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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Dia mundial da água uma homenagem
aos amigos da natureza

M

uitos países como Japão e regiões do Oriente Médio sofrem com a escassez de água. Já o Brasil detém o maior
potencial de água doce do planeta, 12%, mas é necessário preservar para aproveitar este benefício por muitos anos.

PÁG.

8

Vereadores cobram providências para
trânsito e anulação de audiência da Prefeitura

A

Câmara de Vereadores realizou na noite de Quinta-feira,
20, a 5ª sessão ordinária do ano. Presidida por Mauricio
de Oliveira Júnior, a reunião tratou que questões relacionadas aos quebra-molas.
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Prefeito reuniu servidores da autarquia em seu gabinete
para falar de sua satisfação em sancionar PL

10

Ticiane

PÁG.

Jackson

Na manhã de segunda-feira (17), o prefeito Nailton Heringer sancionou a
lei 3.374/14, que autoriza
o Poder Executivo a doar
área de 12 mil metros quadrados, de propriedade do
município, ao Fundo de
Arrendamento Residencial
(FAR), gerido pela Caixa
Econômica
Federal.

Eliana

PREFEITO NAILTON HERINGER SANCIONA
LEI QUE BENEFICIARÁ 528 FAMÍLIAS
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EDITORIAL

A falida política brasileira
Vivemos momentos desconfortáveis da política brasileira,
a fome por cargos fazem todos brigarem, não vamos aqui
detalhar o que é de conhecimento geral, todos sabem que o
PMDB, depois que descobriu seu poder, o seu apoio custa
caro aos brasileiros, e quando seus deputados não recebem
o que querem, começa a guerra e a retaliação.
2014 é um ano especial para a jovem democracia brasileira, com nosso sistema político falido, nesta eleição isso
ficará evidente,
Alguns ingredientes farão dessa eleição, talvez a mais importante de todas, vamos torcer pelos nossos políticos terem
a sensatez de saberem lidar com a situação, que poderá não
ser muito boa. Desde a posse de Sarney que o nosso país vem
aumentando a corrupção, mas no governo do PT tudo isso
se manifestou com maior evidencia, a insatisfação popular
e a insegurança atingem percentuais nunca vistos, tomara
que os detentores dos poderes, não usem a força para fazer
valer suas vontades.
O povo necessita de novas lideranças comprometidas com
a ordem e progresso, que infelizmente faltam em nosso
país, o povo clama por renovação
capaz de levar um discurso com Fale com a redação
novas ideias, levando em conta em contato@jm1.com.br
primeiro lugar Deus e depois a pre(33)3331-8409
servação da família, infelizmente
muitos partidos pregam a modernidade com liberalidades
da maconha e até transformação da instituição familiar.
Nossos valores estão totalmente invertidos e a família é
deixada de lado, precisamos de um líder que convoque o
povo para uma reflexão, já que nosso sistema faliu, resta
aos brasileiros acertar as escolhas.
Alguma coisa há de ser pensada, uma ideia seria não votar
em partidos grandes que não tenha candidato a presidente.
Um exemplo: querem a continuidade da Dilma como presidenta, votem nela e nos candidatos do PT, querem Aécio
como presidente vote nele e nos candidatos do PSDB, ou
se quiserem Eduardo Campos façam a mesma coisa, ou em
outros candidatos que irão se apresentarem, um partido
para governar necessita de sustentabilidade, os brasileiros
precisam reagir enquanto ainda nos restam um pouco de
democracia.
O mundo passa por sérios problemas que nós deveríamos
evitar, vejam a Venezuela e a Ucrânia, que passam neste momento por incertezas, abusos de forças e falta de autoridade.
A corrupção alarmante e principalmente nos altos escalões fez com que a desconfiança tomasse conta do Brasil,
as manifestações violentas, no Rio, São Paulo e Belo Horizonte, mostraram um lado nunca visto em nosso país e
nossas instituições perderam a voz e a vez.
Se em nosso país fosse proibido às coligações com certeza
os parlamentares votariam mais conscientes e não em troca
de cargos e ministérios.
Este sistema é tão perverso que a necessidades de se manter uma base aliada fez surgir o mensalão, é triste saber que
tem muitos políticos da cúpula do governo presos.
Se os políticos não votam as reformas que necessitamos,
como a reforma política e a tributária, vamos resolver no
voto, é só saber escolher.

EXPEDIENTE
Diretor e Jornalista Responsável:
Devair Guimarães de Oliveira - MG-09523-JP
CNPJ: 01331762/0001-33
Colaboradores: Joaquim Saturnino da Silva - Cláudio Humberto - Adalberto
Romualdo Pereira Henrique, Pastor Celso Medeiros, Dr. Wanderley Fernandes
Avelar (correspondente junto a comunidade Européia)
Revisão: Marizete Belo
Opinião do Leitor: contato@jm1.com.br
Assessor jurídico: Dr. Geraldo Antônio Xodó dos Santos Féres
Voz Jornalística e Eventos SOCIEDADE SIMPLES Ltda ME
Diagramação e Composição: Rua Etelvino Guimarães, 217
Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000
Fone/Fax (33) 3331-8409 Cel (33) 8887-8409
E-mail: contato@jm1.com.br

CHARGE

EU LEIO O
JORNAL DAS
MONTANHAS
Glauco Macedo
ex-vereador e
assessor da
Câmara Municipal
de Manhuaçu

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas
pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas devem ser enviadas à Rua José Camilo Avelar, 296 - Apt. 101 - Bairro Bom Pastor – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000
, por Telefax: (33) 3331-8409, ou por e-mail: contato@jm1.com.br. Deve constar nome completo, endereço, RG,
telefone para contato, e os textos não podem passar de 30 linhas.

ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

Os políticos violam as próprias leis

É preciso deixar claro, EM LETRAS
GARRAFAIS:
OS POLÍTICOS É QUE SEMPRE
VIOLAM AS PROPRIAS LEIS QUE
FAZEM!!!
Aqui em Caratinga vivemos hoje o
exemplo gritante:
Nem PREFEITO nem VEREADORES CUMPREM AS LEIS QUE
REGULAM SEUS DEVERES!
É mais que Escândalo, é mais que
Corrupção:
É CRIME HEDIONDO CONTRA
A FRAGILIDADE DA NOSSA DEMOCRACIA!
Joel Moreira.
A Xuxa não sabe a
realidade brasileira
Esta semana fiquei indignado de ouvir
a Xuxa falar um monte de besteira no

programa de Ana Maria Braga, ela foi
infeliz.
"O povo quer tudo, a redução da maioridade penal e a liberação da maconha.
É bem melhor a gente olhar para a copa
do mundo que já está acontecendo, acho
uma perda de tempo do povo criticar o
governo nesse momento de tantas coisas
boas acontecendo no Brasil".
Muito sem graça, Ana Maria Braga
pediu o intervalo comercial e quando
voltou deram a desculpa que Xuxa
tinha saído por que tinha que gravar seu
programa.
Fiquei imaginando logo a Xuxa,
pensei que ele fosse mais inteligente,
cantando e dançando ela é ótima, mas
dando opinião é lamentável, penso que
ela tem tudo e não precisa de nada, tem
dinheiro para tudo, não necessita de escola pública para seus filhos, não precisa
de previdência social, segurança pública,
nem de SUS, e nem de transporte público, porque se precisasse estaria perdida).

Ela poderia pelo menos ter o bom
senso de respeitar quem sofre com
tanta injustiça nesse país. O grito que
ecoa nas ruas é o grito dos excluídos,
humilhados, dos órfãos da violência,
do trânsito e do descaso público. Essas
pessoas têm sede e fome de justiça. Não
suportam mais os grilhões da ditadura
parlamentar, o povo quer usufruir dos
seus direitos e, além disso, ainda paga
um preço alto pelo pouco que tem. O
povo quer justiça!
Ela que tem a oportunidade de usar
uma rede de TV um instrumento tão
poderoso de comunicação para se manifestar à respeito de algo tão importante,
e usa o tempo para puxar saco dos poderosos e usa palavras visando apenas
o seu próprio bem estar esquecendo de
defender a causa de um modo geral.
Muito lamentável. O Brasil de Xuxa
não é o mesmo que o nosso.
Lucileia Brandão
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Redução da maioridade penal

Viver melhor é uma questão de passos

Dizem que agora vai ser diferente, os parlamentares estão
otimistas chegaram a um bom
senso, e desta feita são expressivas as chances de aprovação
da redução da maioridade penal, cuja votação deve ser realizada em abril, segundo prometeu o presidente do senado,
Renan Calheiros (PMDB-AL),
à família da menina de 14 anos assassinada dias atrás
pelo namorado, em Brasília, horas antes de ele completar 18 anos. Para a senadora Ana Amélia (PP-RS), a
maioria dos senadores já apoia o projeto.

Comprovado: dançar melhora o humor e afasta a
depressão de idosos

Audiência pública da prefeitura de
Manhuaçu poderá ser anulada
Na reunião da Câmara Municipal de Manhuaçu, realizada dia 20 de março de 2014, o vereador Fernando
denunciou as irregularidades cometidas pela prefeitura de Manhuaçu na realização de sua prestação de
contas na audiência pública. Fernando alega que a prefeitura não enviou os documentos solicitados e estão
fazendo a câmara de boba. “Esta prestação de contas
não tem valor jurídico, pois os mais interessados é o
povo e esse não foi convidado, é um direito do povo,
fico com vergonha de exercer minhas funções desse
jeito de não poder exercer da maneira que a lei determina. Diante dos fatos, Sr. presidente solicito ingressar
em juízo para anular essa audiência pública que não
tem qualquer valor legal”. Disse o vereador.

Parabéns servidores do SAAE
Já está valendo a Lei nº014/2014, que “estabelece a
estrutura administrativa e institui o Plano de Cargos,
carreira e vencimentos do pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). O documento foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores no
dia 10 de março de 2014. "É interesse desta atual administração cumprir a lei. Desta forma, acreditamos que
estamos avançando. A partir de agora, os servidores
estão sendo chamados a estudar mais, para ter uma
remuneração melhor. Parabéns servidores do SAAE,
pois vocês lutaram e venceram", felicitou o prefeito.

Falta água em Manhuaçu
Um dos grandes problemas de Manhuaçu tem
sido a falta de água na cidade, principalmente nos
bairros mais altos, moradores do Bairro Matinha,
já promoveram manifestações cobrando a falta de
água que já chegou ficar cinco dias com as torneiras
secas.
Em algumas comunidades além da água, as queixas
se estenderam para a falta de coleta de lixo e redes de
esgoto entupidas.
Parece que Manhuaçu necessita de um cuidado
maior com as tubulações que devem estar ultrapassadas, visto que são muitos anos e a população cresceu e
nada foi feito, quase toda semana estoura um a tubulação. Vale ressaltar que é isso o que acontece quando os
problemas são empurrados, a cidade cresceu desordenadamente e agora os problemas tem se agravados e o
trânsito é um deles.

Há que se pensar:
crescimento de 350%
em 35 anos até 2050...
o aumento da população de idosos inspira
a busca de melhoraria
da qualidade de vida
desse segmento.
Essa condição de saúde, bem-estar e felicidade podem passar pela dança. Dançar na terceira idade traz
inúmeros benefícios: mantém o equilíbrio físico e
mental, melhorando o humor da pessoa. "Importante
ressaltar que, através dessa atividade é possível também afastar os sintomas da depressão e estimular a
integração social", além desses benefícios, a atividade também estimula o cérebro. Aumenta a circulação
sanguínea, de forma que áreas adormecidas são estimuladas, aprimorando memória e raciocínio.
Bem que o prefeito poderia estimular os grupos de
terceira idade, penso que a sociedade e os poderes têm
a obrigação de refletir sobre o bem-estar dos idosos.

Jovens de Manhuaçu sofrem
por falta de lazer
Os jovens de Manhuaçu não tem um espaço para se
divertir, é comum os jovens saírem pela rua no meio
do trânsito com seus skate, correndo sérios riscos, há
muitos anos os prefeitos vem sendo cobrado por isso.
Dia 21, o cidadão Emanuel Gomes de Oliveira solicitou da Câmara de vereadores autorização para usar a
tribuna da Casa para reivindicar das autoridades providencias no sentido de investirem na juventude em
benefício dos jovens.
A cobrança dos jovens é a construção da praça da
juventude e pistas de skate e bicicross na cidade. João
Gonçalves Linhares Júnior (Inspetor Linhares) ressaltou que “cabe ao Executivo Municipal a elaboração do
Projeto de construção das pistas de skate e de bicicross
e encaminhá-lo para a Câmara. Os vereadores já solicitaram estas obras diversas vezes, mas a comunidade
ainda não foi atendida”.

Eram meninos agora são homens
É o que dizem por aí, antes todos reclamavam da
quantidade de meninos que perambulavam pelas ruas
de Manhuaçu, pedindo uma coisa e outra, hoje as coisas se inverteram, para todo lado que se anda, são os
homens e mulheres de ruas que predominam em Manhuaçu, querem a todo custo levantar uma graninha
das pessoas que estacionam seus carros no centro da
cidade.

Eleições e Copa do mundo
As vezes imagino o
que seria uma copa
aqui no Brasil se os brasileiros estivessem felizes, se tivéssemos uma
boa educação, saúde
e emprego e sobretudo um chefe de estado
com altíssimo índice de popularidade que pudesse
chegar nos estádios sem medo de ser vaiado. Mas in-

felizmente vivemos o auge do corporativismo, corrupção, insegurança, descrença dos governantes, dezenas
de políticos presos, mas gozando prestigio, denúncias
de desvio de dinheiro da Petrobras. Vivemos um momento conturbado e de incertezas quanto o destino do
país. Sinceramente isso deixa o povo brasileiro triste e
sem entusiasmo para a maior de todas as nossas paixões o futebol.

Justin Bieber
Justin Bieber não deve ter pais e
nem responsável, pois está sendo
irresponsável para com a juventude;
um verdadeiro Fung Bo - tem a força
do Kun-fu e a burrice do Pedro Pó.

Falsos profetas...
Sabe porque o povo prefere os falsos profestas de
hoje? Porque eles contam mentiras. As mentiras são
doces; a verdade é amarga.

Muito cuidado
Cuidado quando você chamar alguém de corno: Em
Uberlândia, Siderlene Alves dos santos 34 anos, foi
morta por espancamento pelo marido, após ser chamado de corno por ela. O marido William da Fonseca
foi preso em flagrante.

Salário mínimo teria
que ser R$ 2.778,63
O custo da Cesta
Básica em Belo Horizonte, cesta alimentar
mínima
necessária
para uma pessoa adulta, foi de R$ 298,04
no mês de fevereiro
de 2014. Com relação
ao mês anterior houve
queda de 1,49% e, em
relação a fevereiro de
2013, uma queda de 4,93%. O trabalhador que ganha
o Salário Mínimo recebeu R$ 666,08 após os descontos da parcela referente ao INSS sobre o valor bruto
de R$ 724,00. Gastou, portanto, 44,75% do seu rendimento líquido para adquirir integralmente a alimentação mínima necessária estabelecida pelo governo, para
o seu próprio sustento (sem falar no de sua família e
nas demais despesas de seu orçamento familiar). Para
comprar a alimentação mínima necessária esse trabalhador precisou trabalhar, em fevereiro de 2014, 90
horas e 34 minutos, contra 101 horas e 43 minutos, em
fevereiro de 2013.
Levando-se em conta uma pequena família de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, e supondo-se
que as duas crianças consomem o equivalente a um
adulto, o trabalhador belorizontino gastou R$ 894,12
somente para cobrir a despesa mínima familiar com
alimentação.
Com base no custo da Cesta Básica das diversas capitais pesquisadas e considerando-se ainda o peso das
demais despesas no orçamento familiar, o DIEESE estima, mensalmente, o valor necessário para atender as
necessidades básicas do trabalhador e de sua família,
conforme assegura o art. 7º, item IV da Constituição
Federal. Para atender esse preceito constitucional, o
Salário Mínimo Necessário, em fevereiro de 2014, teria que ser de R$ 2.778,63.
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Tri-Objetiva - 90
Celso de Medeiros Costa (*)

"Fui agredido verbalmente, reagi. (...) Querem agora me demonizar"
líder peemedebista na Câmara, Eduardo Cunha (RJ) disse ao comentar as trocas de farpa entre ele e o presidente do PT, Rui Falcão

•DIRETOR SUSPEITO É MESMO
LIGADO A DELCÍDIO AMARAL
O operador da compra superfaturada
da refinaria americana, Nestor Ceveró,
é mesmo ligado ao senador Delcídio
Amaral (PT-MS). São amigos e trabalharam juntos. Ceveró era diretor Internacional quando a Petrobras pagou
US$ 1,180 bilhão pela refinaria, avaliada US$ 42,5 milhões (28 vezes menos).
Em março de 2008, foi substituído por Jorge Zelada, indicação coletiva de deputados federais do PMDB mineiro.
•PETROBRAS NO CURRÍCULO
Além da ligação a Ceveró, Delcídio tem intimidade com a
própria Petrobras, onde foi diretor de Gás e Energia durante o governo FHC.
•PREJUÍZO BILIONÁRIO
A área de Delcídio na Petrobrás foi acusada de elaborar
contratos com termelétricas que causaram prejuízo de R$
2 bilhões à estatal.
• FAVORECIMENTO
Os contratos da era Delcídio teriam favorecido termelétrica Eletrobolt e Macaé Merchant, controladas pelas americanas Enron e El Paso.
• GOVERNO LULA
Pelas mãos do senador Delcídio, Ceveró virou diretor da
Petrobras no início do governo Lula, quando José Eduardo
Dutra presidia a estatal.
• CARVALHO RECEBE ‘BOQUINHA’
DO SESC NACIONAL
Agarrado há 33 anos à presidência da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Antonio Oliveira Santos
mantém-se no poder atraindo figurões para compor colegiados da entidade, mediante generosos jetons. Gilberto
Carvalho, chefe da Secretaria Geral da Presidência, por
exemplo, recebe jeton de R$ 20 mil mensais para integrar
o conselho fiscal do Sesc Nacional, considerado o braço
operacional da CNC.
• QUADROS DE OURO
Célebre no mundo todo, o artista plástico pernambucano
Romero Britto vai levar seus personagens ao cinema, TV e
aos quadrinhos infantis.
•BATENDO EM RETIRADA
O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), não disputará o governo do Amazonas para “não incorrer erro de
José Serra em São Paulo”.
• TRIO DA PESADA
Jair Bolsonaro (PP-RJ) acertou com o pastor Everardo
(PSC) e Marco Feliciano apoio para eleger o filho Eduardo
deputado federal em SP.
• NOVO VEXAME
O Itamaraty poderia ter-se poupado: votou pela “sessão
secreta” na OEA com deputada da oposição venezuelana
relatando horrores, e o embaixador Breno da Costa ainda
explicou que era “para evitar circo”.
• PANELA DE PRESSÃO
O tiranete da Venezuela, Nicolás Maduro, nasceu em Bo-

gotá, Colômbia, diz o resultado da longa investigação divulgada ontem pelo Nuevo Herald, dos EUA. Colombianos
protestaram no site do jornal.
• EM PAUTA
O PMDB fará nova reunião da executiva nacional na próxima semana para discutir sobre alianças estaduais e sobre
o ex-governador Marcelo Miranda, que até agora não conseguiu assumir mandato no Senado.
• PELO RALO
A Petrobras segue jogando dinheiro no ralo das ONGs. Assinou sete novos contratosno DF, sem divulgar quanto será
subtraído do bolso do acionista majoritário: o contribuinte.
Empresa lucrativa é isso aí.
• VIDA DURA
Adjunta da Secretaria Nacional da Juventude, Angela Cristina Guimarães tem um trabalhão pela frente: viaja para 12
dias em Berlim para discutir organização de torcidas num
convênio com a Alemanha.
• COISA DE AMIGO
O município de Cabedelo (PB) recusou um shopping na cidade, empreendimento de R$ 200 milhões que geraria seis
mil empregos diretos. Adversários acusam o prefeito de ser
amigo do dono de um shopping concorrente. A população
protestou contra a decisão.
• CAOS GENERALIZADO
Delegacias paulistas enfrentam superlotação de presos, em
razão da greve de carcereiros. Eles exigem reajuste de 20%
e o direito ao “bico”. E ainda ameaçam bloquear visitas a
158 presídios, neste domingo.
• SAIU GANHANDO
Senadores do PMDB não admitem publicamente, mas agradecem ao líder na Câmara, Eduardo Cunha (RJ), por ter peitado
o governo Dilma e conseguido que o partido tivesse pleitos atendidos pelo Planalto.
• PENSANDO BEM…
…além de lavar dinheiro, alguns vão também lavar as mãos
no escândalo da refinaria da Petrobras nos Estados Unidos.

Poder sem Pudor
ERRO DE LOGÍSTICA

Hoje ministro do Tribunal de Contas
da União, José
Múcio Monteiro foi escalado
pelo finado PFL
para disputar o
governo de Pernambuco com
Miguel Arraes.
Sabia que perderia, mas topou. O PFL botou um helicóptero à disposição e, certo dia, ele desceu em um distrito próximo a Palmares. Maior rebuliço. No palanque,
ouviu a saudação: “E agora o candidato a governador
de Pernambuco, que vem de helicóptero só para nos
prestigiar!” Ele ficou surpreso com a expressão “nos
prestigiar”, mas o locutor explicou onde ele chegara
de verdade:
- O senhor é candidato em Pernambuco. O nosso distrito é em Alagoas.

PPP – Pró Propaganda Prol –
1- É é a final, afinal?
2- Ré, animal, ou ânimo mal??
3- Pré acessorial e assessorial???
1 - Pré Pro(l)paganda – § No artigo anterior, saíram erros e, no meio,
algo incompleto, como “pretear [seria preitear, mas é pleitear!] o preito
de peito aberto, para receber pleitos
de gratidão”!!!. O certo é pleitear o
pleito, de peito aberto, para receber
preitos (de gratidão?)!!!... Aproveito a
mancada – pois é mãe-cada! (cada mancada o é!!) – para
lembrar que pessoas terão ou não gratidão por nós!!!... Não
importa! O importante é fazer o bem!! Se pessoas não reconhecem, Deus reconhece!!! § Escrevi: As pessoas deixam
u´a marca! – mesmo que uma má marca!! – quando passam
pela vida!!...mas-MAIS, boa marca!!!, lá omitindo as 3 exclamações; sou detalhista (e cada pessoa o é, numa ou noutra coisa!). Digo que, até, o detalhe pode contribuir, mas
devemos ter cuidado com ele!!! § Ainda errei escrevendo
que o significado de Timóteo é “temor de Deus”, quando é
que(m) adora e/ou honra a Deus. O subconsciente me alertou, mas, não fui consultar e constatar... Realmente, não
se pode confiar na consciência, incluso quando o subconsciente aponta algo; tem-se de consultar e constatar, sempre.
– Tudo visto é acessório, e, mais, assessor.
2 - Ré? Poupa Ganda!!! – § Dentre
muitas cousas que a Wikipédia, atualizada às 22h34 de 27 de março de 2013,
informa-me da ganda, rinoceronte da
Índia, é que é animal solitário, “com
excepção [ sic ] das mães e crias e dos
pares que agasalham. Precisam de uma
área de 2 a 8 km²”. Diferente desse animal, o animal racional que é o homem fica solitário por um período, mas não
é solitário sempre; é solidário, mesmo que limitadamente;
não fica preso ou presa do cônjuge, filhos, lar, ou, família; e
não precisa de tanto espaço. A mesma Wikipédia, na edição
de 18h3 de 28/3/12, mostra que a ganda é exótica. § A pessoa estará dando ré quando vive o comportamento da ganda na solidão supracitada, e, mesmo, sendo exótico, como
retro citado. § Somos animais maus, mas, racionais, e, por
isso, sejamos não solitários, mas, solidários, e – pensando
bem! – em que o ser exótico acrescenta??? Até isso – e,
mesmo ISTO – pode ser uma ré, má maré, na propaganda
política. Evitemos ser uma ganda dos matos da Índia, nas
cidades e campos do nosso Brasil. Pode-se poupar a ganda,
que é animal irracional, mas, não o homem, animal racional, mas, com ânimo mal.
3 - É Prol, Plaga, Anda – § Ah!
se cada pessoa fosse um “timóteo”,
ou, quem adora e/ou honra a Deus!!!
Há, de quem não o é e não o faz, vida
ilibada ou limpa, que limpa a estrada
para vitórias, até em pleito ou eleição,
se bem que preito, inclusive, de gratidão de pessoa para
outra não é garantia, menos em votação, e, muito menos,
em eleição. Acima disso, ninguém deve ter comportamento
e qualidade belos, logo, recomendáveis como para lhe recomendar como candidato. Independente de ser eleito, ou
mesmo receber votos, deve-se procurar viver bem. É dever,
que chega a ser prazer. § Por outro lado, comportamento
provado e aprovado deveria ter qualquer pessoa elegível,
ou melhor, “votável” – essa palavra seria melhor, pois nem
todos são elegíveis, mas, “votáveis”, no mínimo, quase todos o são –. § De quaisquer formas, comportamento aceitável e aceito não deixa de ser pré-propaganda em prol de
uma pessoa. Não é praga, mas cousa positiva na plaga ou
terra brasileira! É prol, Brasil, anda!! É prol, Plaga, anda!!!
Isso é mais que o final, afinal...
1- Mais que ser prefeito?
2- Não é isso, sim, prefeito??
3- Na vida, causamos tal efeito???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica
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Torne mais rentável sua
propriedade rural

Uma propriedade rural para ser viável depende da venda do que nela é produzido, sendo que cada item tem seu
custo, ao qual deve ser acrescido um valor que vem a ser o
lucro do produtor. O objetivo a se atingir é superar o ponto
de equilíbrio e tornar a propriedade rentável
Não se deve ficar restrito a um só produto de comercialização, mas sim optar por vários, o que diminui o risco de
prejuízos tão comuns quando se vive da terra e se depende
do clima. A diversificação é muito importante, pois a cada
novo produto oferecido e comercializado se está, também,
agregando valor à propriedade.
Um aspecto a analisar, por exemplo, é verificar o que é
mais rentável: comercializar frutas e verduras in natura ou
processa-las. Quando processamos frutas, transformando-as em geleias, compotas, doces, conservas, sucos, etc. é
certo que estaremos acrescendo o custo de processamento,
o que significa que agregamos valor ao produto aumentando as possibilidades de termos lucro.
Algumas vantagens de se agregar valor:
• Um produto in natura é perecível e quando processado
terá uma validade maior, podendo ser comercializado por
mais tempo e terá um preço diferenciado.
• Há um melhor aproveitamento de frutas que visualmente seriam rejeitadas para venda in natura, porém estão
em perfeitas condições de serem utilizadas.
• Durante a safra, quando o preço do item in natura pode
cair ao ponto de não valer a pena colher, o processamento
é uma alternativa que transforma prejuízo em lucro.
• Podemos também usar a criatividade e oferecer produtos diferenciados, inovando receitas e usando embalagens
atraentes.
Tudo isto só é válido se tivermos compradores e veremos, no próximo boletim, alternativas de comercialização.

N

o ano de 1977
- Muitos lajinhenses voltaram
aos bancos escolares
para concluir seus
estudos. Um exemplo a ser seguido!
Antonio Alvim, Elvira
Hubner, Julia Amaral,
?,Margarida Barcelos
(acima da criança
de franja),Terezinha
Muller, Ivan Rodrigues,
Paulo Modesto, Salvino, Cleds Satlher Garcia, Tânia Alves, Catraca, ?, Irene enfermeira,
Neca, Eli, Romário
Moura, Oswaldo Cruz,
Eli, Geerre, ?, Lota
(de cabeça baixa),
Silvio Alvim, Emerson Coelho, Paulinho
Fabricante, alguns que
fizeram parte faltaram
nesta foto como Dejair
do Zé Duque, estava
a trabalho em outra
cidade
écada de 70
- Fernando
Cerqueira, Pe
Augusto, Margarida Ribeiro, Peixe,
Aladim Pinel, ?,
Iraci Sanglard, Maria
Luzia Ferreira, Ana
Maria Cerqueira, Telma Fonseca, Ilza do
Candinho.

Para maiores informações entre em contato comigo
Cristina Haberl pelo e-mail haberl@via-rs.net.

D

Cristina Haberl
Ainda que seja paulistana, minha
infância e formação profissional se
deram em Curitiba onde residi, até
me mudar para Gramado.
Farmacêutica pela Universidade
Federal do Paraná-UFPR, iniciei minha atividade profissional implantando e chefiando o Controle de Qualidade Microbiológica da Cervejaria
Brahma, filial Curitiba.
Voltei à UFPR, como Farmacêutica do Hospital de Clínicas, tendo chefiado seu Serviço de Farmácia
Hospitalar, e implantado e coordenado o Centro de Informação de
Medicamentos.
Fascinada com a qualidade de vida que posso desfrutar no Sítio Ecológico Etiel, em Gramado, que administro com meu esposo, pesquisei e desenvolvi receitas artesanais de geleias de mais
de 20 tipos diferentes de sabores, sucos, frutas desidratadas que
podem ser produzidas de forma artesanal, em pequenas propriedades rurais como forma de aproveitamento do pomar e horta,
tendo como objetivo agregar valor sem a necessidade de grandes
investimentos.
Quanto ao leite como matéria prima, desenvolvi e adaptei receitas de queijos, tais como queijos tipo gouda, cheddar, tilsiter,
parmesão, gorgonzola, quark, bursin, queijos maturados e frescais
com diversos temperos, que possam ser fabricados de forma simples e resultarem em um produto diferenciado, gerando valor agregado significativo.
Aproveito também minha vocação para ser empresária e administro nossa indústria de produção de equipamentos para fabricação de derivados de leite, em pequenas propriedades rurais.
Tenho grande facilidade par organizar sistemas de transferência
de conhecimentos e experiências, seja pela Internet como através
de textos impressos. Assim sendo, presto atendimento contínuo
à produção de derivados de leite, estabelecendo uma verdadeira
parceria com os produtores rurais.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

6

25 de março / 2014

acesse: www.jm1.com.br

Vereadores cobram providências para trânsito
e anulação de audiência da Prefeitura

A Câmara de Vereadores realizou na noite
de Quinta-feira, 20, a 5ª
sessão ordinária do ano.
Presidida por Mauricio de
Oliveira Júnior, a reunião
tratou que questões relacionadas aos quebra-molas das BRs 262 e 116,
em perímetros urbanos de
Manhuaçu, a necessidade
de providências para o
trânsito, faixas de pedestres e ocorrências de roubos à mão armada, entre
outros assuntos de relevante importância para a
comunidade. Outro ponto
ao entendimento dos vereadores de que a audiência pública realizada
esta semana pela Prefeitura seja anulada, por não
cumprir o que determina a
LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Na abertura, o Presidente Maurício Júnior relatou
as ações da Câmara visando atender as reivindicações das famílias quanto à
instalação de quebra-molas nas rodovias, em locais
de travessia de pedestres,
com intenso fluxo de veículos e consequente risco de atropelamento. Na
oportunidade, os vereadores cobraram uma postura
diferenciada da direção
regional do DNIT (Dep.
Nacional de Infraestrutura
e Transporte), para que as
famílias do município sejam atendidas em suas reivindicações por segurança
no trânsito.
Atenção ao jovem

Previamente inscrito, o
cidadão Emanuel Gomes
de Oliveira se pronunciou, cobrando em plenário, ações do município
em benefício do jovem,
como a construção da
praça da juventude e pistas de skate e bicicross na
cidade. Emanuel entende
que aplicação de recursos
no Esporte seja essencial evitar que crianças e
adolescentes ingressem
no vício às drogas. Ema-

nuel também parabenizou
a presidência da Câmara
pela concessão de tempo para pronunciamentos
como este e gestos como
o do Vereador Fernando
Lacerda em requerer a
construção de uma pista
de skate no Município.
O Presidente Maurício
Júnior parabenizou a
iniciativa de Emanuel e
mencionou a atenção da
Casa Legislativa com a
população, como exemplo, a recente mudança de
horário das sessões legislativas que, anteriormente
eram realizadas na parte
da manhã e agora ocorrem à noite, possibilitando ao público melhores
condições de acompanhar
as reuniões no plenário.
Em suas considerações,
os vereadores apoiaram
a iniciativa de Emanuel.
João Gonçalves Linhares
Júnior (Inspetor Linhares) ressaltou que “cabe
ao Executivo Municipal a
elaboração do Projeto de
construção das pistas de
skate e de bicicross e encaminhá-lo para a Câmara. Os vereadores já solicitaram estas obras diversas
vezes, mas a comunidade
ainda não foi atendida”. A
Vereadora Aponísia mencionou problemas constatados em Santo Amaro de
Minas envolvendo jovens
e a necessidade de ações
preventivas no distrito,
como investimentos no
Esporte. O Vice-presidente da Câmara, Sgt. Anízio
Gonçalves de Souza (Cb.
Anízio), disse que conhece bem os problemas que
afligem o jovem, pois atua
como palestrante do Proerd, visitando diversas escolas. Anízio mencionou
a realização de audiência pública que tratará da
questão de enfrentamento
às drogas, no próximo dia
08 de Abril, na Câmara
Municipal. O evento terá
âmbito regional e apoio
da ALMG (Assembleia
Legislativa de Minas Gerais).
Na continuidade da
sessão, os vereadores cobraram respostas do Executivo, quanto aos Requerimentos encaminhados.
Vereador Fernando Lacerda solicitou à presidência o envio de Ofício
à Prefeitura, agradecendo
a realização da obra de revitalização das faixas de
pedestres na cidade. Em
seguida, Fernando reclamou dos procedimentos
tomados pelo Executivo
para a realização da audiência pública, ocorrida
esta semana.

Mãe da Providência, instituição destinada à recuperação de dependentes de
álcool e drogas, situada na
Comunidade Coqueiro Rural, e inaugurada no último
final de semana.
Trânsito na cidade

Mesa diretora da Câmara Municipal de Manhuaçu

Anulação da
Audiência Pública

Fernando Lacerda contestou a atitude do Executivo
Municipal
em
convidar os vereadores
para audiência pública de
prestação de contas no dia
da realização da mesma.
“Não compareci porque
considerei um descaso
com o Legislativo e com
a população esta decisão
de se comunicar a audiência poucas horas antes da
mesma acontecer”, desabafou.
Fernando solicitou da
Assessoria Jurídica da
Câmara que analisasse o
que diz a legislação sobre este tipo de audiência
pública. Constatou-se a
Lei de Responsabilidade
Fiscal determina a publicação de edital em jornal, informando a realização de audiência com,
ao menos quinze dias de
antecedência. O que não
ocorreu. “Os questionamentos dos vereadores
não foram respondidos.
Foram solicitadas cópias
das informações apresentadas e não nos foram
concedidas. Diante destas
circunstâncias,
reiteramos que nós vereadores
estamos indignados pela
forma como o Legislati-

vo vem sendo tratado pelo
Executivo. A sociedade
não foi convidada para a
audiência e, por isso, não
estava presente. Solicito
que a presidência ingresse
em juízo para anular a audiência publica e que uma
nova seja realizada e que
a Prefeitura cumpra com
os procedimentos previstos pela Lei para que uma
audiência aconteça com
a presença verdadeira do
público e que possibilite
o trabalho de análise dos
vereadores”, afirmou.
O Presidente da Comissão de Finanças, Vereador Jorge Augusto Pereira
(Jorge do Ibéria) lembrou
que, na audiência pública, houve questionamento aos representantes do
Executivo sobre quais foram os investimentos em
Esportes apresentados em
números, no telão. Não
houve
esclarecimento.
Em seguida, perguntou-se
sobre as obras e serviços
prestados por cada setor,
também nada foi esclarecido. “Diante desta falta
de informações, entendo
que eu deveria ter deixado a audiência naquele
momento. Não fiz isto em
respeito às pessoas que
ali se encontravam. Mas,
de fato, não concordamos
com o procedimento do
Executivo”,
mencionou
Jorge do Ibéria.
O Presidente Maurício
Júnior lembrou que “audiência pública precisa ter
público. A Prefeitura não
convidou a sociedade devidamente”.
Faixas de pedestres
Vereador João Gonçalves Linhares Júnior se
pronunciou sobre as obras
da Prefeitura para a revitalização das faixas de
pedestres. Linhares disse
que solicitou do Executivo
Municipal a correção de
faixas que se encontravam
em locais e em condições

irregulares, de modo que,
a partir de agora, estes locais destinados à travessia
segura de transeuntes fossem ajustados conforme
se determina a legislação
de trânsito. No entanto,
o pedido do vereador não
foi atendido. “Com isto, a
Prefeitura perdeu a oportunidade de corrigir erros
e fazer o certo a partir de
agora. É lamentável esta
postura”.

Ocorrências de roubos
Outro ponto abordado
por Linhares foi o aumento
de ocorrências envolvendo
roubos à mão armada na
cidade e distritos. O Vereador propôs uma mobilização social, por meio da
realização de audiência publica. Já o Vereador Cabo
Anízio pontuou as ocorrências de furto na cidade. O Presidente Maurício
Júnior informou que para
atender esta reivindicação,
a reunião interna para tratar sobre o tema, marcada para o próximo dia 14
Abril, terá o formato de
audiência pública.
Comunidade Terapêutica
Vereador Gilson César
da Costa (Gilsinho) parabenizou a Igreja Católica
pela construção da Comunidade Terapêutica Santa

“Caótico, desorganizado e sem perspectivas” –
pontuou Maurício Júnior,
definindo a situação do
trânsito na cidade. “O que
o Prefeito está esperando
para criar um departamento de trânsito ou contratar
uma equipe de engenharia
especializada?”, questionou Maurício, utilizando
a tribuna da Casa Legislativa. “Penso que as mudanças não ocorram unilateralmente, empurradas
goela-abaixo, mas por
meio de amplos debates.
No entanto, já se passou
mais de um ano e nada foi
feito. Esse argumento de
que <era assim no governo passado>, já cansou a
todos. É preciso ser feito algo. Imediatamente.
[...] O acesso aos Bairros
Bom Jardim, Ponte da Aldeia e para o município de
Luisburgo, são alguns dos
vários problemas que enfrentamos. [...] Na Avenida
Salime Nacif, Rua Antônio
Puppim (acesso ao B. Coqueiro – próximo Palácio
da Cultura) e na Rua Duarte Peixoto, pais enfrentam
verdadeira angústia para
levar e buscar seus filhos
na escola diariamente,
além de outros locais, pois,
se for relatar tudo, gastaria
horas para isto. Enfim, o
problema é que não há uma
postura, uma atitude para
reverter esta situação. Faço
uso da tribuna para cobrar
novamente do Prefeito.
Quero prestar satisfação à
população desta questão do
trânsito. Lamentavelmente,
o prefeito não apresenta
solução”, cobrou Maurício
Júnior.
(Assessoria de
Comunicação)
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Vereadores aprovam moções e indicações em Manhumirim

Em reunião da Câmara Municipal de Manhumirim de
20 de março de 2014 presidida pelo vice-presidente Ivan
Caetano, durante ausência do
presidente Dário Veiga. Os vereadores aprovaram a Moção
de autoria do vice-presidente
Ivan Caetano, que congratulou a Delegada Classe Especial
Rosângela de Sousa Pereira Tulher, em virtude do Dia Internacional da Mulher que foi dia
8 de março. Ela atualmente está
na Coordenação de Operações
Policiais do Detran de Minas
Gerais (COP).
Moção congratula
delegada que já atuou
em Manhumirim
Rosângela já prestou serviços nas Delegacias de Manhumirim, Alto Jequitibá, Alto
Caparaó, Reduto, Delegacia
de Mulheres, Menores, Ordem
Econômica e Meio Ambiente,
precatórias, Trânsito e Acidente de Manhuaçu e Diretora
do CAPTAR. Comendas recebidas por ela: Cidadania Honorária no Município de Alto
Jequitibá; congratulações da
Assembleia de Minas Gerais
(2013) e de Autoridades que
colaboraram para a redução
dos índices de Mortes de Trânsito em Minas na campanha
"SOU PELA VIDA DIRIJO
SEM BEBIDA” no ano de 2013,
matéria veiculada na Revista
Veja BH ed. de 18-09-13. Entre
suas participações mais recentes estão o Seminário de criminologia Minas Centro; Encontro Mundial de Chefes de
Polícia (IACP), realizado junto
ao Centro de Convenções da

Filadélfia nos Estados Unidos
da América em outubro de
2013; Encontro de Delegados
em Poços de Caldas em 2013.
E está Matriculada no Mestrado em Criminologia do Instituto de Educação Superior
Latino Americano, IESLA. Por
estas razões a Câmara fez esta
homenagem.
Câmara manifesta pesar
pelo falecimento de
José Elias Reder

Os vereadores de Manhumirim aprovaram na reunião
de 20 de março a moção de
autoria do vice-presidente da
Câmara Ivan Caetano que manifestou pesar pelo falecimento do Senhor José Elias Reder,
ex-prefeito de Alto Jequitibá.
Ele nasceu em 07/03/1954, em
Alto Jequitibá e faleceu em
21/12/2013 aos 59 anos. Terceiro dos 5 filhos de Elias Reder e Damares Sant’ana Reder.
Casou-se com Miralda Ker com
quem teve seis filhos e onze netos. Estudou no Grupo Escolar
Manoel José da Silva e E. E. Reverendo Cícero Siqueira. Trabalhou na Vidros Corning Ltda
em Suzano – SP, foi proprietário de oficina mecânica em Alto
Jequitibá e motorista profissional. Aos 18 anos começou seu
interesse pela política, trabalhando na campanha política
do candidato a prefeito Quito
Gomes e posteriormente de
outros. Como o vereador Ivan
disse na moção: “Foi candidato
a vereador sempre com objetivo
de ajudar o município. Foi motorista do Gabinete do Prefeito
Gilson Eller e com muito empenho Prefeito Municipal em

Vereadora Ana Paula Destro e vereadores Dalbino Cler e
Benisio Enfermeiro.

1992. Lutou, trabalhou, tendo
oportunidade de deixar obras
marcantes no município. Sua
maior preocupação foi com a
educação e saúde, sempre buscando recursos para melhoria
de Alto Jequitibá. Lutou pelo
povo e para o povo, mantendo
bom relacionamento com os
munícipes e com os municípios
vizinhos, em especial Manhumirim”.

do Banco do Brasil e outra perto da Agência do Itaú. O vereador disse que tem observado
a dificuldade de travessia das
pessoas, principalmente idosos
e crianças, ainda mais em um
trecho onde tem as agências
bancárias e comércio, o que
aumenta o movimento. Todos
os vereadores assinaram dando
apoio à indicação, aprovada dia
20 de março.

Sargento Edgard é
congratulado por moção
da Câmara

Indicação pede apoio para
zona rural

Na reunião de 20 de março
os vereadores de Manhumirim
aprovaram a Moção nº 4, de autoria do vice-presidente da Câmara, vereador Ivan Caetano,
que congratula o 3º Sargento
Edgard Dornelas Dutra pelos
serviços que ele prestou a Manhumirim. Ele irá se aposentar
em dezembro como 2º Tenente
e teve uma carreira como disse
o vereador Ivan Caetano, "sempre honrando seus compromissos como policial militar".
Os demais vereadores não só
aprovaram como assinaram a
moção como coautores, e desta
forma a Câmara o parabeniza
pela carreira.
Indicações aprovadas
dia 20 de março
Centro da cidade precisa de
faixas de pedestres

O vice Ivan Caetano (centro), secretario Joao da Casa Franco
(direita) e vereador Helinho Mendonca. (1)

O vereador Sérgio Borel é
autor da indicação que pede
a Prefeitura para pintar duas
faixas de pedestres da Avenida
Raul Soares, centro de Manhumirim, uma perto da Agencia

O vereador Sérgio Borel
liderou esta indicação que recebeu coautoria dos demais
vereadores para sugerir à Prefeitura de Manhumirim para
fazer uma parceira com os
produtores rurais e apoiar a
construção de terreiros, fossas
sépticas quando necessário e
executar "patrolamento" das
estradas rurais do Município.
O vereador Sérgio afirmou que
a zona rural carece de apoio do
poder público e entre as principais necessidades, a preservação das estradas e construção de terreiros para secagem
do café. Indicação lida e aprovada dia 20 de março.
Academia e troca de lâmpadas para Praça do Divinéia
O vereador Dalbino Cler é
autor da indicação que solicita
a Prefeitura que atenda as reivindicações dos moradores do
Bairro Divinéia que querem a
instalação de equipamentos da
Academia da Saúde e também a
troca de lâmpadas na praça do
bairro. Esta academia é parte

Vereadores Roberto Bob (direita),
Sebastiao Tristao e Sergio Borel.

integrante de programa do Governo Federal dentro do Sistema Único de Saúde. O vereador
argumentou que este bairro fica
em uma das entradas da cidade e seria um "cartão de visitas"
para todos que passam se a praça fosse revitalizada. Todos os
demais vereadores assinaram
dando apoio à indicação, aprovada dia 20 de março.
Indicação sugere local para o
Projeto Arte-Mãe da APAE
O presidente da Câmara
Dário Veiga fez uma indicação
para sugerir à Prefeitura que
empreste um imóvel do Município para a APAE de Manhumirim desenvolver o Projeto
Arte-Mãe. O Vereador Dário
pediu para ser feita uma parceira entre o Município e a APAE
para fornecer este local que fica
na Praça Padre Júlio Maria, em
frente ao ponto de táxi. Todos
os vereadores assinaram a indicação como coautores, no dia
20 de março.
Raia de Malha
precisa de obras
O vereador Sebastião Tristão
é autor da indicação que teve
apoio de todos os vereadores
na reunião de 20 de março. Ele
pede à prefeitura que revitalize
a raia de malha que tem no final
da Rua Sete de Setembro, com
iluminaçõa, reconstrução da
pista com acabamento para que
ela fique mais lisa, construção
de mureta para separar a raia
da rua, bancos para as pessoas
assistirem as partidas e cobertura com construção de um

banheiro.
O vereador Tristão lembrou
que este é um esporte bem antigo em Manhumirim, jogado
principalmente por homens da
terceira idade, sendo um lazer
muito importante para eles e
que beneficia esportistas e o
Bairro Santa Rita.
Com colunas já no lugar,
falta toldo para cobrir
ponto de táxi
Esta indicação é de autoria
do vereador Sebastião Tristão.
Ele pede que a Prefeitura coloque a cobertura nos pontos de
táxi do Bairro Centro e na Praça dos Trabalhadores e explicou
que no caso da praça já tem as
colunas, faltando somente o
toldo. Como defendeu o vereador: “Os taxistas estão ao relento e também as pessoas que
querem utilizar os táxis, seja
embaixo do sol ou da chuva”.
Os demais vereadores assinaram como coautores e a indicação ficou aprovada na reunião
de 20 de março.
Final da Rua São José
precisa de calçamento
O vereador João da Casa
Franco apresentou esta indicação na última reunião da
Câmara dia 20 de março. Ele
alertou para a necessidade de
calçar o final da Rua São José
porque, como explicou, muitos
veículos usam o local que tem
espaço para retornar, inclusive
ambulâncias. Considerando a
indicação útil os demais vereadores também assinaram reforçando o pedido.
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Dia mundial da água uma homenagem
aos amigos da natureza
22 de março Dia Internacional da Água

Declaração Universal
dos Direitos da Água
Declaração universal dos direitos da água
A ONU redigiu um documento
em 22 de março de 1992 - intitulado
"Declaração Universal dos Direitos
da Água". O texto merece profunda
reflexão e divulgação por todos os
amigos e defensores do Planeta Terra, em todos os dias.

M

uitos
países
como Japão e regiões do Oriente Médio sofrem com a
escassez de água. Já o
Brasil detém o maior potencial de água doce do
planeta, 12%, mas é ne-

cessário preservar para
aproveitar este benefício
por muitos anos.
Não poluir e consumir
de forma consciente são
as formas mais eficazes
de preservação, além de
garantir que as próximas

gerações não enfrentem
problemas de falta d'água.
Mude hábitos e ajude a
combater a poluição e o
desperdício. Sua atitude
pode gerar uma onda de
boas práticas em prol da
preservação da água.

1 - A água faz parte do patrimônio
do planeta. Cada continente, cada
povo, cada nação, cada região, cada
cidade, cada cidadão, é plenamente
responsável aos olhos de todos.
2 - A água é a seiva de nosso planeta. Ela é condição essencial de
vida de todo vegetal, animal ou ser
humano. Sem ela não poderíamos
conceber como são a atmosfera, o
clima, a vegetação, a cultura ou a
agricultura.
3 - Os recursos naturais de transformação da água em água potável
são lentos, frágeis e muito limitados.
Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia.
4 - O equilíbrio e o futuro de nosso
planeta dependem da preservação
da água e de seus ciclos. Estes devem
permanecer intactos e funcionando
normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este
equilíbrio depende em particular, da
preservação dos mares e oceanos,
por onde os ciclos começam.
5 - A água não é somente herança

de nossos predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos
sucessores. Sua proteção constitui
uma necessidade vital, assim como
a obrigação moral do homem para
com as gerações presentes e futuras.
6 - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor
econômico: precisa-se saber que ela
é, algumas vezes, rara e dispendiosa
e que pode muito bem escassear em
qualquer região do mundo.
7 - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização
deve ser feita com consciência e discernimento para que não se chegue
a uma situação de esgotamento ou
de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis.
8 - A utilização da água implica
em respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para
todo homem ou grupo social que a
utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo
Estado.
9 - A gestão da água impõe um
equilíbrio entre os imperativos de
sua proteção e as necessidades de
ordem econômica, sanitária e social.
10 - O planejamento da gestão da
água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua
distribuição desigual sobre a Terra.
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NAILTON HERINGER SANCIONA LEI QUE BENEFICIARÁ 528 FAMÍLIAS
Prefeitura doa área de 12 mil m², que serão destinados a unidades habitacionais para
população de baixa renda, através do Programa ''Minha Casa Minha Vida"

Na manhã desta segunda-feira (17), o prefeito Nailton Heringer sancionou a lei
3.374/14, que autoriza o Poder Executivo a doar área de
12 mil metros quadrados,
de propriedade do município, ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
gerido pela Caixa Econômica Federal.
Participaram do ato, o prefeito de Manhuaçu, Nailton
Heringer; os gerentes da
Caixa de Manhuaçu, Flávio
Celestino, Éder e Tatiana;
e os secretários municipais
Macilon Breder, Luiz Carlos Rhodes, João Amâncio
e o coordenador do Creas,
Wagner Alves Caldeira.

O imóvel doado destina-se
exclusivamente a edificação
de unidades habitacionais
de interesse social, destinadas à população de baixa
renda, através do programa
''Minha Casa Minha Vida'',
do Governo Federal, a ser
executado pelo município
de Manhuaçu, juntamente
com o FAR, através da Caixa Econômica Federal.
No ano passado, o município de Manhuaçu já havia
celebrado com o Governo
Federal, através da Secretaria Nacional de Habitação,
termo de adesão visando
atender as disposições legais
previstas na Lei que criou
o Programa "Minha Casa,

Minha Vida". A lei sancionada nesta segunda-feira
(17) permite a ampliação do
programa, passando de 288
unidades para 528 unidades
habitacionais.
Os beneficiários do Programa "Minha Casa Minha
Vida" serão selecionados
pela Secretaria Municipal
do Trabalho e Desenvolvimento Social, mediante critérios técnicos e objetivos,
dentre os quais devem constar os indicados pela Caixa
Econômica Federal.
BENEFÍCIOS PARA A
POPULAÇÃO DE BAIXA
RENDA
De acordo com o gerente

geral da agência da Caixa
Econômica Federal de Manhuaçu, Flávio Celestino, o
primeiro passo já foi dado.
"O programa atenderá 528
famílias, atingindo cerca
de aproximadamente duas
mil pessoas. O prazo para
construção será contado a
partir do momento em que
a empresa vencer o certame
e pode variar entre 18 a 24
meses para a entrega dos
imóveis", citou.
O prefeito de Manhuaçu,
Nailton assegurou que o objetivo do governo municipal
é atender o déficit habitacional existente em Manhuaçu.
''Vamos atender à população, que mora de aluguel so-

cial ou em condições precárias, e moradores de outras
áreas ribeirinhas. Dessa forma, vamos realizar o sonho

de muitos manhuaçuenses,
que é o de adquirir a casa
própria'', disse o prefeito
Nailton Heringer.

Lista de Projetos, Indicações, Moções e Requerimentos da Sessão de 20 de Março de 2014
PROJETOS DE LEI
Executivo Municipal
*PEDIDO DE VISTAS (Comissão de Constituição e
Justiça) – Proj. de Lei Nº 019/2014 - Autoriza os representantes da Fazenda Pública Municipal a celebrarem
acordo em processos administrativos e transacionar
em processos judiciais em que o Município ou suas autarquias e fundações forem interessados, autores, réus
ou tiverem interesse jurídico na qualidade de assistentes ou oponentes, dando outras providências;
*APROVADO - Proj. de Lei nº 022/2014 - Autoriza o
Município a conceder patrocínio ao atleta Bruno Oliveira Rocha e dá outras providências;
João Gonçalves Linhares Júnior
*PEDIDO DE VISTAS (Comissão de Constituição
e Justiça) – Nº 010/2013 - Altera a Lei Municipal nº
3.359, de 27 de dezembro de 2013, que dispõe sobre
norma essencial para a prestação de serviços de veículos automotores e máquinas por terceiros ao Município
e contém outras providências;
*PEDIDO DE VISTAS (Comissão de Constituição e
Justiça) – Nº 012/2014 - Torna-se obrigatório todos os
operadores de máquinas pesadas que prestam serviço
para o Município de Manhuaçu a ter carteira “D”, como
também, experiência ou curso de especialização para
ocupar o cargo acima mencionado e contém outras providências;
João Gonçalves Linhares Júnior e Maurício de
Oliveira Júnior
*PEDIDO DE VISTAS (Comissão de Constituição
e Justiça) –Nº 011/2014 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de adaptar dispositivo sonoro em todos os caminhões caçamba prestadores de serviços no Município
e dá outras providências;
REQUERIMENTOS
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 028/2014 - Requer informações sobre o andamento das obras do presídio que será construído no
Município;
*Nº 029/2014 - Requer informações sobre o andamento das obras do IF;

Legislativo Municipal
*Nº 030/2014 (verbal) - Requer cópia da planta de
zoneamento da Cidade;
Jânio Garcia Mendes
*Nº 031/2014 (verbal) - Requer informações sobre a
destinação dos recursos recebidos de iluminação pública pela Prefeitura de Manhuaçu;
Fernando Gonçalves Lacerda
*Nº 032/2014 (verbal) - Reitera requerimento de informações sobre a destinação dos recursos recebidos
de multas de trânsito pela Prefeitura de Manhuaçu;
MOÇÃO
Maurício de Oliveira Júnior e Anízio Gonçalves de
Souza
Moção de Pesar (nº 27/2014) - Pelo falecimento da
Sra. Maria da Penha Eller;
INDICAÇÕES
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 84/2014 - Solicita o cascalhamento da chegada
da EM Felipe Nacif, no Córrego Coqueiro Rural;
*Nº º 113/2014 - Indica reforma e melhorias na iluminação pública da praça do B. Engenho da Serra;
*Nº 114/2014 - Reivindica a construção de rede pluvial entre o Armazém Gerais da Nichio Sobrinho até a
praça do B. Engenho da Serra;
Gilson César da Costa
*Nº 108/2014 – Reivindica a troca das luminárias por
lâmpadas de mercúrio mais eficientes e econômicas na
R. Nossa Senhora do Rosário, na Vila do Alto, Distrito
de Vilanova;
*Nº 109/2014 - Solicita a concessão do pagamento
de insalubridade para todos os funcionários da Secretaria de Saúde que tiverem direito previstos em Lei, inclusive os ESFs.
*Nº 110/2014 - Solicita o repasse para os agentes de
saúde da família com o valor integral repassado pelo
Governo Federal, referente ao piso salarial e explicações sobre o motivo pelo qual não estão sendo pagos
de acordo com o estabelecido pelo Governo Federal.

Francisco Coelho de Oliveira, Maurício de Oliveira
Júnior, Anízio Gonçalves de Souza e Gilson César
da Costa
*Nº 111/2014 - Solicita a construção de sede própria
para PSF no distrito de Dom Corrêa;
Eli de Abreu Gomes
*Nº 112/2014 - Reivindica a colocação de quebra-molas na Rua Antônio Maximiliano de Amorim, próximo ao
nº 222, no B. Lajinha;
Rogério Filgueiras Gomes
*Nº 115/2014 - Solicita a contratação de engenharia
de trânsito pelo Prefeito, a fim de realizar estudos no
sentido de melhorar o trânsito do Município;
*Nº 116/2014 - Indica a criação do vale-feira para os
funcionários da Prefeitura;
*Nº º 117/2014 - Reivindica a construção de um novo
muro em toda a frente do cemitério municipal e que o
projeto seja aprovado por um engenheiro e arquiteto;
Jânio Garcia Mendes
*Nº 118/2014 - Solicita a construção de rede pluvial e
colocação de calçamento na R. Nelson de Oliveira, no
distrito de Realeza;
*Nº 119/2014 - Solicita ao Prefeito, juntamente com
a Secretaria de Obras, que seja trocado o calçamento
das ruas que possuem paralelepípedos por bloquetes
sextavados com resistência para suportar tráfego de
carretas pesadas, em Realeza;
*Nº 120/2014 - Solicita ao Prefeito a possibilidade de
disponibilização de transporte para os alunos moradores dos distritos que estudam em faculdades na sede
do Município;
Aponísia dos Reis
*Nº 121/2014 - Solicita contato entre o Prefeito e o
Comandante do 11º BPM, no intuito de ser providenciada a instalação de um posto de ocorrências policiais em
Santo Amaro de Minas;
*Nº 122/2014 - Indica a colocação de placa de sinalização de estacionamento de veículos em um só lado da
Avenida Adolfo Magalhães, em Santo Amaro de Minas;
*Nº 123/2014 - Reivindica a reforma e ampliação da
EM Rita Clara Sette, no distrito de Santo Amaro de Minas.
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Vereadores reúnem-se com representantes do
INSS em busca de melhorias para a agência

Manhuaçu é uma cidade
polo. Pessoas de toda região
precisam de serviços que só
são encontrados na cidade.
E um desses serviços refere-se ao Instituto Nacional do
Seguro Social. Todos os dias,
dezenas de pessoas procuram a agência de Manhuaçu.
A demanda cresceu, mas a
estrutura física da agência
de Manhuaçu permaneceu
a mesma. Visando buscar
solução para este problema,
nesta quarta-feira, 19, aconteceu uma reunião entre vereadores e representantes do
INSS.
Participaram do encontro com os parlamentares, o
Gerente Executivo da Regional Governador Valadares,
Ricardo Sales; o Chefe do
Serviço de Benefícios, Gilvan Ponsiano; o Chefe da
Seção de Logística, Bersone
Moreira; o Gerente da APS
(Agência da Previdência Social) Manhuaçu, Ronan Miranda e o Engenheiro Sávio
Giagonimi.
Após o encontro na Câmara reunindo o Presidente
do Legislativo, Maurício Júnior; Vice-presidente Anízio
Gonçalves de Souza (Cb.
Anízio), Vereadores Juarez
Cleres Elói, Rogério Filgueiras Gomes (Rogerinho),

Gilson César da Costa (Gilsinho) e Aponísia dos Reis, a
comitiva seguiu para diversos pontos do município para
avaliar possíveis locais para
a construção da sede própria
da unidade.
A primeira parada aconteceu ao lado das obras do
Programa Minha Casa, Minha Vida, no Clube do Sol,
às margens da BR-262. Em
seguida, todos foram para
um terreno situado no Bairro Bom Jardim, em frente
ao loteamento Cidade Nova.
Posteriormente, a comitiva
visitou ainda um espaço no
mesmo bairro, próximo às
concessionárias de veículos,
e, em seguida, outros dois
terrenos na saída da cidade,
sentido o Distrito de Ponte
do Silva. Os terrenos são de
propriedade da Prefeitura e
particulares.
Sede própria: O Gerente
Executivo Regional do INSS
de Governador Valadares,
Ricardo Sales, disse que foi
nítida a boa vontade política por parte dos vereadores
em conseguir um lote para
abrigar a nova sede do INSS.
“Depende agora de uma definição do INSS sobre qual
área lhe interessa. Temos
que saber se a Prefeitura de
Manhuaçu fará a doação ou

A primeira parada aconteceu ao lado das obras do Programa Minha Casa, Minha Vida, no Clube do Sol, às margens da BR-262.

se a área será proveniente de
proprietário particular. Isso é
o mais importante para dar
início à construção da sede
própria”, ponderou o gerente
regional.
Sobre as questões de atendimento ao público, Ricardo
Sales alegou que a principal
melhoria para Manhuaçu seria mesmo a construção da
sede própria ou a locação de
um imóvel que vá atender
com qualidade a população.
“Outras medidas já foram tomadas, como a nomeação de
sete servidores para agência
de Manhuaçu nos últimos
dois anos. Essas nomeações,
aliada a construção da sede
ou locação de um imóvel,

irão tornar a agência de Manhuaçu numa agência com
qualidade e excelência no
atendimento”, argumentou
Ricardo Sales.
O Presidente da Câmara
de Manhuaçu, Maurício Júnior, disse que este encontro
foi um desdobramento de
outros contatos feitos anteriormente. “Inclusive nos
reunimos no gabinete do prefeito municipal. O INSS deixou muito claro que existem
recursos para esta edificação.
Os recursos giram em torno
de dois milhões de Reais
mas, para isso, o município
precisa entrar com a contrapartida de um terreno”, disse
Maurício Júnior.

Reunião entre vereadores e representantes do INSS.

O presidente comentou
que o terreno oferecido no
Bairro Bom Pastor não permitiria um atendimento digno ao usuário. “Queremos
que as coisas aconteçam.
Depois de dialogar com o
gerente regional, ele nos
alertou que a demora nesta
decisão pode fazer com que
o INSS abra agências em outros municípios e a agência
de Manhuaçu diminua sua
dimensão”, avisou Maurício
Júnior.
Maurício também se ateve
às questões de atendimento.
Conforme sua observação, a
pessoa que procura o INSS
esta fragilizada e precisa de
melhor atenção. “Só procura

o INSS quem precisa e esta
pessoa precisa ser bem atendida. Então, buscamos essa
melhoria na qualidade do
atendimento”, salientou.
Para Maurício Júnior, a
Câmara tem que agir como
uma caixa de ressonância
e ouvir os anseios do povo.
“Temos que estar atentos
às demandas da população.
Para isso temos que buscar
soluções para estes problemas enfrentados no dia-a-dia pelo povo de Manhuaçu.
Digo, não só Manhuaçu, mas
também para as pessoas que
precisam desses serviços em
nossa cidade”, finalizou o
presidente da Câmara.
(Geilson Dângelo)

GOVERNO DE MANHUAÇU PRESTIGIA
LANÇAMENTO DO GUIA TURÍSTICO
No último sábado (15),
a diretora de Cultura e Turismo, Mariza Helena e o
prefeito Nailton Heringer,
prestigiaram o lançamento
do Guia Turístico Circuito
Pico da Bandeira. O evento
aconteceu em Belo Horizonte, no 6º Salão Mineiro
do Turismo, localizado na
Praça das Manifestações.
O Circuito Pìco da Bandeira abrange dezessete
municípios, dentre eles Manhuaçu. Durante a abertura
do evento, aconteceu a apresentação da equipe de sanfoneiros de Manhuaçu. Após a
apresentação dos músicos, o
prefeito Nailton Heringer fez
o uso da palavra em nome
de todos os prefeitos da re-

gião e destacou a importância de valorizar e incentivar
o Turismo para fomentar a
economia na região. O diretor do Circuito, Francisco
Melo, agradeceu o empenho
da Secretaria de Estado de
Turismo e Esporte para a realização do Guia Turístico.
O Guia Turístico Circuito
Pico da Bandeira foi criado
para divulgação das belezas
naturais da região e pela primeira vez terá interação virtual. Cada pagina tem o QR-Code levando para o website
com maiores informações.
Estiveram presentes os prefeitos, José Gomes, Alto Caparaó, José Carlos, Luisburgo
e o Secretário de Turismo de
Alto Caparaó, Rafael Faria.

COMO FICAREMOS NA COPA DO MUNDO?
Todo brasileiro tem uma
paixão inexplicável pelo futebol, mesmo aquele que não entende o que acontece quando
a redondinha rola, se envolve
nos festejos de alegria e nos
traumas causados pela derrota.
Este ano, a copa do mundo será
realizada em nosso território e
as ameaças de manifestações
tornam-se uma sombra sinistra junto aos organizadores da
competição em nosso país, de
um lado, a vontade brasileira
de sermos hexacampeões do
mundo, de outro lado, à fúria do dinheiro mal gasto nas
obras em estádios para a realização dos jogos, mal gastos
pelo superfaturamento nas
obras, enquanto somos massacrados na saúde, na segurança,
na educação e etc. As obras de
infraestrutura na sua maioria
não saíram do papel e se tornaram apenas uma maquiagem
para nos enganar e os turistas
que aqui vierem.
Já em Manhuaçu, como em
todas as cidades brasileiras a
tradição manda que as ruas
sejam enfeitadas e preparadas para as comemorações
das vitórias de nossa seleção
canarinho, é bonito de ver e

participar da confraternização
de nossos munícipes nos dias
de jogos do Brasil, durante as
copas do mundo esperamos
que mesmo com toda situação criada pelos organizadores do evento no Brasil, nós
manhuaçuenses possamos vibrar com nossa seleção, e que
nossas ruas sejam novamente
enfeitadas para o espetáculo
maior do futebol mundial, vamos aproveitar esse momento
ímpar e colocar nossa camisa
canarinho e passarmos para
nossas crianças e jovens, uma
imagem de um país unido por
um só ideal, neste momento,
que pelo menos na copa do
mundo as divergências sejam
esquecidas e formemos uma
só corrente positiva em prol
de nossa seleção. Manhuaçu
tem uma ótima localização
turística, por estar próxima ao
Pico da Bandeira e ao litoral
capixaba, isso pode ser um
bom motivo para que turistas
possam estar em nossa cidade
pela rede hoteleira e comercial que temos, seria muito
bom que a copa do mundo nos
desse este presente, é aguardar para ver como ficaremos
na Copa do Mundo.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
"Nosso egoísmo é,
em grande parte,
produto da sociedade."
Émile Durkheim
"O homem torto
não pode pensar
reto."
Khalil Gibran
"Feliz de quem
atravessa a vida
inteira tendo mil
razões para viver."
Dom Hélder Câmara
"O que me preocupa não é nem o
grito dos corruptos, dos violentos,
dos desonestos,
dos sem caráter,
dos sem ética... O
que me preocupa
é o silêncio dos
bons."
Martin Luther
King
"É um império
essa luz que se
apaga ou um
vaga-lume?"
Jorge Luis Borges
"O silêncio é uma
confissão."
Camilo Castelo
Branco
"As pessoas podem ser mais
compreensivas,
honestas, amigas,
confiáveis Elas
não são porque
não querem mesmo."
Hash Carolina
Bensino
"Se temos uma
biblioteca e um
jardim temos
tudo."
Cícero
"O caminho mais
grandioso para
viver com honra
neste mundo é
ser a pessoa que
fingimos ser."
Sócrates

Pr. João Soares
da Fonseca

Membros decepados podem ser reimplantados

O procedimento ainda é pouco conhecido, mas já pode ser realizado no
Hospital Municipal. Três reimplantações já foram realizadas este ano
Reimplantar membros do corpo
para alguns pode parecer algo impossível, mas isso já é uma realidade na
cidade. Três procedimentos já foram
realizados este ano — em dois casos a
reimplantação de dois dedos da mão.
De acordo com o ortopedista e especialista em cirurgias de mãos Walter
Pettersen Júnior, o reimplante é um
procedimento cirúrgico complexo de
reconstrução e religamento das arterias, veias, tendões, nervos e osso de
um segmento amputado, de forma
completa.
“Em alguns casos a chance de um
membro amputado ser reimplantado chega
a 90%. Mas para isso é preciso agir rápido nos primeiros socorros. Sem circulação
sanguínea, os tecidos podem sofrer necrose
em até 6 horas em temperatura ambiente”,
disse o ortopedista, destacando que o sucesso da operação depende do tipo de amputação que a vítima sofreu.
“Um corte é bem menos comprometedor do que um arrancamento, porque não
danifica tanto os tecidos. Os casos de esmagamento ou amputações múltiplas são
bastante complexos, mas as chances de sucesso dependem sempre do bom estado de
veias, artérias, nervos e tendões”, explica
Pettersen.
O ortopedista destaca que a desinformação faz com que o procedimento não seja
conhecido por todos. “Muitas pessoas não
sabem que um membro amputado pode ser

reimplantado e jogam a parte amputada
fora. Mas o número cada vez maior de procedimentos [de reimplantação] fará com
que essa desinformação caia”, afirma.
Este é o caso do agricultor José Pavona, de 49 anos, que mora em Tumiritinga.
Após uma discussão, ele foi agredido com
uma espada e teve parte da mão decepada.
“Após a discussão, o homem pegou uma
espada para cortar meu pescoço. Na hora
do ataque eu coloquei a mão na frente e
com isso perdi o dedo mindinho e o dedo
anelar; meu dedo médio ainda dói. Não tinha conhecimento sobre essa reimplantação. Vim para a cidade rapidamente, ainda
com os dedos, fui atendido e o médico me
explicou o procedimento. Ainda estou me
recuperando, mas pelo visto vou voltar a
sentir meus dedos”, concluiu o agricultor.
por EDERSON FERREIRA
edersonferreira@drd.com.br

jsfonseca@pibrj.org.br

E tem coisa pior?
Henry Ward Beecher, grande pregador do século
19, contou a história de uma mãe, no interior do país,
que estava lavando roupa num córrego. O único filhinho que tinha estava brincando por perto. Ela se
distraiu em seus pensamentos e, quando voltou a si,
notou que a criança não estava mais ali. Chamou o
nome do menino, mas não houve resposta. Apreensiva, deixou tudo e correu a casa, mas o filho também
não estava lá. Procurou em todos os lugares possíveis
e imagináveis, e nada.
Já meio fora de si, entrou floresta dentro. Caminhou, procurou, e de repente encontrou o filho, mas
já era tarde. Um lobo havia matado a criança. Com o
coração estraçalhado, ela tomou nos braços o corpo
sem vida do seu filho, apertou-o contra o coração e
com todo o carinho levou para casa o corpo morto
de seu filhinho amado. Beecher concluía: "Oh, como
essa mulher passou a odiar os lobos!".
Todo crente deve alimentar igual ódio ao pecado
(Sl 101.3-8).
Jesus curou um homem que ficou 38 anos paralítico. Depois de curado, Jesus o encontrou no templo
e lhe fez um alerta: "Olha que já estás curado; não
peques mais, para que não te suceda coisa pior" (Jo
5.14).
Coisa pior? Então há coisas piores que uma paralisia! Claro que Jesus está falando do perigo a que
a alma se expõe quando dá as costas para Deus. Jesus mesmo fala disso: "E não temais os que matam o
corpo e não podem matar a alma; temei antes aquele
que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo"
(Mt 10.28).
Ao orgulhoso rei da Babilônia, Nabucodonozor, o
profeta Daniel exortou: "...ó rei, aceita o meu conselho e põe fim... aos teus pecados e às tuas iniquidades..." (Dn 4.27). Sabe por que se deve pôr fim aos
pecados? Porque não há coisa pior que o pecado! Por
isso, ao perdoar a mulher adúltera, Jesus disse a ela:
"Vai-te e não peques mais" (Jo 11.8). Como bem fraseou Richard de Haan: "Não é errado odiar quando o
que se odeia é o erro".

Pão de coco com leite condensado

Massa:
1 lata de leite condensado
2 lata de água morna
½ lata de azeite
1 colher de sobremesa de sal
3 ovos
1 pacote de fermento biológico
2 kg farinha de trigo
Recheio:
1 garrafinha de leite de coco
1 colher de sopa de maisena
1 colher de sopa de açúcar
100 g de coco ralado
Farofa:
2 colheres margarina
1 colher de azeite
1 xícara de açúcar
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher de chá de fermento para bolo
50 g de coco ralado

MODO DE PREPARO
Farofa:
Em um recipiente junte todos os Ingredientes com as mãos, misture todos até
ficarem esfarelados
Reserve
Recheio:

Coloque todos
os ingredientes
do recheio em
uma panela leve
ao fogo até engrossar e reserve
Massa:
No
liquidificador coloque todos os ingredientes da
massa, menos o trigo, bata tudo até misturar bem, depois em uma bacia coloque o
trigo e adicione o creme do liquidificador
e amasse bastante a massa com as mãos e
deixe crescer
Dica fazer uma Bolinha pequena e botar
em copo de água a hora que essa bolinha
subir o pão já cresceu
Volte a amassar, divida a massa em 3
partes iguais, estique a massa, adicione
o recheio, feche bem os lados, coloque o
pão na forma e cubra com a farofa
Deixe crescer por mais uns 30 a 40
minutos e leve pra assar
Aquecer o forno em 180°C e assar por
cerca de 1 hora
Essa receita vai render 3 pães grandes,
sendo apenas um com recheio e os outros
pães caseiros normais

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Corpo embrulhado em lona de café, com pés e
mãos amarrados é encontrado dentro de rio
Motores de bombas d´águas foram amarrados na cintura do corpo para mantê-lo submerso na água

A

pós receber um chamado, equipes da Polícia Militar e perícia
técnica da Polícia Civil se
deslocaram até o córrego do
Rio Preto, na fazenda Cabo
Lima, no início da noite
de ontem. Uma testemu-

nha pescava no leito do rio
quando percebeu um corpo
embrulhado em uma lona.
O corpo foi retirado das
águas, estava embrulhado
em uma lona de colher café
e junto a ele dois motores
elétricos de bomba d'água

também estavam amarrados
com arame e corda na região
da cintura da vítima. A vítima não identificada trajava
camisa social de manga curta de cor cinza, calça jeans
na cor azul, estava descalça
e, segundo a perícia, aparen-

PM prende jovem de 20 anos acusado
de participação em roubo de casa
lotérica em Córrego Novo

Bom Jesus do Galho/
MG. A Polícia Militar de
Bom Jesus do Galho conseguiu prender na noite desta
quarta-feira (12/03) um dos
acusados de ter assaltado
uma casa lotérica na cidade de Córrego novo no dia
11/0, Cléber Viera da Silva,
DE 20 ANOS. Foi feito um
levantamento sobre a ocorrência e os militares receberam a denúncia anônima
que o indivíduo era morador da cidade de Vargem
Alegre.
O Comandante do Pelotão de Bom Jesus do Galho, Tenente Flávio Batista,
juntamente com sua equipe
receberam a denúncia anônima de que a motocicleta
Honda Bros, de cor preta,
utilizada no assalto estava
escondida em um matagal
às margens da estrada que

liga a cidade de Córrego
Novo à cidade de Bom Jesus
do Galho. De posse da placa
da motocicleta, os Militares
verificaram que ela havia
sido roubada no dia 04 de
março, na cidade de Entre
Folhas, ocasião em que uma
testemunha conhecia o acusado e, inclusive, que ele se
chamava Cléber.
Durante o rastreamento,
os militares encontraram o
denunciado em sua cidade.
Ao ser indagado ele negou
a participação nos dois crimes, porém, foi reconhecido
como sendo o autor do roubo da motocicleta e como
o responsável pelo assalto
à casa lotérica após análise
das imagens do circuito interno de segurança do local.
Ele é deficiente físico e a
dificuldade para andar também foi identificada após a

averiguação destas imagens.
O jovem de 20 anos foi
preso pelos dois crimes de
roubo cometidos e a Polícia
Militar segue o rastreamento
para prende o segundo participante do roubo a lotérica.
TV Super Canal

tava ter aproximadamente
trinta e cinco anos de idade.
O homem de cor parda, tinha cabelos lisos e curto, de
estatura mediana, pesando
aproximadamente oitenta e
cinco quilos.
A polícia irá investigar

o caso, ainda não há informações sobre a autoria do
crime e a identificação da
vítima. Ainda conforme
apurado no local, a vítima
estava com as mãos amarradas para trás por um barbante e um pano branco, os

pés também estavam amarrados com um pano branco
e um pedaço de fiação elétrica. A perícia não encontrou
nenhum sinal ou marca no
corpo de estrangulamento
ou perfuração.
TV Super Canal

Bandidos explodem caixa eletrônico
e levam mais de R$ 20 mil

Na madrugada de segunda-feira, 18, por volta
de 4hs, quatro bandidos
em um Fiat Doblô, adentraram no posto de atendimento de uma agência
bancária e, em uma rápida
ação explodiram o caixa
eletrônico. Na explosão,
paredes e o teto foram
comprometidos.
Os indivíduos levaram
cerca de R$ 22.000 em
cédulas e empreenderam
fuga em direção a rodovia
BR-262 sentido a Ponte
Nova.
A Polícia Militar foi
acionada e iniciou o rastreamento, conseguindo
posteriormente encontrar
o veículo usado no roubo
abandonado. Ele foi tomado de assalto no dia 17/03,
em Belo Horizonte porém
não foram encontrados o
grupo e o dinheiro.
Por: Fernando Mól
Portal do Leste
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ENTRETENIMENTO

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

Goiano em Brasília
O goiano foi a Brasília e lá como não
tem esquina, resolveu atravessar uma
daquelas monumentais avenidas. Aí
vem um Porshe em alta velocidade quase atropela o pobre coitado, para a 100
metros adiante, e um deputado grita lá de
dentro: Goiano, filho da pu*a, não enxerga... O goiano assustado por ter quase sido atropelado, ficou mais assustado
ainda, pensando como o filho de uma
madame de bordel tinha adivinhado que
ele era goiano, terá sido pelas roupas?
Assim, foi a uma das lojas mais caras
de Brasília, comprou um terno Armani,
óculos Ray ban legítimo, valise, pulseira
de ouro, Rolex, etc... Sentiu-se, enfim,
extremamente sofisticado. Voltou para
o mesmo ponto e foi atravessar a rua.
Veio, então, o mesmo Porsche, quase o
atropela, para a 100 metros, e o deputado
grita: - Paulista, filho da pu*a, até parece
goiano...

Sinceridade
Um casal estava discutindo sobre as
finanças. O marido explodiu e falou:
-- Se não fosse pelo meu dinheiro, essa
casa não estaria aqui!
A mulher respondeu: -- Querido, se
não fosse pelo seu dinheiro, EU não estaria aqui!

No consultório
O médico atende um velhinho milionário que tinha começado a usar um revolucionário aparelho de audição:
- E aí, seu Almeida, está gostando do
aparelho?
- É muito bom.
- Sua família gostou?
- Ainda não contei para ninguém, mas
já mudei meu testamento três vezes.

Carta de recomendação
“Prezados Senhores:
O senhor José da Silva trabalhou nesta
empresa durante 16 anos e estamos muito satisfeitos por ele ir trabalhar aí com
vocês.
Atenciosamente,”

CURIOSIDADES
BUG - Origem da expressão "Bug". Os primeiros computadores eram grandes e utilizavam
válvulas. Como consequência, as salas nas quais
ficavam em funcionamento os tais "monstros"
(em comparação aos micros de hoje) eram abrigos perfeitos para insetos ("bugs" em inglês),
causando grandes problemas. Os bichinhos pousavam em alguma válvula ou chave, e morriam.
Iam se acumulando até que as coitadas das máquinas paravam de funcionar - pois não tinham a
mesma tecnologia de hoje. Quando descobriram
a causa das máquinas pararem, ou seja, os insetinhos, acostumaram a chamar qualquer problema de BUG, originando assim a tão conhecida
expressão.
LUZ - Velocidade da luz é intransponível. Albert Einstein revolucionou a física moderna e foi
um dos maiores teóricos do mundo nessa ciência.
Algumas de suas ideias não puderam ser comprovadas na prática até hoje devido à distância que
existe entre nosso cotidiano e objetos em escala
atômica, ou mais pesados que estrelas. Um dos
exemplos da genialidade incomum do cientista foi a sugestão da velocidade da luz no vácuo
(espaço vazio), que não é como qualquer outra.
Einstein afirmava que essa é a velocidade limite
de processos causais na natureza, a mais alta com
que a informação pode viajar.

SETE ERROS

ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Primeiramente,
parabéns aos arianos de aniversário, a partir da
entrada do Sol em Áries iluminando e irradiando energia. O momento é único para repensar projetos, atitudes e
encaminhar questões pendentes. Há uma força especial a partir
de agora para ser bem usada.
Relacionamentos: você não está com aquele clima dos mais
românticos, mesmo com a energia forte de controle de situações.
Porém, há um gás a mais nas questões sexuais, incluindo fantasias. Você sabe como agradar e harmonizar com o parceiro (a).
TOURO – de 21/4 a 20/5: A hora é de executar tarefas e colocar
em prática o que for preciso no sentido de eliminar futuras pendências, ou seja, diminuir as já existentes. Procure organizar melhor
o tempo para facilitar as tarefas cotidianas que tudo ficará bem.
Relacionamentos: é possível alguma dificuldade nos relacionamentos, pois cobranças e responsabilidades dão um peso maior
em detalhes importantes. Ao mesmo tempo, sentimento de maior
liberdade e de preservar a individualidade.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: O momento está bem interessante
para você controlar as ações em diversas áreas, incluindo as do
trabalho. A energia do Sol em Áries e as possibilidades trazidas
por Júpiter ajudam a transformar situações e até reverter quadros
desfavoráveis.
Relacionamentos: sabe aquelas situações que têm tudo para
descontrolar, mas você encontra disposição para enfrentar as
conversas difíceis. Bem, nesse contexto a dica é evitar arrogância
e tampouco ser o dono da verdade. Ouça as razões dos outros.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: O espírito de liderança e de controle
determina o momento. Ao mesmo tempo, o interior cresce a partir
das últimas experiências em lidar com metas e objetivos de vida.
Aproveite para superar conflitos e reverter quadros desfavoráveis.
Relacionamentos: sua confiança pode atrapalhar em conversas importantes. Procure evitar impor por impor ideias e entenda
os pontos de vista das pessoas para formar seu próprio ponto de
vista. Os antagonismos não são tão negativos como se pensa.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Com o Sol brilhando no primeiro signo
de fogo do zodíaco, Áries, dá aos leoninos a vontade de partir para
a luta. Tudo bem, muitas ideias inovadoras lhe atraem, mas você,
mais do que ninguém, sabe ponderar antes de qualquer risco.
Relacionamentos: há uma energia para pequenos encontros,
porém significativos. Sabe aquela vontade de se retirar com a
pessoa amada numa pequena viagem? Pois é, isso pode acontecer, sua capacidade de expressão reflete a satisfação com o
relacionamento.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Quer queira ou não, mas tem-se
de compreender a importância dos outros para cumprimento de
tarefas importantes até para a solução de trabalhos mais individuais. Não encare tais situações com negatividade. Pese os prós
e a boa experiência que fica.
Relacionamentos: discussões sobre dividendos, recursos e
interesses, muitas vezes incomodam na hora de uma conversa.
Porém, agora, no jogo dos relacionamentos, você tem a capacidade de se impor e curar possíveis dores de cotovelo.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: Com o Sol em Áries e Marte em Libra,
o momento está propício para colocar em prática os projetos de
seu interesse. Você está mais determinada e com vontade de
mostrar serviço. É possível viagens e contato com pessoas de
culturas diferentes.
Relacionamentos: você precisa se sentir mais protegida e
segura para tomar decisões importantes ao casal. Há projeção
maior dos interesses familiares neste período, mas nada que não
se possa resolver sob a égide da razão e do bom senso.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Alguns escorpianos precisam
espairecer de uma forma ou de outra. Se for possível até viajar
para esse encontro com seu eu, melhor. Há reflexos de uma vida
mais rica em cultura para se chegar ao ponto espiritual, em sentido
amplo, que você almeja.
Relacionamentos: em especial, no dia de hoje, poderá ocorrer
uma surpresa se resolver sair do casulo, de sua reserva, para um
encontro. Querer interagir, conversar, trocar experiências pode
fazer uma transformação bem positiva, isto é, se quiser.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11: Os sagitarianos sabem melhor
do que ninguém de o valor do conhecimento para a expansão da
vida. Tal expansão não é somente da matéria, mas também, do
espírito. Estudar e adquirir novos conhecimentos, a partir de agora,
serão decisivos para 2014.
Relacionamentos: há um sentimento de maior liberdade.
Podem ocorrer mudanças inesperadas, inclusive a partir da
experiência do outro, de ver e entender de forma diferente a vida
material. Novos grupos e redes sociais podem surgir.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: Neste momento em que o
Sol entra no dinâmico signo de Áries, será único e determinador
para os próximos meses, pois há necessidade de se preparar com
informações importantes e transformadoras para seus anseios e
para a vida.
Relacionamentos: os relacionamentos amorosos estão fortes
neste período. É possível haver interesse de quem menos se espera, mas não esqueça que sempre será uma experiência salutar
independente do destino daquela relação.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Sempre é bom fazer uma reflexão
sobre os últimos acontecimentos e tentar verificar até nos detalhes
o que pode ser alterado para melhor. Depender dos outros pode
ser árduo para alguns, porém importante para tocar projetos de
seu interesse. Respire fundo!
Relacionamentos: é possível ter de resolver pendengas de um
familiar. Mas você tem a experiência, a cultura e o dever de transformar a situação para melhor. Há certa carência neste período e
maior necessidade de estar com entes queridos.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Há maior esperança em relação ao
futuro. Sua intuição está forte e a perspicácia aguçada para novas
frentes de trabalho e de estudos. É preciso se preparar tecnicamente para possíveis novas frentes de trabalho. Não improvise,
busque excelência em tudo.
Relacionamentos: o contato com as redes sociais, com
amigos e as tarefas do dia a dia, pode trazer distanciamento da
família. Procure neste período dedicar-se um pouco mais a eles
e reconhecer o lado positivo de cada um.
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Grávidos! Igor Rickli e Aline Wirley
esperam primeiro filho
Igor Rickli revelou que sua esposa, a
ex-Rouge Aline Wirley, está grávida! O
ator, que fez o maior sucesso em “Flor
do Caribe”, da Globo, aguarda seu primeiro filho.
“É verdade”, afirmou o ator à revista
“Caras”. E continuou: “A gente já estava planejando há um tempo".
Para quem não sabe, os pombinhos
estão juntos há quatro anos e já haviam
deixado claro que estavam tentando engravidar. Tanto que recentemente o ator contou que já pensa nos nomes do possível herdeiro: se
for menino, Antônio, se for menina, Luiza.
"Em breve, estaremos casando no papel. Depois, queremos fazer
uma cerimônia. O legal da vida é celebrar as vitórias e uniões”, finalizou Rickli.

Ex-Rebelde Mel Fronckowiak negocia
cargo de repórter na Band
Mel Fronckowiak pode dar uma
longa pausa na carreira de atriz para se
dedicar ao cargo de repórter na Band.
Isso porque a ex-Rebelde está negociando com a emissora para fazer parte
da equipe da atração “A Liga”, segundo
o jornal “Agora S. Paulo”.
Em 2013, a namorada de Rodrigo
Santoro até chegou a fazer teste para
o papel de Marina na novela 'Em Família', mas a responsabilidade
ficou com Tainá Müller.

Após 22 anos de casamento, David Guetta se
divorcia de Cathy
David Guetta está solteiro. Um dos
maiores DJs do momento se divorciou
de Cathy, com quem mantinha um casamento de 22 anos.
O casal assinou os papéis em Paris,
na França, segundo o site “TMZ”.
O artista francês conheceu sua ex-esposa em 1992 e logo se casaram.
Eles têm duas crianças, Tim, de 10
anos, e Angie, de 6.
O motive do divórcio não foi revelado. Em 2012, o ex-casal celebrou seu aniversário de 20 anos de casamento em uma ilha de Ibiza.

Petição para que Lady Gaga pare de exaltar
distúrbios alimentares ganha força na internet
Lady Gaga foi criticada por internautas após sua performance no South by Southwest Music Festival. Uma
petição online foi criada para que a
“Mamãe Monstro” pare de exaltar distúrbios alimentares. Até o momento já
constam 10 mil assinaturas.
“Na performance de 13 de março a
artista performática Millie Brown intencionalmente vomitou um líquido verde na roupa de Lady Gaga.
Em seguida, foi para cima dela e vomitou novamente, desta vez um
líquido preto. A cantora continuou sua performance coberta pelo líquido nojento”, dizia o texto.
Os criadores do documento continuaram a criticar Gaga: “Esta
manobra foi claramente uma intenção de ser provocativo, de mau
gosto e para criar mídia em torno de Lady Gaga. Ela já fez manobras semelhantes no passado, quando, por exemplo, usou roupas de
carne e peles para provocar os defensores dos animais. Mas, neste
caso, ela deveria ser mais sensível, já que sofreu com a bulimia no
passado”.
Anteriormente, Demi Lovato já havia demostrado sua insatisfação com a cantora. 'Triste. Como se já não tivesse gente o bastante
glamurizando os distúrbios alimentares', disse.

Após perder 46 Kg,
Jackson Antunes volta
à TV em “O Caçador”:
“Recuperei o fôlego”
Prestes a estrear em “O Caçador”,
Jackson Antunes vai mostrar uma silhueta bem mais enxuta. O ator, que
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pesava 130 kg, perdeu 46 kg desde “A Favorita” (2008) e após sofrer
três tromboses controladas na perna.
“Fui devagarzinho, sem tomar remédio. Voltei a pegar enxada na
roça, capinar, fazer trabalho braçal. Mas teve dieta. Cortei carboidrato e comi muita verdura. Em ‘A Cura’ (2010), já estava com 108 kg e
lembro que vivia cansado. Tinha que sentar num banco para descansar depois de gravar. Recuperei o fôlego”, contou ao jornal “Extra”.
Na trama, que estreia no dia 11 de abril, o ator viverá um policial, que é pai de André (Cauã Reymond) e Alexandre (Alejandro
Claveaux).

“Meus pais amaram a Tici”, revela César
Tralli sobre namorada
César Tralli falou pela primeira
vez sobre seu relacionamento com
Ticiane Pinheiro. O apresentador
do “SPTV”, da Globo, contou que
conheceu a loira em um cabeleireiro.
“Trombei com ela sem querer
no salão de beleza onde a Fafá [Fátima Monteiro] dá expediente. No
dia em que nos vimos no salão, foi
tudo muito rápido. Mas eu gostei dela logo de cara. O tempo passou,
mas eu não tirei da cabeça que seria interessante nós nos conhecermos. Foi quando pedi o telefone dela. Graças a Deus e à minha cara
de pau, deu no que deu”, revelou à “Veja São Paulo” que chega às
bancas neste sábado (22).
O romance está avançando bem rápido, afinal, Tralli já apresentou
a ex de Roberto Justus à família!
“Meus pais amaram a Tici. Impossível não se encantar com o jeito
extrovertido, alegre e com toda simpatia dela. A mulher nasceu para
a comunicação. E não veio ao mundo a passeio. Ela ficou íntima
rapidinho da família Tralli”, contou.
O apresentador confirmou que já foi apresentado à Rafa Justus,
filha da apresentadora, mas na condição de amigo. Ele conta, no
entanto, que não ficou nervoso com o encontro. “Não, em absoluto.
Embora eu não tenha filhos, sempre gostei muito de criança”, disse.
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Hélio de La Peña viverá traficante em nova
série com Heloísa Périssé
O ex-“Casseta” Hélio de La Peña
não está parado. O humorista interpretará um traficante na nova série “A
Segunda Dama”, da Globo, estrelada
por Heloísa Pérrisé.
Segundo o ator, uma de suas dificuldades ao assumir o papel foi manter a postura nas cenas dramáticas.
“Fazia cara de mau”, disse ele em
entrevista ao jornal “O Globo”.
A atração comandada por Wolf Maya com supervisão de João
Emanuel Carneiro está prevista para estrear em abril, na emissora.

Após ensaio com Kim Kardashian, Sarah
Michelle Gellar diz: 'Estou cancelando
minha assinatura da Vogue'

Arquivos da Band com Danilo Gentili estão sendo evitados. A emissora está fazendo
de tudo para que a imagem do humorista não
apareça em seus programas.
Durante a gravação de programas nos mais
diferentes eventos, se o agora concorrente estiver por perto, a ordem é passar longe, fingir
de conta que ele não existe, segundo o colunista Flávio Ricco.
Se a imagem do apresentador do “The Noite” for captada acidentalmente, os produtores têm que sumir com ela.

A atriz Sarah Michelle Gellar soltou o
verbo em seu Twitter,
protestando contra a
mais recente capa da
Vogue com o rapper
Kanye West e sua mulher, a socialite Kim
Kardashian.
“Bem... Acho que
estou cancelando minha assinatura da Vogue. Quem está comigo?”, publicou em seu
perfil no microblog.
A repercussão do comentário foi tão grande que Jonathan Cheban, o melhor amigo de Kim, saiu em sua defesa. “Você importa?”,
questionou em resposta.
Na primeira capa da socialite para a conceituada revista, a mais
famosa das Kardashian posou ao lado do marido vestida de noiva
com a legenda “A vida fashion do casal e seus tempos surreais. #CasalMaisFaladoDoMundo”.
A editora chefe da publicação já teria dito no passado que a mulher de West era a pior coisa que apareceu no mundo da moda “desde o uso de sandálias com meias”.
Mas, como justificativa da última escolha editorial ela afirmou:
“O ensaio é encantador, comovente e foi, devo acrescentar, inteiramente nossa a ideia de fazê-lo. Kanye West não pediu para que eu
colocasse sua noiva na capa da Vogue”.
O rapper sempre foi queridinho da editora e, pelo que parece, Kim
está tomando o mesmo caminho. “Kanye é um provocador cultural
incrível, enquanto Kim, através de sua força de caráter, criou um
lugar para si no brilho dos holofotes do mundo e é preciso coragem
real para fazer isso”, completou.

Atores deixam de faturar por atraso nas
gravações de 'Em Família'

Mãe de Fátima Bernardes está internada
no Rio de Janeiro

Band evita imagem de
Danilo Gentili
em seus programas

A organização da novela “Em
Família” ainda não está nos trilhos.
A equipe continua correndo contra
o tempo para conseguir um espaço
confortável de capítulos para a trama.
Está tudo muito em cima, os prazos, apertados, segundo o colunista
Flávio Ricco. O jornalista ainda revelou que, de acordo com uma atriz
do elenco, a novela é 'quase ao vivo'.
O atraso nas gravações tem revoltado diversos artistas e também
os seus empresários, porque estão deixando de faturar com eventos,
convenções e outros do gênero. Afinal, a ordem é priorizar a novela.

Eliana programa viagem para Dubai
depois da separação
Eliana acabou de terminar um relacionamento, mas quem disse que ela vai
chorar na cama? A apresentadora e sua
equipe do SBT vão viajar para Dubai
em abril.
Dois especiais são programados pela
emissora de Silvio Santos para a estadia
da loira em terras orientais.
João Marcelo Bôscoli, de 43 anos e
filho da cantora Elis Regina, foi marido
de Eliana por cerca de seis anos. A união
gerou como fruto Arthur, de dois anos.

O sábado (22) não começou
com uma notícia boa para Fátima
Bernardes. Isso porque sua mãe,
Dona Eunice, estaria internada no
hospital Barra D’Or, na Barra da
Tijuca, no Rio de Janeiro.
Segundo o jornal “O Dia”, a
mãe da jornalista estaria na ala de
doenças do coração.
Fátima ainda não se pronunciou
sobre o assunto.

‘Quero me casar e ter mais um filho’, revela
Tici Pinheiro sobre planos com Tralli
Divorciada de Roberto Justus, Ticiane Pinheiro ainda não
desistiu de formar uma família.
A loira, que assumiu relacionamento com César Tralli recentemente, contou seus planos
com o jornalista.
“Quero me casar e ter mais
um filho”, revelou à revista
“Veja São Paulo”.
Na mesma entrevista, Tralli
ainda diz que conheceu a apresentadora em um salão de beleza de São Paulo há um mês.
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Conduzida por Abi-Ackel, oposição
derrota governo no plenário.

O

s partidos de oposição à presidente
Dilma Rousseff impuseram uma derrota ao Governo Federal no plenário
da Câmara dos Deputados. Conduzido pelo
Deputado Federal Paulo Abi-Ackel, o PSDB
conseguiu a aprovação do requerimento para
criação de uma comissão externa que acompanhará as investigações sobre a Petrobras na
Holanda.
Funcionários da estatal são acusados de terem recebido propina no país europeu – o que
reforça as suspeitas em torno da gestão de indicados do PT na companhia.
De acordo com o Abi-Ackel, o grupo de
parlamentares irá à Holanda para colher elementos que comprovem os indícios de corrupção. Os resultados poderão motivar ações
também no Brasil, como representações ao
Ministério Público.
“A presidente Dilma tentou impedir a votação, mas, nós fizemos um grande esforço de
articulação e conseguimos convencer a maioria de que a apuração é absolutamente necessária”, afirmou Paulo Abi-Ackel.
Horas antes da discussão, ele já estava em
plenário, arregimentando apoio de seus pares
para a causa. Além da bancada do PSDB, o
deputado também se empenhou nos diálogos
com aliados do Palácio do Planalto – que já
se demonstram insatisfeitos com Dilma Rousseff.

“A presidente Dilma é autoritária e centralizadora, não dialoga com o Parlamento, tentando
impor sempre a sua agenda”, apontou o tucano.
Outra preocupação de Abi-Ackel diz respeito aos problemas administrativos da Petrobras. "Nos últimos anos, ela perdeu valor de

mercado e diminuiu as suas margens de lucro.
Uma empresa que era líder mundial agora sofre por causa da irresponsabilidade gerencial".
O deputado também considera como vitória a convocação da presidente da companhia,
Graça Foster, para dar explicações no Con-

gresso Nacional.
"Não podemos permitir que esse patrimônio
dos brasileiros seja dizimado nas mãos do PT.
Se, de fato, ocorreram delitos, temos de investigar e punir os responsáveis", complementou
o deputado.

