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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Saúde de Manhuaçu continua
PÁGS.
em péssimas condições 3 e 6

7º Concurso Coocafé
premia 20 produtores

Falso médico que atuou em
Manhumirim e Jequitibá é preso
Além Paraíba/MG. Natanael Aves de
Souza, 25 anos, foi preso na terça-feira (26)
em Além Paraíba. O jovem é acusado de dar
golpes, se passando por médico, em mais de
trinta cidades.
Ele estava em um hotel na cidade de Além
Paraíba, durante o dia. Natanael é da cidade de Divino. O falso médico
vinha sendo monitorado, passo
a passo, pelo setor de inteligência da Policia Civil Mineira.
Na hora da abordagem Natanael apresentou uma carteira de
médico falsa à Policia Civil.
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5 anos de cadeia para prefeitos
que não acabarem com lixões
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EDITORIAL

O conhecimento te liberta e a
compreensão lhe dá esperança

Todos desejam: paz, tranquilidade, progresso e demais benefícios.
E você o que pensa sobre as tempestades que às vezes desabam sobre
você? Onde busca forças para enfrentar tais situações?
A felicidade não consiste na quantidade de bens que uma pessoa
possui, já visitei barracos, em favelas, muito simples com chão de
terra batida, mas com um diferencial espetacular, um verdadeiro lar
onde a compreensão e alegria reinam todos os dias e a família vive
feliz. Há famílias ricas que são totalmente infelizes. Se existem
estas adversidades, onde encontrar o equilíbrio e trilhar um caminho
de felicidade?
“Um galho para florir necessita estar ligado ao tronco”.
Leia João 15:1-12. Aqui os versos até o 5º:
1. "Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor.
2. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta; e todo
que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda.
3. Vocês já estão limpos, pela palavra que tenho falado.
4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum
ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira.
Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim.
5. "Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer
em mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim vocês não
podem fazer coisa alguma. É o que diz
Fale com a redação
a palavra de Deus.
Poderia contar centenas de casos contato@jm1.com.br
sobre as tempestades vividas por di(33)3331-8409
versas pessoas, mas tenho certeza que
você conhece pelo menos um caso, é
só olhar para o lado para ver que existem pessoas com fardos tão
pesados, dificuldades, doenças e deficiências que teria tudo para
serem infelizes e não são. Há pessoas que superam suas dificuldades
surpreendendo a todos como o caso de Nick Vujicicque que nasceu
sem os braços e pernas e hoje é um dos mais famosos palestrantes do
mundo, um verdadeiro exemplo de superação. Ele mesmo diz que
não tem limites: nada, mergulha, joga bola e muitos outros esportes.
Só mesmo quem assiste a seus vídeos na internet consegue entender.
Na vida, às vezes encontramos obstáculos que dependerá muito da
maneira que cada pessoa enfrenta. Para uns, um pequeno problema
se torna uma verdadeira tragédia, que ao encontrar com alguém já
chega transtornado, chega assustar, e pensamos logo que aconteceu
algo de muito sério. A pessoa em pranto começa explicar e ficamos
indignados ao perceber que o problema é tão pequeno que está longe
de ser problema. A queda de um cachorrinho, por exemplo, que nem
machucou muito. Coisas dessa natureza.
Por isso é bom termos o hábito de ler, buscar conhecimento, novas
experiências que nos ajudará a entender melhor as adversidades que
por ventura teremos de enfrentar.
Conta-se a história de um homem que iria acabar com sua vida por
não ter dinheiro para comprar um par de sapatos, contando para uma
pessoa o que pretendia fazer, ele ouviu a seguinte resposta; amanhã,
ou daqui um mês ou quem sabe mais algum tempo, você poderá ter
o dinheiro para comprar os sapatos, olhe para minhas pernas, eu
tenho o dinheiro, mas não tenho os pés. Já observei várias pessoas
com seus problemas que atravessam verdadeiras catástrofes e não se
abalam, são como árvores com raízes profundas, porém há pessoas
que pequeninas coisas bastam para desestruturá-las. Por isso amo
este pensamento: “Não há situações desesperadas, e sim homens que
se desesperam por certas situações” Devair G. Oliveira.
Tenho certeza que você poderá mudar seu pensamento depois de
ler casos de pessoas que convivem com grandes dificuldades, sofrem
de verdade e superam cada dia. Por certo dirá “Meu problema não
é nada diante destes”. Procure ver o vídeo de Nick Vujicic, veja
também a história dessa moça neste link. http://apenas1.wordpress.
com/2011/10/11/e-quando-deus-nao-cura-parte-12/
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MONTANHAS
Benoni da Paixão, 26
anos atuando nas associações comunitárias.
Associação Bairro São
Vicente - COAMMA e
outras - Rua José Ribeiro Sobrinho, 122
B.S.Vicente
Manhuaçu - MG

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas devem ser
enviadas para Rua Etelvino Guimarães, 217 - Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000, por
Telefax: (33) 3331-8409, ou por e-mail: contato@jm1.com.br. Deve constar nome completo, endereço, RG,
telefone para contato, e os textos não podem passar de 30 linhas.

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 procurando algo em
uma floresta próxima de minha casa
e encontrei uma coisa que vem me
chamando atenção, porque nesta floreta, ela é fechada e cheio de pedras,
vi uma brecha em umas das pedras
que está no chão tipo uma vala, nela
vi que tem uma parte como um tampo
um casco de aço.
Já faz mais de um ano que vou ao
mesmo lugar e ainda está lá não falei
para ninguém, no meu ponto de vista,
acho que é algo que caiu como um
meteoro a muito tempo, tipo uma nave
e só agora está mostrando suas parte
com a erosão das chuvas, visito todos
os dias e me sinto bem naquele local,
tenho ponto GPS do local, em breve
coloco mais informações, iniciei uma
escavação sozinho e posso ver que é

um metal bem trabalhado e grande,
no local tem uma interferência que o
celular não funciona, tentei localizar
via satélite mas tem interferência do
mesmo, não contei para os militares
do Exército que estiveram fazendo
uma operação na minha cidade porque
eles iriam falar que era um segredo de
estado, então não falei.
Se for uma nave colocarei em rede
nacional para todo mundo saber,
venho trabalhando no objeto ainda
desconhecido.
Florisvaldo Silva
Sobre as cotas para negros, olha até
agora eu só vi comentários de brancos
e sendo "contra"! Faz assim: vai lá nas
favelas, periferias, morros, comunidades
empobrecidas do brasil perguntar para
os negros o que eles acham. Pois é lá

onde estão a maioria dos negros que
estão a mais de 500 anos vivendo as
margens da sociedade. Isso tudo é a
herança maldita que seus parentes deixaram para os negros[...]. Nesse momento
os negros nem podem estar presente nas
redes sociais darem suas opiniões, pois
já estão alienados e conformados com
o clientelismo. Pessoas essas que vivem
em situações de subempregos. Aposto
que nenhum que aqui já comentou se
quer avaliou quantos negros existem
no Brasil e quantos ocupam cargos
públicos.... (EXISTE UMA DIVIDA
HISTÓRICA COM OS NEGROS,
SEI QUE ESSA NÃO É A ÚNICA
SOLUÇÃO, MAS COM CERTEZA
AMENIZA OS IMPACTOS AINDA
CAUSADOS POR ESSA "HERANÇA MALDITA").
Alan Ribeiro
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Fatos intrigante do mundo moderno
RenzoSansoni
Fato 1: Um casal de aposentados é morto por assaltantes adolescentes, com impiedosas e sanguinolentas coronhadas na cabeça, sob os gritos dos carrascos: VAGABUNDOS, IMPRESTÁVEIS, NEM DINHEIRO VOCÊS TEM PARA NOS DAR?
E consumou-se o assassinato/tortura.
Fato 2:Uma jovem de 15 anos, viciada em drogas, devia 28
reais aos traficantes.
Esgotadas as possibilidades de pagamento, levaram-na para
um matagal e arrancaram seus dois olhos com marteladas incontáveis. Isto mesmo:
OLHOS ARRANCADOS BRUTALMENTE COM MARTELO. Cega para sempre, aos 15 anos de idade!
Fato 3:Familiares vendem duas adolescentes para pagar JUROS ao agiota. Ainda falta pagar a dívida.
Fato 4:Com muita gasolina, incendiaram/mataram, DOLOROSAMENTE, um inocente morador de rua que testemunhou
crimes.
Fato 5: Delegado reage a assalto e mata o ladrão. Agora querem colocá-lo na cadeia.
Fato 6: Os simoníacos, com a Bíblia nas mãos, continuam
enchendo as igrejas e roubando os fiéis, ameaçando-os de não
irem para o céu. Que céu será este?
Fato 7: O mensaleiro JOSÉ GENOINO posando de coitadinho, inocentinho, perseguidinho e martirzinho.
Só que nunca teve coragem/hombridade para contar a verdade a favor da nação.
Isto é Brasil. Isto é gente nossa. E nós somos culpados porque
ficamos quietos em nosso canto. Enquanto isso, nossas autoridades ficam mais quietas ainda, pensando na próxima propina.
NADA MELHOR DO QUE A DOR PARA EDUCAR, E
CONTER A TURMA DO CRIME.

Falta de água em Manhuaçu
É a esperança é a última
que morre, mas francamente aqui em Manhuaçu
a esperança de muitos está
morrendo, pois passam
os anos, saemprefeitos e
entram prefeitos e nada.
Estamos fartos de um serviço mal prestado, de funcionários despreparados,
de encarregados sem condição de exercer a função que lhe és
delegada. E em outras palavras FORA SAAE, COPASA JÁ.

UPA de Manhuaçu
A Upa de Manhuaçu e região continuam uma vergonha, médicos que não passam para assistir os pacientes que estão internados, uma falta de educação dos atendentes... Parece que estão
fazendo um favor para a população.
Sr. Vice-prefeito e Secretário de Saúde, você que é da área
de saúde, pelo amor de Deus, resolve essa questão humana da
UPA, lembre-se que se o senhor passar mal na rua, em um lugar
que ninguém te conhece é para lá que vão te levar, pode acontecer também com um familiar seu!
Ajuda o povo aí secretário.

Preconceito
Dizem que tem tanta gentecom preconceito aqui em Manhuaçu e também segundo pesquisas elaboradas por entidades
para saber o que pensam os brasileiros sobre tatuagem, quem
são contra e a favores. Segundo uma leitora que não quis se
identificar, de todas as pessoas
que são contrárias, será que elas
não temtêm um parente ou amigo próximo que tem tatuagem? Hoje as tatuagens estão muito
difundidas e o número de pessoas cresce a cada ano. Quala diferença entre os que têm e os que não têm tatuagem? A Bíblia diz
não julgueis para não serjulgado, o julgamento pertence a Deus.
No máximoo que podemos fazer é analisar as pessoas pelo seu
caráter e respeito e não por uma marca no corpo.

Corrupção na saúde de Manhuaçu

máquinas já estavam para chegar antes do mandato do prefeito,
que mudança é esta que você está mencionando? Só se for à
falta de respeito com os alunos que estavam fazendo prova no
Monsenhor Gonzalez e tiveram falta de concentração por causa
das bobeiras dos foguetórios.

Secretário não cobra horários dos médicos

Estão dizendo por aí que compras ilegais, superfaturadas
documentos falsificados priorizando parentes e amigos estão
acontecendo na Secretaria de Saúde de Manhuaçu, a denúncia
já chegou ao Ministério Público de Manhuaçu. É muita incompetência para suportar três anosque faltam. Se não bastasse tudo
isso, faltam remédios, faltam médicos nos PFS, enfermeira fazendo avaliações se esse ou aquele paciente deve passar pelo
médico, isso já causou a morte pouco tempo de um paciente, e
falaram um montão de bla, bla, blá e as coisas continuam piorando. O Dr. Gulivert não tem tempo para cuidar da secretaria de
saúde, edizem que vai abandonar o cargo, mas se demorar muito
vai se enrolar também.

Falta de oportunidade
de trabalho em Manhuaçu
Manhuaçu talvez terá um natal dos mais magros, o preço do
café tem feito fechar muitas lojas na cidade, casas estão aos
montes para alugar e vender. Olha a que ponto chegou Manhuaçu... não adianta a pessoa fazer um curso de nível superior, ou
ser extremamente capacitado, por que nesta cidade os empresários empregam somente que tem o famoso QI (Quem Indica).
Em pleno fim de ano e ninguém dá a oportunidade para quem
realmente quer trabalhar. Estou muito indignado com essa situação. Disse um desempregado

15 carros supostamente quebrados
na saúde de Manhuaçu
É um absurdo a secretaria de saúde está supostamente com 15
carros sem condições de uso (estragados), será que esses carros
não estão sendo estragados pelos condutores de propósito? Abra
os olhos Sr. Secretario. Gostaria de lembrar que toda secretaria e
seus usuários principalmente necessitam desse serviço, pois tem
comunidade que está sem atendimento, porque não tem carro para
levar os profissionais (médicos e enfermeiros). Infelizmente funcionários mal treinados e insatisfeitos podem danificar máquinas.

Prefeito tem mais 3 anos para
recuperar Manhuaçu
Acredito que podem falar o que quiserem do prefeito,uma coisa acredito, ele é
um homem temente a Deus e honesto e
ninguém conseguirá provar que ele haja
com má intenção, ele nunca foi prefeito e
errar é humano. Os problemas de Manhuaçu são tantos que infelizmente ele não conseguirá resolver tudo, mas se ele conseguir
consertar algumas das mazelas da prefeitura deixadas por mais de 10 prefeitos
que passaram pela prefeitura ao longo do
tempo enão fizeram o necessário. Nós não
sabemos, mas dizem que o dinheiro tem aparecido principalmente o do lixo. Pouca gente sabe,as redes de agua e esgoto de
Manhuaçu necessita urgente reforma, é por isso que falta água,
sempre quebra um cano aqui outro ali e como elas são obras que
estão enterradas os prefeitos vão deixando e cada ano se agrava
ainda mais. Lembre-se que Manhuaçu tem 136 anos, e muitas
reformas nunca foram feitas, escolas estão caindo e parece que
em Vila Nova a prefeitura teve que construir outra porque foi
muito mal feita. Curiosamente a maioria das sedes das escolas e
secretarias de Manhuaçu é alugada, a cidade é polo, mas a prefeitura é pobre. Não há vantagem em criticar ogoverno municipal. Entendo que a critica deve ser construtiva, ou seja, falar o
que realmente está acontecendo. Tem moradores ignorantes que
elogiou o prefeito Nailton pelas máquinas que chegaram. Essas

É uma vergonha o PSF do bairro São Vicente, somente dois
dias da semana é que tem médico, assim mesmo o horário é
muito pouco, e tem dia que eles chegam bem atrasados, e ninguém cobra isso dos médicos, e é em todos os lugares já vi na televisão e ainda tem médico que recebe por dias não trabalhados.
Temos que denunciar para a imprensa séria que divulgam, pois
tem alguns que não divulgam. Fazemosexames e quem olha os
resultados é a enfermeira. E também a triagem é feita pela enfermeira, somente se ela achar necessário é que passamos pelo médico. E para isso acontecer temos que esperar um longo tempo,
porque o PSF está lotado com a falta de médicos.
Acorda povo do bairro São Vicente, pagamos muitos impostos e é um direito nosso. Senhor prefeito Nailton ao invés de
ficar exibindo máquinas novas na praça, contrata um médico
profissional para o PSF do São Vicente.

Mulher diz que sempre passa por vexame
Fico indignada a cada vez
que preciso usar a Caixa Econômica de Manhuaçu, toda vez
que vou lá não consigo entrar
naquela bendita porta, minha
bolsa nunca passa lá.
Tenho que retirar tudo da
minha bolsa para o guarda
vê aí ele manda esperar outro
guarda conferir se não tem nenhuma arma, e faz ficar esperando a boa vontade de algum guarda vim revistar minha bolsa.
Depois que ele aparece, tira tudo da bolsa e ainda entra com
ela... É um absurdo tudo isso. Sempre vou a outras agencias e
não acontece isso. Só lá na Caixa que é essa chatice. E acho
que é marcação, por que meu esposo entra lá com chave, celular
no bolso e não acontece nada. Vamos resolver este problema e
melhorar a Caixa Econômica.
A respeito da ocorrência de dano moral em virtude do travamento de porta giratória em agência bancária o Superior
Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “o dano
moral poderá advir, não pelo constrangimento acarretado pelo
travamento da porta em si, fato que poderá não causar prejuízo
a ser reparado a esse título, mas, dos desdobramentos que lhe
possam suceder, assim consideradas as iniciativas que a instituição bancária ou seus prepostos venham a tomar no momento,
as quais poderão minorar os efeitos da ocorrência, fazendo com
que ela assuma contornos de uma mera contrariedade, ou, de
outro modo, agravá-los, degenerando o que poderia ser um simples contratempo em fonte de vergonha e humilhação, passíveis,
estes sim, de reparação” (STJ, AgRg no Ag 524457, Terceira
Turma, Relator Min. CASTRO FILHO, DJ 09.05.2005). - Na
espécie, aduz a parte autora que, em 05 de maio de 2006, dirigiu-se a uma das agências da CaixaEconômica Federal, a fim de
realizar uma consulta sobre financiamento para aquisição de um
imóvel (fls.27). Ao tentar adentrar na agência, foi impedido pelo
segurança do estabelecimento, pois fora preso na porta giratória e, mesmo colocando todos os pertences no compartimento
próprio, a porta travou novamente. Salienta que o segurança requereu ao autor que esvaziasse sua mochila e mostrasse todos os
seus pertences, contudo, mais uma vez, a porta travou, bloqueando a sua entrada no estabelecimento. Alega, ainda, que neste
ínterim foi exposto ao um tremendo constrangimento.

A coisa está escura para a Claro
Essa telefonia da Claro está cada vez pior, essa semana está
impossibilitado de falar com alguém pelo celular. Isso está ficando uma porcaria, e se a gente precisar falar com urgência
com alguém? Como faz sem telefone.
E tanta propaganda para nada, gastam milhares em propagandas e não melhoram o sinal...também o PROCON
poderia verificar estas coisas, será que tudo necessita denunciar. O povo sofre, os órgãos de proteção ao consumidor
bem que poderia fazer uma fiscalização e medidas como
esta, seria bem melhor que o próprio PROCON tomasse
estas providencias, as pessoas que não tem muito tempo
acabam saindo prejudicada.
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Tri-Objetiva - 74
Celso de Medeiros Costa (*)

"Eu trago propostas concretas e disposição política"
Dilma Rousseff, presidente, durante anúncio de plebiscito para reforma política

• JUSTIÇA CUSTA R$ 30 BI E RESOLVE
27% DOS CASOS
O Judiciário brasileiro custa quase R$ 30 bilhões por ano
somente em salários, segundo dados do Boletim de Pessoal do governo federal. Trabalham na Justiça mais de 121
mil servidores, mas apenas 27% dos tribunais brasileiros
conseguiu fechar mais casos do que foram recebidos em
2012. Nos Estados Unidos, o Judiciário emprega um quarto dos profissionais (33 mil) e custa R$ 12 bilhões por ano.
• AGILIDADE
Ao contrario do Brasil, 100% dos tribunais norte-americanos julgaram mais processos que o total recebido, no ano
passado.
• E QUEREM MAIS
Existem propostas tramitando no Senado americano prevendo redução de 10% no staff de juízes, compartilhando
secretárias e assistentes.
• ÓTIMO COMEÇO
No Brasil há iniciativas como a digitalização de processos,
no Superior Tribunal de Justiça, que reduziram em anos o
tempo de tramitação.
• NINGUÉM MERECE
Os juízes brasileiros sofrem com a sobrecarga. No Supremo Tribunal Federal, cada ministro julga, em média, 11
mil processos ao ano.
• BRASIL É O 4º QUE MAIS MATA
JORNALISTAS NO MUNDO
O Brasil é o quarto colocado entre os países onde mais
morreram jornalistas em 2013, segundo dados da ONG suíça Press Emblem. Foram assassinados seis jornalistas até
outubro deste ano em terras brasileiras, índice idêntico ao
Egito, que se encontra em guerra civil há quase três anos.
Apenas a Somália, com oito mortes, a Síria, com dez e o
Paquistão, com 13, tiveram mais jornalistas assassinados
em 2013.
• PERICULOSIDADE
Segundo a Press Emblem, 103 jornalistas já foram mortos
em 2013. Em 2012 o número foi 141; 107 em 2011; 110
em 2010 e 122 em 2009.
• PROTEÇÃO
Nos Estados Unidos, por exemplo, há registrada a morte
de apenas um jornalista este ano.
• BRASIL EM PAZ
Desde 2008 foram assassinados 28 jornalistas no Brasil.
Só perdemos para um punhado de países em guerra como
o Iraque e a Síria.
• TENTATIVA INÚTIL
Como dois laudos médicos não confirmaram a encenação do deputado presidiário
José Genoino, o presidente do PT, Rui Falcão, cumpre a patética tarefa de tentar desqualificar duas juntas médicas de respeitados especialistas. Todos com PhD, nenhum
obtido em Cuba.
• RESORT PAPUDA
Mensaleiros ainda são tratados com privilégios, na Papu-

da, apesar da proibição da Justiça. Transformados em camareiros, agentes afirmam, em off, que cumprem ordens do
governo petista do Distrito Federal.
• RISCO DE INTERVENÇÃO
O senador Waldemir Moka (MS) foi designado
pela Executiva Nacional do PMDB para fazer
última tentativa de acordo entre a senadora
Kátia Abreu e deputado Júnior Coimbra pelo
comando da sigla em Tocantins.
• DISSIDENTE DE ARAQUE
Aspirante a disputar o governo gaúcho, o deputado Vieira
da Cunha se reuniu com dono do PDT, Carlos Lupi, e seu
puxa-saco, ministro Manoel Dias (Trabalho). Lupi ameaça
apoiar Eduardo Campos (PSB) para chantagear a presidenta
Dilma a manter Dias em seu cargo.
• CONTRA A ‘BURROCRACIA’
De volta ao Congresso, o ex-secretário Paulo Bornhausen
(PSB-SC) coleta assinaturas para tentar obrigar os deputados a propor, a cada projeto novo apresentado, a extinção
de duas leis obsoletas.
• PMDB ON FIRE
Além das brigas entre o PT e PMDB nos Estados, está na
pauta do encontro entre a presidenta Dilma, o ex-presidente
Lula e o vice Michel Temer (PMDB), este sábado (30), a
reforma ministerial de 2014.
• GERA EFEITO CASCATA
Líder do PRB, deputado George Hilton (MG) ameaçou retirar assinatura do
pacto fiscal de Dilma, caso a base aliada
decida abrir a janela e mandar votar o
projeto criando o piso dos agentes comunitários.
• PIMENTA NÃO É REFRESCO
Após acompanhar o STF colocando mensaleiros atrás das
grades, a cúpula do PSDB não esconde a preocupação com
o julgamento do mensalão mineiro, que envolve o ex-governador Eduardo Azeredo.
• VIAJANTE GENUÍNO
O mensaleiro José Genoino exerceu mandato por 9 meses
em 2013 e viajou muito. Gastou quase R$ 24 mil em viagens até para o Nordeste.

Poder sem Pudor
VIVO, VÍRGULA
Delegado em Rio
Claro (SP), Joaquim
Alves Dias viveu recentemente um episódio de filmes de Zé do
Caixão: sem documentos, o cadáver encontrado num canavial se
levanta no camburão:
- Para onde estão me levando?
Em meio a susto e correria, Dias se irrita com o BO do
escrivão de “morte aparente”. Como explicar à imprensa a
“ressuscitação”?
O escrivão caprichou na vírgula: “Encontrado num canavial um cadáver, vivo”.
O delegado quase infartou.

Dó...Nó...Pó...lítica
1- O dó voou!
2- O nó votou!!
3- O pó voltou!!!

1 - Estrutura torcida – § Nos
últimos dias, o estádio que estão
fazendo em São Paulo/SP, e que
pertencerá ao Sport Club Corinthians Paulista, viu parte da estrutura “torcida”, e, com isso, pó
voou em Itaquera, onde o “Itaquerão” esta sendo erguido. § Infelizmente, aqueles que torcem contra o chamado Timão, e contra times paulistanos
e paulistas, e do eixo Rio-S.Paulo, estão felizes com essa
infelicidade, que ceifou vidas e trouxe (mais!) um prejuízo
aos cofres públicos!!! § Será que foi um acidente daqueles
dos quais é difícil descobrir a causa, ou tudo foi ocasionado por alguma picaretagem? – problema do engenheiro, de
produtos adulterados para ficarem mais baratos (digo, para
sobrarem mais dinheiros para aproveitadores!), ou inaptidão (!!!) da parte dos profissionais que puseram a mão na
massa??? –. Não só o pó voou, mas-MAIS, o dó das pessoas prejudicadas!
2 - Lisura partida – § O futebol
trouxe, nos últimos dias, mais u´a notícia negativa; da partida entre o Club de
Regatas Vasco da Gama e o Cruzeiro
Esporte Clube, no dia 23 p.p., paira no
ar a dúvida se, no campo, e, antes, nos
bastidores, a equipe mineira facilitou
as cousas para o time carioca. § Há a dúvida se juízes facilitam para clubes cariocas e fluminenses, e para paulistas e
paulistanos (“especificamente”, para o grupo são-paulino),
nas disputas com concorrentes de outros estados. A dúvida
é dívida que se tem pelo torcedor. Se juízes fazem isso, é
claríssimo que é errado! Todavia, dói mais se, extra-campo,
antes da disputa, e, intra-campo, durante esta, faz-se tais
desserviços à verdade, e ao torcedor e à lisura e beleza do
espetáculo!!!. § O nó votou na dúvida, antes, ante a anti-desportividade de Dedé, que não gostaria de jogar contra
seu ex-time, para o qual torce, do Rio, em novembro. A
confiança nossa e a lisura deles tiveram nó, e a dupla foi
partida!!
3 - Ura surtida – § Ura é “Lavra que
se cria nas feridas dos animais”, e larva, por sua vez, é “Estágio imaturo pré-embrionário de certos animais quando
são bem diferenciados dos adultos”,
tudo conforme o dicionário on line priberam. § A pior larva
nas feridas humanas é outra cousa ligada às Minas Gerais;
tem sido cobrado, de alguns setores, o incidente com o helicóptero carregando maconha, que é pó, não estar sendo divulgado à exaustão, como o seria fossem outras pessoas envolvidas. Li, no Blog do Miro (Altamiro Borges), de Renato
Rovai, artigo tirado por aquele do blog deste, com a cronologia de 20h55 de 28 p.p., intitulado: “Na mídia, helicóptero
da cocaína virou pó”, e, na ilustração, no final da frase está
esta, em letras garrafais: Essa história tá [sic] cheirando mau
[sic] ou tem alguém cheirando muito? E mais: “[...] São 450
quilos de cocaína. Não são meia dúzia de sacolinhas”. O leitor Gilson Santos, respondendo a um artigo sobre a família
Perrela na revista on line forum, escreveu: “Com certeza o
piloto caiu na esparrela (armadilha)” do deputado Perrela. §
Infelizmente, tem havido uso político disso tudo, de ambos
os lados, ou, de todos os pólos. A ura está surtida, e é preciso
muito cuidado em tudo que se pensa e diga-se disso!!!
1- Houve alguma picaretagem?
2- Há uma indesejável percentagem?
3- Haverá a sempre forte politicagem???
(*) O articulista é graduado em Teologia
e pós em História Eclesiástica.
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Prefeito que não acabar com lixões pode ficar cinco anos na cadeia

O prazo para os prefeitos
de todo o Brasil acabarem
com os lixões e tomarem
outras providências relacionadas à gestão do lixo
produzido nos municípios
que governam está logo
ali. Por determinação da
Lei Nacional de Resíduos
Sólidos (nº 12.305/2010),
de autoria do Ministério do
Meio Ambiente, os gestores municipais devem elaborar, até 2 de agosto do
ano que vem, um plano de
gestão integrada dos resíduos sólidos, focado no fim
dos lixões e construção de
aterros sanitários, além de
implantar a coleta seletiva e promover a educação
ambiental. A nova lei prevê ainda aos municípios,
regular o setor produtivo
quanto ao manejo e disposição final dos resíduos e
promover a inclusão social
dos catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis.
No entanto, a realidade
dos municípios baianos e
depoimentos de prefeitos
entrevistados pelo CORREIO mostram que dificilmente as determinações da
lei serão cumpridas dentro
do prazo, o que pode acabar complicando a vida dos
gestores. É o que afirma a
promotora de Justiça Coordenadora da Câmara Temática de Saneamento do
Ministério Público do Estado da Bahia (MPE-BA),
Karinny Guedes. “Após o
prazo, os prefeitos poderão
ser responsabilizados judicialmente, inclusive, por
prática do crime. O desejável é que (os prefeitos) se
conscientizem, não só das
imposições legais, como
também das nefastas consequências aos munícipes
da existência dos famigerados lixões”, afirmou.
A promotora lembrou
que a legislação atual prevê duras sanções aos gestores negligentes. “A Lei
nº 12.305/2010, o Decreto
nº 7.404/2010 e a Lei nº
9.605/98 preveem sanções
como multa e prisão para
os gestores municipais que
descumprirem a legislação
atual. Mas a aplicação de
tais penalidades depende
da constatação de que a
omissão do gestor é injustificada”, adianta. De acordo
com Karinny Guedes, as
multas variam de R$ 5 mil

a R$ 50 milhões e a pena
de prisão prevista para o
crime é de um a cinco anos
de reclusão.
Lixões - A realidade
baiana é bem distante da
situação ideal desenhada pela lei. Apesar de ter
sido sancionada em 2010,
segundo dados da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur),
cerca de 80% dos municípios do estado ainda têm
como disposição final os
vazadouros a céu aberto,
como são tecnicamente
chamados os lixões, ou os
aterros controlados, espécie de intermediário entre
os lixões e aterros sanitários considerados inadequados para dispor os resíduos por serem lesivos ao
meio ambiente e ao solo.
É o caso, por exemplo,
do município de Seabra,
na Chapada Diamantina.
Todos os dias, sete caminhões lotados despejam resíduos em um lixão que já
existe há cerca de 20 anos,
localizado às margens da
BR-242, a cerca de 3km do
município. O prefeito José
Luiz Maciel Rocha (PSB),
que está no segundo mandato, admitiu já ter perdido
a conta da quantidade de
lixo jogado no local. “Não
sei quanto é, mas é muita
coisa. Tem muito tempo
que se joga tudo ali”, disse.
Com dívidas com o
INSS da ordem de R$ 20
milhões, o prefeito afirmou ter dificuldades para
implantar a coleta seletiva.
“Estamos fazendo todos os
esforços para tentar cumprir com os prazos. Mas
além do prefeito, tem que
ter a parte de consciência da população. Por isso
pretendemos começar pela
educação ambiental”, ex-

plicou.
Também na Chapada
Diamantina, outro município que enfrenta dificuldades para resolver o problema do lixão é Lençóis,
conhecido pela vocação
turística e pelas belas paisagens. O lixão do município fica a 8 km do centro
do município, na BA-850,
rodovia estadual que liga a
cidade à BR-242. Sem recursos, a prefeitura aposta
em encontrar solução conjunta entre os municípios
do chamado Consórcio
Chapada Forte.
“A realidade dos municípios é bem parecida, todos
têm lixão e nenhum tem
caixa para construir um
aterro próprio”, afirmou a
prefeita Moema Rebouças
(PSD). O plano que está
sendo elaborado para a cidade prevê a implantação
de uma fábrica de reciclagem. Sobre as possíveis
punições, a prefeita afirmou que se preocupa, mas
que está fazendo o possível
para cumprir os prazos: “É
de interesse de todos nós”.
Em Serrinha, no Centro
Norte do estado, o prefeito
Osnir Cardoso Araújo (PT)
demonstrou preocupação
com os prazos estabelecidos pela lei, afirmando que
“fogem à realidade” dos
municípios baianos. “Acabo percebendo dois erros
na burocracia brasileira.
Deputados, por pressão externas, acabam fazendo leis
que municípios não aguentam. O outro erro é que há
muito controle externo, o
que acaba engessando a
administração”
criticou.
“Ainda bem que a lei prevê isso, que é importante
para o meio ambiente, mas
não vejo como uma solução
buscar punir os prefeitos

em vez de abrir um debate
mais franco”, questionou.
Para conseguir cumprir o
prazo, o prefeito aposta em
duas frentes: na aprovação
de uma lei, em tramitação
na Câmara dos Vereadores,
punindo quem jogar lixo
nas ruas e despejar os resíduos em lugares inadequados e na construção de um
aterro regional.
O prefeito de Barreiras,
Antônio Henrique de Souza Moreira (PP),questiona
o prazo da Lei Nacional de Resíduos Sólidos.
“Eles vão ter que dar mais
um prazo. Isso tem que
ser feito, não resta dúvida, mas estou achando o
tempo muito curto”, disse.
“Eu não conheço sequer
um município, dos 417 da
Bahia, que trate seu lixo
como deveria”, afirmou.
Em Itacaré, a falta de recursos também acomete o
município sulista. O prefeito Jarbas Barros (PSB)
não divulgou a situação das
contas do município, mas
limitou-se a informar que
precisa regularizar a situação no cadastro da União de
municípios inadimplentes
(Cauc). Segundo ele, a falta
de informações prestadas
pela gestão anterior levou
o município ao cadastro,
emperrando o repasse de
recursos do governo federal. “A situação já deve ser
regularizada nos próximos
meses”, disse.
O prefeito de Itabuna,
Claudevane Moreira Leite,
conhecido como Vane do
Renascer, também critica o
rigor do Ministério Público
e o do MMA. “Esse prazo
está preocupando todos os
municípios, porque a situação aqui no estado é, em
geral, muito ruim. É claro,
a lei precisa ser cumprida,
mas a Justiça, o Ministério
Público e a União também
devem ver as dificuldades
que os municípios estão
passando”, reivindicou.
Faltam Técnicos A prefeita de Valença, Jucélia Sousa do Nascimento
(PTN), critica o prazo da
lei e explica que a falta de
técnicos capacitados para
construir bons planos de
gestão dos resíduos é um
problema
generalizado.
“Não tem como cumprir
esse prazo. Vai ser prorrogado, não é possível”,

reclamou. “Os municípios
têm tido dificuldade, porque não há técnicos capacitados e não temos nenhuma
orientação do ministério”,
criticou. Sobre a falta de
técnicos, o Ministério do
Meio Ambiente informou
que começou a capacitar
400 profissionais, este mês,
para ajudar os municípios
a implantar seus planos de
resíduos.
Municípios com aterro
sanitário investem em outras ações
Municípios como Juazeiro, no Norte do Estado,
e Barreiras, no Oeste, já
possuem aterros sanitários, mas ainda lutam para
melhorar as condições de
gestão dos resíduos sólidos com a implantação de
ações de coleta e educação
ambiental, por exemplo.
No ano passado, o prefeito
de Juazeiro, Isaac Cavalcanti (PC do , conseguiu
verba do governo federal
para fazer a “remediação”
do lixão, que existe há 20
anos.
O lixão ficava na estrada
para a Ilha do Rodeadouro,
a cerca de 15km do município. A ilha é uma das mais
frequentadas do Rio São
Francisco e possui vocação
turística. Cavalcanti também garantiu recursos para
construir um novo e moderno aterro sanitário, com
capacidade para produzir
energia.
O prefeito de Barreiras,
Antônio Henrique de Souza Moreira (PP), admite
que o aterro sanitário não
foi tratado como deveria e
agora está sendo recuperado. Na cidade, disposição
de contêineres em alguns
bairros da cidade evita que
sacos com lixo fiquem espalhados pelas ruas.

Cidades buscam consórcios, mas evitam aterros
nos seus limites Municípios do Sul da Bahia, como
Itabuna e Itacaré, também
apostam no modelo de consórcio regional para dar fim
aos seus lixões. Mas ainda
não há definição onde será
instalado o aterro sanitário
comum às cidades. O prefeito de Itacaré, Jarbas Barros (PSB), quer recuperar a
área que recebe os resíduos do município. “A nossa
ideia é fazer uma central
de referência no tratamento
dos resíduos sólidos e tornar isso uma atração turística”, aposta.
Em Itabuna, há um lixão que já perdura há pelo
menos 15 anos, próximo
ao distrito de Ferradas.
De acordo com o prefeito
Claudevane Moreira Leite,
conhecido como Vane do
Renascer, a prefeitura realiza processo licitatório para
contratar uma empresa privada para elaborar o plano
de saneamento ambiental e
resíduos sólidos.
No outro lado do estado,
dívida com INSS impede a
prefeitura de captar recursos para cumprir as regras
da nova lei do lixo na cidade, que recebe multidões
durante o São João. Apesar
disso, a prefeita Karina
Borges Silva (PSB) prevê
que o plano de gestão dos
resíduos do município ficará pronto em março de
2014.
A ideia, inicialmente,
seria depositar o lixo em
um aterro licenciado, em
outra cidade, pelo menos
enquanto a prefeitura não
corrige o déficit nas contas.
Fonte: Victor Longo http://www.correio24horas.com.br
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Nova mudança no
Ensino Fundamental

Saúde pública de Manhuaçu está
passando por sérios problemas

N

ós não gostaríamos
de estar publicando estas notícias,
mas infelizmente Manhuaçu
continua com sérios problemas e infelizmente parece
que vamos ter que conviver
com isso, a prefeitura está
sem dinheiro, o prefeito
tem que estar escolhendo as
prioridades, a grana é curta e não vejo a curto prazo
solução, como tudo gira em
torno de política e como
Manhuaçu esta sendo governado por um gestor contrário ao governador e não
tem apoio de deputados que
poderiam trazer recursos
para Manhuaçu, cada dia
que passa os problemas vão
aparecendo e outros vão se
avolumando. Segundo um
engenheiro consultado por
nós disse que para resolver
os problemas das escolas
municipais e das repartições
que não tem sede própria a
prefeitura necessitaria de no
mínimo 50 milhões.
Outro grave problema é
o da saúde do município já
está nas mãos da promotora
denúncia de super faturamento, corrupção, desvio
de conduta por compradores
da prefeitura para beneficiar
parentes e amigos. Hoje
fomos chamados por moradores do bairro São Vicente
para reclamarem e pedirem
ajuda através da divulgação,
eles alegam que o PSF do
bairro está sem um médico
diário, e que a enfermeira do
PSF é quem atende no lugar
do médico.
Segundo a enfermeira é
verdade a falta de médico,
eles recebem a visita de um
médico 2 vezes na semana
(quinta e sexta-feira) para
os casos de urgência, mas
que não poderia dar mais
detalhes sem a autorização
da Secretária da Saúde.
Os problemas são graves,
o Secretário de Saúde Dr
Gulivert e o prefeito precisam dar um basta nessa falta
de responsabilidade, vamos

dar conhecimento também
ao Ministério Público do
que estamos presenciando
aqui. Veja o que disseram
alguns moradores e usuários
do PSF São Vicente e tire
sua conclusão dos fatos.

Q

uero deixar aqui a minha reclamação, pois
estou grávida e necessito de um acompanhamento
médico, e aqui no PSF não
está acontecendo esse cuidado com os usuários.
Quando aparece algum
médico para atender, ele
quase nem fica muito tempo, atende só sexta-feira,
isso quando vem. E só dá
prioridade aos que precisam
de receita médica ou os que
estão quase morrendo.
Não posso deixar de falar
que faço meu pré-natal com
a enfermeira, mas ela é apenas uma enfermeira, não podemos apostar toda credibilidade em um médico quem
dirá numa enfermeira.
Senhor Prefeito Nailton Heringer e Secretario
de Saúde Dr Gulivert, por
favor olhem o nosso lado,
somos usuários e necessitamos de um atendimento médico digno, como o Sr. Disse
em sua campanha política
que iria fazer.

Q

felizmente precisam desse
atendimento, se pelo menos
eu tivesse condição financeira não procuraria o PSF.
Maria Aparecida do
Nascimento Assis
Graças a Deus não sou
de precisar de atendimento
no PSF, mas meu esposo é
doente e usuário de medicamentos desse posto.
É lamentável essa situação, chegamos num ponto
que achamos que não tem
mais recursos, o prefeito e
o secretario de saúde esqueceu-se de nós.
As agentes de saúde a
maioria são mal educadas,
nos tratam como se fosse
obrigação, o posto em si está
precisando de melhorias, e
o fundamental, um médico
competente para atendimento todos os dias.
Queremos apoio dos vereadores para olhar essa situação, não existem dia escolhido para se ficar doente,
isso é de repente, e temos
que sofrer com dores, pois
a médica que está aqui só
atende uma vez na semana e
para casos urgentes.

Marly de Souza

A

Marly de Souza
Portes Assis

lém da falta do médico que já virou uma
vergonha, um descaso com os cidadãos.

Maria Aparecida
Somos cidadãos e pagamos caro pelos impostos, e
queremos que nosso direito
seja respeitado e exercido.
Não pedimos para passar
mal em determinado dia,
isso é imprevisível e é claro que não gostamos de nos
sentir mal.
Quero apenas pedir em
nome das pessoas que in-

S

ou idosa e tenho vários
problemas de saúde,
mas não posso contar com uma consulta neste
posto, por que nunca tem
médico.
Isso é uma falta de respeito com os idosos e crianças
que mais necessitam de cuidados.

Carmelita Forcina

Bruna Faria

uero dizer que isso
é um absurdo e uma
falta de vergonha da
Secretaria de Saúde de não
querer enxergar isso.

dos para cada PSF, por que
tem pessoas que tomam esses medicamentos e que são
impossibilitados de irem
buscar.
Já que a Upa passou para
perto do hospital, acho que
eles deveriam colocar os
remédios controlados aqui
nos PSFS também. Ajudaria
bastante.
Maire de Fátima Sette

Maire de Fátima
Gostaria que os remédios
que temos que ir lá no Sus
para buscar fossem manda-

A enfermeira tem nos
dado um suporte, mas ela
não é médica. Muitas das
vezes temos que passar por
ela e só assim ela nos avalia se precisamos ou não de
passar pelo médico. E isso
não é resolvido assim não,
temos que esperar por vaga
e é somente uma vez por
semana o atendimento do
médico.
Meus filhos fizeram para
mim um plano de saúde,
mas sou aposentada e gasto
com muitos remédios e nem
sempre posso pagar uma
consulta particular.
Essa situação precisa de
melhorias, aqui é um bairro muito bom, com pessoas
boas, mas está deixando a
desejar por parte do prefeito Nailton Heringer e da
secretaria da saúde um atendimento adequado por profissionais da área.
Queremos através dessa
reportagem que sejam mobilizados toda a equipe do
prefeito juntamente com o
s vereadores, para resolver
essa situação.
Carmelita Forcina
Ferreira , 75 anos

Em entrevista coletiva
concedida
pela Secretária Municipal de Educação
Gelvânia
Câmara
Marques,
quarta-feira (26), foi falada da mudança no
Ensino Fundamental
para o ano de 2014,
e conclamou os pais
de crianças que irão
completar 5 anos até
dia 30 de junho que
procure uma escola
para matricular seus
filhos. “Fomos surpreendido pelo Governo Federal semana passada, quando
saiu uma nova resolução, no dia 20 de
novembro de 2013, dizendo
que deverá ser matriculada
no 1° ano as crianças que
completarem 5 anos até dia
30 de junho. A criança de 5
anos estará agora no 1° ano
do Ensino Fundamental.
Para tanto solicitamos aos
pais que observem a data de
16 a 20 de dezembro para
efetuar as matrículas”. Explicou a secretária.
A Secretária de Educação mencionou que foi
feita uma reunião com a
Secretária Regional de
Educação Patrícia Fialho,
para resolver a questão das
vagas: ‘’Hoje nós temos
a escola Professora Iolanda Mól Alves, conhecida
como Cei Central , que está
em novo endereço, onde
temos algumas salas que
só funcionam a noite pelo
PRONATEC, então vamos
usar essas salas no período
da manhã e a tarde para o
1° ano. O município está
oferecendo 100 vagas para
o 1° ano, e os pais que não
fizeram o cadastramento
escolar, poderão procurar
o Cei Central e fazer a matrícula do dia 16 ao dia 20
de dezembro. Aqueles que
já cadastraram já foram direcionados para as escolas,

esses não terão problemas,
deverão ir normalmente e
efetuar a matricula. ’’ Argumentou Gelvânia
Para a Secretária de Educação essa mudança vai fazer com que a criança tenha
um período maior de aprendizagem, entende-se que o
governo esta preocupado
com essas crianças que não
estão conseguindo vencer
essa etapa no tempo certo,
então está se mobilizando para um trabalho mais
cedo, para que a criança
possa adequar e chegar aos
8 anos lendo e escrevendo.
“Aqueles pais que estão
com dúvida, de acordo
com a resolução, ela prevê
que a criança completará 5
anos até o dia 30 de junho
de 2014 seja matriculada no
1º ano. Os pais terão a liberdade de procurar a escola e solicitar uma avaliação
do seu filho que completará
5 anos depois de 30 de junho, e se essa avaliação entender que o seu filho é apto
para o 1° ano, ele também
poderá ser matriculado, só
a partir dessa avaliação,
pois a prioridade é para as
crianças que completarem
5 anos até o dia 30 de junho”. Finaliza a Secretária
Gelvânia Marques.
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CPI das ambulâncias é prorrogada por 90 dias
Comissão terá prazo maior para apresentar relatório final Câmara de Ibatiba

Para os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, que estuda a falta de
ambulâncias em Ibatiba, a
Câmara aprovou requerimento ampliando por mais 90 dias
o prazo para que a CPI organize as informações apuradas
e apresente o relatório final.
Criada na Sessão Ordinária
do dia 26 de agosto e insti-

tuída conforme a Resolução
nº 07/2013 da Câmara Municipal, a CPI foi instaurada
com o objetivo específico de
apurar a falta de ambulâncias
na Secretaria Municipal de
Saúde para o transporte de
pacientes em exames, consultas, retornos, entre outros
assuntos.
A Comissão é presidida

pelo peemedebista Luciano
Salgado – Pingo, tem como
relator o vereador Marcus
Rodrigo – Delega (PMN),
como secretário, o vereador
Carlos Alberto – Beto da
Saúde (PSD) e como membros, os parlamentares Elias
Cândido – Lili da Barbearia (PSC) e Ivanito Barbosa
(PP).

15 cidades assinam termo para elaboração de Planos de Saneamento

MANHUAÇU (MG) - O
Comitê da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu
(CBH Manhuaçu) realizou,
dia 22 de novembro, solenidade de assinatura dos
Termos de Compromisso
para a elaboração de Planos
Municipais de Saneamento
Básico (PMSBs) destinados
a 15 municípios de sua área
de atuação.
A assinatura aconteceu,
na Câmara Municipal de
Manhuaçu. Os termos foram
firmados entre os prefeitos
das cidades contempladas
e a entidade delegatária e
equiparada das funções de
Agência de Água da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce
(IBIO - AGB Doce), executora do processo, sob a
coordenação do CBH Manhuaçu.
Os municípios selecionados foram hierarquizados para a elaboração dos
Planos de Saneamento na
seguinte ordem: Santa Rita
do Itueto; Mutum; Pocrane; Luisburgo; Durandé;
Ipanema;
Resplendor;
Itueta; Martins Soares; Simonésia; Taparuba; Reduto; São José do Mantimento; Manhuaçu; Conceição
de Ipanema.

Critérios:
Foram
selecionados municípios
que manifestaram interesse, atendendo a Edital
de Chamamento Público
e não possuíam o Plano,
nem recursos públicos para
sua elaboração. A hierarquização seguiu critérios
de pontuação previamente
estabelecidos. Entre eles,
estão: baixo Índice de Desenvolvimento
Humano
Municipal (IDHM), elevado índice de doenças de
veiculação hídrica, baixa

cobertura de abastecimento
de água, baixo índice de coleta urbana de esgoto e resíduos sólidos, incidência de
enchentes ou alagamentos
na área urbana.
A contratação da empresa
responsável pela elaboração do Plano será realizada
através de licitação, em processo acompanhado e supervisionado pelo IBIO - AGB
Doce e o CBH Manhuaçu,
com apoio e validação do
município. Não haverá contrapartida financeira dos
municípios, mas caberá a
eles: fornecer suporte técnico e informações; indicar
representantes para o Comitê Executivo do Plano;
instalar, por meio de Decreto Municipal, um Comitê
de Coordenação do Plano;
disponibilizar infraestrutura
para a realização de reuniões e consultas públicas;
atuar na divulgação do processo.
Exigência legal - Os
PMSBs atendem a diretriz
do Programa de Universalização do Saneamento (P41)
e, a partir de 2014, passarão
a ser uma exigência legal
para o acesso a recursos federais destinados ao saneamento.

Investimentos: Para
a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, serão investidos recursos
da ordem de R$1 milhão,
138 mil, provenientes da cobrança pelo uso da água das
Bacias dos Rios Manhuaçu
e Doce. A cobrança é um
instrumento de gestão dos
recursos hídricos previsto na
Lei nº 9.433/97, com objetivo
de incentivar o uso racional
da água e gerar recursos financeiros para investimentos
na recuperação e preservação das bacias hidrográficas.
Trata-se de um preço público
unitário, fixado a partir de um
pacto entre usuários, sociedade civil e poder público.
Estão sujeitos à cobrança os prestadores de serviços de saneamento urbano,
indústrias,
mineradoras,
irrigantes, aquicultores e
demais usos em que há captação da água ou lançamento de efluentes nos rios, reservatórios e lagos da bacia.
Somente são cobrados os
usos considerados significantes, bem como os aproveitamentos de potenciais
hidrelétricos.
Adriana do Carmo /
Assessoria de Imprensa
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Vereadores buscam soluções
para quadra em Vilanova
Na manhã desta Terça-feira,
26, uma comissão composta
pelo Presidente Maurício de
Oliveira Júnior e Vereadores
Gilson César da Costa (Gilsinho) e Jorge Augusto Pereira
(Jorge do Ibéria) reuniu-se com
o Secretário Mun. de Trabalho e Desenvolvimento Social,
Marcilon Breder, visando solucionar problemas detectados na
quadra do Distrito de Vilanova
e o devido término da obra.
Nas últimas sessões legislativas, os vereadores têm cobrado
providências e denunciado os
transtornos vivenciados pela
comunidade em razão da paralisação da obra, como a sujeira
e o risco de doença ocasionados presença de pombos, a utilização do espaço por parte de
usuários de drogas e até mesmo
prostituição.
A iniciativa do encontro
desta Terça-feira com o secretário teve o propósito de dar
continuidade a estes esforços
da Casa Legislativa. Durante a reunião, Jorge do Ibéria
e Gilsinho – Vereadores que
residem em Vilanova – reiteraram a necessidade urgente
de providências e especificaram ao secretário como está o
local. Eles também afirmaram
que independente do posicionamento político partidário
de cada um, ambos estão unidos no propósito de encontrar
uma solução para atender as
famílias residentes no distrito.
Neste contexto, o Presidente
Maurício Júnior destacou que
esta reunião teve também esta
finalidade: a de esclarecer ao
Executivo Municipal, por todo
seu secretariado, e à população
em geral, este empenho dos
dois vereadores em desenvolver um trabalho conjunto em
benefício da comunidade.

Marcilon Breder anunciou
que pretende realizar, inicialmente, um levantamento sobre
as condições no local, e, em
seguida, buscar junto ao Prefeito e aos setores internos como
a Assessoria Jurídica e demais
secretarias o delineamento
das ações a serem efetivadas,
para que os problemas sejam
resolvidos e a obra concluída,
atendendo plenamente aos moradores.
Presidente Maurício Júnior
solicitou do secretário um retorno sobre esta ação proposta e afirmou que a Câmara irá
contribuir com o que for necessário. “Valorizo muito o diálogo, incentivo o debate, porque
acredito que este é o caminho
para se alcançar verdadeiras
e profundas transformações
sociais, mas também sou apaixonado por realização. Gosto

de ver algo que teve início, ser
concluído. Por isto, demos este
pontapé inicial em promover
esta reunião, demonstrando a
união entre os vereadores e a
busca de soluções para a comunidade. Também solicitamos
que o secretário nos informe
sobre as decisões do Executivo
Municipal sobre esta reivindicação, possibilitando-nos um
devido acompanhamento e até
mesmo apoio no que for preciso”, pontuou Maurício Júnior.
Ainda durante a reunião, os
vereadores lembraram outras
comunidades como o Bairro
Engenho da Serra, que não
possui vereador residente no
local, e distritos como São Sebastião do Sacramento e Dom
Corrêa, também estão tendo
problemas semelhantes com
suas quadras.
(Ass. de Comunicação)

Vereadores analisam Orçamento para 2014
Vereadores que integram as comissões específicas para a análise
do Orçamento Municipal reuniram-se na tarde
desta Quinta-feira, 28, na
Casa Legislativa. O documento que determina em
que e onde serão aplicados os recursos financeiros do município no ano
de 2014 foi novamente
lido e discutido durante
o encontro. O Presidente Maurício de Oliveira
Júnior e demais vereadores fizeram uma análise
profunda dos itens, com
a participação do Assessor Contábil da Câmara,
Daniel Gerhard Batista.
Um estudo essencial para
que emendas parlamentares e eventuais alterações
ocorram na Lei, que deverá ser votada em breve,
no plenário.
O Presidente Maurício
Júnior destacou o trabalho intenso das diversas
comissões em analisar
o Orçamento. Um dos
pontos evidenciados foi a
discussão sobre o índice
de crédito suplementar a
ser autorizado. A reunião
preparatória possibilitou
aos vereadores integrantes das comissões o esclarecimento de dúvidas, de
modo que todos os setores como Saúde, Educação, Cultura, Assistência
Social e Agricultura, entre outros, sejam atendidos plenamente, promovendo o bem-estar social
no município.
(Ass. de Comunicação)

Em reunião,
os vereadores
integrantes
das Comissões Legislativas analisaram
as propostas
do Orçamento
Municipal para
o ano de 2014,
com a participação da Ass.
Contábil da
Câmara.
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7º Concurso Coocafé Qualidade Regional premia 20 produtores

Em solenidade realizada
no dia 23 de novembro de
2013, com inicio às 19 horas, a cooperativa realizou a
7ª edição do Concurso Coocafé Qualidade Regional. O
evento realizado no espaço
AABB de Lajinha foi uma
iniciativa da Coocafé para
incentivar a produção de
café de qualidade. O Concurso conta com a impor-

tante parceria das seguintes
empresas: Sicoob Credicaf,
Altagro Nutrição de Plantas,
Fertilizantes Heringer, Louis Dreyfus Commodities,
Syngenta, OCB Sescoop/
ES, Neoplastic, Palini & Alves, Husqvarna.
Confira abaixo os nomes,
dos 10 ganhadores de cada
categoria: Café Natural e
Cereja Descascado.

Categoria Café Natural:

1º Lugar - ADÃO ESTEVAM SALUSTIANO – Córrego Biribote - Lajinha/MG – Prêmio: uma moto zero Km,
venda de uma saca de café por R$ 1.000,00, dentre outros
prêmios e vantagens.
2º Lugar - ADENILSON DUTRA DOS REIS – Córrego Lagoa Imbiruçu - Mutum/MG. – Prêmio: 55 sacos de
adubo Heringer.
3º Lugar – JAQUELINE ANDRADE DE ALMEIDA
RODRIGUES – Córrego Indaiá Lajinha/MG – Prêmio: 35
sacos de adubo.
4º Lugar - VALDIR ANTONIO DE SOUZA – Córrego
Carvalho - Lajinha/MG – Prêmio: 20 sacos de adubo.
5º Lugar - AGOSTINHO BERNARDES DA SILVA –
CórregoCarvalho Lajinha/MG – Prêmio: 1 Roçadeira.
6º Lugar - ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOBRINHO – Córrego Taquara Mutum/MG – Prêmio: R$ 300,00.
7º Lugar - RENATO DE SOUZA JANUÁRIO –Córrego São Joaquim Lajinha/MG – Prêmio: R$ 300,00.
8º Lugar - VANDER VIEIRA MENDES – Córrego Alto
Bom Jesus – Mutum/MG – Prêmio: R$ 300,00.
9º Lugar - JUCIÊ ASSUMPÇÃO PEREIRA – Córrego
São José do Geronídeo Durandé/MG – Prêmio: R$ 300,00.
10º Lugar - ALAN VIEIRA AMBROSIO – Córrego
Mata Fria - Chalé/MG – Prêmio: R$ 300,00.

Categoria Café Cereja Descascado:

1º Lugar - SANDRA RODRIGUES FERNANDES –
Córrego Marapé, Distrito de Brejetuba/ES. Prêmio: uma
moto zero Km, além de venda de uma saca de café por R$
1.000,00, dentre outros prêmios e vantagens.
2º Lugar -MARCIO JOSE GOMES – Córrego Bonsucesso, Distrito de Iúna/ES. Prêmio: 55 sacos de adubo Heringer.
3º Lugar -VANDELINO ERBST ZULCON – Córrego
Bom Recreio Iúna/ES.Prêmio: 35 sacos de adubo.
4º Lugar - JUVENIL VIMERCATE GOMES – Córrego
Bonsucesso,Iúna/ES – Prêmio: 1 descascador de amostras.
5º Lugar - HERIBERTO MOREIRA MENEGUETI –
Córrego Bom Recreio Iúna/ES. Prêmio: 1 Roçadeira.
6º Lugar - JOZOÉ DO CARMO – Córrego Cabeceira
do Imbiruçu - Mutum/MG – Prêmio: R$ 300,00.
7º Lugar - DANILO ROSA CALIMAN –Córrego MarapéBrejetuba/ES – Prêmio: R$ 300,00.
8º Lugar - ANTONIO LUIZ ZULCOM – Córrego Bom
Recreio Iúna/ES – Prêmio: R$ 300,00.
9º Lugar - JOSEMAR ALVES COUTINHO – Córrego
Teixeira Martins Soares/MG – Prêmio: R$ 300,00.
10º Lugar - PEDRO HENRIQUEALMEIDA RODRIGUES PEREIRA – Córrego Indaiá Lajinha/MG – Prêmio:
R$ 300,00
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Deputado Sebastião
Costa ressalta papel
do legislativo
Ao assinalar que o pais
vive atualmente um momento de “profunda expectativa”, o deputado Sebastião Costa conclamou as
liderançs políticas a
uma participação mais
efetiva nos destinos da Nação – ressaltando o exemplo
da Assembléia Legislativa
de Minas que, segundo ele,
“vem se integrando cada
vez mais com a população
com ações diretas e definitivas”.
Como exemplo disso,
lembrou as audiências públicas realizadas em todas
as regiões de Minas e a
abertura do portal do Legislativo na internet, que
possibilita ao cidadão inscrever suas propostas e, ainda, acompanhar aquelas de
teor similar à sua proposta
que já tenham sido apresentadas na Casa.
O deputado Sebastião
Costa observou que essas
contribuições dos
parlamentares devem ser
ampliada ao políticos de
maneira geral – desde as
lideranças municipais até
os altos cargos eletivos do
pais. Nesse contexto, ele
defende que “o ponto-chave
está na célula essencial da

democracia, que é o Legislativo municipal – onde repousa a função essencial de
ouvir e entender os reclames
da população”.
Ao levar essas reivindicações para a esfera estadual
e federal, disse, essas valorosas lideranças estarão ajudando a reconstruir o principio federativo – que, no atual
momento, carece de maior
atenção e de uma defensa
sistemática para que não seja
implodido pelas forças antidemocráticas. São forças que
desejam dizimar o principio
federativo para concentrar
ainda mais o poder nas mãos
da União, concluiu.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Quem são, e onde estão os
formadores de opinião?
Por Devair G. Oliveira

Há muitos anos comecei a pesquisar sobre as
pessoas formadoras de
opinião. A maioria das
pessoas de classe média
e alta vivem preocupadas com o que eles vão
pensar e dizer, a opinião
dessa categoria representa, praticamente, um
veredito, assim no dia a
dia, como nas marcas comerciais.
Um poder reconhecido
e reverenciado em quase
todo meio de comunicação
que se preze. Como o próprio nome diz, o formador
de opinião é uma pessoa
que, seja por profissão,
vocação ou mérito, tem
capacidade de influenciar o comportamento de

grupos de pessoas. Assim,
pastores, líderes religiosos,
escritores, jornalistas, atores famosos, políticos populares e professores são
formadores de opinião de
carteirinha, facilmente reconhecidos e valorizados,
por isso. Uns mais, outros
menos, mas há exceção
também, os atores famosos, líderes religiosos e políticos populares, em minha opinião são de longe
os que mais influenciam.
Hoje com o aparecimento da internet e as
redes sociais parece que
este número cresceu assustadoramente, só parece. Pesquise e verá que
talvez 90% dos “formadores de opinião das redes sociais” costumam
apenas compartilhar e

curtir, sem ao
menos ter a paciência de ler.
Durante 6 meses direcionei
textos e postei
na linha do
tempo de muitos, se houvesse premiação,
com certeza a
maioria absoluta não teria
reclamado seus
prêmios.
Até professores que
deveriam ser leitores assíduos, infelizmente estão lendo apenas o básico
para função de seu cargo.
Desde que o mundo é
mundo, quem quer conversar com um determinado grupo, pede para
falar com o líder deles. A

cena é clássica “chame o
seu líder”. Líder conquistado, grupo dominado.
Simples assim.
Cabe uma reflexão sobre o assunto, nada aqui
é conclusivo. Ajude-nos
a encontrar verdadeiros
formadores de opinião no
meio da multidão anônima.

Estado destina R$ 2 milhões para associações
microrregionais da Zona da Mata

Segunda-feira (25), o governo de Minas assinou
convênio com quatro associações microrregionais da
Zona da Mata para repasse
de recursos da ordem de R$
2 milhões. O valor é destinado à compra de equipamentos e maquinário que
poderão atender a 65 municípios da região. Outras 36
associações do restante do
Estado também assinarão
convênios, totalizando R$
20 milhões em investimentos.
O presidente da Associação dos Municípios do Médio Rio Pomba (Amerp),
Almiro Marques de Lacerda
Filho, prefeito de Miradouro, ressalta a importância
do maquinário destinado à
instituição. “Vamos receber
uma pá carregadeira e duas
retroescavadeiras, que vão
auxiliar principalmente na
conservação das estradas.
Nossa região é tipicamente rural e esse maquinário
é extremamente funcional
para nós”.
A associação reúne, hoje,

16 municípios. Além de
Miradouro, são associados
Antônio Prado de Minas,
Barão do Monte Alto, Ervália, Eugenópolis, Fervedouro, Laranjal, Miraí, Muriaé,
Palma, Patrocínio do Muriaé, Pirapetinga, Recreio,
Rosário da Limeira, São Sebastião da Vargem Alegre e
Vieiras.
Asfalto
A Associação dos Municípios do Vale do Paraibuna
(Ampar) também está entre
as beneficiadas e o recurso será direcionado para
a aquisição de uma usina
móvel de asfalto. “O equipamento funciona como
um tapa-buraco, que vai
prestar serviço em todos os
municípios associados. Temos muitas necessidades,
e essa era uma delas, uma
demanda importante que
está sendo atendida”, pontua
o presidente da associação,
Fernando Antônio Dutra
Macedo, prefeito de Rio
Pomba. Ele destaca, ainda,

a representatividade alcançada por meio do associativismo e que culmina em benefícios para as prefeituras e
a população. “Isoladamente
somos fracos, por meio da
associação ganhamos representatividade. É de extrema
importância o fortalecimento das associações microrregionais”, acrescenta.
A Ampar reúne 17 municípios: Aracitaba, Belmiro
Braga, Chácara, Descoberto,
Ewbank da Câmara, Goianá, Mar de Espanha, Matias Barbosa, Olaria, Pedro
Teixeira, Piau, Piraúba, Rio
Pomba, Rio Preto, Santana
do Deserto, Senador Cortes,
Simão Pereira.
Na Zona da Mata também serão beneficiadas a
Associação dos Municípios
da Microrregião do Vale do
Rio Piranga (Amapi), que
agrega 28 municípios (Abre
Campo, Acaiaca, Alvinópolis, Amparo do Serra, Barra
Longa, Caputira, Diogo de
Vasconcelos, Dom Silvério,
Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Matipó, Oratórios,

Pedra Bonita, Piedade de
Ponte Nova, Ponte Nova,
Raul Soares, Rio Casca, Rio
Doce, Santa Margarida, São
Pedro dos Ferros, Sem Peixe, Sericita, Santa Cruz do
Escalvado, Santo Antônio
do Grama, Teixeiras, Urucânia e Vermelho Novo); e
Associação dos Municípios
da Microrregião da Zona
da Mata (Amman), com
quatro municípios (Cajuri,
Canaã, Paula Cândido e Viçosa).
Investimentos
Com estes novos investimentos, o Governo de Minas totaliza R$ 56,6 milhões
repassados às Associações
Microrregionais desde 2009,
quando teve início o “Programa de Fortalecimento e
Revitalização das Associações de Municípios de Minas Gerais”, da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana
(Sedru). Naquele ano foram
destinados R$ 33,6 milhões
para 41 associações.
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Ipsemg disponibiliza marcação de consultas
por telefone em mais 21 cidades do interior
A partir da próxima segunda-feira, 02/12, os usuários dos serviços médicos
do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado
de Minas Gerais (Ipsemg)
de mais 21 cidades do interior vão poder agendar suas
consultas eletivas pelo telefone da Central LigMinas,
155. Com essa medida, será
suspenso o sistema de marcação presencial nas cidades
de Alfenas, Almenara, Bocaiúva, Brasília de Minas,
Cataguases, Coronel Fabriciano, Curvelo, Diamantina,
Divinópolis,
Governador
Valadares, Itajubá, Itapecerica, João Monlevade, Lavras, Muriaé, Passos, Pouso
Alegre, São João del-Rei,
Sete Lagoas, Teófilo Otoni
e Ubá.
A iniciativa abrange todos os serviços ofertados
nas unidades regionais,

com médicos do quadro do
Instituto. Dessa forma, o
paciente somente precisa ir
à unidade no dia e horário
agendado para a consulta.
Para fazer o agendamento,
o beneficiário deve ligar de
segunda a sexta, no horário
de 13h às 19h, para o número 155, e informar o número
do Cartão de Beneficiário.
Não é necessário discar o
código de área – DDD.
No interior do Estado, já
realizam a marcação por
meio da Central LigMinas
155 os usuários de Montes
Claros, no Norte de Minas,
e Juiz de Fora, na Zona da
Mata. No ambulatório do
Centro Regional de Montes
Claros são realizadas quase
mil consultas/mês nas especialidades de Clínica Médica, Ginecologia, Cardiologia, Pediatria, Ortopedia,
Gastroenterologia e Proc-

tologia. Já no ambulatório
de Juiz de Fora são atendidas mensalmente perto de
600 consultas em média,
nas especialidades de Clínica Médica, Cardiologia,
Ginecologia/Obstetrícia,
Ortopedia/Traumatologia e
Pediatria.
Rede credenciada: Em
todo o Estado, o Ipsemg
possui 3.325 credenciados,
sendo 1.212 médicos, 190
hospitais / fundações, 546
laboratórios e 692 consultórios odontológicos. Para
a marcação de consultas
nessa rede credenciada, não
houve alteração. Os beneficiários devem ligar diretamente no consultório do
médico, cujos telefones estão disponíveis no catálogo
de credenciados do Ipsemg
(disponível em www.ipsemg.mg.gov.br/saúde/redepropriacredenciada).

Confira abaixo a relação de unidades regionais do Instituto e
as especialidades médicas oferecidas em cada local:
Alfenas.............................................................................................................Clínica Geral.
Almenara.................................................................................. Ginecologia e Clínica Geral.
Bocaiúva..........................................................................................................Clínica Geral.
Brasília de Minas.............................................................................................Clínica Geral.
Cataguases................................................................................................ Gastroenterologia.
Coronel Fabriciano............................................................................Pediatria e Proctologia.
Curvelo.............................................................................................................. Ginecologia.
Diamantina..............................................................................................................Pediatria.
Divinópolis.................................................................................... Clínico Geral e Pediatria.
Gov. Valadares............................................................Ginecologia, Cardiologia e Urologia.
Itajubá..............................................................................................................Clínica Geral.
Itapecerica......................................................................................................... Ginecologia.
João Monlevade......................................................................................................Pediatria.
Lavras......................................................................................................................Pediatria.
Muriaé.......................................................................................Cardiologia e Clínica Geral.
Passos............................................................................................. Ginecologia/Mastologia.
Pouso Alegre ...................................................................................................Clínica Geral.
São João del-Rei..............................................................................................Clínica Geral.
Sete Lagoas....................................................................................................... Ginecologia.
Teófilo Otoni............................................................ Ginecologia, Pediatria e Clínica Geral.
Ubá.............................................................................................Clínica geral e Cardiologia.

Qual a diferença entre PT e PSDB?
Não vai aqui nenhuma desconsideração ao
PSDB, só acho estranho
um partido criticar outro
e fazer a mesma coisa,
hoje o povo passou a entender que se não fosse
FHC o Brasil ainda não
tinha celular e outras tecnologia que avançou. O
PT quando começou fazer política espalhou para
todo o país que nossas
riquezas, nossas empresas estava sendo privatizadas e que isso era um
absurdo, ao invés disso o
governo deveria é estatizar algumas empresas. O
governo de FHC era criticado por todas as privatizações que fazia, o PT
falou por todos os cantos
do Brasil, criticou FHC

Idosos receberão cartão de
passe livre em Valadares

Ministério Público teve recomendação acatada pela prefeitura, que se comprometeu
a emitir e entregar, até meados de dezembro, os cartões aos idosos
por CARLOS ELLER
carloseller@drd.com.br
GOVERNADOR VALADARES - O impasse quanto ao
fornecimento dos cartões eletrônicos de passe livre para idosos parece que finalmente chegará ao fim em Valadares. Após
o Ministério Público do Estado
de Minas Gerais (MPMG) expedir uma recomendação à prefeitura, esta informou que até o
dia 15 começará a entregar os
cartões eletrônicos. Um Termo
de Compromisso foi assinado
entre a prefeitura e a empresa
Valadarense, em reunião realizada no MP.
Os idosos de Valadares vinham enfrentando problemas
para conseguir ter acesso ao
cartão eletrônico de passe livre. Com o cartão eles poderão
transpor a roleta dos ônibus e
terem acesso aos assentos traseiros.
Em junho mostramos a dificuldade que uma passageira
idosa enfrentava para conseguir receber o cartão. Na ocasião, foi criada uma polêmica
sobre quem deveria emiti-lo.
A Valadarense afirmava que,
“conforme Termo de Compromisso firmado em 6/11/2006
junto ao Ministério Público”,
a responsabilidade pela confecção dos cartões era da prefeitura. Já a prefeitura dizia que
tal responsabilidade seria da
empresa Valadarense por força
do decreto nº 8.870/2008, que
estabeleceu que a concessão
da 1ª via do cartão do idoso
é atribuição da Valadarense.

“Em seu artigo 3º, o Decreto nº
8.870, de 14/03/2008, afirma:
‘O fornecimento do cartão do
idoso será efetuado pela empresa concessionária de serviço
público de transporte coletivo e
será gratuito quanto à 1ª via do
cartão’”, declarou a prefeitura
na nota enviada na ocasião.
Ante o impasse, o Ministério Público, por meio do promotor Lélio Braga Calhau, da
Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas
Portadoras de Deficiência e
Idosos, após a instauração do
Inquérito Civil Público (ICP)
nº 0105.13.000540, expediu
uma recomendação para que
a prefeitura fornecesse os cartões eletrônicos a todos os idosos que tivessem necessidade
do transporte público urbano
gratuito na cidade, nos ônibus
da empresa Valadarense. Foi
concedido um prazo de 60 dias
para que as providências de
emissão dos cartões fossem
tomadas, sob pena de ensejar
ação por improbidade administrativa.
A prefeitura, que à época
informou que providenciaria a confecção dos cartões,
foi questionada pelo MP, por
meio de ofício, sobre o prazo
para entrega dos passes. Em
resposta ao órgão, protocolada
na última quarta-feira (27), a
prefeitura informou que enviará parte dos cartões até o
dia 15 de dezembro. “Até o
término da primeira quinzena
de dezembro, enviaremos a
primeira remessa dos cartões
eletrônicos de passe livre para

MEMÓRIA DE PEIXE: Não se fazem petistas
como antigamente: o secretário-geral do PT, Paulo
Teixeira (SP), chamou a privatização do Galeão de “um
grande sucesso”. Já o mensaleiro José Genoino, líder
do PT na Câmara em 1999,
chamou o leilão da Telebrás
de “uma grande negociata”.

as pessoas idosas (aproximadamente 1.000 beneficiários),
conforme Termo de Compromisso firmado entre esta
Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa
Valadarense, na reunião nesta
Promotoria de Justiça”.
O promotor Lélio Calhau
disse que vai aguardar o cumprimento da recomendação até
o dia 15 de dezembro. Caso
seja cumprido o prazo estipulado, o Inquérito Civil Público
será arquivado.
O CARTÃO: Segundo o
ofício de resposta da Secretaria Municipal de Assistência
Social ao MP, os cartões eletrônicos somente serão liberados pela Valadarense — tanto a
1ª quanto a 2ª vias — mediante
apresentação do formulário de
autorização, que será expedido
pela Coordenadoria de Apoio
e Assistência ao Idoso (Caai).
Ainda de acordo com a secretaria, todos os idosos beneficiários deverão comparecer
primeiramente no atendimento
da Caai, onde obterão o formulário de autorização para,
então, irem à Empresa Valadarense para a retirada do cartão.
O texto afirma ainda que a
Valadarense auxiliará na divulgação quanto aos procedimentos para a aquisição do
cartão eletrônico. Portanto,
os idosos devem ficar atentos
para os avisos que deverão ser
afixados nos ônibus urbanos e
que informarão quando a entrega começará a ser feita, bem
como sobre os procedimentos
a serem adotados.

DICAS DE PORTUGUÊS
ILVECE CUNHA

"Hoje, no almoço, vou comer: peixe,
salada e etc." ou "...peixe, salada etc."
ou "...peixe, salada, etc."?

pelos cartões corporativos, só que hoje depois
de mais de 10 anos o PT
faz tudo o que criticava
e é só fazer uma comparação de quantos cartões
tinha o governo de FHC
e quantos existem hoje
no governo do PT. Leia o
texto ao lado.
Ari Evilo
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A palavra "etc." é uma abreviatura da
locução latina "et coetera", que significa
"e as outras coisas". Embora o seu significado, pode-se usá-la em referência a
coisas ou pessoas.
Como se pode perceber, na origem
latina, existe uma conjunção aditiva
"e", razão por que é errado o uso dessa
conjunção antes de etc. Exatamente por
esse motivo, também não se poderia usar
vírgula antes de etc., pois, nela já existe
"et", que dispensa a vírgula. Entretanto, o
Acordo Ortográfico tornou obrigatório o
uso da vírgula antes dessa palavra. Dessa
forma, apenas a última frase está correta.
Tá legal?
"Basta de provocações" ou "Bastam
de provocações"?
Os verbos BASTAR e CHEGAR
acompanhados de palavras antecedidas
de preposições, não têm sujeito, por isso

não podem ser usados no plural, pois são
impessoais. A palavra "provocações" não
pode ser o sujeito da frase, pois o sujeito
nunca pode vir regido de preposição. Veja
outro exemplo: Chega de tantos bandidos... Tá legal?
"Há" ou "A"?
Na indicação de espaço de tempo,
podemos usar tanto "há" quanto "a", mas
cada um tem uso específico.
Usamos "há", quando se trata de tempo
passado: Ele chegou há duas semanas.
/ Ela saiu há duas horas. Nesse caso,
podemos substituir "há" por "faz". Observe as construções:
Ele chegou faz duas semanas. / Ela saiu
faz duas horas.
Usamos "a" quando se trata de tempo
futuro ou distância. Por exemplo:
Ele chegará daqui a duas horas / Eles
voltarão da viagem daqui a um mês.
Daqui a Belo Horizonte são 310 quilômetros. / Ele está a duas horas da cidade.
Tá legal?
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
As casas são construídas para que se
viva nelas, não para
serem olhadas.
Francis Bacon
Viver sem filosofar é o
que se chama ter os olhos fechados sem nunca
os haver tentado abrir.
René Descartes
Aquele que vive de
combater um inimigo
tem interesse em o
deixar com vida.
Friedrich Nietzsche
Não vivemos para
comer, mas comemos
para viver.
Sócrates
Aprende a viver bem, e
bem saberás morrer.
Confúcio
Aprende a viver como
deves, e saberás morrer
bem.
Confúcio
Viver significa lutar.
Sêneca
Ninguém se preocupa
em ter uma vida virtuosa, mas apenas com
quanto tempo poderá
viver. Todos podem
viver bem, ninguém tem
o poder de viver muito.
Sêneca
A vantagem de ter
péssima memória é
divertir-se muitas vezes
com as mesmas coisas
boas como se fosse a
primeira vez.
Friedrich Nietzsche
Aquilo que se faz por
amor está sempre além
do bem e do mal.
Friedrich Nietzsche
Existe muita diferença
entre uma vida tranquila e uma vida ociosa.
Sêneca
A história é testemunha do passado, luz
da verdade, vida da
memória, mestra da
vida, anunciadora dos
tempos antigos.
Marcus Cícero

Pr. João Soares
da Fonseca

Bruxismo: Sinais e Sintomas
O que é Bruxismo?

Se você acorda e os músculos da sua mandíbula estão doloridos ou com dor de cabeça, você pode estar sofrendo de bruxismo
- um ranger ou um forte apertar dos dentes.
O bruxismo pode fazer os dentes ficarem
doloridos ou soltos, e, às vezes, partes dos
dentes são literalmente desgastados. Eventualmente, o bruxismo pode acarretar a destruição do osso circunvizinho e do tecido da
gengiva. O Bruxismo também pode levar a
problemas que envolvam a articulação da
mandíbula, como síndrome da articulação
têmporo-mandibular (ATM).
Como Saber Se Tenho Bruxismo?
Para muitas pessoas, o bruxismo é um hábito inconsciente. Estas pessoas podem nem
mesmo perceber que estão fazendo isto, até
que alguém comente que elas fazem um
horrível som de ranger de dentes enquanto estão dormindo. Para outras pessoas, é
quando fazem um exame dental rotineiro e
descobrem que seus dentes estão desgastados ou o esmalte de seu dente está rachado.
Outros potenciais sinais de bruxismo incluem dor na face, na cabeça e no pescoço.
Seu dentista é capaz de fazer um diagnóstico preciso e determinar se a origem da dor
facial é causada por bruxismo.
Como o Bruxismo é Tratado?
O tratamento apropriado dependerá do
que está lhe causando o problema. Fazendo
perguntas apropriadas e examinando detal-

hadamente seus dentes, seu dentista pode
lhe ajudar a determinar se a fonte potencial de seu bruxismo.
Com base no grau
dos danos causados a
seus dentes e a causa
provável, seu dentista
poderá sugerir:

- O uso de um
dispositivo quando
dormir. Feito sob encomenda pelo seu dentista e ajustado aos
seus dentes, o dispositivo encaixa-se sobre
os dentes superiores e os protege de se triturarem com os dentes inferiores. Apesar de o
dispositivo ser uma boa maneira para lidar
com bruxismo, ele não é uma cura.
- Encontrando meios de relaxamento. A
tensão cotidiana parece ser uma das causas
principais do bruxismo, e não importa o que
seja que reduza a tensão, pode contribuir
- ouvir música, ler um livro, fazer um passeio ou tomar um banho. Procurar alguma
terapia auxiliará no aprendizado de meios
eficazes de controlar situações estressantes.
Adicionalmente, se aplicar uma toalhinha
morna e molhada no lado de sua face isto
poderá ajudar a relaxar os músculos doloridos devido à pressão exercida.
- Reduzindo a "exposição" de um ou
mais dentes para igualar sua mordida.
Uma mordida anormal, no qual os dentes
não se ajustam bem, também pode ser corrigido com restaurações, coroas ou ortodontia.

Cachorro quente assado
Ingredientes:

Dissolva o fermento no leite, acrescente
o açúcar, o tempero, a manteiga e o ovo
Em uma tigela coloque a farinha de trigo aos poucos e misture com as pontas
dos dedos para evitar o calor das mãos,
até obter uma mistura homogênea
Cubra e deixe descansar por 1 hora
aproximadamente
Trabalhe a massa por uns 5 minutos
Retire pequenas quantidades da massa
abra com o dedo até formar um disco embrulhe a salsicha e feche
Se quiser use gema para não abrir que

As luzes de dezembro
Quando chega dezembro, as lojas, os shoppings, ruas
e residências se enfeitam de luz para receber o Natal.
Dificilmente alguém poderia imaginar o Natal sem luz.
E isso não é por acaso.
João iniciou o seu evangelho identificando Jesus
como "a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem
que vem ao mundo" (Jo 1.9). Mais tarde, o personagem
principal do Natal afirmou: "Eu sou a luz do mundo;
quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz
da vida" (Jo 8.12). Quando Jesus se mudou de Nazaré para Cafarnaum, Mateus se lembrou de uma profecia de Isaías (Is 9.2) e a copiou em seu evangelho: "O
povo, que estava assentado em trevas, viu uma grande
luz; e, aos que estavam assentados na região e sombra
da morte, a luz raiou" (Mt 4.16).
A presença da luz desfaz a escuridão. Na Bíblia, escuridão é metáfora que aponta para a ignorância humana. Para a mente judaica, os que estão nas trevas não
têm conhecimento, quer intelectual, quer espiritual.
Triste, porém, é constatar que mesmo tendo Deus
enviado a luz, o mundo preferiu as trevas, como registrou João: "Veio [Jesus] para o que era seu, mas os seus
não o receberam" (Jo 1.11). Por quê? Jesus explicaria
depois: "...a luz veio ao mundo, e os homens amaram
mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram
más" (Jo 3.20-21).
Por essas e outras é que "Natal de luz... é nascido o rei
Jesus" foi o tema escolhido para a decoração de Natal
de nosso santuário, inaugurada hoje. Parabenizamos à
Comissão de Decoração pelo bom gosto: Marlene Vasconcelos de Castro (coordenadora) e demais membros:
Eliézer Ramos, Fauzita Alencar e Pedrina Lachnit. Por
sua vez, a Comissão agradece o apoio que recebeu dos
funcionários: Francimar Bastos (GERFIN), João Marcos Soren (GERAD), José Antônio Carvalho, Pedro
Araújo, Nelson Coelho e Luiz Cláudio Leopoldino.
Neste mês de dezembro, anunciemos a todos que "é
nascido o rei Jesus".

ACADEMIA
KOMEIKAN

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

1 tablete de fermento de 15g
1/2 xícara de leite morno
1 colher de sopa de açúcar
1 coher de tempero em pó para aves
3 colheres de sopa de manteiga
1 ovo
3 xícara de trigo ou até dar o ponto
1 gema para pincelar
Salsichas cortadas ao meio ou mini
salsichas
MODO DE FAZER

jsfonseca@pibrj.org.br

serve como uma cola
Coloque no tabuleiro untado e logo em
seguida pincele com gema
Pode-se colocar óleo na gema para escorrer mais fácil
Asse em forno pré-aquecido médio por
30 minutos ou até dourar
Informações Adicionais
Dica: se quiser pode povilhar sementes de gergelim por cima e até abrir um
pouco a salsicha e colocar pedaços de pimentão e bacon dentro antes de enrolar a
massa. Para evitar que a salsicha escureça
pode dar uma pré-fervida e secá-las.
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Falso médico que atuou em Manhumirim e
Alto Jequitibá é preso em Além Paraíba

Além Paraíba/MG. Natanael Aves de Souza, 25
anos, foi preso na terça-feira (26) em Além Paraíba. O jovem é acusado de
dar golpes, se passando por
médico, em mais de trinta
cidades.
Ele estava em um hotel
na cidade de Além Paraíba,
durante o dia. Natanael é da
cidade de Divino.
O falso médico vinha
sendo monitorado, passo
a passo, pelo setor de inteligência da Policia Civil
Mineira. Na hora da abordagem Natanael apresentou
uma carteira de médico falsa à Policia Civil.
"Eu cheguei a fazer algumas cirurgias, cesária,
apendicite e até dreno em
pulmão", contou aos policiais.
Segundo a Polícia Civil,
ele não é nem estudante da
área de saúde.
ALTO JEQUITIBÁ E
MANHUMIRIM: Em 12
de fevereiro de 2012, uma

denúncia foi feita e registrada contra o “Dr. Natanael” nas cidades de Alto
Jequitibá e Manhumirim.
O registro, na ocasião, foi
feito pela própria Secretaria Municipal de Saúde de
Alto de Jequitibá que, após
contratá-lo, foram conferir
o CRM e se depararam com
outro nome de registro.
Para facilitar a conquista
dos trabalhos, Natanael se
passava por parente de deputados e prefeitos. Até por
genro do deputado Federal
Lael Varela ele já se passou.
Na época de Alto Jequitibá, Natanael estava hospedado numa pousada na
cidade e fugiu de madrugada deixando uma divida de
mais de R$ 700.00.
A prisão foi efetuada pela
equipe da Policia Civil de
Além Paraíba, coordenada
pelo Delegado, Dr. Edgar
Magalhães.
Com informações do
Jornal O Impacto

Polícias Militar e Civil realizam operação Falcão em Inhapim

Inhapim/MG. Na tarde
desta sexta-feira, por volta
das 15h, em um trabalho em
conjunto, as Polícias Militar e
Civil de Inhapim realizaram a
operação Falcão, de combate à
criminalidade no bairro Santa
Cruz daquele município. Foram cumpridos mandados de
buscas e apreensão. Washington Darley Nogueira da Silva,
de 18 anos, foi preso e dois menores de 16 e um de 17 foram

Polícia Ambiental efetua a prisão de um
homem por manter pássaros da fauna
silvestre brasileira em cativeiro
Na data de 25 de novembro 2013, militares do 3º
Pelotão de Polícia Ambiental “Sargento Agenor de
Almeida Costa”, sediado
no Parque Estadual do Rio
Doce, composta pelo Sgt
Dutra, Cb Ronaldo Luiz e
Cb Izidoro, durante o patrulhamento ambiental de
combate à caça e captura
de animais da Fauna Silvestre Brasileira no entorno da
Unidade de Conservação,
receberam informação de
que um homem residente no
B. Macuco, em Timóteo, estaria mantendo e capturando
pássaros da fauna silvestre
brasileira.
No local, o autor confirmou os fatos e alegou que
possuía alguns pássaros da
espécie conhecida popularmente como “coleiro ou
papa-capim”.
Após franqueada a entrada dos militares à residência,
verificou-se que os pássaros
não possuíam anilhas e nem
a licença ou autorização do
órgão ambiental competente. Manter pássaros presos
em cativeiros de forma irregular constitui crime ambiental previsto no artigo 29

apreendidos. Cinco residências
foram vistoriadas.
O resultado da operação impressiona foram apreendidos
01 espingarda calibre 12, um
revólver de calibre 38 e outro
de calibre 32, uma garrucha
calibre 22, mais de 60 munições de diversos calibres, 90
pedras de crack, duas porções
de cocaína, um simulacro de
arma de fogo, duas máscaras
supostamente utilizadas na

Pescador é autuado por portar material de
pesca de uso proibido e outros são presos
por pescar em local proibido.

N

da Lei 9.605/98.
Diante dos fatos, foi feito
a apreensão de oito pássaros
que, após serem levados a
um médico veterinário, foram soltos no seu “habitat”
natural. O autor foi preso
em flagrante delito e encaminhado juntamente com
sete gaiolas à DePol de Timóteo, onde ficou à disposição do Delegado de plantão.
Em data anterior, a mesma equipe durante operação
de combate a pesca predatória no entorno da Unidade

de Conservação, após vistorias às margens da lagoa Pimenta, zona rural de Marliéria, apreendeu cinquenta e
quatro joão bobo ou boinhas
(linha nylon com anzol),
materiais de pesca considerados de uso proibido para
toda a categoria, que foram
encaminhados para o núcleo
do IEF do Parque Estadual
do Rio Doce.
José Maria dos Santos, 1º
Ten PM - Comandante do 3º
pelotão Mamb/perd

prática de crimes, dentre outros
objetos de origem duvidosa e
dinheiro, a quantia de R$ 20.
Ainda de acordo com a Polícia
algumas das armas apreendidas foram encontradas enterradas nas residências.Dezesseis
policiais militares participaram
da operação e cinco policiais
civis. Os envolvidos já estavam
sendo investigados.
Informações da
TV Super Canal

a data de 20/10/2013, a equipe de
militares do 3º Pelotão de Polícia
Ambiental ‘’Sargento Agenor de Almeida Costa’’, localizado no Parque Estadual
Do Rio Doce, Sgt Barbosa, Cb Gerson e Sd
Lucio, durante patrulhamento e vistorias na
lagoa Taquaraçu, zona rural do município
de Bom Jesus do Galho, depararam com três
pescadores na prática do ato de pesca, sendo
que dois deles utilizavam um barco de fibra.
Os pescadores que estavam embarcados
utilizavam caniços de fibra e molinetes, porém, não possuíam licença de pesca, e o outro pescador que se encontrava as margens
da lagoa, portava uma sacola plástica que
continha vários apetrechos de pesca de uso
proibido (João bobo).
Diante dos fatos, os autores foram autuados administrativamente, através de autos da
SEMAD, sendo os apetrechos de pesca e o
barco apreendido e encaminhado ao núcleo
do IEF do Parque Estadual do Rio Doce.
Outra equipe composta pelo Sgt Dutra,
Cb Ronaldo e Cb Izidoro, em data anterior,

prenderam quatro homens por praticarem o
ato de pesca no interior do Parque Estadual
do Rio Doce (PERD), na região conhecida
como Lagoa Aníbal, em Marliéria.
O local por ser uma Unidade de Conservação é protegido por legislação Federal e Estadual, que proíbe a pesca de qualquer modalidade. Os policiais realizavam patrulhamento,
quando avistaram os pescadores que utilizavam apetrechos de pesca de uso permitido.
Com eles foram apreendidos 40kg de peixes,
da espécie conhecida como “tucunaré”, caniços simples, linhas de mão com anzol, facas
e uma lanterna.
Os presos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Ipatinga, onde foram autuados em flagrante. Foram confeccionados
os autos de infração ambiental correspondentes e os peixes, que estavam impróprios
para o consumo, foram descartados no aterro
sanitário.
José Maria dos Santos, 1º Ten PM - Comandante do 3º pelotão Mamb/perd
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ENTRETENIMENTO
Que marido, o resto
é brincadeira!!!!

Querida, está tudo em ordem na sua ausência. Aquela senhora que você contratou para
cuidar da casa durante a sua viagem ficou doente e não pode vir, mas estou me virando
bem. Estou preparando meu próprio jantar.
Só não estou limpando a casa nem lavando
a roupa suja. Está dando tudo certo. Ontem
fiz batata frita. Ficou bom. Era preciso descascar as batatas? A panela de pressão ficou
bem suja, aí a deixei de molho no sabão em
pó com um pouco de WD. Quanto tempo
precisa pra cozinhar ovos? Já deixei eles fervendo por duas horas, mas ficaram duros que
nem pedra. Da próxima vez, vou deixar mais
tempo.
Ontem tive um contratempo cozinhando as
ervilhas. Coloquei a lata no micro-ondas e ele
explodiu. Acho que tinha que abrir a lata, né?
Mas hoje vou fazer um macarrão, que é bem
mais fácil. Até já deixei ele de molho na água
fria, pra cozinhar mais rápido, já que o micro-ondas quebrou.
Já aconteceu contigo de a louça suja criar
mofo? Como é possível isso acontecer em tão
pouco tempo?
Aliás, atrás da pia tem de tudo que é bicho; daqui a pouco vai dar pra fazer um documentário e vender pro National Geografic.
hehehehe, brincadeirinha!!!
No domingo eu emporcalhei o tapete persa
com molho de tomate e mostarda do cachorro
quente. Você sempre me dizia que mancha de
molho de tomate não sai. Passei um pouco de
gasolina que tirei do carro, e a mancha saiu.
Ficou meio branco no lugar, mas arrastei o
sofá em cima da mancha e nem dá pra perceber. Até você voltar, o cheiro deverá desaparecer.
A geladeira estava criando muito gelo, então tive que fazer um 'defrost' nela. O gelo sai
fácil se você raspar ele com uma espátula de
pedreiro!
Ficou ótimo, foi fácil e rápido, agora a geladeira está gelando bem pouco, acho que vai
demorar bastante pra juntar gelo de novo.
No mais, na última quinta-feira, quando saí
para o trabalho acho que me esqueci de trancar a porta. Alguém deve ter entrado no nosso apartamento, porque estão faltando alguns
objetos, inclusive aquele vaso de marfim que
seu bisavô trouxe da África. Mas como você
sempre diz: o dinheiro não traz felicidade, e
tudo que é material é efêmero. O seu guarda-roupa também está meio vazio, mas acho
que não devem ter levado muita coisa, afinal
você sempre diz que nunca tem nada pra vestir. Ah, também não achei seus sapatos.
Sei que está pensando nas suas plantas, mas
eu estou molhando elas direitinho. Até fervi a
água ontem, pois estava muito frio e achei que
não ia fazer bem molhar elas com água fria.
Beijos mil, com muito carinho, do seu querido Carlos.
PS: Sua mãe deu uma passada aqui pra ver
como estavam as coisas. Ela entrou e começou a gritar, e daí sofreu um infarto.
O velório foi ontem à tarde, mas preferi
não te contar pra não te aborrecer à toa.
Volte logo, estou com saudades.

CURIOSIDADES
Quem inventou o relógio de pulso?
O inventor do relógio de pulso foi o mesmo
do avião: o brasileiro Santos Dumont. O “pai da
aviação” pretendia cronometrar o tempo de voo
dos seus aviões durante as experiências. Naquele
tempo, os relógios ficavam nos bolsos, presos a
uma corrente. Como Santos Dumont tinha dificuldades em tirar, constantemente, o relógio do
bolso, encomendou ao joalheiro Cartier um modelo que ficasse fixo no braço e facilitasse o controle das horas.
Em Março de 1904 Cartier apresentou-lhe o
que é considerado, o primeiro relógio de pulso
do mundo, baptizado de Santos, com pulseira de
couro.
A Primeira Guerra Mundial foi o marco definitivo no uso do relógio de pulso, já que os soldados precisavam de uma forma prática de saber
as horas.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4
Período muito interessante para
promover mudanças substanciais
em seu cotidiano, pois Marte faz bons
aspectos com Mercúrio e Vênus. Isso
é bom para os trabalhos mais mentais e para vender bem suas
ideias. Aproveite e não descarte nenhuma ideia.
Relacionamentos: é possível alguma carência e necessidade
de se relacionar com novas pessoas. Buscar essa interação faz
parte desse período de curiosidade pela busca de novidades,
incluindo culturas e maneiras de pensar diferentes da sua.
TOURO – de 21/4 a 20/5
Uma das principais características de Touro é a persistência e a
tenacidade. Então, agora, diante das mudanças que ocorrem gradualmente em sua vida, nada melhor do que rever, por exemplo,
algum tipo de aprimoramento que servirá bastante para o futuro.
Relacionamentos: é bom saber que alguns pensamentos
e ideias fixas no passado podem se intensificar neste período.
Neste início de mês algumas respostas aparecerão e ratificarão
as relações familiares e até em algumas amizades.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6
Há possibilidade maior de você se reconhecer melhor em suas
atividades e se autoafirmar de maneira efetiva diante das responsabilidades oriundas do trabalho. Seu lado mental está mais
forte e aproveite para ler coisas novas e ratificar conhecimentos.
Relacionamentos: seu lado mais social tende a se intensificar
a partir de agora com o Sol em Sagitário. Possibilidade de convites para novos trabalhos, projetos e até namoros também estão
na ordem do dia. Bons contatos podem render bons negócios.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7
Sua capacidade de entender as questões que a cercam está
melhor, por isso saber controlar melhor o cotidiano para fazer
fluir seu trabalho e até a logística com filhos, compras etc pode
ser interessante para se evitar contratempos futuros. Vitalidade.
Relacionamentos: o passado tem uma carga forte sob os
cancerianos, mas agora sua autoconfiança está mais evidente
e permitirá que você ouça as ideias dos outros sem se deixar
abater, mesmo que as rugas que ficaram para trás voltem de
alguma maneira.
LEÃO – de 23/7 a 22/8
Neste período suas ideias estão a mil. Procure, no caso,
escolher bem as palavras antes de proferi-las, mesmo diante de
uma oposição, pois pode colocar seus planos em risco. Nada
melhor do que o bom senso e o equilíbrio para saber lidar com
as adversidades
Relacionamentos: neste início de dezembro está bom para
reativar antigas amizades e quem sabe começar novas, conhecer
novas pessoas. Aproveite que sua sensibilidade, inclusive para
as artes, está mais forte e pode ser bem conduzida.

SETE ERROS

VIRGEM – de 23/8 a 22/9
Sua força emocional ganha maior sentido a partir da entrada
do Sol em Sagitário. Ao mesmo tempo, sentimentos intensos;
certa introversão; necessidade de ficar em casa e disposição
para se dedicar à família.
Relacionamentos: algumas amizades podem voltar a ser o
centro das atenções. O passado mais próximo pode interferir no
relacionamento. O momento está interessante para curtir a família
e fazer planos para futuras viagens.
LIBRA – de 23/9 a 22/10
Neste início de mês possibilidade de maior sensação de bem-estar e alegrias em seu cotidiano. Pequenas vitórias no dia-a-dia
poderão servir para dar o ânimo que precisava para restabelecer
contatos e metas. Bom para o comércio e para a comunicação.
Relacionamentos: o poder de atração das librianas está bem
interessante a partir deste momento. Dar aquele up no visual pode
ser a senha que tanto precisa para encontrar amigos e estabelecer
um contato melhor com quem lhe interessa. Intuição.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11
Bom período para estudar, escrever e estabelecer contatos
com pessoas. O momento está propenso para trabalhos mais
mentais e ficará até aproximadamente o dia 20 de dezembro.
Favorável para trabalhos individuais e em grupo. Vitalidade.
Relacionamentos: a sensação de amar e ser correspondida
estão mais intensas neste período. Você sabe que fluirá melhor
acompanhada do que sozinha. Porém, saiba que pode acontecer
algum tumulto emocional entre estar com alguém e a liberdade.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12
Sua vontade de acertar diante dos planos que Deus colocou
em sua frente poderá ser o diferencial que sua equipe de trabalho precisa para vestir a camisa. Acontece que as respostas
não vêm muito rápidas, pois terá de usar sua intuição para ler
as entrelinhas.
Relacionamentos: é possível alguns contratempos nas relações com familiares, incluindo aqueles distantes. Procure usar o
bom-senso e o equilíbrio na hora de tentar encontrar soluções
para os problemas. Maior vontade de se resguardar neste período.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1
As decepções e algumas derrotas podem não ser muito bem
digeridas pelos capricornianos. Não adianta tanta expectativa
diante de planos agora. Procure observar com equilíbrio o que
deseja diante do mundo real, ou seja, da realidade imposta.
Relacionamentos: Vênus em seu signo dá maior intensidade nos relacionamentos e alguma carência por falta de
correspondência na relação. Ao mesmo tempo, permite maior
encanto e suavidade que podem atrair olhares diferentes sob
sua pessoa.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2
Você tem esperança na construção de algo novo para encontrar
saídas para problemas que lhe incomodam, porém seria interessante dosar bem a maneira como se comunicará com as pessoas
durante esse processo que ficará nestes primeiros 15 dias.
Relacionamentos: se existem saídas para os problemas
comuns da vida material, então a compensação pode estar ao
seu lado com maior conforto na relação amorosa. Para quem
estiver só, forte possibilidade de engrenar um romance agora
com o Sol em Sagitário.
PEIXES – de 20/2 a 20/3
Você tem a vitalidade para desenvolver bons trabalhos a partir
deste momento. Aproveite para encontrar saídas viáveis para
os obstáculos que possam surgir, principalmente nas pequenas
coisas que podem emperrar uma ação maior.
Relacionamentos: sua individualidade ganha uma força a
mais e faz com que se retraia um pouco diante da pessoa amada.
Para quem estiver solteira, sempre é bom investir no visual e saber
a hora certa para conversar de forma prudente.
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Respondendo bem ao tratamento de
câncer, Carlos Nascimento terá contrato
renovado no SBT

O espetáculo, intitulado como 'Volta Cazuza', contará com um holograma do cantor, e terá participação de amigos do carioca, como
Kid Abelha, Gal Costa e Paulo Ricardo.
O show está previsto para se iniciar às 21h e a entrada é gratuita.

Animado com os resultados do tratamento
contra o câncer, Carlos Nascimento pode receber uma boa notícia em breve. O jornalista deve
ter seu contrato com o SBT renovado.
O profissional, que continua passando por
sessões de quimioterapia para combater um
câncer no reto, tem o fim de seu contrato com a
emissora em janeiro de 2014, de acordo com o
jornal “Agora S. Paulo
Sobre o tratamento que está fazendo, os resultados são positivos. Tanto que ele deve voltar às telinhas em breve

Após boatos de affair com Isis Valverde, Cauã
Reymond dispara: “Tive relações em que traí”

'Nós não podemos perdê-la',
diz Wolf Maya sobre Ana Paula Arósio
Depois de Dennis Carvalho ter chamado
Ana Paula Arósio de “desequilibrada”, Walcyr
Carrasco se pronunciou sobre a atriz e fez um
apelo para que ela volte em breve para a TV.
'Nós não podemos perdê-la', disse o autor ao
Canal Viva.
Recentemente, Carvalho falou ao jornal
“Folha de S. Paulo” sobre a desistência de Ana
Paula: “Pirou e foi embora”.
Em 2011, o papel principal de “Insensato
Coração” ficou, de última hora, nas mãos de
Paolla Oliveira. Desde então, Ana Paula Arósio se mantém distante
das telinhas e trabalhos artísticos.

Caio Castro chega a registrar bebê que
teve com ex-affair
Caio Castro chegou a registrar a filha que
teve com a jovem Naise Aquino. Em 6 de novembro, o bebê nasceu, mas não sobreviveu devido a má formação e morreu três dias depois.
Documentos oficiais provam que, mesmo assim, o ator registrou a filha, segundo o jornal
“O Dia”.
A criança se chamava Valentina e nasceu e
morreu em um hospital da zona sul de São Paulo.

Em recuperação, Netinho posta foto da
barriga: 'Voltar à velha forma'
Desde o dia 22 de julho, quando deixou
a Unidade Semi-Intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Netinho vem
se recuperando. Em nova foto que postou
em seu perfil no Facebook, neste sábado
(30), tudo indica que ficar 100% é só uma
questão de tempo.
'Olha o bucho crescendo! E ainda vem
mais 10 kg até chegar aos 82 kg. Tem nada não, depois me jogo na
malha até voltar à velha forma', escreveu na legenda da foto.
Netinho foi internado no dia 24 de abril, quando precisou ser operado por problemas vasculares no abdômen.

Morre João Araújo, pai do Cazuza; famosos
lamentam e homenagem não é cancelada
Morreu neste sábado (30) João Araújo, pai de Cazuza, às 6h30. O
produtor musical, que tinha 78 anos, sofreu uma parada cardíaca no
apartamento onde morava com a esposa, Lucinha, no Rio de Janeiro.
'Ela está abaladíssima, e estava em casa quando tudo aconteceu',
contou a secretária de Lucinha, Márcia.
O velório será realizado nesta tarde, na capela 1 do Cemitério São
João Batista, em Botafogo, zona sul da capital fluminense. O enterro
está marcado para às 17h no mesmo local.
Há aproximadamente duas semanas, João fez uma cirurgia na cabeça do fêmur de uma das pernas, fraturada por conta de um acidente em Angra dos Reis. Porém, ele estava se recuperando bem.
Ele e Lucinha Araújo eram casados há 56 anos. Juntos, eles tiveram apenas um filho: Cazuza, que morreu 1990 em decorrência
do HIV.
'Volta Cazuza': A homenagem que será realizada na noite deste
sábado a Cazuza não será cancelada. O evento acontecerá no Parque
da Juventude, na zona norte de São Paulo.
Lucinha Araújo, que já estava com as passagens aéreas para
acompanhar o show, não comparecerá: 'Ela não tem condições de
ir, de viajar'.

Cauã Reymond e Isis Valverde ficaram frente a frente após os boatos de um
suposto affair. Os dois lançaram a minissérie “Amores Roubados” nesta quinta-feira (28), no Rio de Janeiro.
Como traição é um dos temas da história da ficção e, supostamente, da vida
real do ator com Grazi Massafera, o assunto não poderia ficar de fora.
Direto, o galã disparou: “Já tive relações em que traí e outras em que nunca traí. Nunca peguei uma
traição, mas sei que já fui traído também”.
Fora isso, Cauã também afirmou que há muito tempo não se apaixona. E explicou: “Você se apaixona no início do relacionamento,
né? À medida que a relação se desenvolve, a paixão dá lugar a outros sentimentos”.
Após ser questionados se achavam que os boatos seriam bons ou
ruins para a trama, Cauã não se intimidou. “Pelo o lado pessoal é
chato. Mas se der Ibope... Se der uns pontinhos a mais, a gente vai
ficar feliz”, afirmou. Isis Valverde entrou para o coro e acrescentou:
"A gente quer que o Ibope vá lá em cima."
O ator também não se incomodou de falar sobre o motivo de não
usar mais aliança. "Gente, vocês deveriam consultar as imagens. Eu
não uso aliança há muito tempo. E não tenho nada de interessante da
minha vida pessoal para falar."
Isis, no entanto, preferiu não comentar nenhum assunto polêmico
e foi bastante discreta. "Não vou falar da vida pessoal. Estou aqui
para falar do meu trabalho e não da minha vida. Só gostaria de dizer
que estou muito feliz com os diversos trabalhos que estão sendo
realizados na minha carreira."
Durante a coletiva, os atores permaneceram separados, sentados
em cantos diferentes e não trocaram olhares. Mas depois posaram
juntos para os fotógrafos.

Após câncer, Osmar Prado
comemora: “Dupla vitória”
Depois de se recuperar de um câncer na garganta, Osmar Prado se mostrou grato por estar
no elenco da minissérie “Amores Roubados”,
que estreia no dia 6 de janeiro.
“Tenho uma razão muito especial por estar
feliz em ter participado. Quando comecei a gravar, tinha acabado de fazer duas cirurgias para
extração de um tumor e deu tudo muito certo. Tive um intervalo de
mais de um mês antes de gravar em estúdio, em que eu pude fazer
o tratamento de radio e quimioterapia. Quando voltei, já estava em
forma para completar a série”, contou, recebendo aplausos de todo
o elenco e equipe da série. O ator ainda comemorou a superação
da doença: “Tive um apoio muito grande do elenco, fui cercado de
muito carinho. Foi um estímulo muito grande para continuar. Estou
muito feliz também que termino amanhã e sigo para um próximo
trabalho. Foi uma dupla vitória”. Ele também estará no elenco de
'Meu Pedacinho de Chão”, próxima trama das 18h.
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de 20%. A emissora tomou a decisão por conta de estudos de uma
empresa de consultoria. Dentre os atingidos na mudança, estão alguns dos maiores salários do canal, como os apresentadores Milton
Neves, Neto e Renata Fan, segundo a coluna do jornalista Flávio
Ricco. Outros artistas também foram chamados para a conversa e
aceitaram o acordo, já que não havia outra alternativa.

Reginaldo Rossi é internado em
UTI de hospital em Recife
O cantor Reginaldo Rossi, de 69 anos, foi internado no Hospital Memorial São José, em Recife,
na manhã da última quinta-feira (28). Apesar de
seu quadro de saúde ser estável, o artista está na
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e ainda não há previsão de alta.
A família do compositor preferiu não divulgar o motivo da internação. De acordo com o jornal 'Agora São Paulo', no entanto, ele
teria sentido fortes dores no peito.

Wanessa está grávida de um menino
e revela nome do herdeiro
Depois de tentar negar que estava grávida do segundo filho, Wanessa anunciou a gravidez esta semana e também já divulgou o sexo
do bebê: é um menino!
Durante gravações do programa “Altas Horas”, da Globo, na última quinta-feira (28), a cantora ainda revelou o nome do novo herdeiro: João Francisco.
'Escolhi porque é o nome do meu avô e porque é um nome que
sempre quis”, explicou.
Casada com Marcus Buaiz, Wanessa já é mãe de José Marcus,
de dois anos. Ela confirmou a gravidez na noite da última terça-feira (26), nos bastidores da gravação do “Show da Virada”, em
São Paulo.

Morre Paul Walker, estrela
de "Velozes e Furiosos"
Estrela dos filmes "Velozes e Furiosos",
Paul Walker morreu na noite do último sábado (3) em um acidente de carro em Santa
Clarita, no norte de Los Angeles, nos Estados Unidos.
A equipe do astro confirmou a notícia pelas páginas de Twitter e
Facebook do ator.
"É com com pesar que confirmamos que Paul Walker faleceu hoje
em um trágico acidente de carro enquanto participava de um evento
de caridade para sua organização, a Reach Out Worldwide. Ele estava como passageiro no carro de um amigo, e os dois perderam seus
vidas. Nós contamos com sua paciência assim como também estamos muito atordoados e tristes em acreditar nessa notícia. Obrigado
por colocar sua família e amigos em suas orações durante este momento difícil. Nós faremos nosso melhor para mantê-los informados
sobre para onde enviar suas condolências. TimePW", diz o comunicado oficial. Ainda não não foi divulgado como foi o acidente. Porém, de acordo com fontes do site "TMZ", ele estava em um Porsche
que bateu em um poste ou uma árvore. Após a batida, o automóvel
de luxo teria pegado fogo. Na série de filmes, Paul Walker ganhou
fama mundial na pele de Brian O´Connor. Ele tinha 40 anos, deixa a
namorada, Rebecca, e uma filha de 15 anos.

Fora do ar, 'Carrossel' será a grande
atração de final de ano do SBT
Apesar de a novela 'Chiquititas' ser a novela da vez no SBT, é
a turma do 'Carrossel' que vai agitar
a festa de final de ano da emissora.
O programa foi gravado pelo elenco
em março deste ano, na companhia
da apresentadora Eliana, e deve ser
exibido no dia 25 de dezembro, às
22h15, segundo o jornal 'Folha de
S.Paulo'. Além de passar o Natal
com as crianças da Escola Mundial, os fãs também terão a chance de
relembrar a novelinha com a série 'Patrulha Salvadora', que estreia
no canal de Silvio Santos em janeiro de 2014.

Band reduz salários de Renata Fan,
Milton Neves e Neto
Ao contrário do que se espera após anos em uma empresa, contratados da Band acabaram com seus salários reduzidos recentemente.
Até mesmo diretores tiveram seus vencimentos cortados em cerca

David Beckham revela que foi
forçado a se masturbar na frente
dos colegas de time
David Beckham contou que passou por um ritual bem inusitado ao entrar para o time juvenil do
Manchester United. O jogador revelou que precisou se masturbar na frente dos companheiros de
equipe. 'Todos tinham um ritual de iniciação pelo qual deveriam
passar para fazer parte do time. Esse foi um dos mais constrangedores', relembrou no documentário 'The Class of 92'. O craque disse
que precisou executar o ato enquanto olhava para um foto do jogador Clayton Blackmore. O episódio aconteceu quando Beckham
tinha 16 anos, em 1991.
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