças e livrar da cadeia 11
réus na ação, entre os quais o ex-ministro José Dirceu.

Com isso, ficou para esta semana a decisão sobre a
aceitação ou não dos embargos infringentes. Com o placar empatado em 5 a 5, caberá ao ministro mais antigo da
corte, Celso de Mello, o voto de minerva.
Os ministros Marco Aurélio Mello e Luís Roberto
Barroso travam uma discussão no plenário do STF. Tudo
começou quando Barroso interrompeu a fala de Marco
Aurélio para dizer que não se importa com o que sairá
nos jornais sobre ele: "Eu não estou aqui subordinado à
multidão, estou subordinado à Constituição". Marco Aurélio rebateu: "Vejo que é um novato: parte para a crítica
ao próprio colegiado". Ele também criticou o ministro
por ele ter elogiado o réu José Genoino.
"Meu voto não está incomodando ninguém, só aos acusados", completa Marco Aurélio.
"Se com o meu voto eu tiver que ir para o paredão, eu
vou para o paredão", afirma Marco Aurélio.

Califórnia passa projeto de lei para
liberar carteira de motoristas para
alguns imigrantes indocumentados
Legisladores do estado da Califórnia votaram, na noite do
dia 12, em um projeto de lei que permitirá que muito mais
imigrantes indocumentados obtenham carteira de motorista. O governador Jerry Brown disse no dia 13 de setembro
que assinaria a medida.
Durante o último ano, nove estados e no Distrito de Columbia aprovaram leis permitindo que imigrantes indocumentados possam dirigir legalmente. Na Califórnia, os
legisladores e governadores têm rotineiramente rejeitado
tais esforços. No dia 13, o deputado democrata Luis Alejo disse à Reuters que ele estava retirando o projeto de lei
que tinha escrito principalmente por causa de preocupações
expressas por Brown. Ele disse que o governador queria ter
certeza que as novas carteiras cumprissem com a lei federal
obrigando-os a indicar claramente que o motorista estava
em situação irregular.
“Esta lei deixará que milhões de pessoas cheguem a seus
trabalhos com segurança e legalmente”, disse Brown em
um comunicado emitido logo depois do voto na Assembleia. “Espero que com isso possamos mandar uma mensagem a Washington que a reforma de imigração já passou
da hora”.
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Tri-Objetiva - 64
Celso de Medeiros Costa (*)

"Como servidor, (o ministro) deve prestar contas aos seus contribuintes."
MINISTRO MARCO AURÉLIO MELLO RESPONDENDO AO COLEGA DO STF, LUÍS ROBERTO BARROSO, QUE DEFENDEU O REJULGAMENTO DO MENSALÃO
E DISSE NÃO SE IMPORTAR COM A OPINIÃO PÚBLICA.

• FBB: SINDICATO ABANDONA
BANCÁRIA AMEAÇADA
Integrantes do Sindicato dos Bancários de
Brasília ficam nervosos quando cobrados
das providências em defesa da bancária
Maria Suely Fernandes, que está sob proteção policial após denunciar maracutaias na
Fundação Banco do Brasil (FBB). A entidade é controlada
pela Articulação, facção do PT liderada pelo ex-ministro
José Dirceu e da qual fazem parte os investigados por desvio de dinheiro público – como Jacques Pena, ex-presidente da FBB e do próprio sindicato.
• À BEIRA DE UM ATAQUE
A assessoria do Sindicato dos Bancários fugiu do assunto.
Burocrática e ríspida, alegou faltar “só sete minutos” para
o fim do expediente.

quer decisão sobre deixar o PSDB, quer ter certeza de que
Marina Silva conseguirá criar a Rede. A candidatura dela
poderia ajudá-lo na disputa em 2014.
• FOGO BRANDO
Também acusado de assédio moral no consulado-geral de Sidney,
o ex-adjunto de Américo Fontenelle, César Cidade, “cava” sua
aposentadoria em Brasília antes
de sua eventual punição.
• DÓ MAIOR
O Clube Militar sobe o tom com o governo Dilma: para o
general Clovis Bandeira, não é surpresa a espionagem dos
EUA, “para quem tem amigos como os irmãos Castro e
uma plêiade de ditadores africanos”.

• COMO VÍTIMAS DA MÁFIA

• PRATO CHEIO

Maria Suely Fernandes e o filho pequeno foram ameaçados, por isso a polícia decidiu retirá-los de Brasília e levá-los para lugar seguro.

O PMDB faltou soltar fogos com afagos do
governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP)
em busca de aliança para 2014. A articulação só valoriza o passe do partido, que exige do PT o apoio a Luiz Pezão, no Rio.

• SAINDO DE FININHO
O presidente, Jorge Streit, e o diretor-executivo da Fundação BB, Éder Melo, investigados pela polícia, pediram
aposentadoria para cair fora.
• DESVIO DE DINHEIRO
O juiz Frederico Maciel, da 4ª Vara Criminal, em decisão
interlocutória, disse que os acusados burlaram a lei “para
desviar dinheiro público”.
• GOVERNO GASTA R$ 11,7 MILHÕES
COM PAPELADA
Em tempos de espionagem, só faltou a máquina de escrever: a Presidência da República reservou R$ 11,7 milhões
retirados do bolso do contribuinte para comprar “impressos diversos” até o ano da graça eleitoral de 2014. O pregão por registro de preços inclui banners, cartões de vista,
calendários, adesivos, certificados e cartilhas. Metade do
material destina-se se à Secretaria Nacional de Juventude.
• BLACK PLANALTO
A tal Secretaria da Juventude atende à população grudada
nas Redes Sociais da internet, e às vezes se traveste de
“black-bloc”.
• CORRENTE ELÉTRICA
A leseira de funcionários em Furnas é tanta, que os chefes
espalham a iminente privatização da estatal para ver se a
turma se mexe.
• MULTIPARTIDÁRIOS
O senador Eduardo Amorim (PSC) e seu irmão, o empresário Edvan (PTB), têm nas mãos hoje o controle de 18
partidos em Sergipe.
• NA OUTRA ENCARNAÇÃO
O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse a representantes de aposentados
que caducou a votação dos vetos presidenciais do fator previdenciário e do reajuste de 16,67% acima do mínimo.
• HAJA PACIÊNCIA
O tucano José Serra tem dito que, antes de tomar qual-

• NÃO COLOU
A bancada cearense está inconformada com a
desculpa do governador Cid Gomes (PSB) de
trocar o secretariado a fim liberar deputados
para campanhas à reeleição. A lei permite ficar no cargo até abril de 2014.
• EXPERTISE
Empresas japonesas querem participar, no Brasil, do bilionário plano de prevenção de desastres, desbancando francesas e americanas que dominam a tecnologia. Que entendem
do assunto, ninguém duvida.
• SE PODE PIORAR…
Os já sofridos consumidores do Rio vivem novo calvário:
cinco e não mais 22 Câmaras Cíveis julgam os recursos,
que abarrotam a Justiça. OAB e associações vão pressionar
pela alteração da nova lei estadual.
• O DESTINO BATE À PORTA
O ministro Celso de Mello jamais pensou que teria o poder
de mudar a História do Brasil em AC (Antes de Celso) e DC
(Depois de Celso).

Poder sem Pudor

NOMEAÇÃO POR MÉRITO
Em campanha para
governador de Alagoas,
Divaldo Suruagy prometeu ao seu amigo “coronel” Elísio Maia, se eleito,
nomear uma afilhada professora do Estado. Após a
posse, Elísio foi ao Palácio dos Martírios cobrar
a promessa, mas tinha
um “porém”: a moça não
tinha diploma.
- Assim não pode, seu Elísio. Sem diploma não pode – respondeu
Suruagy.
Do tipo sisudo, que se comunicava bem só por meio do trabuco,
Elísio olhou fixamente para o governador e disse, com sua fala mansa:
- Quando você precisou do voto dela, não perguntou se tinha diploma…
A moça foi nomeada.

Regra do bem viver!!!...
1- Davi foi só de um povo rei?
2- Das poesias, não o foi, eu sei?
3- Da, também, que é a melhor lei?

1 - Reconhecimento do
que fazer – § Entramos na
3.ª fase dos Salmos, e, no 7.º
bloco deles. A 1.ª fase foi a
da dupla afinada Moisés e
Josué, e a 2.ª, um solo com a
orquestra dos juízes, que afinaram o povo desafinado. Os
7 blocos foram: 90.2; 90.1, 3-17; 91; 78.12-66, 105.1645, 106.1-33 e 135; 114; e 106.34-46. Chegamos à fase
mais longa dos Salmos, os de Davi e seus contemporâneos; acompanhando-nos, nesta coluna, você verá quantos são. Todavia, hoje, ocupar-nos-emos de cousas mais
relevantes, logo urgentes e imediatas. § Davi, grande
político, foi, sobretudo, quem se arrependeu de pecados,
acertando tudo com Deus, logo, com todos, e, tudo. Por
isso, seu 1.º salmo – o 39 –, traz, primeiramente, dos
versículos 1 ao 6, manifestação do ele deveria fazer, que
é não reclamar com Deus, da vida, e do que ele via e sentia; entre o ano 1030, antes da era cristã, ao 1025, depois
do declínio do 1.º rei de Israel, Saul, e da ascensão do
que viera a ser seu genro e que viria a sucedê-lo, Davi,
que, em 1030, torna-se rei de Judá (1 Sm 1.1-11), vem
o Sl 39, antes da unção de Davi (1 Sm 1.12-13); este se
dispõe a não falar algo que o levaria a pecar contra Deus.
§ Adiantemos, vendo o que o grande estudioso bíblico
João Calvino, do séc. XVI, comentou do versículo 9:
“[...] Visto que Davi [...] assim afligido com as mais severas provações, resolve, não obstante, guardar silêncio,
aprendamos, pois [...] que um dos primordiais exercício
de nossa fé consiste em nos humilharmos debaixo da
poderosa mão de Deus [...] nos submetermos aos seus
juízos sem murmurações ou queixas” (2.º dos 4 volumes, do comentário aos Salmos, página 208).
2 - Aprofundamento de em
Quem crer – § Dos v. 7 ao 11, vemos tal; tanto que o 9 teve um comentário a ele citado acima. § O 7
tem pergunta clássica, que é a que,
ao mesmo tempo, responde – o poeta pergunta em “que” ele espera, e,
logo, responde em “QUEM”: Deus
é a Sua esperança! –. § Permita-me
voltar a Calvino: “[...] Sabemos que Deus amiúde usa a
vara de sua disciplina [...] com o intuito de puni[r]; ao
passo que, ao mesmo tempo, [...] oferece uma prelibação
[nota autoral: Antegozo!... Não anti-gozo!!!...] de sua
misericórdia e seu amor, e não só tempera os castigos
[...] mas também os mescla com conforto, o que serve
para torná-los muito mais toleráveis” (opere citato ou
opus citatum, pág. 210).
3 - Coroamento do quanto a proceder – § Dos vv. 12-13, o rei-poeta coroa seu proceder. § Vê o lugar
e crescendo da verdadeira oração.
§ Pela 3.ª vez, não posso deixar de
recorrer ao comentarista enfocado,
quanto ao v. 12: – “Davi paulatinamente faz crescer sua veemência
na oração. Primeiro [...] oração,
[...] segundo [...] clamor [...] terceiro [...] lágrimas. Esta gradação
não é mera figura de retórica [...]
para adornar o estilo ou para expressar a mesma coisa
em diferente linguagem [...] ele nos fornece [...] de seu
exemplo uma regra para a oração” (op. cit., p. 212).
1- Melhor é ser “rei” no arrepender!
2- Nesse crer começar o melhor crescer!!
3- Daí, orar/clamar/derramar-a-Deus o ser!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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Manhuaçu receberá maior empreendimento da região

Em reunião histórica, acontecida em Realeza, no último
sábado, 17, empresários do setor rural, Governo municipal,
vereadores e representantes do
Grupo Líder, empresa construtora e incorporadora de Belo
Horizonte, firmaram parceria
para criação do maior empreendimento do interior do Estado
de Minas Gerais.
Através de contrato de incorporação, foi lançado o projeto
de criação de um grandioso
empreendimento imobiliário
que será instalado no Distrito
de Realeza, na região próxima
ao aeroporto de Santo Amaro de Minas. O projeto prevê
a construção de quatrocentos
galpões comerciais para instalação de armazéns, depósitos
e indústrias, a construção de
condomínios residenciais, áreas
comerciais e a instalação de um
grande Shopping Center, similar ao que o Grupo Líder construiu na cidade de Governador
Valadares, o GV-Shopping.
O secretário de Planejamento de Manhuaçu, Luiz Carlos
Rhodes, relatou que os passos
que levaram ao fechamento do
contrato de incorporação das
propriedades, localizadas em
Realeza, tiveram início no mês
de março deste ano, quando
uma empresa administradora
de imóveis, juntamente com
representantes do Grupo Líder
estiveram com o Prefeito Naílton Heringer em para apresen-

Instante em que o proprietário do terreno Heron Werner assinou o documento, ao lado da esposa Nilma Pacini Werner, o
Prefeito Nailton Heringer, o empresário Carlos Carneiro Costa,
a amiga da família Magda Penido de Oliveira, o filho Leonardo
Pacini Werner, sua esposa Maria Cristina de Souza Werner

tar a proposta do investimento.
Começaram então os primeiros
entendimentos com os proprietários da área pretendida para
construção do projeto.
Há aproximadamente quinze
dias, o Governo municipal recebeu a informação dos representantes do Grupo Líder que o negócio de aquisição da área para
o empreendimento foi adiante,
sendo efetivado neste sábado,
em Realeza. A incorporadora
adquiriu em torno de seiscentos
hectares de área, ou seis milhões
de metros quadrados entre as
comunidades de Realeza e Santo Amaro de Minas.
De acordo com os empreendedores, o projeto recebeu
o reforço para a sua realização
de outros grandes grupos imobiliários do Estado, como as
empresas Precon Engenharia
e Antares Construtora e Incor-

poradora, que assumirão o empreendimento por meio de um
grande consórcio.
O Prefeito de Manhuaçu falou sobre a importância deste
empreendimento, que juntamente com o IFSudeste – Instituto Federal, alavancarão o
desenvolvimento do município, que passará a ser destaque
em âmbito estadual. Naílton
Heringer destacou também a
necessidade da visão empreendedora de sua gestão para que
as construtoras mantivessem o
interesse em dar prosseguimento ao projeto. Desde o primeiro
encontro o seu Governo procurou manter os contatos com as
partes envolvidas para facilitar
os entendimentos, que resultaram no fechamento do contrato
em Realeza.
“Os empresários fizeram
questão de destacar durante
todos os encontros realizados
aqui em Manhuaçu, que apenas
realizariam um empreendimento deste tamanho se o prefeito
tivesse também uma visão empreendedora. Para isso a Prefei-

tura entra como facilitadora do
empreendimento. E para provar
que haveria transparência durante todo o processo de elaboração do projeto, estiveram presentes também nestas reuniões
os vereadores convidados por
mim. É um projeto que deverá
modificar o mapa de Manhuaçu e de toda a região, porque a
ideia é fazer do município um
grande centro logístico, aproveitando sua situação geográfica, próxima ao porto do Espirito
Santo, próxima ao Vale do Aço
e também da capital de nosso
Estado. Somando-se a isso o
fato de estarem próximo ao
local do projeto o aeroporto de
Santo Amaro de Minas e o entroncamento de duas importantes rodovias federais, as BR-116
e BR-262” – disse o prefeito.
Heringer lembrou também
do grande impacto positivo que
trará para a região este empreendimento com a qualificação
de mão-de-obra, que será formada no próprio município,
com a instalação em Realeza do
IF. “Para atender estes grandes
empreendimentos nós precisaremos qualificar a mão-de-obra.
E para isso nós já teremos o
Instituto Federal com os seus
cursos profissionalizantes” –
ressaltou.
Um dos parceiros que disponibilizou a maior quantidade de área para execução do
empreendimento foi o casal
Heron Werner e Nilma Pacini
Werner. Eles destacaram que a
importância do projeto e o desenvolvimento que ele promoverá para a região motivaram a
negociar uma propriedade rural
que pertence às famílias Werner

ACADEMIA
KOMEIKAN

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

O Prefeito Nailton Heringer recepcionando
a comitiva de empreendedores empreendedores

Várias personalidades acompanharam o momento em Realeza

e Pacini há quase um século.
“Este momento representa
muito para a nossa família, porque é o início de uma nova etapa
na construção e planejamento
urbanístico de Manhuaçu. Realmente é uma obra grandiosa,
que trará muito interesse, muita
mão-de-obra e creio que tornará
Manhuaçu ainda mais conhecida em toda a região e até mesmo no Brasil. Eu recebi com
um misto de alegria e surpresa
o convite para participar deste
projeto” – disse Heron Werner.
“Esta fazenda esteve em nossas mãos por mais de setenta
anos e antes disso era da família do Heron, sendo adquirida
pelo meu pai. Desde que nos
casamos, cuidamos dela por
cinquenta anos. É uma emoção
muito grande passar a propriedade para este empreendimento” – destacou Nilma Pacini
Werner.
A vinda de Carlos Carneiro
Costa para este encontro demonstra a importância deste
empreendimento. Ele engenheiro civil e presidente da
Construtora Líder que tem em
seu portfólio mais de 250 empreendimentos, três milhões de
metros quadrados construídos,
dez mil apartamentos, 2.500

unidades comerciais, cinco hotéis, quatro shoppings centers
e um hospital com 70 mil m²
(Life Center), sendo uma das
construtoras mais atuantes em
Belo Horizonte, nos últimos
anos.
Carlos Carneiro falou sobre
o empreendimento que será
construído no município. “Aqui
é um entroncamento de vias, a
BR-116 que é a maior rodovia
do Brasil, e a BR-262, que liga
Minas ao litoral. Planejamos
tudo que um entroncamento
oferece, principalmente a logística. Aqui será um fornecedor de
matéria para toda a região, tanto
material de construção, de supermercados, de abastecimento,
tudo irá convergir para cá. Eu
antevejo isso como antevi quando decidi construir o segundo
Shopping Center de Belo Horizonte. Todo mundo me falou
que já existia o BH Shopping
e para quê mais shopping? Eu
disse que haveria muitos outros
e construí o Minas Shopping, eu
sabia que havia chegado a hora
de sua construção. O desenvolvimento tem certa hora que
chega e aqui chegou a hora” –
enfatizou.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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Venda de recicláveis
supera anos anteriores

O SAMAL – Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
Municipal, responsável pela
coleta de lixo na área urbana e dos distritos realizou o
segundo leilão de materiais
recicláveis, na última segunda-feira, 02. A autarquia tem
trabalhado na conscientização dos munícipes para contribuir com o serviço, que é
realizado para proporcionar
melhor condição de vida às
pessoas.
Todos os dias, os funcionários têm a árdua tarefa
de fazerem a separação de
todos os materiais que são
coletados nos bairros da cidade, para que seja feita a
classificação do que deve ser
aproveitado e, o que pode
ser dispensado. Com isso, o
Serviço Autônomo de Limpeza Urbana Municipal conseguiu arrecadar nessa segunda venda de recicláveis,
o total de R$ 148.355,00. Na
primeira venda foram arrecadados R$ 117.000,00. Em
apenas sete meses de governo, autarquia já arrecadou
com a venda de recicláveis
R$ 265.355,00. Esse montante será investido para
adequação e implementação
da Usina de Reciclagem.
Segundo o diretor do SAMAL, Wellen Mendonça foi

Materiais recicláveis separados para a venda, no 2º leilão
foram vendidos 261 toneladas.

feito um comparativo do
que era arrecadado em anos
anteriores. Em 2010, a autarquia arrecadou R$ 33.000,00
com a venda de recicláveis;
em 2011 foram R$ 66.000,00
e, em 2012 a arrecadação foi
em torno de R$ 182.000,00.
Desta vez foram vendidos
cobre, filme branco, colorido, alumínio, garrafas Pet,
papelão, sucata (lata), ferro,
garrafas branca e colorida,
Pet de óleo, em quantidade significativa dispensada
fora e, que agora serve como
mercadoria de venda e retorno financeiro para a autarquia.

O diretor do SAMAL,
Wellen Mendonça, atualmente a Usina de Reciclagem aproveita apenas 5%
do que é coletado e separado do lixo urbano, devido à
condição estrutural da usina
e falta de pessoal. “Essas 261
toneladas vendidas foram
arrecadadas nos meses de
junho, julho e agosto. Isso
representa uma grandiosidade, bem como o esforço que nossa equipe faz no
sentido de estar coletando
e separando o lixo de cada
morador de nossa cidade”,
destaca o diretor Wellen
Mendonça.

Morre aos 107 anos Dona Coracy,
mulher de Israel Pinheiro

Coracy Uchôa Pinheiro, esposa do responsável por tocar as obras de construção de Brasília, Israel Pinheiro, faleceu dia 13 de setembro
aos 107 anos em Belo Horizonte. Dona Coracy,
como era conhecida, casou-se com Israel Pinheiro ainda nos anos 20 e estava ao lado dele quando Juscelino Kubitschek o convidou para presidir a Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil em 1956. Israel renunciou ao mandato
de deputado federal para ficar marcado na história de Brasília e do Brasil.
Ela nasceu em Paracatu (MG) e mãe de nove
filhos, Dona Coracy tinha o sangue corajoso e
obstinado dos nordestinos, pois era descendente
de pernambucanos e alagoanos. Ela e o marido
foram os primeiros moradores do Catetinho.
Sempre empenhada para conseguir remédios,
médicos e escolas, Coracy não perdeu tempo e
começou logo seu trabalho com a Associação
das Pioneiras Sociais.
Claudio Humberto.

Sindicato dos servidores da prefeitura
de Manhuaçu, nova assembleia
Haverá nova Assembleia Geral para escolha
de um segundo Secretário e um novo Diretor
para Assuntos da Saúde
já que o atual Diretor
da pasta foi eleito em
Assembleia no dia 31
de Agosto para o cargo
de segundo Tesoureiro, trata-se de Márcio
Luiz Martins que trabalha no setor de Raio
X do Hospital Cezar
Leite, já para o cargo
de segundo Secretário
houve empate em número de votos entre as
servidoras municipais
Vera Ferreira e Glaucia
Mendes e na próxima
Assembleia Geral Extraordinária marcada para o próximo dia 21 de Setembro as
10 horas na sede do Sindicato dos Trabalhadores no
Serviço Público Municipal
será feita primeira chamada e se necessário segunda
chamada para aí sim haver

a escolha do novo segundo
Secretário, vale salientar que
o SINTRAM/UGT passa por
uma reformulação profunda
e que a diretoria garante aos
servidores que o Sindicato
estará atuando de maneira
contundente ao solicitar do
Judiciário a aplicação da Lei
quando necessária para que

o funcionário não venha ser
mais lesado como vem ocorrendo no momento, esta é
uma garantia do Presidente
Jaime Rodrigues Ferreira,
para isso a entidade está agora contando com uma Assessoria Jurídica de primeira linha, Dr. Glauber Vidal e Dr.
Mauro Bomfim.

Futsal feminino e handebol de Manhuaçu
na segunda Etapa do JIMI, o apoio virá da
secretaria de esportes ou do departamento com
a palavra a Câmara Municipal de Manhuaçu
Após vencerem na primeira etapa do JIMI realizada
na cidade de Cataguases no
mês de Maio, agora chegou
a vez de mais uma batalha a
ser vencida pelo futsal feminino e handebol masculino
na segunda etapa. Sabemos
das dificuldades que nossos atletas enfrentam tanto
em quadra como fora dela
principalmente numa cidade sem planejamento esportivo e que por ironia do
destino ao invés de expandir
a Secretaria de Esportes do
Município o atual prefeito
resolveu dar fim a mesma.
Aproveito para questionar
a Comissão de Esportes da
Câmara de Vereadores de
Manhuaçu sobre qual realmente é a realidade or-

çamentária do esporte de
Manhuaçu, temos uma
Secretaria ou um Departamento? Onde e como está
sendo aplicado o orçamento
de 2013 para o esporte, já
que ficou como gestor único o prefeito municipal. Teria o prefeito encaminhado
algum projeto de extinção
da Secretaria de Esportes a
Câmara? O dinheiro público deve ser bem gerenciado
e os fiscais do povo tem a
missão de acompanhar esse
gerenciamento. Um governo
que tudo que faz, diz fazer
melhor que outros governos passados sem respeitar
a história de cada pessoa
de bem que atuaram nos
governos anteriores, deve
dar exemplo de gestão pú-

blica e não ser manchetes
de jornais por prestações
de contas que não batem
em seus próprios relatórios. Em um passado bem
próximo era eu Diretor de
Esportes na Administração
de Cici Magalhães quando
na ocasião trouxemos pela
primeira vez o JIMI para
Manhuaçu e estava como
Secretário de Saúde o Sr.
Nailton Heringer, jogar pedra em governos passados
é direcionar uma delas em
si próprio. Resta apelar aos
empresários de Manhuaçu
que apoiem nossos atletas
do futsal feminino e handebol masculino para que
o nome de Manhuaçu seja
bem representado na segunda etapa.
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Conheça a história dos mensaleiros
Bispo Rodrigues

Nome: Carlos Alberto Rodrigues Pinto
Nascimento: 3 de Outubro de 1957
(55 anos)
Perfil:
Ligado à Igreja
Universal,
começou sua
carreira parlamentar na Câmara em 1999, sendo reeleito deputado pelo PL em 2003. Renunciou
ao mandato para evitar ser cassado em
2005. Atualmente, é empresário de telecomunicações.
Acusação: Segundo a Procuradoria, recebeu R$ 150 mil do valerioduto para votar
a favor do governo.
Defesa: Afirma que não vendeu voto na
Câmara e que o dinheiro era para pagar
dívidas da campanha eleitoral de 2002.
Decisão: Bispo Rodrigues foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e a uma pena de 6 anos e 3 meses
de prisão, que deve cumprir inicialmente
em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 696 mil em multas.

Henrique Pizzolato

Nome: Henrique Pizzolato
N a s c i mento: 9 de
Setembro de
1952 (61 anos)
Perfil: Era
diretor
de
marketing do
Banco do Brasil na época
do esquema.
Sindicalista e petista desde a década de
80, fez parte da diretoria do fundo de pensão Previ (Banco do Brasil) e trabalhou na
campanha de Lula em 2002, ao lado de
Delúbio Soares.
Acusação: De acordo com a Procuradoria, recebeu R$ 336 mil do valerioduto
e autorizou um adiantamento de R$ 73
milhões do fundo Visanet para a DNA, a
agência de Marcos Valério que tinha contrato de publicidade com o BB.
Defesa: Diz que A fiscalização do contrato com a DNA e a administração do
fundo Visanet não faziam parte de suas
atribuições.
Decisão: Henrique Pizzolato foi condenado por eculato, corrupção passiva e
lavagem de dinheiro, e a uma pena de 12
anos e 7 meses de prisão, mais o pagamento de R$ 1,272 milhão em multas.

José Genoino

Nome: José
Genoino Neto
Nascimento: 3 de Maio
de 1946 (67
anos)
Perfil:
Foi
membro da direção da UNE
(União Nacional dos Estudantes), entrou
para o PC do B
e participou da Guerrilha do Araguaia nos
anos 70. Em 1982 foi eleito deputado federal pelo PT. Obteve mais cinco mandatos
na Câmara, o último deles entre 2006 e
2010. Presidente do PT à época do mensalão, atualmente é assessor especial do
Ministério da Defesa.
Acusação: De acordo com a Procuradoria, participou das negociações com
os partidos aliados e com os bancos que
alimentaram o valerioduto e orientou a distribuição do dinheiro do esquema
Defesa: Diz que não lidava com as finanças do PT, apenas com a articulação
política. Afirma que só assinou os contratos dos empréstimos dos bancos por obrigação formal como presidente da sigla.
Nega ter orientado a distribuição de recursos do valerioduto.
Decisão: Genoino foi condenado por
corrupção passiva e lavagem de dinheiro,
e a uma pena de 6 anos e 11 meses de prisão, que deverá cumprir inicialmente em
regime semiaberto, além do pagamento de
R$ 468 mil em multas.

Ramon Hollerbach
Nome: Ramon Hollerbach Cardoso
Nascimento: 13 de Junho de 1948
(65 anos)
Perfil:
Na
época do escândalo,
era
sócio de Marcos Valério no
grupo de empresas do qual faziam parte a SMP&B e a
DNA Propaganda. Hoje, Hollerbach é dono
de uma consultoria em Belo Horizonte.
Acusação: De acordo com a Procuradoria, ele participou da negociação dos
empréstimos e dos contratos de Marcos
Valério com o Banco do Brasil e a Câmara
dos Deputados.
Defesa: Diz que cuidava das peças publicitárias produzidas por uma das agências de Valério e não lidava com assuntos
financeiros. Confirma os empréstimos
para o PT, mas nega saber qual era o destino real do dinheiro.
Decisão: Hollerbach foi condenado por
evasão de divisas, corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e formação de
quadriha, e a uma pena de 29 anos, 7 meses e 20 dias de prisão, mais o pagamento
de R$ 2,78 milhão em multas.

Breno Fischberg

Nome: Breno Fischberg
Nascimento: 21 de Junho de 1954
(59 anos)
Perfil: Era
sócio-proprietário da corretora Bônus
Baval.
Acusação:
De acordo com
a Procuradoria,
recebeu
R$ 11 milhões
do valerioduto
para repassar o dinheiro a pessoas ligadas
ao PP. A estratégia era esconder a origem
do dinheiro usado no esquema.
Defesa: Diz que desconhecia a origem
ilícita dos recursos e os destinatários dos
repasses indicados por Marcos Valério.
Decisão: Breno Fischberg foi condenado por lavagem de dinheiro, e a uma pena
de 5 anos e 10 meses de prisão, que deve
cumprir inicialmente em regime semiaberto, além de multa de R$ 528 mil.

Jacinto Lamas
Nome: Jacinto de Souza
Lamas
Nascimento:
23
de
Dezembro de
1957 (55 anos)
Perfil:
Foi
tesoureiro do
PL e trabalhava como assessor de Valdemar Costa
Neto (PL-SP)
na época do
mensalão.
Acusação:
Sacou R$ 1 milhão do valerioduto para o
PL, segundo a denúncia.
Defesa: Afirma que cumpriu ordens do
chefe, o deputado Valdemar Costa Neto, e
que não sabia da origem ilegal do dinheiro.
Decisão: Jacinto Lamas foi condenado
por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção passiva, e a uma pena
de 5 ano em regime semiaberto, mais o
pagamento de R$ 240 mil em multas.

José Roberto Salgado

Nome: José
Roberto Salgado
Nascimento: 5 de Novembro
de
1960 (52 anos)
Perfil: Era
diretor do Banco Rural quando o escândalo
do mensalão
veio à tona.
Atualmente,
trabalha como
consultor
de
empresas em
Belo Horizonte.
Acusação: A denúncia diz que ele autorizou a contratação e a renovação dos
empréstimos para o PT e as empresas de
Marcos Valério e transferiu ilegalmente recursos para o publicitário Duda Mendonça
no exterior.
Defesa: Diz que cuidava da área internacional do banco e não participou da
negociação e da aprovação dos empréstimos. Afirma que movimentou recursos de
Duda no exterior, mas não participou da
transferência do dinheiro para fora do país.
Decisão: José Roberto Salgado foi
condenado por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de
instituição financeira e evasão de divisas,
e a uma pena de 16 anos e 8 meses de
prisão, mais o pagamento de R$ 926 mil
em multas.

Roberto Jefferson
Nome: Roberto Jefferson
Monteiro Francisco
Nascimento: 14 de Junho de 1953
(60 anos)
Perfil:
É
o delator do
mensalão. Em
entrevista
à
Folhano dia 6
de junho de
2005, o então
deputado federal revelou
um esquema de pagamento mensal a
deputados para que eles votassem a favor
do governo no Congresso. Cassado pela
Câmara em 2005, é atualmente o presidente do PTB, que apoia o governo Dilma
Rousseff no Congresso.
Acusação: É acusado de receber R$
4,5 milhões do valerioduto para votar a
favor do governo no Congresso, depois de
fechar um acordo em que o PT prometeu
entregar R$ 20 milhões para o PTB.
Defesa: Afirma que desconhecia a origem ilícita dos recursos e nega ter votado
a favor do governo em troca de dinheiro.
Diz que as negociações com o PT faziam
parte de um acordo para as eleições municipais de 2004.
Decisão: Jefferson foi condenado por
corrupção passiva e lavagem de dinheiro,
e a uma pena de 7 anos e 14 dias de prisão em regime semiaberto, mais o pagamento de R$ 720,8mil em multas.

Cristiano Paz

Nome: Cristiano de Mello
Paz
Nascimento:
20
de
Novembro de
1951 (61 anos)
Perfil:
Na
época do escândalo,
era
sócio-presidente das empresas SMP&B
e da Graffiti.
Atualmente, é
dono de uma
agência,
em
sociedade com seu filho.
Acusação: Participou da negociação
dos empréstimos e da distribuição de recursos a políticos, com o objetivo de obter
contratos de publicidade, diz a denúncia.
O empresário também é acusado de remessa irregular de dinheiro para o exterior.
Defesa: Afirma que os empréstimos
foram regulares, assim como a execução
dos contratos de publicidade. Diz que não
tinha responsabilidade pelos setores administrativos e financeiros das agências.
Crimes de que é acusado: formação
de quadrilha,lavagem ou ocultação de dinheiro, corrupção ativa,Peculato e evasão
de divisas

João Cláudio Genu

Nome: João
Cláudio
de
Carvalho Genu
Nascimento:
17
de
Dezembro de
1963 (49 anos)
Perfil: É filiado ao PP e era
assessor
de
José Janene
na época do
escândalo do
mensalão.
Acusação:
A Procuradoria
diz que ele sacou R$ 1 milhão do valerioduto para o PP.
Defesa: Diz que cumpriu ordens do chefe, o deputado Janene, e não sabia que
estava cometendo crimes.
Decisão: João Cláudio Genu foi condenado por formação de quadrilha, lavagem
de dinheiro e corrupção passiva, e a uma
pena de 7 anos e 3 meses de prisão, mais
o pagamento de R$ 480 mil em multas.

Kátia Rabello

Nome: Kátia
Rabello
Nascimento: 15 de Junho de 1971
(42 anos)
Perfil: Presidia o Banco
Rural à época
do mensalão.
Hoje, Rabello
é acionista do
grupo Rural.
Acusação:
Procuradoria
diz que, como
presidente do
Banco Rural, ela negociou os empréstimos que alimentaram os cofres do PT e o
valerioduto na esperança de obter do governo vantagens na liquidação do Banco
Mercantil de Pernambuco.
Defesa: Argumenta que os empréstimos
eram regulares. Ela admitiu ter se reunido
com José Dirceu duas vezes para tratar
da liquidação do Mercantil, em encontros
arranjados por Marcos Valério, mas diz
que essas conversas não resultaram em
vantagens para o banco.
Decisão: Kátia Rabello foi formação de
quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão
fraudulenta de instituição financeira e evasão de divisas, e a uma pena de 416 anos
e 8 meses de prisão, mais o pagamento de
R$ 1,5 milhão em multas.

Romeu Queiroz

Nome: Romeu Ferreira
Queiroz
Nascimento: 9 de Novembro
de
1948 (64 anos)
Perfil:
É
advogado
e
empresário e
ingressou na
carreira política em 1987,
como deputado constituinte em Minas
Gerais. Eleito
deputado estadual em 1990 e 1994, foi
líder do governo na Assembleia durante
a gestão de Eduardo Azeredo (PSDB) no
Estado, também acusado de envolvimento
com Marcos Valério. Absolvido no processo de cassação na Câmara em 2005, trocou o PTB pelo PSB.
Acusação: Segundo a Procuradoria,
recebeu R$ 102 mil reais da Usiminas,
repassados pela SMP&B na campanha
de 2004.
Defesa: Admite o recebimento dos recursos doados pela Usiminas, mas diz que
apenas repassou os valores para o PTB
enquanto exercia a função de segundo secretário da legenda.
Decisão: Queiroz foi condenado por Lavagem de dinheiro e corrupção passiva, e
a uma pena de 6 anos e 6 meses de prisão, mais R$ 858 mil em multa.

Delúbio Soares

Nome: Delúbio Soares de
Castro
Nascimento: 16 de Outubro de 1955
(57 anos)
Perfil: Entrou
para a política
nos anos 1970, no Movimento da Anistia, em
Goiânia. Professor de matemática, foi um
dos fundadores do PT, da CUT e do Sintego
(Sindicado dos Trabalhadores em Educação
no Estado de Goiás). Era o tesoureiro do PT
quando o mensalão veio à tona. Expulso da
sigla no auge do escândalo, foi reintegrado
em 2011 e vive em Goiânia, onde trabalha
para voltar à política.
Acusação: Responsável pelas finanças
do PT na campanha presidencial de 2002 e
no início do governo Lula, negociou com Marcos Valério a montagem do esquema, segundo a Procuradoria, e orientou a distribuição de
recursos para os partidos aliados ao governo.
De acordo com a denúncia, mandou assessores sacarem R$ 550 mil do valerioduto
Defesa: Confirma os empréstimos de
Marcos Valério, mas diz que o dinheiro era
para saldar dívidas contraídas pelo PT e
pelos partidos governistas em campanhas
eleitorais, e não para comprar votos no Congresso. Afirma que não ofereceu vantagem
indevida para servidores públicos e que é
"inútil" comprar votos de parlamentares de
partidos já aliados.

João Paulo Cunha
Nome: João
Paulo Cunha
Nascimento:
6 de Junho de
1958 (55 anos)
Perfil:
Era
deputado pelo
PT em terceiro
mandato
na
época das denúncias. Absolvido no processo de cassação na Câmara em 2005,
foi reeleito em 2006 e 2010 e hoje preside
a Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara.
Acusação: De acordo com a Procuradoria, recebeu R$ 50 mil do valerioduto para
contratar uma das agências de Marcos Valério, a SMP&B, quando presidia a Câmara
dos Deputados, e foi beneficiado pelo desvio
de recursos públicos repassados à agência.
Defesa: Afirma que o dinheiro do valerioduto era para pagar uma pesquisa eleitoral e
ele desconhecia sua origem ilícita. Nega ter
cometido irregularidades na contratação da
agência e na execução do contrato.
Decisão: João Paulo foi condenado por
corrupção passiva, peculato e lavagem de
dinheiro, e a uma pena de 9 anos e 4 meses
de prisão, mais o pagamento de R$ 260 mil
em multas.

Marcos Valério

Nome: Marcos
Valério
Fernandes de
Souza
Nascimento: 29 de Janeiro de 1961
(52 anos)
Perfil: Em 2005, era sócio nas agências
DNA Propaganda e SMP&B Comunicação, que tinha cinco contas do governo
federal, entre elas a do Banco do Brasil.
Ficou preso por três meses em 2009, acusado de sonegação fiscal, e novamente
em 2011, por causa de uma fraude com
títulos de terra na Bahia. Foi condenado
em fevereiro a nove anos de prisão por
sonegação e falsificação de documentos
públicos e recorre em liberdade. Vive em
Belo Horizonte e tem negócios como consultor e pecuarista.
Acusação: Segundo a Procuradoria, ele
criou o esquema clandestino que financiou
o PT e outros partidos governistas, desviando recursos obtidos com contratos
de publicidade firmados com o Banco do
Brasil e a Câmara dos Deputados e usando empréstimos fraudulentos dos bancos
Rural e BMG para disfarçar a origem do
dinheiro
Defesa: Diz que os empréstimos foram
regulares, não houve desvios na execução
dos contratos de publicidade e os serviços
foram prestados adequadamente. O dinheiro, afirma, foi distribuído aos políticos
era para pagar dívidas que eles contraíram
em campanhas eleitorais, e não para comprar votos no Congresso.
Decisão: Valério foi condenado por formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de
divisas, e a uma pena de 40 anos, 1 mês e
6 dias de prisão, mais o pagamento de R$
2,78 milhão em multas.

Rogério Tolentino

Nome: Rogério
Lanza
Tolentino
Nascimento: 15 de Outubro de 1949
(63 anos)
Perfil: É advogado e era
sócio das empresas de Marcos Valério envolvidas no escândalo do mensalão.
Acusação: Participou, segundo a denúncia, da negociação dos empréstimos e
ajudou a montar o esquema de distribuição dos recursos para os políticos.
Defesa: Afirma que os empréstimos
foram regulares. Nega ter participado da
distribuição do dinheiro.
Decisão: Tolentino foi condenado por
formação de quadrilha, corrupção ativa e
lavagem de dinheiro, e a uma pena de 8
anos e 5 meses de prisão, mais o pagamento de R$ 312 mil em multas.

Emerson Palmieri

N o m e :
Emerson Eloy
Palmieri
Nascimento: 2 de Março
de 1952 (61
anos)
Perfil:
Foi
primeiro-secretário do PTB
e
trabalhava
como tesoureiro informal do
partido, ajudando na arrecadação de recursos. Quando o escândalo veio à tona,
pediu demissão da diretoria de Administração e Finanças da Embratur, cargo que
ocupava desde 2003.
Acusação: De acordo com a denúncia,
participou das negociações em que o PT
prometeu arranjar R$ 20 milhões para o
PTB. Teria recebido do valerioduto R$ 4
milhões para o partido.
Defesa: Afirma que cumpria ordens
da direção do PTB, sem autonomia para
tomar decisões sozinho. Nega que fosse
tesoureiro informal do partido.
Decisão: Emerson Palmieri foi condenado por corrupção passiva e lavagem
de dinheiro, e a uma pena de 4 anos de
prisão, mais o pagamento de R$ 228 mil
em multas.

José Borba

Nome: José
Rodrigues
Borba
Nascimento: 14 de Julho
de 1949 (64
anos)
Perfil: Atualmente prefeito
de Jandaia do
Sul (PR) pelo
PP, José Borba
era deputado
federal
pelo
PMDB-PR na
época
das
denúncias do
mensalão. Em 2005, renunciou à cadeira
na Câmara para evitar ser cassado.
Acusação: Segundo a denúncia, ele recebeu R$ 200 mil do valerioduto para votar
a favor do governo.
Defesa: Nega ter recebido o dinheiro e
diz que apoiava o governo por convicção.
Decisão: José Borba foi condenado
por corrupção passiva, e a uma pena de
2 anos e 6 meses em regime aberto, mais
o pagamento de R$ 390 mil em multas.
Seu tempo de prisão foi convertido em um
pagamento de 300 salários mínimos e restrição de interdição temporária de direitos,
como de exercer cargo ou função.

Pedro Corrêa

Nome: Pedro da Silva
Corrêa de Oliveira Andrade
Neto
Nascimento: 7 de Janeiro de 1948 (65
anos)
Perfil: Durante o escândalo
do
mensalão, era
presidente do PP estava em seu sexto
mandato. Foi cassado em 2006.
Acusação: Segundo a Procuradoria,
como presidente do PP, ele participou das
negociações que levaram ao repasse de
pelo menos R$ 3 milhões do valerioduto
e ao uso da corretora Bônus Banval para
distribuir o dinheiro.
Defesa: Admite ter recebido apenas R$
700 mil para ajudar o ex-deputado Ronivon Santiago (AC) a pagar advogados. A
defesa diz que o partido já era da base
governista e não faria sentido seus deputados receberem para votar a favor do
governo.
Decisão: Corrêa foi condenado por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro
e corrupção passiva, e a uma pena de 9
anos e 5 meses de prisão, mais o pagamento de R$ 1,132 milhão em multas.

Sílvio Pereira

Nome: Sílvio
José Pereira
Nascimento: 4 de Maio
de 1961 (52
anos)
Perfil: Era
secretário-geral do PT, mas
pediu a desfiliação durante
o escândalo.
Depois da eleição de Lula,
em 2002, organizou a relação
de todos os
cargos federais e negociou sua distribuição entre membros do PT e aliados. Não
tinha cargo no governo, mas despachava
regularmente no Planalto. Foi excluído do
processo após fazer acordo com a Justiça.
Saiu do PT e se afastou da política. Hoje,
trabalha no restaurante de sua família em
Osasco (SP).
Acusação: Como secretário-geral do
PT, participou das negociações com os
partidos que apoiaram o governo Lula no
Congresso, segundo a denúncia.
Defesa: Negou a existência do mensalão. Fez acordo com a Justiça para
livrar-se do processo cumprindo pena alternativa. Prestou 750 horas de serviços
comunitários durante três anos.

Enivaldo Quadrado

Nome: Enivaldo
Quadrado
Perfil: Era
sócio-proprietário da Bônus
Banval. A corretora teve seu
registro cancelado em 2009.
Acusação:
Recebeu, segundo a Procuradoria, R$ 11 milhões do valerioduto para
repassar o dinheiro a pessoas ligadas ao
PP.
Defesa: Diz que desconhecia a origem
ilícita dos recursos e os destinatários dos
repasses indicados por Marcos Valério.
Decisão: Enivaldo Quadrado foi condenado por formação de quadrilha e lavagem
de dinheiro, e a uma pena de 5 anos e 9
meses de prisão, mais o pagamento de R$
528 mil em multas.

José Dirceu

Nome: José
Dirceu de Oliveira e Silva
Nascimento: 16 de Março de 1946 (67
anos)
Perfil: Em
2005, era ministro da Casa
Civil e deixou
o cargo após
o escândalo.
Um dos principais líderes do PT, começou sua carreira
política como líder estudantil e foi preso
pelo regime militar em 1968. Depois de
um exílio em Cuba, voltou ao Brasil clandestinamente em 1974. Recebeu a anistia
em 1979 e ajudou a fundar o PT em 1980.
Com o mandato de deputado cassado em
2005, tornou-se inelegível até 2015. Virou
consultor de empresas e mantém influência no partido.
Acusação: Chefe da campanha que
elegeu o ex-presidente Lula em 2002, negociou, segundo a Procuradoria, acordos
com os partidos políticos que apoiaram o
novo governo e a criação de um esquema
clandestino de financiamento que distribuiu recursos ao PT e a seus aliados para
garantir apoio no Congresso
Defesa: Afirma que se desligou do PT
quando assumiu a chefia da Casa Civil e
não participou das ações do partido, que
eram de responsabilidade de seus dirigentes. Diz que nunca teve relações próximas
com Marcos Valério e outros operadores
do esquema e nega ter comprado votos no
Congresso.
Decisão: José Dirceu foi condenado por
corrupção ativa e formação de quadrilha,
e a uma pena de 10 anos e 10 meses de
prisão, mais o pagamento de R$ 676 mil
em multas.

Pedro Henry

Nome: Pedro Henry Neto
Nascimento: 19 de Março de 1957 (56
anos)
Perfil: Era
líder do PP
na
Câmara quando o
mensalão veio
à tona. Além
do escândalo,
é acusado de
envolvimento na Máfia das Sanguessugas, esquema de licitações irregulares
para compra de ambulâncias. Foi secretário de Saúde de Cuiabá, e atualmente
exerce seu quinto mandato na Câmara.
Acusação: A Procuradoria diz que ele
participou das negociações que levaram
ao repasse de pelo menos R$ 3 milhões
do valerioduto para o PP e ao uso da
corretora Bônus Banval para distribuir o
dinheiro.
Defesa: Nega ter tratado de assuntos
financeiros com o PT e diz que não tinha
conhecimento da origem ilegal dos valores
recebidos pelo PP.
Decisão: Henry foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e a
uma pena de 7 anos e 2 meses de prisão
em regime semiaberto, mais o pagamento
de R$ 962 mil em multas.

Simone Vasconcelos

Nome: Simone
Reis
Lobo de Vasconcelos
Nascimento: 12 de Março de 1957 (56
anos)
Perfil: Era
diretora
financeira
da
SMP&B
na
época do mensalão. Deixou a agência e
hoje trabalha em uma empresa de pesquisas em Belo Horizonte.
Acusação: Procuradoria afirma que ela
distribuiu o dinheiro do valerioduto, dando
instruções ao Banco Rural, sacando cheques na boca do caixa e fazendo pagamentos pessoalmente.
Defesa: Admite ter entregado o dinheiro, mas diz que cumpria ordens de Marcos
Valério e seus sócios, sem saber o objetivo
dos pagamentos.
Decisão: Simone foi condenada por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro,
corrupção ativa e evasão de divisas, e a
uma pena de 12 anos, sete meses e 20
dias de prisão, mais o pagamento de R$
374 mil em multas.
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Governo de Minas propõe benefícios para servidores da saúde

Representantes das Secretarias de Estado de Saúde
(SES) e de Planejamento e
Gestão (Seplag) apresentaram, na sexta-feira (13),
retorno sobre as negociações com o Sindicato dos
Trabalhadores da Saúde
(Sind-Saúde). Na reunião, o
Governo de Minas anunciou
a criação de 1.377 cargos de
provimento efetivo para atuar na Fundação Hospitalar

do Estado de Minas Gerais
(Fhemig) e o atendimento a
outros pedidos.
A emenda ao Projeto de
Lei nº 3.874/2013 para criar
os cargos já está tramitando
na Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG). Esse
benefício atende à reivindicação dos profissionais da
saúde, vai suprir a necessidade de pessoal e ampliar a
possibilidade de mais profis-

sionais optarem pela carga
horária de 30 horas, como
prevê o Decreto 45.926/12,
com remuneração proporcional. Do total de vagas,
1.271 serão para profissionais de enfermagem e 106
para analista de gestão e assistência à saúde.
De acordo com a Fhemig, desde a publicação do
Decreto, aproximadamente
1.000 enfermeiros e técni-

cos em enfermagem
já fizeram
a opção e
estão trabalhando
com carga
horária de
30 horas.
O Decreto
estipula que essa jornada é
possível, conforme interesse
da administração pública,

desde que
não
haja
prejuízo
para a continuidade
da
prestação dos
serviços da
Fhemig à
população.
Participaram da reunião
o secretário-adjunto da SES,
Francisco Antônio Tava-

res Júnior, a subsecretária
de Gestão de Pessoas da
Seplag, Fernanda Neves, a
assessora-chefe de Relações
Sindicais da Seplag, Helga
Beatriz Gonçalves, o presidente do Sind-Saúde/MG,
Renato Almeida de Barros,
e representantes da Fhemig,
da Fundação Ezequiel Dias
(Funed), Escola de Saúde
Pública (ESP) e da Fundação Hemominas.
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Câmara de Manhuaçu quer que TCE apure
divergências em prestação de contas da Prefeitura

Durante a sessão ordinária
da quinta-feira, 05 de setembro, o Presidente da Câmara
Municipal de Manhuaçu,
Maurício de Oliveira Júnior, comunicou ao plenário
sua intenção de solicitar ao

TCE-MG (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais) uma Ação Fiscalizatória nas contas do Executivo
Municipal, visando apurar
as divergências na prestação
de contas apresentada pela

Prefeitura, em audiência
pública ocorrida no dia 3 de
setembro.
Na ocasião, dados relacionados a setores como a
Saúde e Educação apresentavam índices de investi-

PL que limita espera em supermercados
pronto para Plenário
Comissão de Fiscalização Financeira dá aval a proposição que
fixa máximo de 20 minutos para atendimento nos caixas.

Vinte minutos, entre o
dia 30 de um mês e o dia 10
do mês subsequente, e dez
minutos, nos demais dias.
Esse é o tempo máximo de
espera em supermercados
e estabelecimentos congêneres fixado pelo Projeto
de Lei (PL) 3.248/12, de
autoria do deputado Arlen
Santiago (PTB). A proposição recebeu na quarta-feira (21/8/13) parecer pela
aprovação, em sua forma
original, da Comissão de
Fiscalização Financeira e
Orçamentária (FFO) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Desta
forma, o projeto está pronto
para ser votado no Plenário
em 1º turno.
O texto do projeto estabelece que os estabelecimentos
comerciais ficam obrigados
a manter, na linha de caixas,
funcionários suficientes para
permitir que os consumidores sejam atendidos em
“tempo razoável”, fixando
os limites de espera. A marcação desse tempo seria delimitada pela marcação dos
horários de ingresso e saída
deste setor, devendo os comerciantes afixar avisos informando o número e a determinação da futura lei, bem
como o telefone do órgão
responsável pela fiscalização.
Em caso de descumprimento, o estabelecimento
pode ser multado ou até
mesmo fechado até que
comprove que aumentou
o número de funcionários
nos caixas. O relator da
proposição foi o deputado
Zé Maia (PSDB), presidente
da FFO.
A FFO também aprovou
parecer favorável ao PL
1.346/11, dos deputados
André Quintão e Durval
Ângelo, ambos do PT, que
estabelece diretrizes para as
políticas públicas de combate à discriminação racial. O relator, Lafayette de
Andrada (PSDB), opinou
aprovação da proposição
na forma do substitutivo nº
2, da Comissão de Direitos
Humanos, com a emenda nº
1, da Comissão de Administração Pública, e ainda com

A proposição foi relatada
pelo deputado deputado
Sebastião Costa (PPS)

a emenda nº 2, da própria
FFO. O projeto agora já
pode ser votado em 1º turno
pelo Plenário.
O substitutivo nº 2 manteve o teor do substitutivo
anterior, apresentado pela
Comissão de Constituição
e Justiça, agregando elementos da antropologia e
da genética contemporânea
para aprimorar a proposição,
mesmo objetivo da emenda n° 1. O parecer da FFO
aponta que, com a supressão
do artigo 23 do projeto original, que tratava da criação
de um fundo, dentre outros
que dispunham sobre a realização de ações e a criação
de políticas específicas, não
há mais dispositivos que
causem impacto financeiroorçamentário. A emenda nº
2 desta comissão, aponta o
parecer, determina como
objetivo da política de que
trata o projeto o estímulo a
adoção de ações afirmativas,
sem, entretanto, abranger
matéria relativa a regulamento e cair em uma concepção racialista.
Capacitação profissional Já o PL 1.794/2011, da deputada Rosângela Reis (PV),
que institui o Programa
Estadual de Capacitação e
Qualificação Social e Profissional (PEQ-MG), também
teve parecer favorável, mas
na forma do substitutivo nº
2, da Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação
Social, e com a emenda nº
1, que o parecer traz. O parecer, também de Lafayette

de Andrada, opina ainda
pela rejeição do substitutivo
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
O substitutivo n° 2 conferiu maior abrangência e
generalidade à política estadual, excluindo dispositivos relativos à capacitação
de servidores públicos, entre outras mudanças. Já a
emenda da FFO visa a suprimir o artigo 6°, excluindo
a possibilidade de parcerias
público-privadas
(PPPs)
para a promoção de formação inicial, já que os serviços públicos em educação
já contemplariam tal iniciativa. Com essas mudanças, o
projeto já pode ir a Plenário
em 1º turno.
Transporte coletivo –
Outros dois projetos apreciados pela FFO tratam do
transporte coletivo de passageiros. O PL 1.568/11, do
deputado Leonardo Moreira
(PSDB), obriga as empresas
permissionárias ou concessionárias do transporte intermunicipal e interestadual
a instalar lixeiras nos veículos, que viriam acompanhadas de mensagens educativas sobre preservação
ambiental. A proposição
foi relatada pelo deputado
deputado Sebastião Costa
(PPS), que opinou pela
aprovação na forma do substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça,
que visou apenas aprimorar
o texto original. Com isso, o
projeto já pode ser votado
em 1º turno no Plenário.
Por fim, o PL 2.338/11, do
deputado Bonifácio Mourão
(PSDB), que tramita em 1º
turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de que, em 60%
de toda a frota de veículos
do Poder Executivo ou que
a ele preste serviços, sejam
utilizados pneus reformados. O relator, novamente
Lafayette de Andrada, teve
requerimento
aprovado
para que a proposição seja
encaminhada em diligência
à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (Seplag). O objetivo é estimar
o impacto financeiro antes
que ele emita o seu parecer.

mento diferentes no telão,
em comparação aos relatórios enviados para a Casa
Legislativa e o Tribunal de
Contas. As diferenças entre
os índices expressam um
valor aproximado de R$
10.000.000,00. Ainda em
seu pronunciamento, Maurício Júnior também solicitou
que a Ação Fiscalizatória
ocorra na Câmara Municipal. “Analisando melhor
os fatos e a repercussão
que vem tomando esta divergência, entendi por bem
comunicar aos vereadores
que pedirei ao Tribunal de
Contas do Estado que venha
proceder na Prefeitura uma
Ação Fiscalizatória, para
apurar qual a razão desta divergência, apurar possíveis
falhas. Adiantei-me também
àqueles que dizem que estamos aqui somente para
jogar pedras. Não! Nosso
trabalho aqui é um trabalho
sério, e, também pedirei ao
Tribunal de Contas para que
venha passar o pente-fino
na Câmara, venha avaliar
as nossas contas. Aqui está
tudo em ordem. Temos muito zelo, cumprimos integral
e fielmente as Leis. O que
não podemos é tratar com
descaso, com jeitinho, a coisa pública. Tudo deve ser levado com muita seriedade”,
afirmou o Presidente.
Projetos aprovados: Durante a sessão ordinária, foi
aprovado o Projeto de Lei
nº 063/2013, de autoria do
Executivo Municipal, que
“Autoriza o Município a
doar área à Associação dos
Comerciantes de Defensivos das Matas de Minas
Gerais (ADEMIG) e dá outras providências”. Também
foi dada ciência ao plenário
de dois Projetos de Lei. Um
deles (nº 065/2013), “Altera
a Lei Municipal nº 2.418, de
30 de janeiro de 2004, criando cargos e aumentando o
número de vagas e dá outras
providências”, e, o outro (nº
066/2013), que “Dispõe sobre Contratação Temporária
por Excepcional Interesse
Público no Âmbito do Poder Executivo Municipal e dá
outras providências”.
O 2º Secretário da Mesa
Diretora, Vereador Francisco de Assis Dutra (Chico
do Juquinha), comemorou
a aprovação do Projeto de
Lei relacionado à doação
de área do município para
a ADEMIG, considerando
o ato como positivo para o
setor ambiental da região.
“Fico feliz pela aprovação
unânime do Projeto que tratou da doação de área para
a ADEMIG, entidade que
se destacou como a 2ª no
Estado, em arrecadação de
embalagens de agrotóxicos.

Embora utilizando esta área
desde 2001, a associação
ainda não tinha a documentação de doação do imóvel,
necessária para a captação
dos mais diversos investimentos”, destacou Chico do
Juquinha.
Anteriormente, na sessão
legislativa extraordinária de
terça-feira, 03, a Câmara havia aprovado outro Projeto
de Lei de autoria do Executivo Municipal, autorizando
a liberação de recursos da
ordem de R$ 10 mil para o
enduro – realizado na quinta-feira, 05, em Manhuaçu.
Saúde: O Vereador Paulo
Cesar Altino manifestou sua
preocupação com o setor de
atendimento à população
na área da Saúde. “Nossa
preocupação com a Saúde
é muito grande. Tenho
questionado o Secretário,
que vem tentando fazer o
melhor; tenho questionado
funcionários que atuam em
setores onde não deveriam
estar, como é o caso do setor
de atendimento/ recepção
aos pacientes. As pessoas
quando buscam um atendimento na área da Saúde
pública, precisam também
de carinho porque, na maioria das vezes, as mesmas
estão debilitadas. Às vezes,
determinados funcionários
nem olham para a pessoa
que está à sua frente, durante
o atendimento. Tenho conversado com o Secretário
de Saúde a respeito disto, e,
este, informou que tomará
providências. A Saúde é
primordial e é preciso haver
carinho com as pessoas”, argumentou o Paulo Altino.
Requerimento: O Presidente Maurício de Oliveira
Júnior apresentou Requerimento (nº 049/2013) quanto
ao encaminhamento de ofí-

cio ao DNIT e para o Ministério Público Federal, solicitando providências com
relação ao elevado número
de acidentes no km 596,
da BR-116, no limite entre
Manhuaçu e São João do
Manhuaçu. “Vidas e mais
vidas vêm sendo ceifadas na
BR-116. Nós não podemos
deixar isto continuar. Algo
tem que ser feito. Vamos
cobrar providências”, ressaltou Maurício.
Ainda durante a reunião,
os vereadores apresentaram
Indicações solicitando obras
e serviços diversos para a
população.
Indicações: Anízio Gonçalves de Souza
*Nº 376/2013 – Reivindica a troca do filtro e a
colocação de mais um reservatório de água no B. Bela
Vista;
*Nº 377/2013 – Solicita
a colocação de mais um
reservatório de água no B.
Catuaí;
*Nº 378/2013 – Reivindica a colocação de mais um
reservatório de água no B.
Santa Terezinha.
João Gonçalves Linhares
Júnior
*Nº 387/2013 – Solicita a
recuperação do calçamento
na R. Doze de Outubro, no
B. Nossa Senhora Aparecida;
*Nº 388/2013 – Indica a
construção de muro de arrimo na R. São Lucas, nº 22,
próximo a Escadaria São
Gabriel, no B. Santa Terezinha;
*Nº 402/2013 – Reivindica obras de patrolamento
e cascalhamento na estrada
da Roça Grande, em trecho
próximo à Escola Mun. Moacir Pena.
Assessoria de Comunicação C.M.M
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Formatura da 1ª Turma do Programa Guardiões de Defesa Social em Lajinha

Aconteceu na noite de
quarta-feira, dia 11, no Poliesportivo de Lajinha, a
formatura da primeira turma de alunos do Programa
GUARDIÕES DE DEFESA SOCIAL, desenvolvido na E.M. Paulo Hastenreiter Portes, do município
de Lajinha, na E.E. Manoel
Felisberto Pereira Alvim,
do município de Chalé e na
E.E. Orozimbo Gomes de
Morais, do município de
São José do Mantimento.
O programa GUARDIÕES DE DEFESA SOCIAL é uma iniciativa do
11º Batalhão de Polícia
Militar e foi elaborado visando a criação de estratégias e intervenções diretas
nos diversos educandários,
bem como junto às famílias
dos jovens assistidos, de
maneira sistêmica e aliada
a profissionais de outros setores que pudessem auxiliar
no processo de orientação
aos jovens, revestindo-se
de grande importância e

significado, pois tem como
público-alvo crianças e adolescentes envolvidos em situações de risco variadas.
No evento estavam presentes autoridades civis e
militares, além de aproximadamente 120 formandos
que durante 4 meses foram
capacitados pelos instrutores do Programa: Cabo Erivelton, Soldado Leonardo
Mota e Soldado Matos

Guardioes-Defesa-Social-Alto-JequitibaA Polícia Militar de Alto Jequitibá realizou na tarde da quinta-feira,
12/09/13, uma linda cerimônia de formatura dos alunos
atendidos pelo Programa
Guardiões de Defesa Social
(GDS).
Durante a cerimônia os alunos receberam um certificado
através do qual, os alunos
selaram um compromisso
em serem multiplicadores
dos conceitos aprendidos,
servindo como exemplos

para outros alunos ainda não
alcançados pelo Programa
GDS, atuando indiretamente
na percepção e formação daqueles jovens.
O instrutor do Programa
GDS, Sd Batista , proferiu
um discurso onde agradeceu
o prestígio das autoridades
e demais presentes e a confiança dos patrocinadores
daquele evento bem como o
apoio da direção da Escola
Reverendo Cícero Siqueira.
Ao final concitou a todos a
apoiarem o Programa GDS.

O programa GUARDIÕES DE DEFESA SOCIAL é uma iniciativa do 11º Batalhão de Polícia Militar e foi elaborado visando a
criação de estratégias e intervenções diretas nos diversos educandários. Prefeito de Lucinho de Lajinha esteve presente

Sargento Eros e Sd Vital dedicados instrutores Proerd
Uma escola a favor da vida

Formatura Programa
Guardiões de Defesa
Social Alto Jequitibá

Repórter Nacari e o Diretor Celso Lopes Fidelis

A

Tv Carangola recebeu na terça-feira, 10
de setembro o Sgt.
Eros e Sd. Vital da 75ª Cia
PM de Carangola, onde gravaram um programa que irá
ao ar semana que vem, na
oportunidade os instrutores
do Proerd foram entrevistado pelo repórter Nacari
no Studio da Tv Carangola, destacando o projeto de
fundamental importância
na prevenção contra uso de
drogas nas escolas.
Trabalho desenvolvido
com muito êxito pela 75ª
Cia de Policia, sob o Comando do Major Florindo,
e que na equipe de monitores Proerd, o Sgt. Eros e Sd.
Vital, atendendo a oito mu-

nicípios e aproximadamente 40
escolas.
Na oportunidade o Sargento
Eros fala de sua
satisfação
em
participar de um
programa que ao
longo dos anos
vem orientando
alunos e familiares prevenindo os jovens de
ingressarem no
mundo das drogas. Sgt Eros
já teve a honra
de ser Policial
Proerd de 2010.
Destaque a excelência do
Prêmio de melhor Instrutor
do Estado de Minas Gerais,
ao Sgt PM Eros, Carangolense, que recebeu o mérito
e como prêmio viajou para
os Estados Unidos, estado
do Tenesee.
Também na oportunidade
Nacari entrevistou o Pro-

Canal aberto UHF 42 para Carangola e breve online
www.tvcarangola.com.br. Professor Sebastião Vilmar e
Nacari Tel/fax; (32) 3741 7064

Sgt. Eros e Sd. Vital da 75ª Cia PM de Carangola
entrevistados pelo repórter Nacari

fessor Sebastião Vilmar, que
falou de sua trajetória em escolas da Região, dentre elas
Ipatinga e na Faculdade de
Caratinga.
Projetos e destaques de
grandes importância para a
cidade, não podem ficar no
anonimato, a TV Carangola,
abraça a proposta de ser o ca-

nal que sintoniza você com
tudo que destaque em nossa
terra. Continue ligado.
Canal aberto UHF 42 para
Carangola e breve online
www.tvcarangola.com.br
Direção de Celso Lopes
Fidelis, Por Ueziler Nacari
(Nacari) Tel/fax; (32) 3741
7064
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Três mortes em um acidente na BR-116
Manhuaçu/MG. Três
pessoas morreram em grave
acidente por volta de 6 horas da manhã do dia 13 de
setembro no km 568 da BR116, na região próxima a Soledade, comunidade na zona
rural de Manhuaçu.
O caminhoneiro Gilberto Batista seguia no sentido Caratinga para Realeza
quando encontrou com o
Santana, no sentindo contrário, invadindo a pista
dele. O veículo atingiu a
lateral e chegou a arrancar
uma das rodas traseiras do
caminhão Mercedes Benz
1513, placa GPN 6886/Santa

Cocaína e maconha apreendidos
em Manhumirim

Diante de diversas denúncias do envolvimento de um
indivíduo, morador da Rua
Pirapetinga, no trevo de saída para Manhuaçu com o
tráfico de drogas, a Polícia
Militar, após proceder aos
levantamentos e coleta de
dados necessários para a
confirmação da veracidade
das denúncias, solicitou, e
a MM Juíza de Direito da
Comarca de Manhumirim,
expediu o competente Mandado de Busca e Apreensão
em desfavor do denunciado.
Sexta-feira 6 de setembro,
a Polícia Militar de Manhumirim montou uma operação com a finalidade de dar
cumprimento ao mandado
direcionando uma equipe
de policiais para a residência
do denunciado, deparando
com sua esposa e um amigo
da família, oriundo do Rio
de Janeiro, que está residindo com eles.
Após as medidas legais
pertinentes, foi feito a entrada na residência e iniciada
a busca domiciliar sendo
encontrado no fundo do
guarda roupas, no quarto do
casal, enrolado em um pano
de prato, 08 (oito) papelotes de cocaína e embaixo
do colchão R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) em mo-

eda corrente e uma agenda
com anotações diversas.
Em continuidade às buscas, foram encontrados diversos pedaços pequenos de
sacolas plásticas, comumente utilizadas para embalar
cocaína em pequenas porções para serem vendidas
aos usuários e também sacolas tipo “chup chup”, também comumente utilizadas
para embalar drogas.
Durante as buscas, os policiais chegaram a um cômodo no fundo do quintal observando que se encontrava
trancado, mas ao pegarem o
molho de chaves que estava
na porta de entrada da casa
do autor, encontraram ali a
chave do aludido cômodo. Ao
abrir a fechadura localizaram
no interior do cômodo 20
(vinte) papelotes grandes de
cocaína, comumente vendido
pelos traficantes a R$ 50,00
(cinquenta reais), 11 (onze)
papelotes menores, vendidos
normalmente por R$ 30,00
(trinta reais), 08 (oito) buchas de maconha vendidas
em torno de R$ 10,00 (dez
reais) cada e 01 (um) tablete
de maconha prensada, tudo
acondicionado em dois potes
de margarina.
Uma outra equipe foi direcionada ao ponto comer-

cial, onde o denunciado e
seu filho se encontravam e
após as medidas legais cabíveis, iniciaram as buscas, localizando e recolhendo três
aparelhos celulares, um chip
e R$ 86,00 (oitenta e seis
reais) em moeda corrente,
material este de procedência
duvidosa.
Foram apreendidos diversos materiais de origem
duvidosa na residência do
denunciado, entre estes,
quatorze aparelhos celulares, um receptor SKY, dois
receptores Tec Sat, uma câmera digital um notebook
que foi constatado tratar-se
de produto de furto na casa
de um cidadão, o qual o reconheceu e afirmou que no
dia da prisão do autor do
furto, este dissera que teria
trocado o notebook em crack no trevo, além de vários
outros objetos.
O denunciado, seu filho e
o amigo da família que reside junto a eles foram presos
por Tráfico de drogas, Associação para o tráfico e receptação, sendo conduzidos
à Delegacia de Polícia onde
foram autuados em flagrante e recolhidos à Cadeia Pública de Manhumirim.
Polícia Militar
de Manhumirim

Bárbara do Leste.
“O carro já fez a curva em
duas rodas invadindo a pista
em que eu estava. Eles deveriam estar correndo muito”,
contou o motorista. O caminhão ainda rodou na pista e
parou na posição contrária.
Com a força do impacto,
o carro ficou destruído. A
passageira Tânia Regina da
Silva, 41 anos, e o motorista
Izaltino Soares Rodrigues, 46
anos, morrreram no local.
O passageiro Sidney José
Rodrigues Santiago, 47 anos,
foi socorrido com ferimentos graves. A terceira vítima
foi socorrida pelo Corpo de

Bombeiros com ferimentos
graves. “Quando chegamos,
duas vítimas já não apresentavam sinais vitais. Tomamos a providências para
retirar o terceiro ferido do
veículo e encaminhar para
a UPA”, conta o Sargento
Cláudio do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu.
Sidney chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos e também faleceu.
Izaltino era de Ubaporanga, enquanto Tânia e Sidnei
do Rio de Janeiro. A Polícia
Rodoviária Federal registrou a ocorrência.
Policia e Cia

Policial é preso por matar deficiente mental

Rio Casca/MG - Está
detido e deve ser encaminhado para a Companhia da Polícia Militar em Ponte Nova,
um militar que atirou e matou um homem durante uma
abordagem, na tarde de quinta-feira (5), em Rio Casca.
A PM afirma que o militar
agiu em legítima defesa, porque o homem estaria armado
com um canivete. Já moradores do bairro Alta Vista, onde
aconteceu o crime, disseram
que ninguém viu qualquer
arma com a vítima, que teria
sido atingida no peito, e acrescentaram que ela era portadora de deficiência mental.
Segundo três moradores da
região, o PM, cujo nome e patente não foram divulgados,
estava revistando a vítima,

José Carlos - conhecido na
cidade como Ninja -, quando
houve uma discussão entre
eles. O policial, então, teria
atirado no peito do homem a
uma distância aproximada de
2,5 m. De acordo com a Polícia Militar de Rio Casca, porém, José Carlos teria tentado
agredir o policial durante a
abordagem. "O homem estava armado e, para proteger a
própria vida, o militar disparou", contou o tenente Gustavo, da PM de Rio Casca.
A polícia não confirmou se
a vítima era deficiente mental, e o hospital para onde o
homem chegou a ser levado
informou que não vai dar declaração sobre o paciente.
A PM em Ponte Nova deve
abrir um processo adminis-

trativo para apurar o caso,
que só deve ser encaminhado à Corregedoria da corporação caso não haja solução
local. "Casos dessa natureza
são resolvidos pelo batalhão",
afirmou o major Oswaldo, da
equipe de Prevenção e Qualidade da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais.
O corpo encontra-se no
Instituto Médico Legal (IML)
de Ponte Nova, onde aguarda por necropsia. De acordo
com a Polícia Civil de Ponte
Nova, o procedimento deve
acontecer durante a madrugada desta sexta-feira (6) após
o depoimento da família. A
investigação do crime será
realizada pela Polícia Civil de
Rio Casca.
Jornal O Tempo

Lajinha/MG.
Na noite do dia 08
de setembro a Polícia
Militar de Lajinha
atendeu a uma ocorrência
envolvendo
Dalmar Dias Costa,
vulgo “Pastor”, onde
as informações davam conta de que ele havia
agredido sua amásia.
Naquela oportunidade as
equipes policiais fizeram ras-

treamento, contudo
não conseguiram localizar o autor.
Ao ser realizada a
consulta dos dados do
indivíduo, os policiais
constataram a existência de três mandados
de prisão em desfavor
de “Pastor”.
No dia seguinte, por volta
das 11 horas, outra equipe
policial logrou êxito na loca-

lização e abordagem ao referido cidadão, sendo ele preso
em virtude dos mandados e
recolhido à cadeia pública de
Lajinha.Dalmar Dias Costa
possui inúmeras passagens e
responde a inúmeros processos por furto na comarca de
Medina/MG.
A prisão de “Pastor” poderá auxiliar nas investigações
de outros furtos ocorridos em
Lajinha e região.

PM prende acusado de vários furtos em Lajinha

Tentativa de homicídio em Lajinha

Na manhã de quarta-feira
equipes da Polícia Militar
compareceram no bairro Honorato em Lajinha, local onde
havia uma vítima alvejada
com um disparo de arma de
fogo. A vítima de 35 anos,
moradora do bairro foi socorrida por populares até a Unidade de Pronto Atendimento
em Lajinha e posteriormente
transferida para o Hospital
César Leite em Manhuaçu,
para a retirada do projétil que
se alojou no rosto da vítima.
Durante rastreamento pelo

bairro os policiais militares
depararam com os autores,
sendo um senhor de 54 anos
e seu filho, um adolescente
de 17 anos, com quem foi encontrada um revólver calibre
0.32, arma utilizada do crime.
Após a abordagem policial
o menor confessou ser ele
o autor do disparo, alegando que cometeu o crime por
acreditar que a vítima seria
um pistoleiro contratado para
matar sua família e que desconfiou da vítima por ela estar rondando a casa da família

em uma motocicleta.
Ainda segundo o menor,
ouviu de várias moradores do
bairro o comentário de que
pessoas envolvidas com o
tráfico estariam dizendo que
iriam atentar contra a vida de
seus familiares por acreditar
que eles estariam fazendo
denúncias sobre o tráfico no
bairro, o que o levou a adquirir a arma e praticar o crime.
Os autores foram presos e
encaminhados para a Delegacia de Lajinha juntamente
com arma apreendida.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Caráter” Poucos
têm. Alguns fingem
ter, e muitos esqueceram o que significa.
— Renato Russo
A dúvida é o preço
da pureza.
É inútil ter certeza.
— Humberto
Gessinger
Sabio é o ser humano
que tem coragem de
ir diante do espelho
da sua alma para reconhecer seus erros
e fracassos e utilizálos para plantar as
mais belas sementes
no terreno de sua
inteligência.
— Augusto Cury
Falar a verdade é
difícil, mas a consequência da mentira é
bem pior.
— Juliana Costa.

Pr. João Soares
da Fonseca

Mitos e verdades sobre o diabetes
1.Diabetes é contagioso
Mito: o diabetes não passa de pessoa
para pessoa. É preciso acabar com essa
discriminação de que o diabético não pode
ter emprego, amigos e vida social. O que
acontece é que, em especial no tipo 1, há
uma propensão genética para se ter a doença e não uma transmissão comum. "Temos exemplos de mães diabéticas que tem
filhos totalmente saudáveis", explica a nutricionista.
2.Canela ajuda a controlar o diabetes
Mito: não tem nenhum estudo científico
que comprove isso. Existem alguns estudos em relação à canela, porém são estudos
preliminares, que merecem mais esclarecimentos para provar esse efeito satisfatório.
"É melhor não seguir nada que não seja
comprovado, afinal, trata-se de um problema crônico e qualquer descuido pode piorar a situação"
3.Diabético pode consumir mel, açúcar
mascavo e caldo de cana sem problemas
Mito: apesar de naturais, estes alimentos
tem açúcar do tipo sacarose, maior vilã dos
diabéticos. "Hoje, os padrões internacionais já liberam que 10% dos carboidratos
ingeridos podem ser sacarose, mas sem o
controle e a compensação, os níveis de glicose podem subir e desencadear uma crise", explica Patrícia. "O diabético até pode

consumir, mas ele deve ter noção de que
não pode abusar e compensar com equilíbrio na dieta", continua.
4.Alguns alimentos ajudam a controlar os níveis de glicose no sangue auxiliando o tratamento do diabetes
Verdade: Sim. Isso por conta do Índice
Glicêmico (IG) dos alimentos. Quando um
alimento tem o índice glicêmico baixo, ele
retarda a absorção da glicose pelo sangue
e, portanto estabiliza a doença. Mas, quando o índice é alto, esta absorção é rápida
e acelera o aumento das taxas de glicose
no sangue. "Alimentos integrais, iogurtes
sem açúcar, maçã, pera, feijão, lentilha e
manga, podem ser considerados indutores
deste controle, por isso ajudam a amenizar
os sintomas da doença, já os de alto índice,
como batata e demais carboidratos, aumentam o problema"
Deve-se substituir o açúcar dos alimentos por adoçante
Verdade: os adoçantes foram feitos
exatamente para os diabéticos ou para
quem está de dieta, porém, para pessoas
que não têm nenhuma disfunção, existe
um limite para seu uso. "O valor diário
recomendado de aspartame, por exemplo,
é 40 mg por kg, já no ciclamato, este número é bem menor, 11 mg", explica a nutricionista.

Caráter” Poucos
têm. Alguns fingem
ter, e muitos esqueceram o que significa.
— Renato Russo
O que tiver que ser,
um dia será. E o que
não tiver que ser,
deixa pra lá.
— Caio Fernando
Abreu
Saudades não é um
sentimento, é um
estado de espirito.
- Carolina Pinho
Você fica quieto,
enquanto acontece
uma guerra dentro
de você.
— Orquestrando

Rocambole com massa de Nescau
e leite ninho

INGREDIENTES

Para massa:
1 lata pequena de Nescau
1/2 lata de leite ninho desnatado
1 lata de leite moça
Para o recheio:
1 lata de leite moça
100 g de coco ralado
MODO DE PREPARO
Para a massa:
Misture todos os ingredientes em uma vasilha grande
e vá misturando com as mãos
até desgrudar, caso seja necessário coloque um pouco

mais de leite ninho
na massa
Depois abra a massa sobre um papel
manteiga ou alumínio
deixando-a no formato e na espessura
de rocambole, mais
ou menos 1 cm
Para o recheio:
Leve ao fogo
mexendo sempre
até desgrudar da
panela e formar um
doce, beijo, deixe
esfriar um pouco mais com ele
ainda morno espalhe por cima
da massa deixando um espaço
nas laterais

Depois é só enrolar no papel com cuidado pelos lados
maiores. Leve ao congelador
Depois de gelado pode
colocar na geladeira

jsfonseca@pibrj.org.br

Morreu por desprezar o perdão

Roubar é crime. Roubar o Correio dos Estados Unidos
também. Mas um americano, chamado George Wilson,
mesmo sabendo disso, assaltou uma agência do correio
no Estado da Pensylvannia, em 1830. No ato, o ladrão
acabou matando um funcionário.
Dias depois, a polícia prendeu Wilson. Levado a julgamento, o réu foi considerado culpado e, portanto, condenado. A pena era ser executado por enforcamento.
O presidente dos Estados Unidos, que na época se chamava Andrew Jackson, usando do privilégio que o cargo
lhe dava de conceder perdão, emitiu uma nota em que
perdoava o condenado. Mas aí, o surpreendente aconteceu: George Wilson não quis ser perdoado. De jeito
nenhum.
O assunto virou polêmica, e foi parar na Suprema
Corte, que é o supremo tribunal federal americano. O
presidente do tribunal tomou a seguinte decisão: "O
perdão é um pedaço de papel cujo valor é determinado
pela aceitação da pessoa a ser perdoada. Se for recusado, não é mais perdão. George Wilson deve então ser
enforcado".
Aprendemos do Livro de Deus que o Senhor Jesus
pode emitir uma nota de perdão destinada a nós. Ocorre,
porém, que o perdão não é automático. Para ter valor, o
perdão precisa ser recebido. A graça de Deus não obriga
o homem a ser salvo. O homem terá que consentir em receber o perdão. Esta verdade pode ser vista no cenário da
crucificação. Jesus morreu entre dois ladrões. Um deles
abriu a boca apenas para blasfemar. Usou a proximidade
física com Jesus para insultá-lo e zombar dele. O outro
pediu que Jesus tivesse misericórdia dele. A este Jesus
disse: "Hoje estarás comigo no Paraíso" (Lc 23.43). Os
dois homens ilustram muito bem a situação de quem
aceita e de quem rejeita o perdão de Deus.
Enquanto você pode escolher, receba o perdão de Deus
que Cristo quer lhe conceder.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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ENTRETENIMENTO
Horizontais

Homenagem Póstuma

3 - Tecido de lã ou de pêlos, emaranhados e empastados por pressão, empregado
no fabrico de chapéus, discos de polimento etc
6 - Em que há perigo
8 - Conjunto de operações
executadas por uma empresa envolvendo a vida de um
produto, desde a planificação
de sua produção até o momento em que é adquirido
pelo consumidor
10- Aquele que recebeu
supremo grau em uma faculdade universitária
13- Em que não há piedade
14- Causado por dolo
16- Namoro ligeiro, sem
conseqüência
18- Que, ou o que impugna
19- Cheio de raiva

A sogra do cara morreu e, como não
podia deixar de acontecer, o cara tomou
o maior porre. Realmente, chapou o coco!
Tava tão bêbado, que na hora da cremação da sogra ele já nem se segurava mais
de pé.
Toda a família chorava em volta da urna
onde a velha estava depositada, menos o
genro. Aí ele, mais do que pra lá de Bagdá,
resolveu fazer uma homenagem pra sua
“quase mãe”.
Cambaleando, ele subiu em cima de uma
cadeira e com ajuda dos parentes, encheu
o peito e mandou ver:
— E (hic), agora pessoal, uma salva
(hic), de palmas pro “Assador”.

Amigo de Confiança

Os Reis do Gado
Dois amigos fazendeiros se encontram
depois de muito tempo e, a certa altura da
conversa, o primeiro pergunta:
- E aí, Durval? Com quantos alqueires
está a sua fazenda?
- Já tá com quase cem alqueires e a sua?
- Só pra você ter uma idéia, pela manhã
eu saio de casa, ligo meu Jeep e ao meio-dia ainda não percorri nem a metade da
minha propriedade.
- Entendo... eu também já tive um carro
desses! É uma merda...

Bafo Cruel
Era uma vez um cidadão com um bafo
de onça tremendamente horrível.
Certa vez foi acampar com dois amigos
e os três dormiriam juntos na mesma
barraca. Os amigos, sabendo do famoso
bafo, disseram:
- Se você for falar algo, nos cutuque para
enfiarmos a cabeça embaixo da coberta,
assim evitamos esse seu bafo cruel...
Ele concordou e os três foram dormir.
Certa hora da madrugada ele cutucou os
amigos e esses esconderam-se embaixo das
cobertas. O camarada do bafo fedido disse:
-Peidei!

CURIOSIDADES
Quem inventou os óculos? As primeiras lentes
corretivas para a visão surgiram no século I d.C.
Essas lentes eram feitas com pedras semipreciosas. Agora, os óculos mais parecidos com os que
conhecemos hoje, só surgiram em 1270, na Alemanha. Os óculos, com aros de ferro e unidos por
rebites, ainda não possuíam hastes fixas.
No século XVII, foram inventados os óculos
com suportes nas orelhas. Robert Grosseteste e
Roger Bacon criaram os primeiros óculos modernos, mas foi Benjamin Franklin, em 1785, que inventou os primeiros óculos bifocais para enxergar
de longe e de perto.
A produção de óculos modernos começou em
1850. Em 1864 Donders, um oftalmologista holandês, estabeleceu o tratamento dos defeitos da
visão com óculos de grau.
O uso das lentes para correção da visão foi
possível graças às leis da refração de Snellius,
formuladas entre 1600 e 1620.
No Brasil, os óculos surgiram no século XVI,
trazidos pelos portugueses

Verticais

RESPOSTAS

De partida para a guerra, um soldado
muito ciumento resolveu colocar um cinto
de castidade na esposa, temendo ser
traído.
- Não é justo, posso morrer na guerra e
minha mulher é muito jovem. já sei, darei
a chave ao meu amigo de confiança, e se
algo acontecer comigo, ele poderá solta-la.
Mo dia da partida, mal tinha cavalgado
200 metros, ouviu a voz do amigo, que
corria desesperadamente em seu encalco.
- Que aconteceu amigo, o que houve?
- Companheiro! - disse o outro, totalmente sem folego. - você deixou a chave
errada!

SETE ERROS

1- Falto de carinho
2- Que tem pretensões ou
vaidade
4- Alegre, gracioso
5- Em que há nós ou saliências
7- Qualidade de médium
8- Que contém mel
9- Que produz muitos frutos
11- Conjunto de coisas
miúdas
12- Que exala fumo ou
vapores
15- Que se refere a lava
17- Que causa terror

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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Paris Hilton confirma participação no
'Big Brother' da Bulgária
Paris Hilton será a atração principal
na versão búlgara do 'Big Brother',
que começou no domingo (15).
A socialite chegou à Bulgária
acompanhada do namorado, River
Viiperi, com quem ficará confinada,
apenas momentos antes do início do
reality.
Boatos dão conta de que a empresária solicitou uma cama king size para
o casal, em um quarto separado dos outros participantes, com flores
e velas aromáticas. As informações são do jornal 'Folha de S.Paulo'.
Outros itens em sua lista de exigência são alimentos orgânicos,
como omelete com cebola e tomates, além de muito chá de menta.
A campeã mundial de luta livre Stanka Zlateva e o boxeador Tervel
Pulev também estão confirmados para a edição do reality show.

Tal filha, tal mãe? Mãe de Lindsay
Lohan é presa por dirigir embriagada
Dina Lohan, mãe de Lindsay Lohan, foi presa por dirigir embriagada na
noite de quinta-feira (12), repetindo o
crime que já levou a jovem atriz para
os tribunais.
Segundo o site “TMZ”, Dina foi
parada pela polícia de Nova York ao
dirigir acima da velocidade permitida.
Quando os policiais se aproximaram, notaram que ela estava embriagada.
Os testes apontaram que Dina tinha mais que o dobro de álcool
permitido no sangue, de acordo com a lei norte-americana. Ela foi
multada por excesso de velocidade e embriaguez ao volante.

Luxo! Globo gasta R$ 800 mil por cada
capítulo de 'Joia Rara'
Nova novela das 18h da Globo,
'Joia Rara' estreia com um novo
record na emissora. Mais precisamente em seus cofres.
Isso porque cada capítulo do folhetim de Thelma Guedes e Duca
Rachid custa, aproximadamente,
R$ 800 mil para ser produzido,
segundo a coluna do jornalista
Flávio Ricco.
Estrelada por Bruno Gagliasso, Bianca Bin e Mel Maia, a trama
estreiou na próxima segunda-feira (16).

Rafaella Justus enche a barriga de Ana
Hickmann de beijos
Ticiane Pinheiro levou a filha,
Rafaella, ao trabalho na sexta-feira
(13). A pequena, fruto do relacionamento da loira com o apresentador Roberto Justus, acompanhou
as gravações do “Programa da Tarde” e esbanjou fofura nos bastidores da atração.
A mamãe coruja registrou um
momento de carinho da menina
com Ana Hickmann e postou os
cliques no Instagram.
A ex-modelo, que divide o comando do programa com Ticiane, mostrou a barriguinha para Rafaella e ganhou beijos da pequena.
Ana está no quarto mês de gestação de seu primeiro filho, Alexandre, de seu casamento com o empresário Alexandre Corrêa.

RedeTV! adia planos de lançar
programa inspirado no 'Pânico'
A RedeTV! decidiu adiar por tempo indeterminado os planos
de lançar um novo programa de humor para sua grade dos finais
de semana.
O principal motivo para a espera seria a dificuldade em negociar
com os humoristas Carlinhos Silva e Vinícius Vieira, ambos contratados da Record até 2015.
Eles estavam escalados para comandar a atração, que deve ser
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inspirada no 'Pânico' - que deixou a emissora em fevereiro do ano
passado.
Além dos artistas, também devem entrar no elenco os apresentadores do 'Morning Show' e ex-'Panicats' como Dani Bolina, segundo o jornal 'Folha de S.Paulo'.
Os planos iniciais eram para que a novidade entrasse no ar ainda
neste ano, mas há quem aposte que a estreia aconteça apenas em
2014.

Durante o primeiro ano, o valor cobrado de aluguel era de R$ 3,5
mil mensais, tendo sido reajustado para R$ 4,5 mil em outubro do
ano passado.

Filho de Preta Gil é detido após
agredir garota de 13 anos

A representante do estado de Roraima no concurso Miss Bumbum
2013, Ellen Santana, revelou que o
jogador Neymar está na sua lista de
ex-affairs.
A modelo e dançarina já teria ficado com o craque do Barcelona no
passado.
E para provar o elo de ligação entre os dois, Ellen tem até uma foto
abraçada com o craque e o pai dele, segundo informações do jornal
'Agora S. Paulo'.
Falando na bela, Ellen Santana tem 1,65 m de altura e 106 cm de
bumbum.
.

O filho da cantora Preta Gil
foi detido na tarde da última sexta-feira (13), durante o primeiro
dia do festival Rock in Rio.
O motivo? Francisco, de 18
anos, agrediu uma menina de 13
anos durante o show.
A atitude do rapaz rendeu muita dor de cabeça. Ele precisou se
apresentar no Juizado Especial
do Torcedor e dos Grandes Eventos, localizado dentro da Cidade
do Rock. Ele prestou depoimento e foi liberado depois de algumas
horas. Não se sabe o que ocasionou a briga.
O garoto é fruto do relacionamento de Preta com o ator Otávio
Müller.

Assessoria de imprensa de Alexandre
Pato proíbe perguntas sobre as
ex-namoradas
Entrevistar Alexandre Pato não tem sido uma tarefa fácil.
Principalmente depois que o craque do Corinthians se envolveu
em relacionamentos amorosos com celebridades.
A assessoria de imprensa do atleta tem sido bem rígida ao selecionar as perguntas feitas ao jogador sobre suas ex, a atriz Sthefany Brito e a italiana Barbara Berlusconi.
Pato também está proibido de falar sobre a sua fortuna e insatisfação da torcida corintiana.
Durante entrevista para a revista “Poder”, por exemplo, as perguntas foram passadas primeiramente pela assessora de Pato, que
fazia sinais de 'sim' e 'não' antes de o craque respondê-las.
Uma das poucas revelações feitas pelo jogador é que ele pretende vender sua Ferrari personalizada na Itália.

Sandro Pedroso dá ultimato em
Susana Vieira sobre casamento: 'Vou seguir
novos rumos'
Sandro Pedroso não esconde o
quanto está apaixonado pela namorada, Susana Vieira.
O ator tem feito de tudo para que
a atriz de 'Amor à Vida' aceite trocar
alianças com ele, mas pelo visto, a
ideia do casal é continuar no 'namorico' por um bom tempo.
'Já a pedi várias vezes em casamento e até agora nada', disse o mágico à revista 'Quem', nos bastidores
do Rock in Rio, na noite da última sexta-feira (13).
E pelo visto, Pedroso já está se cansando de tantas investidas
sem um resultado satisfatório. 'Até agora ela não me deu uma resposta. Acho que está me enganando. Vou dar mais uma pressionada. Mulher gosta de sentir pressão, então é isso que vou fazer. Caso
contrário vou seguir novos rumos', brincou.

Dado Dolabella nega que será despejado por falta de pagamento de aluguel
Dado Dolabella desmentiu a notícia de que teria recebido uma ordem de despejo por estar com aluguel atrasado.
Apesar disso, consta um processo de despejo aguardando conclusão no nome do cantor, no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de acordo com o jornal 'Agora S. Paulo'.
A proprietária do imóvel não recebe depósitos dos pagamentos há
dez meses e agora move um processo judicial na 1ª Vara Cível da
Regional da Barra (n˚ 0001429-98.2013.8.19.0209).
O ator mora no local há dois anos e acumula uma dívida de aproximadamente R$ 50 mil. Dado, inclusive, já teria recebido a ordem do
despejo, segundo o jornal 'O Dia'.
Localizada em uma área nobre, a cobertura tem cerca de 300 metros quadrados, três quartos e ampla área de lazer com piscina e churrasqueira.

Candidata ao Miss Bumbum 2013 revela
affair com Neymar

Silvio Santos quer Marcelo Rezende para
o comando do 'Aqui Agora'

Apesar de ter anunciado Neila
Medeiros como a nova 'arma' para
enfrentar a Record e a Band na
briga pela audiência, os planos do
SBT podem ser outros.
Isso porque o dono da emissora, Silvio Santos, teria demonstrado interesse em contratar Marcelo
Rezende para comandar a volta
do 'Aqui Agora' à programação da
emissora, de acordo com o jornal 'Folha de S. Paulo'.
Atualmente, o jornalista apresenta o 'Cidade Alerta' no canal de
Edir Macedo, onde tem ganhado cada vez mais destaque por misturar humor com as notícias trágicas.
Outro profissional que estaria na mira do 'Homem do Baú' é
Celso Russomano, também da Record, que fez parte do elenco original do noticiário.

Renato Aragão critica uso de religião em
piadas do 'Porta dos Fundos': 'Humor
não precisa disso'
Renato Aragão e Gregório Duvivier protagonizaram uma cena
de discórdia no palco do 'Na Moral', exibido na última quinta-feira (12), na Globo.
Apresentado por Pedro Bial, o programa recebeu também Helio de La Peña e Bruno Mazzeo para falar sobre os limites do
humor.
Um dos temas abordados na conversa foi o uso de religião para
fazer humor e, para exemplificar, foi utilizado o clipe de uma esquete do grupo 'Porta dos Fundos', do qual Gregório é fundador.
'Eu nunca passei por esse temor de fazer piada sobre religião,
não precisa usar a religião para fazer humor', disparou Aragão.
O companheiro de piadas de Fábio Porchat, por sua vez, rebateu a crítica recebida do ex-Trapalhão. 'Eu sou muito fã do
Renato, mas neste caso eu vou ter que discordar. Olha só, e acho
que é engraçado a gente desmistificar. O meu Deus não é o Deus
de outras pessoas. Não existe um sagrado absoluto.'
E explicou: 'Nós temos um limite no 'Porta' e religião não é
ele. Nunca vamos rir de negros, por exemplo. Não falamos de
minorias. Religião é maioria'.
Sem se convencer, Renato elogiou o trabalho do grupo humorístico da web, mas voltou a alfinetar o rapaz. 'O mundo não
precisa disso. Eu acho que o humor não precisa disso. Você é
inteligente, eu te acompanho na 'Porta dos Fundos' e nas portas
da frente', brincou.

Katy Perry pode comandar trio elétrico
no Carnaval de Salvador
Katy Perry pode ser o destaque do Carnaval de Salvador em 2014.
A estrela está negociando com algumas empresas para percorrer as
ruas da capital baiana comandando um trio elétrico. A bela cantaria
ao lado do grupo Oito7Nove4, formado pelos filhos do cantor Bell
Marques, Rafael e Filipe.
A assessoria de imprensa da banda confirmou que 'está em negociação' com a popstar, mas disse que 'nada foi fechado e definido ainda',
segundo a revista “QUEM”. Vale lembrar que esse não é o primeiro
convite que Katy recebe para participar da folia.
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