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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Protetora de animais de Manhuaçu quer
mudança em lei que protege cães

N

a defesa dos direitos dos animais, ela é fera, e está ferida. Isabelle Villefort Carneiro é a mulher que pode mudar as leis de
proteção aos cães do Brasil. Ela protege os cães e mostra o
pau, como diz o ditado parafraseado. Sempre contestando as condições do canil municipal, a ativista virou uma onça quando o prefeito
de Manhuaçu sancionou uma lei, aprovada pela Câmara, que supostamente seria para defender os animais, como cães e gatos.

PÁG.
PÁGs.

6e7

Câmara: Conselheiros
apresentam denúncias de
irregularidades na Saúde

A

Câmara Municipal de Manhuaçu realizou sessão legislativa noturna, nesta Quinta-feira, 20,
com expressiva participação de cidadãos no
plenário. Em pauta, a apreciação de sete Projetos de
Lei, além de Requerimentos, Moções e Indicações dos
vereadores.

PÁG.

m uma sessão histórica realizada sexta-feira (21) na Câmara Municipal
de Manhumirim, 5 vereadores: Ivan Caetano (sem partido), Roberto
Bob (PTB), João Batista (PROS), Sergio Borel (PTB), Rodrigo Soares (PMDB), votaram contra a cassação da prefeita Darci, embora todos
tinham conhecimento das irregularidades dos 5 contratos, inclusive eles afirmam que a prefeita errou, mas preferiram votar a favor.

PÁG.

O Secretário do
Cons. M. de Saúde e
Rotaryano, Dr. Paulo
César de Oliveira

9

5 vereadores de Manhumirim
absolveram prefeita

E

5

Nicole Bahls - Wesley Camargo, filho do sertanejo Luciano - Isis Valverde
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EDITORIAL

Que rumo o Brasil vai tomar?

As coisas parecem que vão ficando cada vez mais claras,
aos olhos do povo pode até haver algum erro ou exagero,
mas, segundo as últimas pesquisas de opinião, 65% dos
brasileiros estão insatisfeitos com o Brasil. Reclamam da
péssima educação, do terrível atendimento na saúde, a falta
de médicos e/ou de leitos; da caótica mobilidade urbana, o
modelo de desenvolvimento cruelmente centrado no consumo; da corrupção, que se alastrou como erva daninha por
toda parte, à falta de obras de infraestrutura; dos partidos
e dos políticos de modo geral; reclamam de tudo, ou seja,
do ensino inicial à universidade; da economia ao aumento
gradual da inflação.
Resta, porém, saber de quem, esses insatisfeitos brasileiros, desejam mudanças nos rumos do país? Da presidente
Dilma? De Aécio Neves? De Eduardo Campos? Ou, quem
sabe, será que o povo deseja mudar o modelo de gestão
que administra o Brasil? Alguém teme que com a volta de
Franklin Martins e a nomeação de Mercadante para a Casa
Civil possa retornar uma força que já estaria fora?
Não é novidade que muitas Fale com a redação
instituições brasileiras, Forças Ar- contato@jm1.com.br
madas, uma boa parte das polícias
(33)3331-8409
do país, instituições religiosas, não
estão satisfeitas pelo rumo que tem tomado o nosso país,
vários artigos de formadores de opinião de peso nacional
tem falado do assunto.
Este ano deverá ser o mais importante para o país, é um
ano eleitoral, ano da Copa do Mundo e muitos torcedores
estão torcendo, não pela copa, mas para que os brasileiros
saibam discernir entre os candidatos e qual o melhor rumo
para o nosso Brasil. Do jeito que está não podemos continuar,
aí não sei se trocar o comando de partido, retirando o PT
e colocando lá o PSDB ou o PSB pode ser a solução, não
podemos nos transformar em uma Venezuela, a verdade é
que hoje o povo sente saudade de outros governantes. Eu
era feliz e não sabia.
Aliás, o PT, quando era oposição, combateu tudo que foi
implementado no governo de Fernando Henrique Cardoso,
mas, quando conquistou o poder, apropriou-se de tudo que
criticou severamente.
O Brasil não pode esperar mais, veja que a maioria do povo
da Venezuela está tentando mudar, mas como lutar contra um
governo que se aparelhou de forças poderosas que reprime,
prendem os opositores e detém a mídia.
Chegou a hora de a oposição conquistar o poder, com Aécio Neves e/ou Eduardo e Marina. Tudo é incerto, mas vejo
uma certeza, é agora ou depois será muito mais difícil: cabe
aos pré-candidatos de oposição, sobretudo a Aécio Neves,
a difícil tarefa de demonstrar, doravante, por atos, e não
palavras, primeiro aos mineiros, depois ao Brasil inteiro. A
hora é agora, Minas é o segundo colégio eleitoral do país e
muitas oportunidades de decidir as eleições. Os brasileiros
querem liberdade, mas com segurança.
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Infelizmente, a saúde financeira da administração municipal da
minha querida Rio Casca está na
UTI há anos e isso afeta mais
aos que realmente precisam de
apoio tanto na saúde, como na
educação, e os alunos merecem
o transporte, pois conheço bem
a realidade difícil que é viver ai
com mínimos recursos, mas também por outro lado temos que
reconhecer que recursos finan-

ceiros básicos da administração
municipal estão em falta ai em
Rio Casca e em muitos outros
municípios. Que o diálogo seja
primado nessa questão e que a
melhor solução pra todos seja
encontrada, bom senso não faz
mal a ninguém.
Daniel De Rio Casca
Sobre os estudantes
de Rio Casca
Por isso que deixei Rio Casca,

tenho vergonha de falar que sou
riocasquense, pois hoje moro em
outro Estado, onde praticamente
não conheço quase ninguém,
a minha esposa faz faculdade
e usa ônibus municipal sem
pagar nada e foi a maior facilidade de conseguir. O prefeito
José Maroca só prometeu e não
cumprirá nem a metade das suas
promessas e com isso meu querido casquinha sofre.
Carlos Alberto
Pereira Mendes
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Vereadores de Manhumirim
Após a votação em que inocentaram a prefeita Darci
Braga, recebemos uma ligação de um eleitor da cidade,
Dionizio Fernandes Borges
que expressou sua opinião:
Quero hoje enfatizar sobre os
vereadores de minha cidade
Manhumirim, que lamentavelmente, cinco vereadores
votaram contra o princípio de
suas funções e contra as leis, que dizem que os vereadores são fiscais do povo, e todos relataram que
a prefeita Darci errou nos cinco contratos que levou
aos vereadores fazerem uma CPI, que foi arquivada e
hoje a votação da vergonha a CP provou por a mais b
que a prefeita errou. Infelizmente estamos muito mal
representado nesta câmara,cinco vereadores não cumpriram seus deveres, qual é a função de um vereador,
se eles não zelam pela moralidade, não fiscalizam e o
mais grave, fica uma pergunta, por que eles votaram
contra sabendo que a prefeita errou? São eles: Ivan,
João, Roberto Bob, Sérgio Borel e Rodrigo”.
BUSCANDO DIÁLOGO
Dizem que Alex Barbosa, o novo
chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), fará o que deve
ser feito, vai comunicar e se comunicar. Uma das primeiras atitudes
de Barbosa como secretário de Comunicação foi ligar para o seu colega, o advogado Maurício de Oliveira Júnior, chamando o presidente da
Câmara para um cafezinho. Disseram que o telefonema foi às 6h30 de
segunda-feira (17).
CONTATO EXTRAORDINÁRIO
Alex Barbosa confirmou a informação: “liguei para
o Mauricio hoje de manhã, nós vamos conversar, o
que não existe até agora é diálogo, então, vamos estabelecer diálogo, vamos conjugar ideias, compartilhar
ideias”. Barbosa só não falou nada de ter feito o contato extraordinário no raiar do dia.
A CONFERIR
O secretário de Comunicação afirmou que “nós (ele
e/ou prefeito) já estamos procurando conversar com
os vereadores, queremos conversar individualmente”
e que, qualquer dia, “podemos aparecer numa sessão
legislativa”.
CHAMA A OAB
O advogado e chefe da Secom vai precisar de muita
oratória para convencer os vereadores. A maioria dos
vereadores gastou discurso cobrando e comprometendo o prefeito Nailton Heringer. Como mudar, de uma
hora para outra, a postura? Haja oratória, retórica e
eloquência de Alex Barbosa, que também é o presidente da OAB. Mas para convencer os vereadores e,
sobretudo, os cidadãos de Manhuaçu, mãos à obra.

Essa administração de “um novo tempo” já está no
tempo de ser um governo de realizações.
ALMOÇO GRÁTIS
O secretário de Comunicação é inexperiente no setor
de Comunicação. Mas em política, ele deve ter conhecimento que “não existe essa coisa de almoço grátis”
(tradução literal da expressão "There ain't/is no such
thing as a free lunch"), frase popular americana que
expressa a ideia de que é impossível conseguir algo
sem dar nada em troca. Os vereadores da extinta base
querem, no mínimo, que seus requerimentos de obras
etc. sejam atendidos. Os outros vereadores também
querem tratamento igualitário.
TEMPO PERDIDO
Tempo é dinheiro. Sem dúvida, a ausência de diálogo entre Câmara e prefeitura faz compreender que um
ano foi perdido para o município, por isso,times ismoney, sim; no ano passado, a cidade ficou parada,
sem investimentos.O novo chefe da Secom admite
que quem perde com uma briga entre Câmara e prefeitura é o povo. Nós queremos que a cidade avance.
Portanto, “a ideia é estabelecer diálogo, ter uma parceria saudável, harmoniosa”. O reajuste salarial dos
professores e servidores é um bom exemplo, a coisa
anda, sim.
DÁ TEMPO
O governo Heringer já teve um ano para colocar a
casa em ordem. Muito embora, quando eleito, disse
que precisaria de dois anos. Entretanto, há pouco menos de três anos para ele virar a administração e a sua
aceitação popular, que anda muito em baixa aqui no
mundo real fora do Paço Municipal. 34 meses dá para
fazer muita coisa...
BOM COMEÇO, MAS...
O novo secretário de Comunicação também chamou
o Jornal das Montanhas para conversar. Afirmou que
também ia contatar os outros jornais de Manhuaçu,
como deve ser democraticamente. A princípio, é por
aí, deve tratar todos os jornais iguais, mas quando o
prefeito vai falar pessoalmente com o jornalista do
JM1?
PINÓQUIOS SÃO PROMOVIDOS
Barbosa adiantou que a partir
de agora, a comunicação não
vai e não deve mentir, como
aconteceu há pouco tempo,
quando
a
Secom
mentiu por
escrito para
este jornal.
Talvez, por isso, e por muito mais,
o ex-secretário rodou da Secom.
A punição: Senisi foi promovido
para chefe de Gabinete. Dizem por
aí que quem também pode ter uma
“promoção” é a secretária de Educação, Geovana Câmara, só não se

sabe para onde... O nome de seu substituto já está até
escolhido.
XADREZ
Todas essas mudanças que aconteceram no primeiro
escalão na semana passada foram acertadas no almoço
dos Heringer, Mário & Nailton e seus asseclas. O irmão do prefeito e primo do deputado fará a campanha
do Mário. Dizem que foi o parente do prefeito que
mexeu as peças no xadrez dos Heringer.
UMA NO CRAVO...
O prefeito Nailton Heringer barrou
a entrada da ativista e protetora de
animais Isabelle Villefort na reunião
que aconteceu na quarta-feira (19),
entre o pessoal da ONG Cão Sem
Dono, de São Paulo, e do Movimento Parlamentar Mineiro de Proteção
Animal (MPMPA - vereadores dos
Sul de Minas), de Pouso Alegre.
Eles vieram apoiar a ativista de Manhuaçu que tem feito diversas denúncias sobre o canil
municipal e maus-tratos em cães, que estão sumindo
da cidade.
OUTRA NA FERRADURA
Representante da Cão Sem Dono e o presidente do
MPMPA foram bem recebidos na prefeitura, saíram
falando bem das negociações. O mesmo aconteceu
com a reunião na Câmara, realizada na quinta (20).
Nailton Heringer disse, segundo a assessoria de imprensa da Secom, que vai adotar medidas necessárias
para adequar o canil aos padrões exigidos por lei. Heringer disse mais: “Mais uma vez reitero que não houve nenhuma matança de animais naquele local”. O
prefeito só não consegue explicar o sumiço dos cães
lá do canil, que tinha mais de 180 e hoje são 54. Se
não houve feira de adoção, onde foram parar os cachorros?
LATIDO ESCUTADO
As reuniões foram para verificar os fatos e levar sugestões para o prefeito. A Cão Sem Dono ficou de traças
metas e diretrizes para mandar para Nailton Heringer,
com prazos estipulados para serem cumpridos. Um
TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) informal.
LATIDO FORTE
Segundo informações em off, se Heringer não cumprir, os protetores vão entrar com uma ação civil pública requerendo a interdição do canil.
AU-AU UAI
O presidente da Câmara de Manhuaçu, Maurício de
Oliveira Júnior, postou mensagem em sua página no
Facebook afirmando que a câmara não é omissa ou conivente com maus tratos e abusos contra animais. Para
ele, as denúncias são impactantes, e os vereadores estão trabalhando no caso, “contudo, no cumprimento
do dever, temos exercê-lo em acordo com a LEI”. Ele
garante que após a conclusão das investigações, havendo culpa os culpados serão responsabilizados.
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Tri-Objetiva - 87
Celso de Medeiros Costa (*)

"...Não sabia de nada de dinheiro de campanha. Nada, nada..."
Responsável pela defesa do deputado federal Eduardo Azeredo (PSDB-MG), o advogado José Gerardo Grossi

•INVESTIGAÇÃO NA ABIN
COMEÇA A VIRAR PIZZA

passagens e nenhuma “ficagem”. Enquanto o Congresso
barra a redução da maioridade penal.

Caminha para o forno da pizzaria o escândalo da gastança
de verbas secretas e cartões corporativos na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), este ano estimados em R$ 11
milhões. Em 2013, foi aberto processo disciplinar (PAD)
contra José Ribamar Guimarães, coordenador-geral de
Operações de Contrainteligência, acusado de usar empresa
da família para alugar carros e emitir passagens.

• VAI OU RACHA

• EPA!

O governador e presidenciável Eduardo Campos (PSB-PE)
pressiona partidos da base aliada de Dilma, como PCdoB
e PDT, a irem nesta segunda ao lançamento da candidatura
de Paulo Câmara ao governo.
• CEGA, SURDA E MUDA

José Ribamar Guimarães, então coordenador-geral de
Operações de Contrainteligência, é acusado de torrar R$
18,5 mil na loja de presentes da mulher.

Não seria surpresa se o homem que atirou três vezes em
frente o STF, ontem, passasse mais tempo preso que meliantes do mensalão. Aos 70 anos, ele queria ser “ouvido
pela Justiça”. Vão fazer vaquinha?

• VITRINE

• BOICOTE

A Razen, a loja de presentes, teria recebido quase R$ 135
mil da Abin, entre os anos de 2006 e 2011.

Raros oposicionistas em Pernambuco, os prefeitos de Jaboatão, Elias Gomes (PSDB), e de Petrolina, Júlio Lóssio
(PMDB), devem ignorar o lançamento de Paulo Câmara ao
governo do Estado.

• JÁ TE VI
O araponga Ribamar, em 2008, teve que depor na CPI dos
grampos sobre o envolvimento ilegal da Abin na operação
Satiagraha.
• PÉ-FRIO NA ÁGUA BENTA
Feliz é Dilma que vai ao Vaticano
conversar com o Papa. Fidel deveria fazer o mesmo, em vez de receber Lula para falar da Venezuela.
• TRANSPETRO: FARRA DE VIAGENS
PARA JUNTAR MILHAS
Na Transpetro, subsidiária da Petrobras presidida há onze
anos por Sergio Machado, protegido político do senador
Renan Calheiros, a farra da vez, na unidade de São Francisco do Sul (SC), são as chamadas “viagens a serviço”
para a sede da estatal, no Rio de Janeiro, a fim de juntar
milhas. Centenas de funcionários viajaram de férias nesta
época e outros tantos estão com viagens programadas para
março e abril.
• PROJETO PESSOAL
Servidora a se aposentar em abril vai a três semanas de
“treinamentos” no Rio, porque precisa das milhas para fechar sua viagem a Nova York.
• É SÓ SOMAR
Outra funcionária, que cuida de contratos, conseguiu seis
semanas no Rio por conta da Transpetro, indo e voltando
todos os fins de semana.
• DOSE PARA ELEFANTE
O Brasil participará, com palestras e exposições, da homenagem ao semi-ditador venezuelano Hugo Chávez, falecido
há um ano.
• PASSEIO AO VATICANO
Dilma queria posar na foto com o Papa na véspera da cerimônia do cardeal Orani, mas não avisou o Vaticano, que
fixa “quotas” de visitas oficiais, já esgotadas. O jeitinho da
diplomacia brasileira foi caracterizar um “encontro pessoal”. E a presidenta ainda fala mal do Itamaraty…
• UM ‘DOCE’ DE MENINO
Voltou a atacar o bandido de 15 anos que foi amarrado a
um poste, no Rio. Foi preso roubando turistas. Já tem três

• AGORA VAI
Após evitar o São João de Campina Grande (PB) e a Lavagem do Senhor do Bomfim, em Salvador, o presidenciável
Aécio Neves (PSDB) é esperado neste sábado no charmoso
desfile do Pinto da Madrugada, que arrasta até 300 mil foliões na belíssima orla marítima de Maceió.
• PORQUE NO TE CALLAS?
O maluquete da Bolívia, Evo
Morales, convocou os presidentes da América Latina a “defender a paz na Venezuela”, contra
o “golpe de Estado”, patrocinado por Barack Obama. Além de
maluco, mentiroso.
• FALÊNCIA DECLARADA
Relator do projeto contra violência
em protestos, Efraim Filho (DEM-PB) critica a decisão de Dilma de
apelar às Forças Armadas na Copa:
“É uma confissão da ineficácia do
governo em assegurar paz pública”.
• PENSANDO BEM…
…só existe uma expressão para o massacre que ocorre na
Venezuela, sob o silêncio obsequioso dos parceiros bolivarianos: “Caracas!”

Poder sem Pudor
UM ESPECIALISTA

No documentário bajulatório
“Entreatos”, sobre a eleição de
Lula, de autoria
do riquinho João
Moreira Salles
(ele era herdeiro
do finado Unibanco), a certa
altura o ex-presidente lamenta a própria incapacidade de batucar. O
marqueteiro Duda Mendonça entra em cena para dar
um pequeno show de batuque com as próprias mãos e
proclamar:
- De batucada e galo de briga, eu entendo!
Invariavelmente, a platéia cai na gargalhada.

PPP – Perfis Políticos Prioritários
1- Primeiro na lista?
2- Na segunda pista??
3- Ele se perde de vista???
1 - AMOR – § A primeira e principal cousa que o ser humano e o político precisamos ter é o amor. Jesus disse que o resumo da lei é, em primeiro
lugar, amar a Deus sobre todos e sobre tudo, e, em segundo lugar, amar o
próximo como a nós mesmos. § Se a
pessoa em geral ou o político em particular é ateu, é claro que
tal não é bom. Mas, se se quer ser um ser humano que marca, pelo menos, sua passagem aqui pela terra, que se ame ao
próximo. Isso, nesse contexto maior colocado por Cristo, não
é o máximo, mas, o mínimo; mínimo só nesse quadro geral,
por quê amar ao próximo é algo importantíssimo, que não só
parece que está diminuindo, pois Jesus profetizará que, nos
últimos dias (que parecem ser os de hoje!) o amor de muitos
esfriaria!! Pode-se constatar isso!!! § O ideal seria que políticos e todas as pessoas amassem, principalmente, a Deus, e,
por isso, também, ao próximo. Mas, o real de amar as pessoas
é o que se exige, primeiramente, do político. Pode ele dizer ser
ateu, mas, mesmo assim, ele precisa amar as pessoas.
2 - TEMOR – § Não temo em
dizer que, no mínimo, no grupo
das segundas cousas mais importantes que o político e nós devemos fazer é ter temor. Não temor
em termos de medo, mas, de reverência a Deus e o respeito às pessoas. O rei Salomão, que, além de político, foi tido como o
homem mais sábio, escreveu que o temor de Deus é o princípio (ou a chave) do conhecimento (Pv 1.7a). E esse temor
de Deus é no sentido de causa – pois, vem d´Ele –, e, no
sentido de efeito – já que vai à Ele –. § O político ou a pessoa que confessar ser ateu, não buscará o temor de Deus,
e, muito menos, temê-lO. Isso é o principal em termos de
temor. Mas, se políticos ou outras pessoas quaisquer não
têm esse temor de Deus e a Ele, se se não O reverencia,
precisa respeitar às pessoas. Para a política humana isso
é suficiente. § Sabemos que o temor de Deus e o temor a
Ele estão na lista das cousas prioritárias da agenda da vida.
Mas, se político e eleitores não têm tal, precisam respeitar
às pessoas. Hoje, isso está diminuindo, e, em alguns lugares, da parte de algumas pessoas e em alguns sentidos,
está zerado. O respeito ao ser humano é o que se espera do
político e de todos nós, sendo que isso nos leva à, sempre,
ajudar, e, jamais, a atrapalhar as pessoas.
3 - CLAMOR – § Ainda convictamente, afirmo que, no terceiro grupo de
cousas-CAUSAS que valem a pena nós
e os políticos pensarmos, está o clamor.
Se se é convertido, clamar-se-á a Deus.
Isso não elimina a necessidade de clamar
às pessoas. Mas, se o político ou a pessoa
que não é desse ramo se diz ateu, ela irá clamar apenas às
pessoas; e àquele e àquilo que não valem à pena, ou a um
deles. § É ideal clamar a Deus. Um belo ensino disso é o que
Jesus o fez, na parábola que Lucas registrou (Lc 18.1-8); o
versículo 7, parte a, é chave: “Acaso Deus não fará justiça aos
seus escolhidos, que clamam a ele, dia e noite?” (Nova Versão
Internacional). Essa parábola, na Versão Atualizada intitulada
A parábola do juiz iníquo, na N.V.I parece ter título melhor: A
parábola da viúva persistente; mas o prefácio lucano da parábola crística, na Atualizada, parece ganhar: “Disse-lhe Jesus
uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer.” (Lc 1.1). § Se se não usa esse melhor meio de buscar
vitória, do político se espera que ele clame aos seus superiores, iguais, e, aos cidadãos em geral que algo seja feito, para
ajudá-lo! – ele não deixando de fazer sua parte!!!...
1- O 1º é, sempre, primeiro!
2- O 2º é, também, certeiro!!
3- O 3º é, leitor, derradeiro!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica
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5 vereadores de Manhumirim absolveram prefeita

Devair G. Oliveira

Em uma sessão histórica
realizada sexta-feira (21)
na Câmara Municipal de
Manhumirim, 5 vereadores:
Ivan Caetano (sem partido),
Roberto Bob (PTB), João
Batista (PROS), Sergio Borel (PTB), Rodrigo Soares
(PMDB), votaram contra
a cassação da prefeita Darci, embora todos tinham
conhecimento das irregularidades dos 5 contratos,
inclusive eles afirmam que
a prefeita errou, mas preferiram votar a favor da
permanência dela no cargo
por vários motivos. Alguns
acham que é a justiça que
deve resolver “Eu fui o primeiro vereador a denunciar
os erros da prefeita, acompanhei todo o processo, mas
se a prefeita saísse quem iria
assumir seria o vice-prefeito
que a meu ver sabia de tudo
e ficou calado, depois ficou
contra a prefeita na esperança de assumir seu lugar, por
isso eu votei contra” explica
o vereador Rodrigo.
Presidente da Câmara
também falou a nossa reportagem
Não há vencedores e nem
vencidos, só teve perdedores, porque o sentimento
nesse instante é que a democracia foi deixada de lado, e
as leis, que nós tanto protegemos, foram tiradas de forma grotesca.
A afirmação é do presidente da Câmara de Manhumirim, Dário Veiga,
que citou as palavras do
vereador Hélio Mendonça
para comentar a derrota da
Comissão Processante (CP),
que não conseguiu abrir o
processo de cassação da
prefeita Darci Braga.

A reunião teve início às 18h30 e teve a participação aberta à população da cidade,

Eram necessários oito votos para aprovar o relatório
da CP. Dos 11 vereadores,
a prefeita teve apoio de cinco que votaram contrários à
cassação.
Darci era acusada de ter
favorecido um posto de
combustíveis local numa licitação irregular para contratar fornecedor de óleo diesel,
gasolina e álcool. A sessão

demorou mais de quatro horas e foi conturbada.
Segundo o presidente da
Câmara, três vereadores
mudaram os seus votos. ”Os
processos foram discutidos
durante sete meses e não sei
o que houve com os vereadores, em última instância,
mudaram seus votos, porque
nove vereadores [eram a favor da cassação], três deles
votaram a favor de tudo isso
que está acontecendo aqui
nesta Casa”.
Votaram com a prefeita e
contra a cassação os vereadores Ivan Caetano, João
Batista Vieira (João da Casa
Franco), Roberto Belarmino
Fagunges (Bob), Rodrigo
Soares e Sérgio Borel.
De acordo com o presidente, a Câmara vai ter
dificuldades, “como é que
podemos confiar nesses vereadores que fizeram e tiveram a oportunidade de corrigir erros e erros gravíssimos
que todo mundo sabe”. Para
Veiga, os vereadores que
mudaram de posição jogaram as decisões despenha-

deiro abaixo.
“Isso muito me entristece,
porque o vereador, hoje, rasgou o seu diploma de vereador, ele não exerceu a verdadeira função de vereador,
colocando a Câmara numa
situação
constrangedora,
porque a população de Manhumirim averiguou os fatos
e queria que fosse tomada
uma posição na íntegra”, desabafou Veiga.
Os vereadores Ana Paula
Basto Destro, Benísio Arbuíne, Dalbino Cler, Hélio Marcos Mendonça e Sebastião
Tristão Ribeiro queriam a
cassação da prefeita. O presidente da Câmara, Dário Veiga, não vota, mas fez questão
de declarar o seu voto. Ele
também foi favorável pela
cassação de Darci.
O presidente da Câmara
declarou que “Manhumirim
está entrando para uma história ofuscada, triste, porque
a Câmara, na soberania que
tem, exerceu sua função
verdadeira, porque aceita
democracia, e o voto é soberano”.

Mesa diretora

Dr. Luiz Gonzaga de Amorim fez uso da palavra e defendeu a
prefeita Darci Braga Maria da Cruz.

Populares ficaram do lado de fora da Câmara atentos acompanharam a votação

PIB de Manhuaçu é o segundo melhor da Zona da Mata

Da Redação

De acordo com os dados
do boletim divulgado pelo
Centro de Estatística e Informações (CEI) da Fundação João Pinheiro (FJP),
Manhuaçu tem o segundo
melhor Produto Interno Bruto (PIB) da Zona da Mata. A
cidade ficou atrás somente
de Juiz de Fora, com R$ 9,3
bilhões. Manhuaçu aparece
em segundo com R$ 1,480
bilhão, em terceiro vem
Ubá, com R$ 1,475 bilhão.
A Zona da Mata é formada
por 142 municípios.
Uma leitura dos dados
divulgados pela FJP mostra
que maior peso no PIB de
Manhuaçu vem do setor de
serviços com R$ 933 milhões, seguido pela área da
indústria, com R$ 210 milhões e depois com a agropecuária, R$181 milhões.
Em números, o PIB total

de Manhuaçu subiu de R$
1,122 bilhão em 2010 para
R$ 1.480 bilhão em 2011.
Outro crescimento foi o
PIB per capita (o valor total dividido pelo número de
habitantes). Saltou de R$
14.100,51 (2010) para R$
18.382,33 (2011), mesmo
assim, abaixo do PIB Estadual R$ 19.573,00. Dos 853
municípios mineiros, 125 ficaram acima desta média.
Na região, a liderança do
PIB per capita é de Caparaó
com R$ 21.757,85; seguido de Martins Soares R$
19.599,70; Alto Jequitibá
– R$ 18.828,65; Manhuaçu
– R$ 18.382,33; Manhumirim com R$ 16.327,08; São
João do Manhuaçu – R$
15.203,92. São números superiores a Ubá, Governador
Valadares, Caratinga, Leopoldina, Viçosa e Muriaé.
ZONA
DA
MATA:
CRESCIMENTO DE 0,2%

De acordo com a Fundação João Pinheiro, a Zona da
Mata apresentou um crescimento de 0,2% em relação
ao ano anterior, registrando
participação de 7,5% do PIB

de Minas Gerais, com destaque para a atividade comercial e de serviços.
No setor da indústria, a
região representa o 5º lugar no Estado, totalizando o

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

valor adicionado (valor dos
bens produzidos, com a dedução dos custos) de cerca
R$ 5,5 bilhões.
O índice registrado pelo
setor agropecuário deu à re-

gião o terceiro lugar no estado, a partir do valor aproximado de R$ 2,9 bilhões,
enquanto o setor de serviços
permaneceu em 4º lugar, totalizando R$ 17,2 bilhões.
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Protetora de animais de Manhuaçu qu

Chu Arroyo/JM1

Na defesa dos direitos dos
animais, ela é fera, e está ferida. Isabelle Villefort Carneiro é a mulher que pode
mudar as leis de proteção
aos cães do Brasil. Ela protege os cães e mostra o pau,
como diz o ditado parafraseado. Sempre contestando
as condições do canil municipal, a ativista virou uma
onça quando o prefeito de
Manhuaçu sancionou uma
lei, aprovada pela Câmara,
que supostamente seria para
defender os animais, como
cães e gatos.
Abrindo parênteses imaginários, a lei original foi
proposta por um deputado
do PV do Estado de São Paulo, Feliciano Filho, defensor
das causas animais. Quando o deputado propôs tal
lei, defensores e ONGs do
país aplaudiram. O prefeito
de Manhuaçu, como é caso
comum de políticos, copiou
fielmente a lei.
Quando a lei começou a vigorar na cidade de Manhua-

çu, a ativista Isabelle achou
que tal lei tinha brechas para
a prática da eutanásia indiscriminada e, como protetora
da matilha, a loba uivou mais
alto. “Essa lei não é compatível, pode ser do Feliciano
Filho, da Margaret Thatcher,
do Obama, de Darwin, de
Napoleão Bonaparte, de
quem quer que seja”.
A lei que é para proibir a
eliminação da vida de cães
e de gatos autoriza, paradoxalmente, a eutanásia em
animais com mordeduras
injustificadas ou com doen-

ças infectocontagiosas, que,
segundo a inclusão de um
parágrafo único, não forem
adotados num prazo de 90
dias
”Eu não sei o que é mordedura injustificada e nem o
que é doença infectocontagiosa para o homem, o que
eu sei, que a única doença
que é realmente perigosa
para o homem é a raiva canina. Matar porque o cachorro
tem sarna, leishmaniose
etc? O que seria mordedura
injustificada? O cão na rua,
quando é acuado, a sua defesa natural é atacar. Eu como
protetora, acho que o direito
do animal está lesado”, reclama Isabelle.
Para ela, o prefeito e a
Câmara estavam mal assistidos. “Eu acho que nem o
prefeito e nem a Câmara sabia o que estava aprovando e
sancionando”.
Acionou a polícia, o Ministério Público, a imprensa, vereadores, deputados
estaduais, federais e ONGs
de todo o Brasil. E fez um
verdadeiro escarcéu nas re-

Movimento Parlamentar Mineiro e Cão Sem
Dono querem atitudes do prefeito de Manhuaçu
Protetores dos direitos dos animais vão propor um TAC informal para
que Nailton Heringer resolva os problemas de maus tratos aos cães
Chu Arroyo/JM1
O presidente do Movimento Parlamentar Mineiro em Defesa dos Animais
do Sul de Minas Gerais
(MPMDA), Hélio Carlos
de Oliveira, que é vereador em Pouso Alegre, e
integrantes da ONG Cão
Sem Dono vieram para
Manhuaçu para uma audiência com o prefeito Nailton Heringer, realizada na
quarta-feira (19). Os ativistas deram apoio à Isabelle Villefort Carneiro,
protetora de animais que
tem denunciado irregularidades e que ganharam
destaque nacional.
A Cão Sem Dono é uma
reconhecida ONG de São
Paulo, com parceria com
a SOS Bichos, da cidade
mineira Pouso Alegre. Os
protetores de animais da
Cão Sem Dono são conhecidos por sua militância e como resolvem problemas envolvendo cães
e gatos, chegando até
judicializar ações contra
prefeitos por maus tratos
em animais.
O Movimento Parlamentar em Defesa dos
Animais do Sul de Minas
Gerais reúne vereadores
de diversas cidades do

sul de Minas, pessoas
engajadas na causa, em
busca de políticas públicas sólidas que garantam
o bem-estar dos animais.
O MPMDA protocolou
uma carta de repúdio na
prefeitura e na Câmara,
mas até o momento não
teve nenhuma resposta.
O presidente do MPMDA
veio saber as respostas
pessoalmente.
Os vereadores de outras cidades também estão questionando o Poder
Público sobre o que será
feito para que a situação seja resolvida. Qual
será o destino dos cães
que estão atualmente no
canil, depois de cumprido o prazo de 180 de
suspensão da lei da eutanásia. Por que a audiência pública ainda não
foi agendada? O prefeito
e os vereadores de Manhuaçu estudam políticas
públicas de proteção aos
animais no Município? O
MPMDA também aguarda o pronunciamento do
prefeito e dos vereadores
de Manhuaçu para o caso.
O presidente da Câmara, Maurício de Oliveira
Júnior, divulgou nota esclarecendo que a Câmara
não é omissa ou conivente

com maus tratos e abusos
contra animais. Ele garante que após a conclusão
das investigações, havendo culpa, os culpados serão responsabilizados.
O prefeito Nailton Heringer diz, segundo nota
da assessoria de imprensa da Secom, que determinou que seja feito um
estudo para que possamos
adotar as medidas necessárias à adequação do Canil aos padrões exigidos
por lei. Mais uma vez,
reitero que não houve
nenhuma matança de animais naquele local”.
A Cão Sem Dono divulgaria na segunda-feira (24)
um relatório com pauta
de sugestões, um tipo de
Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) informal
para que o prefeito resolva
os problemas.
Para a ONG Cão Sem
Dono, em nota divulgada
na rede social (leia nesta
página) “a preocupação
agora é com os animais
que estão vivos. Quanto
aos que perderam a vida,
e lamentamos por isso,
a justiça se encarregará
de cobrar as respostas e
punir no caso de ser reconhecida a culpa dos envolvidos”.

des sociais. “Levantei a bandeira que a lei estava errada,
não somente eu, mas o Brasil
todo, hoje, está vendo falha
nessa lei, tanto que o movimento tomou todas as redes
sociais, o movimento está
grande, e muita gente tem
me acompanhando nessa
questão”.
Há 15 dias, foi até a Câmara
e expôs toda sua indignação
com a lei e reclamou. Os vereadores deram as mãos à palmatória e suspenderam a lei da
morte, como ficou conhecida,

por 180 dias. Isabelle não se
deu por satisfeita. “Eu vejo
obscuridade na lei, não está de
toda correta. Se ela lei está em
vigor em outras cidades e Estados, eu acho que ela deveria
ser revista”.
A lei ideal, segundo Isabelle, teria que ter prova de
sangue, com contraprova,
laudos de dois médicos veterinários e que estivesse à
disposição de qualquer pessoa que quisesse consultar
ou contestar. Depois disso,
poderia ser autorizada a eu-

tanásia.
Aí, a ativista, que é radicalmente contra a morte de
cachorros, resignada, se cala
e fecha a cara em luto.
Mas a luta continua, agora
é contra as instalações do canil municipal, que não é ideal,
e para resgatar os animais que
estão lá. “Eles não são criminosos para ficarem presos,
confinados”. Isabelle procura
pessoas que possam adotar
os bichinhos; alguém disponível? Contato: www.facebook.com/isabelle.v.carneiro

Nailton Heringer virou
algoz de cães na internet

A imagem do prefeito Nailton Heringer foi
e está sendo duramente
atacada com comentários
ofensivos nas redes sociais. O prefeito de Manhuaçu virou o algoz de
cães para os ativistas dos
direitos de animais e está
sendo chamado desde
“nojento” até “sem palavras”, o resto dos comentários são impublicáveis.
São internautas do Rio de
Janeiro, Paraná, Alagoas,
Espírito Santo, São Paulo etc.,
resumindo, em todo o país, incluindo os usuários da web de
Minas Gerais e, claro, da própria cidade. Aliás, na própria página da prefeitura no Facebook
há comentários desagradáveis.
Tudo começou quando uma
moderadora,
provavelmente,
ativista de proteção aos animais
publicou um “post” no Jornal
Animal, página sediada no Rio
de Janeiro, que tem mais de 300
mil curtidas, com o seguinte
teor: “Acabou Manhuaçu/decreto do prefeito/os animais que
não forem adotados em até 90
dias no canil serão exterminados”. A mensagem tem diversas
fotos de cachorros magros e ou
mortos em sacos plásticos em
baias de um canil, alguns sujos
de fezes. Só esta postagem teve
mais de 1700 compartimentos,
todas criticando o prefeito de
Manhuaçu.
Segundo especialistas em

mídias digitais, a rede é capaz
de potencializar a comunicação
e que a internet tem o poder de
eternizar uma palavra ou frase
mal colocada. Depois de postado, o autor perde completamente o controle sobre o que
escreveu e até onde vai atingir.
Ou seja, o estrago está feito.
TIRO NO PÉ
O imbróglio é conseqüência
da lei 3355, sancionada em 27
de dezembro de 2013, proibindo a eliminação da vida de cães
e de gatos (...), mas autoriza,
paradoxalmente, a eutanásia em
animais com mordeduras injustificadas, que, segundo a inclusão de um parágrafo único, não
forem adotados num prazo de
90 dias. E é justamente isso que
chamou a atenção da moderadora que postou a mensagem e dos
demais ativistas dos direitos de
animais.
Acontece que o prefeito He-

ringer já teve problemas
com ativistas, que denunciaram as péssimas
condições e fatos estranhos de desaparecimento de animais no canil
de Manhuaçu recentemente.
Provavelmente por
isso, o prefeito de Manhuaçu quis aprovar
esta lei para agradar os
ativistas e protetores
de animais. Mas como
ela já era mal visto por
quem defende cães e gatos,
acabou dando um tiro no pé,
por causa do parágrafo único
que determina a eutanásia nos
animais com mordedura injustificada que não forem adotados
em três meses.
Na verdade, o texto aprovado
pela Câmara e sancionado por
Heringer é uma cópia fiel da lei
proposta pelo deputado de São
Paulo, Feliciano Filho, de 2008.
A propósito, diversas cidades
e Estados também aprovaram
esta lei de proteção ao animal.
Apesar disso, alguns Estados,
como Amazonas, Paraná, Rio
Grande do Sul também sancionaram tal lei, tiveram o cuidado
de excluir o parágrafo da eutanásia em cães com mordedura
injustificada. Entretanto, todos
os lugares onde a lei foi sancionada autorizam a eutanásia em
hipótese de doença infectocontagiosa incurável
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CÃO SEM DONO - Proteção Animal
O caso de Manhuaçu,
MG
Saímos de Manhuaçu
perto de 18 horas da quinta-feira, mas trazendo na
bagagem uma série de observações e sugestões que
esperamos possam ser úteis
para o futuro dos animais
dessa cidade e dos 56 que
ainda estão no Canil Municipal.
Foram dois dias muito
corridos.
Reunimos-nos
com o prefeito e muitos de
seus assessores e secretários; também sentamos para
discutir o problema dos
animais na Câmara, com a
participação do presidente
daquela casa, alguns ve-

readores, mais secretários
municipais e diretores de
autarquias; visitamos o canil municipal (que estava
limpo para nos receber)
onde conversamos com o
veterinário
responsável;
resgatamos um cãozinho
que estava muito mal e caído bem na porta do Fórum;
reunimos-nos diversas vezes com a Isabelle Villefort
Carneiro e seus amigos de
luta, a quem cumprimentamos pela dedicação e coragem; passamos na clínica
onde estava internado o TJ
(nome provisório), pagamos a conta (sem muitos
descontos). Tudo muito
corrido e 1.400 km de estrada, mas valeu cada qui-

lômetro percorrido.
Na segunda-feira estaremos divulgando um
relatório com pauta de sugestões e que serão encaminhadas ao prefeito, que
está disposto a fazer o que
for necessário para resolver
o problema (nos forneceu
todos os números de seus
telefones, inclusive os particulares). Estas sugestões
e pedidos serão entregues
pela própria Isabelle, e em
mãos.
A preocupação agora é
com os animais que estão vivos. Quanto aos que
perderam a vida, e lamentamos por isso, a justiça se
encarregará de cobrar as
respostas e punir no caso

de ser reconhecida a culpa
dos envolvidos.
Observação 1: Só queremos adiantar que não
gostamos muito da resposta do veterinário responsável pelo canil quando
perguntamos a ele quais
os motivos que o levavam
a eutanasiar um animal. A
resposta foi: "vários motivos, e sigo o que manda a
resolução 1000 do CFMV".
Observação 2: Não encontramos entre os 56 cães
recolhidos ao abrigo, nenhum animal gravemente
ferido, engessado, com cinomose, sarna, bicheira e
outras doenças curáveis e
tão comuns em locais como
esse.

Vereadores solicitam obras de mobilidade urbana
Técnicos do (DNIT) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
estiveram em Manhuaçu
nesta terça-feira (18) para
conferir a viabilidade em
atender aos pedidos de obras
indicadas por vereadores da
cidade.
O engenheiro, Evaldo
Mansur, o inspetor de Campo, Hélio Coutinho e o topógrafo, Givanildo Batista,
transitaram por cinco pontos indicados pelos vereadores como de situação crítica
para o tráfego de veículos e
usuários.
Entres os locais está a
rotatória do Bairro Ponte
da Aldeia, o trecho do bairro Bom Jardim com a Vila
Deolinda (em frente ao Supermercado Pais e Filhos), a
área próxima ao Bairro São
Jorge e Santa Luzia, perto
do 11º Batalhão de Policia
Militar, um trecho na BR262, em frente ao cemitério
municipal e outro trecho

que contempla os Bairros
São Vicente, Nossa Senhora Aparecida e dá acesso ao
centro da cidade.
Todas as localidades recebem diariamente um grande
fluxo de pedestres e veículos. Segundo os técnicos, o
prazo para a viabilidade do
projeto é de 90 dias.
REIVINDICAÇÕES :
O vereador Cabo Anízio
enfatizou a necessidade das
obras para a segurança de
motoristas e pedestres. “Estamos elaborando um levantamento a respeito de algumas áreas para a inserção de
duas a três passarelas. Essas
obras facilitariam a mobilidade urbana devido à dificuldade de travessia em tais
locais”.
Ele acrescentou que os
pedidos possuem particularidades e precisam de um
estudo detalhado para conferir a sua viabilidade. “Os
Bairros Ponte da Aldeia e
Bom Jardim necessitam de

Vereador Cabo Anízio

passarelas para a travessia
de pedestres, uma vez que
é grande o fluxo de pessoas
que trafegam nesses sentidos. Em relação à área do
Bairro São Jorge e Santa
Luzia, caso não tenha espaço para a construção, solicitaremos a implantação
de semáforos e faixas de

pedestres para conscientizar
os motoristas quanto à situação de usuários que fazem
a travessia da BR-262. O
mesmo procedimento será
aplicado ao trecho que passa pelo cemitério municipal.
A extensão entre os Bairros
São Vicente e Nossa Senhora Aparecida necessita de
outra passarela, pois é uma
área de passagem para o
centro da cidade, como para
o retorno a esses bairros, a
quantidade de pedestres e
veículos que trafegam por
essa parte é grande e a obra
facilitaria a mobilidade urbana”, explicou.
OBRAS : Cabo Anízio
esteve em Belo Horizonte,
em companhia dos vereadores Gilson e Chico do Juquinha representando o poder
legislativo de Manhuaçu
solicitando a construção de
um trevo inteligente no trecho da Retífica Santa Branca e do Zebu para dar vazão
ao trânsito para os motoris-

Trecho localizado no Bairro Ponte da Aldeia

tas.
“Conversamos com o
Superintendente do DNIT,
Alvaro Campos de Carvalho, para tratar dos assuntos
que beneficiam o município.
O presidente do DETEL
(Departamento Estadual de
Telecomunicações), Sérgio
Mendes, representando o
Governador, também esteve
presente e ofereceu apoio

as nossas reinvindicações.
Todos os requerimentos
protocolados no DNIT foram aprovados pela casa
legislativa e assinado pelos
15 vereadores, com o intuito de melhorar a mobilidade
urbana e travessias no município, tanto para pedestres
como motoristas. Essa medida é um ganho para Manhuaçu e região”, finalizou.

Nailton reajusta salários de professores acima da inflação e com ganhos reais
Falo em nome da classe, estamos satisfeitos, foi além do que a gente esperava, diz vereadora, professora Aponísia do Reis
Chu Arroyo/JM1

O prefeito de Manhuaçu,
Nailton Heringer, encaminhou à Câmara projeto que
reajusta os salários dos servidores públicos e professores
acima da inflação. Os professores terão um reajuste de
10,23% e para os demais servidores será de 7%. No ano
passado, a inflação ficou em
5,84%.
Vereadores, professores e
demais servidores aprovaram a proposta do prefeito
e comemoraram os índices

propostos. O projeto de Nailton Heringer que revisa os
vencimentos dos servidores
municipais e professores foi
aprovado por unanimidade
pelos vereadores na noite de
quinta-feira (20).
A vereadora Aponísia dos
Reis, que também é professora, afirmou que, para a
classe dos professores, “nós
temos que comemorar, sim.
Estou muito satisfeita com
o reajuste, foi além do que a
gente esperava”. A vereadora, que também é professora,
reafirmou que “todas as pes-

soas da minha classe estão
satisfeita com o reajuste, os
outros servidores que vão
receber os 7% também estão
satisfeitos”.
Na verdade, os índices do
reajuste foram apresentados
aos vereadores na segunda-feira (17), em reunião entre
secretários municipais e vereadores. Também participaram do encontro os representantes dos sindicatos que dos
servidores públicos.
De acordo com o secretário de Administração, João
Batista Hott, a reunião foi

positiva porque o governo
municipal se mostrou interessado em trabalhar com a
Câmara e os sindicatos, com
o objetivo de continuar o diálogo em prol dos servidores
públicos
O vereador Anízio Gonçalves de Souza manifestou, na
tribuna da Câmara, a sua alegria e satisfação, pelo prefeito
ter chamado os vereadores e
comunicando o reajuste. “Foi
um ato grandioso do prefeito em chamar os vereadores
para discutir esse reajuste”,
comemorou cabo Anízio.

O presidente da Câmara,
Maurício de Oliveira Júnior,
disse que o momento deve
ser festejado e que “diante
do cenário, já é um grande
avanço”, mas “não há nenhuma grandiosidade do
prefeito em cumprir a lei, é
um dever”.
Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no
Serviço Público Municipal
(Sintram), Jaime Rodrigues
Ferreira, “é triste ver a categoria comemorando o fato
de o prefeito ter cumprido a
lei”.
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Diretor de esporte anuncia investimentos

MANHUAÇU - Em
reunião com comissões
técnicas de modalidades
esportivas de Manhuaçu,
neste sábado (15), o diretor de Esportes Victor
Rocha anunciou uma série
de ações em prol do aprimoramento do Desporto
no município. O objetivo
é melhorar o rendimento
dos atletas e organizar as
equipes de Futsal Masculino e Feminino, Handebol Masculino e Feminino
e Vôlei Masculino, visando, inicialmente, melhor
participação dos times nos
campeonatos dentro do
calendário de 2014.
"Teremos
mudanças
significativas dentro do
Departamento de Esportes. Queremos melhorar
cada vez mais as estruturas dos atletas para que
obtenham melhores resultados. Dessa forma, esperamos desenvolver não só
desportistas, mas também
difundir o esporte em Manhuaçu", explicou Victor.
A partir deste ano,
além do incentivo com
viagens, alimentação e
hospedagem, por exemplo, o Departamento de
Esportes vai disponibilizar estrutura local para
treinamentos, como quadra, materiais esportivos
(uniformes, bolas, cones,
etc). "Mais importante é
ressaltar que esse projeto
envolve 95% de atletas do

N

município. Antes, tínhamos apenas três atletas de
Manhuaçu representados
no time de Handebol, por
exemplo. Hoje serão 19",
informou Victor.
Com o novo projeto,
Victor disse ainda que
"muitos atletas que saíram de Manhuaçu para
poder disputar torneios
por outras cidades estão
retornando. Para nós, isso
demonstra que a credibilidade pelo Esporte local
está voltando também",
concluiu.

nhuaçu. Trouxemos equipes de toda a região. O
torneio, intitulado "Copa
República Manhuassu de
Vôlei" foi um sucesso.
Esperamos fazer o mesmo
com as demais modalidades esportivas da cidade",
comentou.

REESTRUTURA
Um das primeiras mudanças
implementadas
pelo diretor será o formato das competições. Para
Victor, "o município era
precário na realização de
competições esportivas.
Ainda não conseguimos
planejar e executar um
torneio de ponta de vôlei
e handebol por exemplo.
Com essa reestrutura,
queremos que Manhuaçu
seja conhecida como a cidade do Desporto".
Os locais de realizações
das competições e os times, principalmente de
Futsal, também deverão
sofrer alterações para que
acompanhem essa nova
estruturação
esportiva.
"No ano passado, jogamos
a semente para que o vôlei
fosse alavancado em Ma-

Dentro do planejamento
do Departamento de Esporte, Victor anunciou os
nomes dos representantes
esportivos de cada modalidade, que vão representar o município em competições a partir deste ano.
Luiz Antonio Rosa, o
"Toin da Cleusa", é representante esportivo do
Futsal Feminino. Já no
Futsal Masculino o representante será Romário de
Amorim. Representando
o Handebol Feminino e
Masculino, foi anunciado
o nome de Humberto Ribeiro, o "Betão". Para o
Vôlei Masculino o cargo
fica com Michel Medeiros
e Kildson Lopes.
"Todos os representantes esportivos têm projetos. Isso foi um fator determinante para que seus
nomes fossem escolhidos.
Como trabalham com
atletas de Manhuaçu, os
indicamos para que o trabalho em prol da difusão
do Esporte na cidade continue".

Toin da Cleusa agradeceu
ao apoio dado pela Prefeitura Municipal de Manhuaçu,
através do prefeito Nailton
Heringer e o diretor de Esporte Victor Rocha. "No
Futsal Feminino, esperamos
atingir os objetivos traçados
pela administração, obtendo
bons resultados, principalmente nos Jogos do Interior
de Minas (JIMI). Estamos
plantando a semente e tenho
certeza que teremos bons
frutos deste trabalho", disse
o treinador.
Em suas considerações,
Betão também agradeceu
ao apoio do governo municipal e espera obter bons
resultados com as equipes
de Handebol Masculino e
Feminino. "Com o apoio
dado pela administração,
esperamos atrair um maior
número de atletas, que poderão participar desde as
categorias menores, até os
adultos. Com o nome da
Prefeitura, teremos mais
credibilidade para chamar
os desportistas", felicitou.
Michel Medeiros reiterou o sentimento dos
demais representantes esportivos. "Essa reunião foi
importante, pois anunciou
a base de um projeto significativo no nosso município. Daqui para frente,
esperamos mais trabalho
e melhorias para o esporte
de Manhuaçu", finalizou.

que passou durante a longa
amizade entre os dois. Falamos aqui um pouco sobre

sua vida, e deixamos aqui o
nosso abraço ao amigo Helio Batista.

NOVOS TÉCNICOS
Reunião contou com a presença de secretários municipais,
representantes das modalidades esportivas e atletas

Secretário municipais prestigiaram reunião

Victor Rocha anunciou melhorias para o Esporte de Manhuaçu

AGRADECIMENTOS

HELIO BATISTA OU HELIO SOFIA?

ão importa a denominação,
quando
falamos de Hélio
Batista, falamos da pessoa
carinhosa com a família,
apaixonado pelos filhos, netos, esposa, irmãos e mãe,
um homem simples, cumpridor de seu papel no meio
social e excelente profissional angariador de grandes
amizades, agora, quando
falamos de Hélio Sofia,
estamos nos reportando ao
ex-jogador de futebol, ao
companheiro e amigo do
dia a dia, tem uma paixão
que todos sabem qual, é o
Rubro Negro da Gávea, falar do Flamengo é mexer
com a alma de Hélio Sofia,

quando se trata de futebol,
ele se torna comentarista,
técnico, ex-jogador e um
torcedor fanático, ouvir as
histórias do futebol de Manhuaçu no passado é aprender com ele o que realmente foi o nosso futebol que
tantas histórias de glórias
teve num passado bem próximo. Pude ver o Helio nos
gramados do JK e no campo do antigo Ginásio e confesso que a técnica de jogo
me impressionava, sempre
tinha uma regularidade impressionante e fazia do futebol não só uma diversão,
mas um complemento de
sua vida. Outra paixão do
amigo é o Burakão Clube,

não consegue numa boa
conversa deixar de falar do
clube o qual ele tem uma
afeição como se fosse sua
segunda moradia, é lá que
durante a semana e fins de
semana o ponto certo de
encontra-lo, e seus amigos.
Fazemos aqui essa homenagem ao Hélio para com
este gesto homenagearmos
os ex atletas de futebol de
nossa cidade, que esquecidos hoje, fizeram um passado
de glórias para o futebol de
Manhuaçu, não há quem não
se lembre do FLUVASAN,
VASQUINHO, AMÉRICA
DO MOREIRA, ATLÉTICO DO FAÉ e outras grandes equipes do passado. Na

semana que passou Hélio e
também os desportistas de
Manhuaçu perderam uma
pessoa que também fazia parte do grupos de amigos dele e
de todos nós, trata-se do conhecido nos meios do esporte
o "SÔ" que partiu e deixou
entre nós a saudade de um
ex atleta que também como
Hélio sabia valorizar os amigos e o futebol, além de uma
família exemplar que ele tanto amou e que teve também
uma recíproca verdadeira, vimos nesse episódio o quanto
ele sentiu a perda do amigo
que naquele momento deve
ter passado pela mente de
Helio uma lembrança boa
ao recordar os momentos
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Câmara: Conselheiros apresentam
denúncias de irregularidades na Saúde

A Câmara Municipal de dependências da Sec. M. de
Manhuaçu realizou sessão Saúde, bem como promover
legislativa noturna, nesta a alteração e a destituição da
Quinta-feira, 20, com ex- capacidade gestora do Funpressiva participação de do M. de Saúde, que sempre
cidadãos no plenário. Em funcionou de forma transpauta, a apreciação de sete parente, acompanhada pela
Projetos de Lei, além de Re- fiscalização do Cons. Mun.
querimentos, Moções e Indi- de Saúde, de acordo com a
cações dos vereadores. Sob Lei nº 8080/90, que dá aua presidência de Maurício tonomia ao município para
de Oliveira Júnior, a reunião criar contas especiais para
teve início às 18h, com pro- o depósito de recursos desnunciamentos relacionados tinados ao SUS, com CNPJ
ao Plano de Saneamento Bá- próprio. E a Lei Municipal
sico do Município e o Plano de nº 1945/2005, que dá aude Cargos e Salários da Pre- tonomia ao Secretário M. de
feitura, além de denúncias Saúde a gerir ao Fundo Mupor parte de membros do nicipal de Saúde. [...] O conConselho Municipal de Saú- selho, que se consolidou por
de quanto a irregularidades sua presença atuante e semno setor.
pre respeitado como órgão
Logo na abertura, houve o deliberativo, não foi conpronunciamento de Patrícia sultado ou informado sobre
Sad, sobre o Plano de Sanea- a mudança promovida pela
mento Básico do Município. Administração Municipal. O
Em seguida, Jaime Rodri- conselho foi negligenciado
gues Ferreira, Presidente do e subestimado em seu papel
Sintram (Sind. Dos Traba- de órgão co-gestor do SUS
lhadores no Serviço Público e fiscalizador. [...] Foi um
Municipal), explanou sobre ato desonesto da Prefeitura
o recente reajuste salarial com o Conselho. [...] Qual o
aos servidores da Educação interesse do Prefeito em trae
questão
zer os recursalarial dos
sos do Fundo
servidores de
Municipal de
outros setores
Saúde para a
da AdminisAdministratração.
ção MuniciO
Prepal? Como se
sidente
do
saberá o que
Conselho M.
foi feito com
de
Saúde,
recursos do
Nelson Jacob
fundo e com
de
Abreu,
os da Admirelatou sua
nistração?”,
indignação
questionou
com as recenPaulo.
tes medidas
O Consetomadas pela O Secretário do Cons. M. de lheiro aprePrefeitura, re- Saúde e Rotaryano, Dr. Paulo sentou ainda
lacionadas à César de Oliveira, apresentou denúncias de
centralização denúncias de irregularidades situações irda gestão dos na frota do setor de Saúde, regulares no
em Manhuaçu.
recursos da
setor de frota
Saúde junto
da Saúde. Seà Administração Munici- gundo ele, são dezessete vepal. Neste contexto, Nelson ículos danificados, sem conconvidou o 1º Secretário da dição de uso, o que ocasiona
entidade, Dr. Paulo César de aluguel de van para viagem a
Oliveira, que ressaltou as di- Belo Horizonte, ao valor méficuldades decorrentes desta dio de mil reais, cada uma.
mudança e os prejuízos para Não há ambulâncias do mua população. Também foram nicípio em circulação. Outro
listadas pelo conselheiro si- ponto, é que o Conselho hatuações graves relacionadas via autorizado a compra de
a frota do setor de Saúde. “O nove veículos novos, equiFundo Municipal de Saúde pados com ar condicionado
foi concebido como unidade e direção hidráulica. Os mesorçamentária e gestora dos mos foram recebidos pela
recursos de Saúde do SUS. Prefeitura, sem estes itens, e,
Evidenciamos que a gestão atualmente, estes carros esdescentralizada tem permiti- tariam sendo adaptados com
do transparência e agilidade estes acessórios.
administrativa. [...] O ConA Câmara se prontificou a
selho Municipal de Saúde apurar os fatos e tomar as merepudia a ação do Prefeito didas cabíveis para a situação.
Nailton Cotrim Heringer
O Presidente Maurício
no que diz respeito à desci- Júnior anunciou que encamida dos setores de compras, nhará Requerimento à Prefeilicitação e tesouraria das tura, solicitando informações

Vereador Juninho Linhares, acompanhado do Presidente Maurício Júnior, e Vereadores Hélio Ferreira e Jorge do Ibéria,
comemorou junto aos taxistas a aprovação do Projeto de Lei que beneficia os profissionais da categoria.

sobre todos os empenhos
pagos na Secretaria de Saúde, reivindicando cópias de
empenhos e notas fiscais do
setor, no período correspondente a estes primeiros meses
de 2014. O Vereador Gilson
César da Costa (Gilsinho)
manifestou sua intenção de
também assinar o documento, o que foi prontamente
aceito pela Presidência.
Votação de Projetos: Quatro foram aprovados e três tiveram ciência dada ao plenário. Entre as aprovações, duas
foram de autoria do Executivo Municipal. Um deles, foi
o Projeto (nº 03/2014), que
cria o Fundo Municipal de
Cultura. Após ampla análise das comissões específicas
e adição de Emenda Parlamentar, a matéria teve aprovação unânime no plenário.
Também aprovado o Proj. de
Lei (nº 013/2014) que dispõe
sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores municipais.
Táxis : O Projeto de Lei
nº 07/2014, de autoria do
Vereador João Gonçalves
Linhares Júnior (Inspetor
Linhares), foi aprovado por
todo o plenário. O documento altera a Lei Municipal nº
2.619/2006, que estabelece
normas para exploração do
serviço de automóvel de aluguel (táxi) no Município, e
dá outras providências. Com
a presença de taxistas no
plenário, Linhares comemorou a aprovação do Projeto,
considerando que o mesmo
possibilitará a regularização
da situação de profissionais
do setor que estavam em trabalhando na clandestinidade,
entre outras abordagens.
Guarda-volumes
nos
bancos: Também aprovado
o Projeto de Lei nº 15/2014,
de autoria da Vereadora

Aponísia dos Reis, referente
à instalação obrigatória de
guarda-volumes em estabelecimento bancário equipado
com porta detectora de metal. Convidado pela Vereadora, o Assessor da Presidência
e Ex-vereador José Geraldo
Damasceno (Zé Rulinha) explanou sobre as justificativas
apresentadas em 2012, referentes a este mesmo Projeto.
Zé Rulinha comentou que a
proposta é eficaz para evitar
transtornos indesejáveis para
as mulheres, no momento
em que as mesmas necessitam passar pela porta giratória, portando bolsas. Com o
guarda-volumes, as pessoas
terão um local para guardar
seus pertences, antes de passar pelo dispositivo de segurança dos bancos. Aponísia
ressaltou que esta medida
será muito útil, de fato, para
o público feminino e, com
este pensamento, teve a iniciativa de colocar a matéria
novamente para apreciação e
votação no plenário.
Plano de Cargos do
SAAE: O Projeto de Lei
que institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos
do SAAE (nº 14/2014), teve
ciência dada ao plenário.
O Vereador Jorge Augusto
Pereira (Jorge do Ibéria), da
Comissão de Orçamento e
Finanças, solicitou urgência

Mesa Diretora da Câmara.

na votação do mesmo. Em
atenção ao pedido, a Presidência da Casa providenciou
o encaminhamento imediato
do documento para análise
das comissões Legislativas.
Logo na manhã desta Sexta-feira, 21, os Vereadores
integrantes das Comissões
específicas que analisam
este documento estiveram
reunidos, juntamente com
representantes do SAAE,
para a discussão do Projeto,
possibilitando agilidade nos
processos legislativos.
Houve também a ciência
do plenário a outros dois
Projetos de Lei, de autoria do
Executivo Municipal. Um
deles (nº 16/2014), dispõe
sobre a contratação temporária de pessoal, em caráter
emergencial, para atividades
de combate à dengue, e, o
outro (nº 17/2014), altera o
Artigo 1º da Lei Municipal
nº 3.361;2014, dando-lhe
nova redação para corrigir a
nomenclatura de cargo e dá
outras providências.
Sobre o recente reajuste salarial da Educação, ao
mesmo índice do Piso Nacional do setor, Aponísia dos
Reis e Gilson César da Costa
(Gilsinho) ressaltaram os esforços dos vereadores, a partir de diversas reuniões junto
ao Executivo Municipal para
que a Legislação fosse cum-

prida. “A Casa Legislativa
cumpriu seu papel com os
professores. Nossa Câmara
está unida e, assim, consegue melhorias verdadeiras
para a população”, destacou
Gilsinho.
Gilson César solicitou ainda urgência na votação do
Projeto de Lei relacionado
ao combate à dengue, considerando o risco de haver
epidemia na cidade.
Presídio: O Presidente
Maurício Júnior manifestou
novamente sua preocupação
com a questão de obras importantes para o município.
Desta vez, Maurício relembrou a obra do presídio e
perguntou aos colegas vereadores se houve algum tipo de
comunicação da Prefeitura
com os membros da Casa
Legislativa sobre o assunto.
Nenhum vereador foi informado, conforme relato dos
mesmos. Neste contexto,
Maurício Júnior solicitou ao
novo secretário municipal de
Comunicação, Dr. Alex Barbosa, que se pronuncie sobre
a situação atual da obra.
O Presidente apresentou
ainda Requerimento direcionado ao Executivo Municipal solicitando cópias
de licitações e aditivos relacionados a gastos com a imprensa, no ano de 2013.
(Ass. de Comunicação)

10

25 de fevereiro / 2014

acesse: www.jm1.com.br

Lista de Projetos, Moções e Indicações da Sessão Legislativa de 20/ Fev./2014:

Projetos de Lei:
Executivo Municipal:

*Nº 03/2014 – (Aprovado com Emenda acrescentando
três rep. da sociedade civil) - Cria o Fundo Municipal de
Cultura de Manhuaçu e dá outras providências;
*Nº 13/2014 - Dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores municipais e dá outras providências;
CIÊNCIA – (nº 14/2014) - Estabelece a estrutura administrativa e institui o plano de cargos, carreira e vencimentos do pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
- SAAE e dá outras providências;
CIÊNCIA – (nº 16/2014) – Dispõe sobre a contratação
temporária de pessoal, por excepcional interesse público,
em caráter emergencial, para atividades de combate à
dengue e dá outras providências;
CIÊNCIA – (nº 17/2014) – Altera o Artigo 1º da Lei Municipal nº 3.361; 2014, dando-lhe nova redação para corrigir
a nomenclatura de cargo e dá outras providências.
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 07/2014 – Aprovado - Altera a Lei Municipal nº
2.619/2006, que estabelece normas para exploração do
serviço de automóvel de aluguel (táxi) no Município, e dá
outras providências;
Aponísia dos Reis
*Nº 15/2014 - Dá nova redação ao artigo 1° da Lei Municipal n° 3.261, de 19 de dezembro de 2012, que “dispõe
sobre a instalação obrigatória de guarda-volumes em estabelecimento bancário equipado com porta detectora de
metal e dá outras providências”;
MOÇÕES:
João Gonçalves Linhares Júnior
*Pesar nº 09/2014 - Pelo falecimento da Sra. Maria Helena Dias de Carvalho Veríssimo;
*Pesar nº 12/2014 - Pelo falecimento do Sr. Geraldo Magela da Silva;
*Pesar nº 13/2014 – Pelo falecimento do Sr. Ari Barcelos
Nogueira.
João Gonçalves Linhares Júnior, Eli de Abreu e Anízio Gonçalves
*Pesar nº 10/2014 - Pelo falecimento do Sr. Altair Sathler;

INDICAÇÕES

Paulo César Altino
*Nº 53/2014 - Solicita poda e análise de risco de queda
de árvores da R. Aurino Cirilo da Costa, no B. Bom Pastor;
*Nº 74/2014 - Reivindica a colocação de dois quebra-molas na Rua de acesso ao SUS pelo B. Lajinha;
*Nº 75/2014 - Indica o asfaltamento da Rua Bela Vista,
na continuação da Rua Esperança, B. Santa Luzia;
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 54/2014 - Reivindica melhorias na iluminação pública e conservação da Praça Martins Fraga (antigo parquinho), no B. Sagrada Família;
*Nº 55/2014 - Indica a construção de rede pluvial na Av.
Melo Viana, nº 457, em frente à COOPERTRAM, no B.
Bom Pastor;
*Nº 62/2014 - Solicita a realização de campanhas educativas pelo SAAE de conscientização da população sobre o
uso racional da água;
Aponísia dos Reis
*Nº 56/2014 - Solicita a colocação de luminárias nos postes da R. Beira Rio, em Santo Amaro de Minas;
*Nº 57/2014 - Indica a colocação de luminárias nos postes da R. José Camilo Dutra, em Santo Amaro de Minas;
*Nº 58/2014 - Solicita a construção de muro de arrimo na
rua acima do campo de futebol, em Bom Jesus de Realeza;
Maurício de Oliveira Júnior
*Nº 59/2014 - Reivindica instalação de ventiladores ou
sistema de refrigeração na Capela Velório Municipal;
*Nº 61/2014 - Solicita colocação de grade e providências
para mau cheiro em bueiro, localizado na Rua José Elias
de Freitas (em frente à Creche Municipal), no Distrito de
Ponte do Silva;
Eli de Abreu Gomes
*Nº 60/2014 - Reivindica a criação da Casa do Trabalhador, no Município;
*Nº 77/2014 - Indica a construção de rede de esgoto
na R. Antônio Maximiliano de Amorim, próximo ao nº 213
(casa da Dª. Eliete), B. Lajinha;
Hélio Ferreira e Maurício de Oliveira Júnior
*Nº 63/2014 - Indica operação tapa-buraco na Rua Padre Afonso Hans, no B. Ponte da Aldeia;
*Nº 64/2014 - Solicita melhorias na segurança da passa-

rela que interligam os Bairros Bom Jardim e Vila Deolinda;
Hélio Ferreira
*Nº 65/2014 - Reivindica a colocação de dois quebra-molas na R. São José, em Vila Formosa;
Francisco Coelho de Oliveira
*Nº 66/2014 - Indica a colocação de iluminação pública
na R. Geraldo Estevão Dornelas, no trecho que começa na
R. Francisco Gabriel de Medeiros e termina no vestiário do
campo, em Dom Corrêa;
*Nº 67/2014 - Solicita a colocação de pranchão na ponte
do Córrego Pau de Cedro;
*Nº 76/2014 - Solicita a colocação de pranchão na ponte
que interliga os Córregos Diniz e dos Costinha;
Jânio Garcia Mendes
*Nº 68/2014 - Solicita entendimento entre o Executivo
Municipal e o Governo do Estado para a instalação de um
ponto de apoio do Corpo de Bombeiros, no distrito de Realeza;
*Nº 69/2014 - Indica que o prefeito entre em entendimento com o DNIT para que sejam construídos dois quebra-molas na BR 116, sendo um deles posicionado 100
metros antes do radar e, o outro, 100 metros depois, no
distrito de Realeza.
*Nº 70/2014 - Solicita que o prefeito entre em entendimento com o DNIT para que sejam construídos dois
quebra-molas na BR 262, sendo um próximo ao posto
Itaúna e, o outro, próximo à agência dos Correios, em
Realeza;
Anízio Gonçalves de Souza
*Nº 71/2014 - Solicita a colocação de guarita (abrigo de
passageiros) na R. Engenheiro Renato Bitarães, no B. Lajinha;
*Nº 72/2014 - Reivindica ponto de ônibus na R. Maria
Alves de Almeida Pires, no B. Lajinha;
*Nº 73/2014 - Indica a construção rede de esgoto na R.
José Leandro da Silva, no B. São Vicente;
Gilson César da Costa
*Nº 78/2014 – Indica a construção de ETA – Estação de
Tratamento de Água - maior para o Distrito de Vilanova;
*Nº 79/2014 – Indica a construção de muro de alvenaria
em torno da EM de Vilanova;
*Nº 80/2014 – Solicita a construção de Hospital Dia ou
UPA, no Distrito de Vilanova.
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Coocafé explica preços do café em alta e alerta para seca

A nossa reportagem com vistas ao 18º Simpósio de Cafeicultura que irá acontecer em Manhuaçu entre os dias 18 a
21 de março, fomos ouvir o Fernando Romeiro de Cerqueira Presidente da Coocafé com sede em Lajinha-MG
Chu Arroyo/JM1
A Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Lajinha (Coocafé) tem uma boa
noticia para os produtores:
Se tem uma nova expectativa em relação a preços.
Mas a informação vem junto com uma má; a seca vai
prejudicar esse ano.
Os preços externos e domésticos do café arábico estouraram na Bolsa de Nova
York na terça-feira (18),
subindo a 1.255 pontos, fechando a saca de 60 kg a
R$ 369,79. Esse foi o maior
valor desde janeiro de 2013
e a variação diária foi a mais
intensa em 10 anos.
O clima quente e seco e a
estiagem seriam o motivo da
elevação repentina. O presidente da Coocafé, Fernando
Romeiro de Cerqueira, afirma que não é só especulação
por causa do clima, mas que
a bolsa está fazendo um pouco mais de justiça à realidade
que a cafeicultura vive.
“O que eu entendia que
era uma tremenda especulação era antes dessa alta.
Aquela queda excessiva era
um exagero de especulação
do mercado internacional.
Especulava-se uma alta safra brasileira e mundial. Mas
mesmo que a safra brasileira
fosse alta como havia sido
falado, não justificaria essa
queda tão grande que deu”.

Mas Cerqueira diz que é
claro que tem especulação
,“nesse momento tem fundos
que estão entrando, comprando, se protegendo de
possível queda de quantidade de café, de produção”.
O presidente da Coocafé
diz que a situação é muito
preocupante. “Nossa equipe
esta semana vai para o campo, mas não existe orientação, temos que pedir a Deus
para chover rápido para
evitar agravar a situação”.
A mensagem é cautela e ao
mesmo tempo ficar atento
para não perder as oportunidades de mercado.
A seca é um ingrediente
real, a produção vai cair, isso
é fato, diz Cerqueira. A produção nas matas de Minas,
no ano passado, foi estimada
pela Conab em torno de 8
milhões de sacas. “Já haveria
uma queda, porque a safra da
região já foi alta no ano passado, normalmente haveria
uma queda de 30%, no mínimo. Então, estaríamos com
5,5 milhões, com essa seca,
acreditamos que será abaixo
desse número aí”, explica o
presidente da Coocafé.
Cerqueira orienta os cafeicultores a tomarem cuidado
com a própria produção desse ano. “Às vezes, a pessoa
faz um compromisso baseado no que vai colher, então,
hoje tem que colocar este
ingrediente de seca, porque

Presidente da Coocafé
cobra seguro para
a cafeicultura

Fernando Romeiro de Cerqueira Presidente
da Coocafé com sede em Lajinha

provavelmente vai colher
menos”.
Para a Coocafé haverá
uma queda na produção entre 40 e 50%, “mas isso não é
uma matemática. Nós temos
uma diversidade de idades
de lavoura, de altitudes, de
variedades, de tratos culturais. Uma lavoura que foi
maltratada, ela senti muito
mais uma seca que uma lavoura que foi bem cuidada.
Uma lavoura que está abaixo
de 600 metros de altitude,
ela vai sentir muito mais que
uma lavoura que está acima;
uma lavoura que tem três
anos ou menos, o sistema
raicular dela ainda está fragilizado, é novo, vai sentir com
muito mais rapidez que uma

lavoura de 10 anos. Por isso
que digo que não dá para fazer uma matemática em cima
disso, porque a variação de
possibilidades de produção
é muito grande, mas que vai
ter uma queda, isso vai”.
A expectativa para o preço
de café no Brasil é que ele
permaneça com bom com
indicativo de alta, até porque
hoje nós temos outro prisma
para gente analisar. Se antes
falava-se em uma produção 60 milhões de sacas de
café brasileiro (a consultoria
Safras & Mercado estima
uma safra 2013/14 de 52,9
milhões de sacas) , hoje vai
ter que se falar de uma safra
2014/15 abaixo dos 50 milhões.

Fernando Romeiro
de Cerqueira, presidente da Coocafé, reclama
que falta no segmento
do café um seguro de
produção. Ele lembra
que existe seguro para
tudo, menos para o
café.
Cerqueira diz que há
uma política de preço
mínimo, que é diferente, e mesmo assim o
governo não garante.
“Quero falar de seguro. Se você estima
uma produção de mil
sacas de café, vem
uma seca dessa que
leva 30, 40, 50% da
sua produção. Quem
paga? Acham que a
solução é prorrogar dívida. Prorrogar dívida
nunca foi solução para
coisa nenhuma. O juro
continua, o seu compromisso continua, o
seu carrego bancário
continua, porque isso

impacta em limites de
crédito, e quem paga o
que você perdeu”?
Para o presidente da
Coocafé é preciso discutir esse seguro. “Que
se criasse um ingrediente, onde, talvez o
próprio governo subsidiasse nossa lavoura.
Tem uma bancada de
deputados no congresso, mas o jogo de braço com o governo é
um absurdo. As políticas agrícolas de nosso
país, às vezes, andam
de forma muito lenta”.
Por isso é importante trabalhar o cooperativismo. “O produtor
precisa trabalhar coeso, é a única forma de
acertar os estrangulamentos em nível de política cafeeira, e a única
forma é o produtor participar da organização
das cooperativas”, finaliza Cerqueira. (CA)

Assembleia quer debater
projeto que altera Código Penal

Vitória, filha de Thiara e Anderson comemorando seu aniversário. Parabéns e felicidades!

A Comissão de Direitos
Humanos da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) aprovou, durante
reunião nesta quarta-feira
(19/2/14), quatro requerimentos de audiências públicas. Um deles, dos deputados Rogério Correia
(PT) e Celinho do Sinttrocel
(PCdoB), é para que seja
realizada reunião para debater o Projeto de Lei 21/11,
de autoria do deputado federal Protógenes Queiroz,
que altera o Código Penal,
o Código de Processo Penal e a Lei Federal 8.429,
de 1992, que dispõe sobre
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional.
Os deputados também
pedem que, no momento
da audiência, seja feito o
lançamento do livro “Operação Satiagraha: Os Basti-

dores da Maior Operação
já Feita Pela Policia Federal”, de Protógenes Queiroz.
Uma emenda feita ao pedido, do deputado Sebastião
Costa (PPS), requer, ainda,
que a reunião seja feita em
conjunto com a Comissão de Segurança Pública.
Outro requerimento aprovado, dos deputados Durval
Ângelo (PT) e Duarte Bechir
(PSD), tem objetivo de realizar uma audiência pública
para debater a situação de
trabalhadores em educação
de Felixlândia (Região Central do Estado), inclusive no
que se refere a denúncias de
violação de direitos. O pedido é que a reunião seja promovida pelas Comissões de
Direitos Humanos e de Educação, Ciência e Tecnologia.
O deputado Durval Ângelo (PT) solicitou outras
duas audiências públicas:
para discutir, novamente,
a forma supostamente desrespeitosa com que o juiz
da 1ª Vara Criminal e do 1º

Uma emenda feita ao pedido,
do deputado Sebastião
Costa (PPS), requer, ainda,
que a reunião seja feita em
conjunto com a Comissão de
Segurança Pública.

Tribunal do Júri de Ribeirão
das Neves (RMBH), Fabiano
Afonso, teria tratado vários
policiais militares, e para
ouvir denúncias de violação
de direitos humanos praticadas contra PMs dos 13º
e 44º batalhões da Polícia
Militar, que teriam sofrido
constrangimentos ao serem
presos acusados por crimes
que não teriam praticado.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
“Não vemos as coisas
como elas são, mas
como nós somos.”
Anaïs Nin
“A moral é a debilidade
do cérebro.”
Arthur Rimbaud
“O que realmente deixa
um homem lisonjeado é
o fato de você o considerar digno de adulação.”
Bernard Shaw

10 sinais do Mal de Alzheimer
É mesmo doença de Alzheimer
ou apenas sinal
de “velhice”?

“Há livros escritos para
evitar espaços vazios na
estante.”
Carlos Drummond de
Andrade
“Respirar é uma
doença!”
Charles Bukowski
“Engolimos de uma vez
a mentira que nos adula
e bebemos gota a
gota a verdade que nos
amarga.”
Denis Diderot
“Políticos e fraldas
devem ser trocados de
tempos em tempos pelo
mesmo motivo.”
Eça de Queiróz
“Felicidade em pessoas
inteligentes é a coisa
mais rara que conheço.”
Ernest Hemingway
“Não me venham com
conclusões! A única
conclusão é morrer.”
Fernando Pessoa

E

nquanto todos temos lapsos de
memória esporádicos – esquecemos de servir a sobremesa, somos
incapazes de lembrar o nome de alguém,
nos esquecemos do que tínhamos de fazer ao entrar em um cômodo da casa –,
os sintomas da doença do Mal de Alzheimer são mais freqüentes e graves. A
Academia Brasileira de Neurologia lista
dez sinais preocupantes:
Perda de memória que afeta o dia-a-dia, principalmente ao esquecer
eventos recentes.
Dificuldade de realizar tarefas domésticas que você fez a vida toda,
como preparar uma refeição.
Problemas de linguagem, como esquecer palavras simples com freqüência ou fazer substituições inadequadas.
Desorientação quanto ao tempo e
ao espaço – perder-se na própria rua
onde mora.

Poder de análise comprometido,
como escolher mal a própria roupa.
Problemas com o pensamento abstrato, como ser incapaz de reconhecer
o que significam os números em um
talão de cheques.
Colocar objetos em lugares errados,
como um ferro de passar dentro da
geladeira.
Uma combinação de comportamentos ou alterações de humor como ir
de um estado de calma às lágrimas e
depois ter um comportamento agressivo sem razão aparente.
Alterações de personalidade, como
se tornar introspectivo, desconfiado,
medroso ou fora dos padrões sociais
normais.
Perda de iniciativa, tornando-se
muito passivo e exigindo incentivos
ou “deixas” para se envolver nas tarefas.

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

Deram-se

A grave crise econômica no século I não poupou os
crentes da Judeia. As igrejas de outros lugares resolveram
socorrer os irmãos judeus (At 11.29-30). Paulo elogiou
particularmente os crentes da Macedônia, dizendo: "E não
somente fizeram como nós esperávamos, mas também
deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor..." (2Co 8.5).
Sublinhemos isso: "...deram-se a si mesmos primeiro
ao Senhor". Ou seja, não apenas deram uma boa oferta:
deram-se a si mesmos. Deram dinheiro porque antes deram-se a Deus.
Não se trata apenas de abrir o bolso ou preencher um
cheque. Trata-se, antes, de responder a perguntas muito
mais profundas:
A quem pertencemos? De quem somos propriedade?
Quem é o dono de nossas vidas?
Isso explica por que muitos crentes oferecem tão pouco para a causa cristã. Isso explica por que alguns jamais
contribuem para a Obra do Senhor. É por isso que não se
importam se a igreja cresça ou feche as portas. Não se importam se a igreja envie e sustente missionários ou não.
Não lhes perturba se alguém morra de fome ou não. Porque ainda não se deram ao Senhor.
Que significa dar-se ao Senhor? Significa consagrar-se,
devotar-se, oferecer-se em sacrifício, render-se, capitular
perante o Senhor.
Se me dou a Cristo, se sou propriedade dele, então tudo
o que era meu passa a ser dele:
Meu prestígio passa a ser dele.
Meus talentos passam a ser utilizados para aumentar o
patrimônio dele.
Meu namoro passa a ser regido por ele e para a glória
dele.
Meu casamento passa a ser propriedade dele.
Meu futuro passa a ser administrado por ele.
Meu corpo não é mais meu; é dele.
Meu carro passa a ser dele.
Meu computador não é meu: é dele.
Meu cartão de crédito não é mais meu. O titular é ele.
Meu tempo agora é para produzir para ele.
Meu trabalho é o trabalho dele.
Meu lazer é o lazer que agrada a ele.
Meus problemas passam a ser problemas dele.
Noutras palavras, minhas prioridades agora serão aquelas que ele determinar.

“A mentira é o único
privilégio do homem
sobre todos os outros
animais.”
Fiódor Dostoiévski
“Ninguém pode ser
sábio de estômago
vazio.”
George Eliot
“Em tempos de embustes
universais, dizer a
verdade se torna um ato
revolucionário.”
George Orwell
“Algo deve mudar
para que tudo continue
como está.”
Giuseppe Tomasi di
Lampedusa
“Tenha cuidado com a
tristeza. É um vício.”
Gustave Flaubert
“Não há mentira pior
do que uma verdade
mal compreendida por
aqueles que a ouvem.”
Henry James

Bolo de laranja com cobertura de laranja.
Ingredientes:
Massa:
4 ovos
1 copo de suco de laranja
1 copo e meio de açúcar
2 copos de farinha de trigo
4 colheres de sopa de óleo
raspa de limão
1 pitada de sal
1 colher de sopa de fermento em pó
Cobertura:
1 lata de creme de leite
1/2 lata de leite
1 colher de sopa de margarina
3 colheres de sopa de açúcar
raspa de 1 laranja
MODO DE FAZER
Massa:
Bata as gemas com o suco de laranja

(aos poucos), junte o açúcar, bate bem e depois a farinha de trigo
Pare de bater e misture as claras em neve,
o óleo, o fermento e a raspa de limão
Coloque em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno
Cobertura:
Leve todos os ingredientes ao fogo mexendo sempre até engrossar

ACADEMIA
KOMEIKAN

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

25 de fevereiro / 2014

acesse: www.jm1.com.br

POLÍCIA

Acusados de assassinar
jornalista em Ipatinga vão a júri
De acordo com o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais
(TJMG), a sentença de pronúncia foi proferida pelo juiz
Antônio Augusto Calaes de
Oliveira, da 2ª Vara Criminal da comarca de Ipatinga,
há uma semana. O magistrado concluiu que a materialidade dos fatos ficou provada no relatório de necropsia
e há indícios suficientes de
autoria das infrações penais,
demonstrados pelos depoimentos e relatórios constantes do processo. Ele ainda
negou aos réus o direito de
recorrerem em liberdade.
Segundo denúncia do
Ministério Público, o policial civil Lúcio Lírio Leal e
Alessandro Neves Augusto,
o “Pitote”, atiraram contra
o jornalista acompanhados
de terceiros não identificados. O crime ocorreu no
dia 8 de março de 2013,
por volta da meia noite.
Conforme o documen-

Jornalista e radialista Rodrigo Neto foi executado a tiros

to, “Pitote” surpreendeu
a vítima fatal pelas costas
quando estava na garupa
de uma motocicleta escura
e pilotada por terceiro não
identificado. Neto foi atingido na cabeça, tórax e costas.
Ainda de acordo com o

Ministério Público, os homicídios foram realizados
em ação típica de grupo
de extermínio, do qual os
acusados são integrantes,
bem como em decorrência
da função de jornalista criminal exercida por Neto.
Entenda o caso: O jornalista Rodrigo Neto foi executado a tiros quando estava
em um bar do bairro Canaã,
em Ipatinga, no Vale do
Aço. O repórter era especializado na cobertura de notícias policiais e durante sua
carreira denunciou diversos
crimes, inclusive envolvendo policiais militares e civis.
Segundo a Polícia Militar,
ele saía de um churrasquinho na avenida Selim José
de Sales, quando dois homens chegaram em uma motocicleta escura e atiraram
em sua direção. A vítima
chegou a ser socorrida com
vida, mas morreu a caminho
do Hospital Márcio Cunha.

Homem é preso suspeito de estupro
de vulnerável em Valadares
Um homem de 32 anos
foi preso em flagrante na
noite dessa quinta-feira
(20) no bairro Morada do
Vale, em Governador Valadares, suspeito de estuprar
um adolescente de 14 anos.
Segundo informações da
Polícia Civil, o homem morava com outro adolescente
de 17 anos, que seria seu
companheiro, e que o ajudava a aliciar os menores.
O homem foi preso depois que os pais de um adolescente desconfiaram das
atitudes do filho. De acordo
com a Polícia Civil, o jovem confirmou que o homem havia “passado a mão”
nele, mas disse que não quis
manter relações com o homem pois ficou com medo.
Ainda segundo informações da PC, o suspeito abordava os adolescentes por
meio das redes sociais com
a ajuda do companheiro,

(Foto: Maria Freitas/G1)

Homem de 32 anos (camisa xadrez) foi preso em flagrante.

que está foragido. As investigações da PC indicam que
o suspeito pagava aos adolescentes em torno de R$
40 por cada programa. Os
computadores usados pelo
suspeito foram apreendidos.
O homem negou as acusações. Ele disse que seu
“Facebook foi hackeado”
e que nunca teve relações
sexuais com adolescentes.

Segundo o delegado Fábio Sousa fica o alerta para
os pais terem mais atenção
com o uso da internet dos
filhos. “Os pais tem que
atentar mais sobre a conduta dos filhos. Inclusive
vale o alerta de que menores de 18 anos não podem
ter acesso às redes sociais
e se eles tem é com a autorização dos pais”, disse.
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Quadrilha explode caixa
eletrônico em Belo Oriente

Apenas um dos caixas
da agência resistiu à explosão. Os outros dois
equipamentos
ficaram
completamente
destruídos. No imóvel, as portas
de vidro sobraram apenas estilhaços, paredes
e o reboco do teto foram
danificados e móveis
também foram atingidos.
De acordo com a PM
quatro indivíduos chegaram em um veículo e
entraram na agência, um
dos envolvidos entrou no
banco, enquanto os outros três permaneceram
do lado de fora dando
cobertura. Militares informaram que foi utilizada apenas uma dinamite
para explodir os caixas.
Segundo a polícia, o gerente do banco não infor-

mou o valor roubado pela
quadrilha dos caixas. Mas
testemunhas disseram que
viram dois homens fugirem
com objetos parecidos com
as caixas de ferro dos equipamentos. Ainda de acordo

com os militares, depois da
explosão várias, notas ficaram espalhadas pela agência. A perícia compareceu
ao local e recolheu no chão
R$ 7.970. O valor foi entregue ao gerente da agência.

Caminhão perde o freio e invade
cemitério de Caratinga

Moradores do bairro Esperança, em Caratinga, no
Vale do Rio Doce, levaram
um susto depois que um caminhão desgovernado quebrou o muro do Cemitério
São João Batista e atingiu os
túmulos. Os restos mortais
e os caixões ficaram expostos. O caminhão, que estava
carregado com material de
construção, perdeu os freios.
Depois de derrubar o
muro, o veículo de carga
arrastou túmulos, passou
por cima de jazigos e tombou sobre outros, na tarde
dessa quinta-feira (20). Seis
ficaram totalmente destruídos e outros sofreram avarias. Ninguém ficou ferido.
O cemitério onde ocorreu o acidente é municipal
e o único da cidade de 89
mil habitantes. Ele ficará aberto até as reformas,
que começam na próxima segunda-feira (24). De
acordo com a assessoria
da prefeitura, a obra será
custeada pela empresa responsável pelo caminhão.

Foto: Edson Simões/TV Doctum/TV Sistec
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ENTRETENIMENTO
vida nada fácil
Dois peões estavam caminhando pela beira
de uma estrada poeirenta, voltando de uma das
fazendas onde haviam trabalhado duro o dia inteiro, quando o filho de um famoso juiz, que vinha a toda a velocidade na sua picape importada,
atropela os dois com toda a violência. Um deles
atravessou o para-brisa e caiu dentro do carro, enquanto o outro voou longe. Três meses depois eles
saíram do hospital e, para surpresa geral, foram direto para a cadeia. Um por invasão de propriedade
alheia e o outro por se evadir do local do acidente.

engenheiro burro
Durante a Revolução Francesa milhares
de pessoas foram guilhotinadas. Um dia três
homens estão esperando sua execução. Um
advogado, um médico e um engenheiro. O
advogado vai ser executado primeiro. Ele é levado à guilhotina, o padre o abençoa, e ele coloca o pescoço no cadafalso. O carrasco solta
a lâmina, que cai e pára na metade do percurso. O padre, aproveitando a oportunidade, diz
imediatamente: - Senhores, Deus não quis que
este homem morresse. Temos que libertá-lo.
O carrasco concorda e o advogado é solto. O
médico é o segundo. Mesmo ritual, e quando a
lâmina é solta, ela também pára na metade do
percurso. O padre, mais do que depressa, pede
para libertá-lo e o carrasco também o atende.
Enfim, a vez do engenheiro. O padre o abençoa mas o engenheiro, ao colocar a cabeça no
cadafalso, dá uma olhada para cima e diz: Ah! Já descobri qual é o problema!

BÊBADO I
O bêbado entrou na contramão e o guarda o deteve: -Onde e que o senhor pensa que
vai? -Bom. . . eu ia pruma festa, mas parece
que ela já acabou... Ta todo mundo voltando.

a rifa
Um mineirinho com sérios problemas
financeiros vendeu uma mula para outro
fazendeiro também mineiro por R$ 100,00,
que concordou em receber a mula e nodia
seguinte. Entretanto, no dia seguinte ele
chegou e disse: - Cumpadi, cê me discurpa
mais a mula morreu. - Morreu? - Morreu. Intão me devorve o dinheiro. - Ih... já gastei.
- Tudo? - Tudin. - Intão me traiz a mula. Morta? - É, uai, ela num morreu? - Morreu.
Mais qui cê vai fazê com uma mula morta?
- Vou rifá? - Rifá? - É, uai! - A mula morta?
Quem vai querê? - É só num falá qui ela
morreu. - Intão tá intão. Um mês depois os
dois se encontram e o fazendeiro que vendeu a mula pergunta: - Ô Cumpadi, e a mula
morta? - Rifei. Vendi 500 biete a 2 real cada.
Faturei 998 real. - Eita! I ninguém recramô?
- Só o homi qui ganhô. - E o que o cê feiz?
- Devorvi os R$ 2,00 real pra ele.

CURIOSIDADES
A invenção do desodorante: Desde os sumérios, em 5000 a.C., os homens procuram formas de
resolver o problema de odor do corpo.
Os antigos egípcios, por exemplo, recomendavam um banho aromatizado, seguido pela aplicação de óleos perfumados nas axilas.
Também descobriram que a eliminação dos pelos das axilas diminuíam o odor.
Séculos mais tarde, os cientistas conseguiram
compreender o motivo: os pelos aumentam a superfície em que as bactérias vivem, se reproduzem, morrem e se decompõem.
Tanto os gregos quanto os romanos elaboraram
seus desodorantes perfumados a partir de fórmulas
egípcias.
O primeiro desodorante antitranspiração, como
conhecemos hoje em dia, foi criado nos Estados
Unidos em 1888. Seu nome era Mum.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Agora com o Sol
brilhando em Peixes, signo que antecede Áries,
seria prudente você pensar bem antes de tomar
iniciativas, no caso, evite afobação e seja mais
paciente, por exemplo, até na hora de um não.
Calma que depois as coisas se ajeitam.
Relacionamentos: possivelmente alguns desentendimentos no
relacionamento amoroso neste período, pois Marte e Vênus fazem
aspecto tenso. Pois bem, então a melhor coisa é agir com inteligência e não dar margem para cobranças e discussões efêmeras.
TOURO – de 21/4 a 20/5: E agora você já tem conquistado
algumas respostas apara anseios e dúvidas em relação ao trabalho e atividades diárias. Você está mais cativante e com vontade
de acertar em escolhas realizadas nos últimos meses. Hora de
ajustes e de colher frutos.
Relacionamentos: já que o momento flui bem com os amigos,
aumenta um pouco a sensibilidade, inclusive para lidar com questões difíceis dos relacionamentos. Não esqueça que o objetivo é
resolver e, dentro da possibilidade, ajudar quem precisa.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Os planos são muitos e disso não há
o que reclamar. O momento está propício para colocar em prática
ideias e ações importantes que serão a base ainda para este ano.
Aproveite o Sol em Peixes e afirme-se na área de seu interesse.
Relacionamentos: a vida social está morna. Algumas pessoas, por necessidade podem ter de partir e isso pode trazer certa
melancolia, mas é a fase. Para quem estiver no início de um
relacionamento, é hora de assumir ou, se for o caso, terminar.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: E com o Sol em Peixes, seus interesses por culturas diferentes e até a realização de viagem pode
ser interessante. Há interesse maior em adquirir conhecimentos
e informações para servir em sua vida profissional e pessoal.
Aproveite e estude.
Relacionamentos: e as questões familiares continuam a mexer
com o cotidiano. Isso de forma direta ou indireta. O coração mais
apaixonado pode ser tocado por alguém do passado que pode
aparecer ou por uma pessoa diferente.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Maior clareza em relação aos sentimentos pode ajudar a tomar decisões neste período. Não dá
para protelar, pois a questão é agir, como os leoninos gostam,
“Doa a quem doer”. Coloque cada pingo nos seus “is”, de forma
polida e política.
Relacionamentos: a família pode trazer boas notícias ou até
soluções para pendências. O importante é estar disposta a ajudar
quem precisa. Na área amorosa os relacionamentos efêmeros
podem acontecer e para quem está num relacionamento mais
duradouro, a sexualidade está favorecida.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Certas emoções, como diz a música,
surgem e trazem um turbilhão de sentimentos que provocarão sua
curiosidade. Ideias e sonhos dos outros podem ser questionados,
mas fica a pergunta: quem é o dono da verdade? Mantenha a
calma e a polidez.
Relacionamentos: é bom descobrir que há possibilidades de
contar com amigos e o envolvimento com o parceiro(a) fica mais
forte neste período. Há necessidade de conhecer novas pessoas
e quem sabe, iniciar uma história de amor.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: Marte encontra-se nos últimos graus
de Libra, e isso ainda corresponde à necessidade de tomar decisões de forma correta e, principalmente, com os pés no chão. É
preciso dar alguns passos em direção ao controle de rotinas no
cotidiano para seu equilíbrio.
Relacionamento: cuidado para não perder o controle dentro de
casa, por exemplo, com algum empregado ou até um subordinado
no trabalho. Mesmo assim, você sente vontade de se afirmar
diante de pessoas que podem lhe beneficiar de alguma maneira.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Você está mais autoconfiante
e com necessidade até de se exercitar. Novos projetos e esperança
de que algo melhor se avizinhe pode ser motivador. Ao mesmo
tempo seu humor pode facilitar contatos e harmonia para novos
trabalhos. Pense bem nisso.
Relacionamentos: incrível como os escorpianos renascem a
cada momento. Verdadeiramente é o mito da Fênix. A família tem
ganhado um novo significado na vida, o astral está bom e atrai
novas pessoas, novas ideias e vontade de viver.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12: Você está mais segura e
confiante para chamar para si, questões que poderiam estar na
mão dos outros. Observe as oportunidades surgidas de maneira
sutil, nas entrelinhas. Há uma sensação de bem-estar contagiante
que influenciará seu humor.
Relacionamentos: inevitavelmente as questões familiares
ganham significado especial neste final de mês com o Sol em
Peixes. Se surgirem questões para serem dirimidas, o momento
é esse. Prudência, cautela e conversa, sempre.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: É importante saber lidar
com questões financeiras e materiais para não trazer, mais tarde,
consequências negativas. Os capricornianos estão num processo
de transformação em que muitos paradigmas podem ser rompidos.
Relacionamentos: há certa carência afetiva que pode influenciar atitudes diante dos outros. Cuidado para não se tornar
inconveniente ao exaltar virtudes suas e dos outros. Ao mesmo
tempo, você está mais solta e esperançosa para encontrar alguém.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Há uma sensação de bem-estar
e de liberdade como há anos os aquarianos não sentiam. É um
momento dos mais promissores para superar barreiras e até
dificuldades no trabalho e no cotidiano. Pensamento positivo que
tudo dará certo!
Relacionamentos: a energia do Sol em Peixes atrai bons fluidos aos aquarianos que cheios de energia, ficam mais expostos
do que o normal e em compensação atraem novos olhares e
chamam atenção. Aproveite e dê um trato no visual.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Parabéns às piscianas de aniversário
neste fértil período que inicia agora. Bem, aproveite que o Sol traz
vitalidade e lucidez para rever planos, metas e atitudes diante de
seus grupos sociais. Se tiver de decidir, espere março chegar,
quando o Sol se distancia de Netuno.
Relacionamentos: está um pouco difícil de ver a realidade e
até os interesses que se escondem por trás de simples palavras
de, quem sabe, possíveis pretendentes. Quanto mais próxima da
realidade, melhor para você. Então procure não fantasiar muito
as coisas.
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Mais férias! Silvio Santos
adia volta ao trabalho no SBT
Silvio Santos resolveu aproveitar ainda mais
suas férias em Orlando, nos Estados Unidos, e só
deve voltar ao Brasil duas semanas após o Carnaval.
O apresentador já avisou sua equipe e os executivos do SBT que não voltará ao trabalho antes do dia 20 de março,
segundo o “Notícias da TV”.
A mudança chama atenção, pois o dono da emissora costuma iniciar as gravações de seu dominical na semana seguinte à da folia
no País.
Apesar de passar um pouco mais de tempo descansando com a
família, o ‘Homem do Baú’ não deve deixar seus fãs sem o seu “Programa Silvio Santos”.
Mesmo com sua volta ‘tardia’ ao trabalho, o veterano deixou material previamente gravado - e passou, inclusive, mais tempo do que
de costume nos estúdios, no final do ano passado.
Entretanto, caso as gravações não sejam suficientes, reprises da
atração devem entrar na grade da emissora da Anhanguera.

Dani Monteiro é dispensada do “Vídeo Show”
Dani Monteiro foi dispensada do “Vídeo Show”,
após trabalhar como repórter da atração da Globo por
cerca de dois anos.
O contrato da profissional foi feito por obra - assim
como o que acontece com alguns atores de novelas -,
vence no final de fevereiro e não deve ser renovado.
De acordo com a emissora, a saída de Dani é consequência da reformulação do programa - que começou
em novembro passado e incluiu Zeca Camargo no núcleo de entretenimento.

Após fim de “Amor à Vida” no Brasil,
Solano faz sucesso como Félix em Portugal
Os brasileiros podem até estar com saudades dos
trocadilhos ácidos de Félix, de “Amor à Vida”, mas
seu intérprete, Mateus Solano, ainda não teve tempo
de sentir falta do personagem.
Isso porque o folhetim de Walcyr Carrasco está
sendo exibido em Portugal, onde também tem repercutido positivamente para ator, segundo o jornal
“Folha de S.Paulo”.
O artista tem sido convidado para diversas entrevistas na TV
do país, que também pode acompanhar seu trabalho na minissérie
“Maysa”.

Com tratamento VIP, Isis Valverde passa por
novos exames após acidente de carro
Ainda em recuperação de uma fratura em
uma das vértebras da coluna, decorrente de
um acidente de carro no dia 31 de janeiro, Isis
Valverde precisou novamente de atendimento
médico. Desta vez, porém, apenas para avaliação.
A atriz esteve em uma clínica no Rio de
Janeiro, na última quinta-feira (20), onde foi
recepcionada com tratamento VIP pela equipe
médica responsável por seu tratamento. Lá,
passou por uma ressonância magnética e trocou seu colar cervical,
segundo o jornal “O Dia”.
Na ocasião, a beldade estava acompanhada da mãe, Dona Rosalba. Cauã Reymond, que foi apontado como namorado de Isis pela
própria ex-esposa, Grazi Massafera, não foi visto por lá.
Em tempo: Durante a internação de Isis Valverde, o galã teria contado com a ajuda de sua secretária pessoal para poder entrar e sair do
hospital sem ser flagrado pelos paparazzi.
Boatos dão conta de que, assim que soube do acidente sofrido
pela morena, Reymond ficou bastante abalado e chegou a ter uma
crise de choro na Globo, onde grava o seriado “Caçador”.

Marília Gabriela sai em defesa de Caio
Castro após entrevista polêmica
Marília Gabriela resolveu ir na contramão e saiu em defesa de Caio Castro. O
galã se tornou alvo de duras críticas da
classe artística após afirmar, em entrevista ao programa da apresentadora no GNT,
que não gosta de teatro e que costuma ler
apenas por obrigação.
'Pegaram o coitado para bode expiató-
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rio', afirmou a veterana ao jornal 'Folha de S. Paulo'.
Gabi ainda elogiou a conduta de Castro: 'Ele foi ingenuamente
corajoso'.
Por fim, a loira também assegurou que o bonitão apenas 'manifestou o pensamento da grande parte da população brasileira e também
da elite'.
Após a polêmica entrevista de Caio Castro, Ingrid Guimarães publicou uma série de críticas ao rapaz nas redes sociais. Depois da
atriz, diversos outros profissionais da classe artística também rechaçaram as declarações do jovem.

SBT sonda Rodrigo Faro e incomoda Record
O clima nos bastidores da Record
tem sido de preocupação nos últimos
dias. O motivo? Rodrigo Faro, uma
de suas maiores estrelas, foi assediado
pelo SBT.
O canal do Homem do Baú teria
demonstrado muito interesse em ter o
apresentador em seu time, de acordo
com o jornal 'Folha de S. Paulo'.
A emissora, inclusive, teria até se oferecido para pagar a rescisão
do contrato do moço com a turma de Edir Macedo, que atualmente
é de quatro anos.
A investida do SBT teria deixado a Record para lá de irritada
não apenas por conta do receio em perder Rodrigo Faro, mas por
questões financeiras. Isso porque o comunicador representa um dos
maiores retornos comerciais dos últimos anos para o canal.
O bonitão, por sua vez, teria agradecido a proposta, mas garantido
que permanecerá na emissora da Barra Funda.

Sabrina Sato diz ter interesse em adotar
cachorra que a "substituiu" no "Pânico"
Após ser substituída por uma cadelinha chamada, ironicamente, de Fiel pela
trupe do 'Pânico na Band', Sabrina Sato
afirmou que já esperava ser trollada por
ter deixado o humorístico.
'Na hora em que me falaram que o
'Pânico' iria apresentar um novo integrante, eu imaginei que seria uma cadela', admitiu ao 'Notícias da TV'.
A japa disse, inclusive, que 'adorou' a cachorra. 'Achei [Fiel] muito fofa. Quero ela para mim. O pessoal do 'Pânico' tem que cuidar
muito bem dela, senão vou pegar ela para mim', brincou.

Disfarçado de mendigo, Luiz Bacci quase
apanha na Cracolândia
Luiz Bacci passou por apuros em uma
gravação para o programa “Balanço Geral”
na tarde de quinta-feira (20).
Disfarçado de mendigo na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo, o apresentador foi reconhecido por um
suposto traficante e quase apanhou.
'Um traficante conseguiu ver o microfone
por baixo da camisa e veio para cima de mim. Começou uma discussão, aí vieram os seguranças da Record e abafaram, senão eu iria
apanhar', contou Bacci ao blog “Notícias da TV”.
O apresentador se disfarçou de morador de rua na Cracolândia
para ajudar um rapaz viciado em drogas.
A reportagem irá ao ar na próxima segunda-feira (24).

Em novo programa, Mesquita vai virar drag
queen para criticar programação do SBT
Com estreia prevista para março, o
novo programa de Otávio Mesquita no
SBT já tem definidos vários detalhes de
seu formato.
Tábata, personagem criada pelo apresentador há alguns anos, retornará no
“Okay, Pessoal'.
Segundo o colunista Fernando Oliveira,
a drag queen terá um quadro no qual tecerá comentários críticos
sobre a programação do SBT, uma espécie de ombudsman, em uma
função semelhante à exercida por Monica Iozzi no 'BBB 14'.

Assista! Por atraso, Katy Perry é vaiada na
Semana de Moda de Milão
Katy Perry desfilou na Semana de Moda de Milão, mas teve uma
desagradável surpresa. A cantora foi vaiada assim que entrou na pas-
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sarela. Os fotógrafos que cobriam o evento não gostaram do atraso
de uma hora da cantora, segundo informou a revista 'US Weekly'.
No entanto, segundo a publicação, Katy teria demorado a pedidos
da produção do evento.da quantia em dinheiro.

“Sempre sou traída”, desabafa Nicole Bahls
Solteira, Nicole Bahls afirmou que tem
“dedo pobre” para escolher seus pretendentes.
“Sempre sou traída [risos]. Converso
muito com Deus, olhando para o céu, mas
só agradeço. Na hora certa, vai aparecer alguém especial”, afirmou ao jornal “Diário
de S. Paulo”.
A repórter do “Pânico” ainda afirmou que pensa em seguir carreira política: “Nunca recebi convite, mas já pensei nessa hipótese. Se
entrasse no meio, gostaria de criar projetos voltados ao cuidado com
idosos e animais”.

Filho do sertanejo Luciano é preso por
suposta agressão a tia e prima
Wesley Camargo, filho do sertanejo
Luciano, foi preso na sexta-feira (21) na
Delegacia da Mulher de Goiânia após ter
supostamente agredido a prima e a tia em
uma discussão.
A delegacia informou que Wesley permanece detido, no entanto, será transferido para outro local, já que não dispõe de
carceragem, segundo o jornal “Folha de S.Paulo”.
O advogado do filho de Luciano está acompanhando o rapaz e
tomando as devidas providências. A tia e prima de Wesley o acusaram de injúria, difamação e agressão, e já passaram por exame de
corpo de delito.
A assessoria da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, porém, afirmou que a briga foi resolvida e a família passa bem. O cantor está
curtindo férias nos Estados Unidos até o dia 10 de março.

Após separação, Cauã e Grazi passarão o
Carnaval em camarotes concorrentes
Depois de uma conturbada separação, que
envolveu a atriz Isis Valverde, Cauã Reymond
e Grazi Massafera vão curtir o Carnaval em camarotes concorrentes na Marquês de Sapucaí.
Enquanto Grazi será a musa do espaço Devassa, Cauã já confirmou presença no camarote da
Brahma. Os dois viveram juntos por seis anos e
são pais de Sofia.
Mateus Solano e Vanessa Giácomo, dupla que
fez sucesso em "Amor à Vida", também vão assistir aos desfiles das escolas de samba no camarote da Brahma,
juntamente com as atrizes Bruna Marquezine, Vanessa Giácomo,
Thaila Ayala, Dira Paes, Christiane Torloni e Luana Piovani, que já
confirmaram presença. O jogador Fred, atacante da Seleção Brasileira, também deve representar o time de boleiros que todos os anos
curtem a folia no espaço.

RoboCop, dirigido pelo brasileiro José Padilha, ganha primeiro trailer
Depois de ter sido atrasado algumas vezes, o remake de RoboCop
parece que foi para frente. O filme, dirigido pelo brasileiro José Padilha (Tropa de Elite) ganhou seu primeiro trailer.
O longa terá no elenco Joel Kinnaman (The Killing) no papel
principal. Gary Oldman, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Abbie
Cornish, Jay Baruchel, Jackie Earle Haley e Marianne Jean-Baptiste
também fazem parte do elenco. A estreia por aqui acontece em 21
de fevereiro de 2014.
Veja a sinopse oficial: “Em RoboCop o ano é 2029 e o conglomerado multinacional OmniCorp é o centro da tecnologia robótica.
Seus aviões estão ganhando guerras para os Estados Unidos em todo
o mundo e agora eles querem trazer essa tecnologia para dentro de
casa. Alex Murphy é um marido amável, pai e bom policial que dá
seu melhor para combater o crime e a corrupção em Detroit. Depois
de ficar gravemente machucado em um confronto, a OmniCorp utiliza sua singular ciência em robótica para salvar a vida de Alex. Ele
retorna às ruas de sua amável cidade com novas habilidades incríveis, mas com problemas que um homem normal nunca enfrentou
antes. Padilha reinventa a história de 1986, em que uma criatura
parte homem, parte máquina, estrelada por Kinnaman no personagem título, Oldman (Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge)
como o cientista que cria o RoboCop e Samuel L. Jackson (Os Vingadores) como o magnata das comunicações Pat Novak.”

16

acesse: www.jm1.com.br

25 de fevereiro / 2014

