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EDITORIAL

CHARGE

Se o Brasil é uma federação, por que
as leis não funcionam em alguns lugares?
É sabido que em todas as nossas Constituições Republicanas, a começar pela
Constituição de 1891, consagram a tese
política - jurídica de que o Brasil é uma
Federação.
Entretanto, será mesmo que o Brasil é
uma Federação, na plena concepção
jurídica e política da expressão, ou será
que as normas constitucionais pátrias
que tratam, ou trataram, acerca do tema
são, ou foram, meras ficções jurídicas
sem qualquer amparo na realidade política e histórica do nosso Brasil?
Para responder a questão ora formulada, faz-se necessário ter uma noção
acerca do que seja Federação, tanto sob
o aspecto jurídico stricto sensu, quanto sob o ponto de vista da Ciência Política, ainda que tal noção seja aproximada, ou seja, uma concepção que não
envolva maiores elaborações teóricometodológicas.
Em termos estritamente jurídicos, e
conforme o magistério do jurista Pedro
Nunes, Federação é a "união de várias
províncias, Estados particulares ou unidades federadas, independentes entre si,
mas apenas autônomas quanto aos seus
interesses privados, que formam um só
corpo político ou Estado coletivo, onde
reside a soberania, e a cujo poder ou governo eles se submetem, nas relações
recíprocas de uns e outros."
São comuns em todos os países democráticos, os direitos fundamentais
das pessoas “Todos são iguais perante
a lei, sem distinção de qualquer natureza” (artigo 5°). Ou deveria ser. Ninguém
em sã consciência pode negar a situação de desigualdade social e de oportunidades em que se encontram os negros
no país, isso encontra-se em quase todos os textos que falam das desigualdades sociais, penso que em nosso país
existe mais preconceito não diretamente ao negro, mas ao pobre, aos deficientes e idosos, construída historicamente
e jamais revertida ou amenizada. Facilmente se comprovam nas filas dos hospitais, nos postos de saúde, onde não
há remédio para os pobres. Isso acontece com freqüência em muitos municípios onde se compra com o intuito de
fraudar o patrimônio público. Em Santana do Manhuaçu cidade com 8 mil
habitantes, medicamentos foram encontrados pelo prefeito que assumiu dia
01/01/09, já com prazo de validade vencido e o valor ultrapassa 30 mil reais,
importante, você acredita que alguém
vai ser responsabilizado? Vemos com
tristeza, idosos e deficientes pagando
passagens.
Na Zona da Mata as empresas de
ônibus abusam do povo e infelizmente
não temos um Ministério Público ca-

paz de defender o povo, cada um olha
para seu próprio umbigo. Poderia enumerar aqui dezenas de municípios onde
não é respeitada a lei que isenta idosos
e deficientes do pagamento de passagens, quero ressaltar que em Manhuaçu a promotora Gianini tem brigado
bastante para se fazer cumprir a lei, mas
ainda não conseguiu, apesar de ter um
parecer do Tribunal de Justiça que esclarece e manda aplicar multas diárias
para as empresas que descumprirem o
mandado, até hoje nada valeu, as empresas continuam cobrando e as autoridades nada fazendo. Que bom se os
juízes, promotores resolvessem investigar e se fazer passar por um contribuinte, iam notar os grandes abusos cometidos contra o pobre.
Sempre pensamos naqueles que conseguem subir na pirâmide social que chegando ao topo lembrariam seus iguais,
mas infelizmente são poucos os que se
lembram de suas raízes. É pena que alguns prefiram esquecer o passado e fazer vista grossa contra os desmando
das autoridades e dos grandes empresários desonestos que visam somente o
lucro.
Um casal chegou ao topo, que linda
história a desse casal que vieram da
classe pobre, Obama sentiu tudo que
um negro e pobre sente, nasceu num
dos lugares mais pobres do mundo, e
agora vamos torcer para que ele faça
algo para melhorar a vida dos que vivem à margem da sociedade. A lei é
federal e independe de regulamentação municipal e bem clara todos os
maiores de 65 anos têm direito à gratuidade nos coletivos. É lamentável
vivermos com tanta corrupção e ainda conviver com o descumprimento
de algumas leis que foram feitas para
corrigir algumas distorções.
Lembramos mais uma vez que cumprimos nossa parte de levar ao conhecimento público o não cumprimento
dessa lei, cabe agora as autoridades tomarem providências. Comprovam-no
todas as estatísticas de acesso à educação e ao emprego, de renda, de acesso
aos bens e serviços. Comprovam-no o
senso comum e a simples observação
do dia-a-dia. Os idosos os pobres ainda
são largamente discriminados e merecem como cidadãos, políticas de inserção social. Ninguém pode ser condenado à pobreza e à exclusão por nascer
pobre. Se os pobres e idosos são vítimas de preconceito, o Estado tem o
dever de buscar mecanismos legais para
incluí-los na sociedade cidadã. Alguém
há de negar?
Nunes, Pedro: Dicionário de Tecnologia Jurídica.p. 432
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Primeiramente quero agradecer pela existência
do Jornal das montanhas uma alternativa para
Manhuaçu e região, precisamos de novos meios
de comunicação que represente os esquecidos os
que estão à margem da sociedade não podemos
ficar a vida toda dependente de uma imprensa
que vise somente dinheiro e estão onde estão no
poder, vira para cá e vira para lá, qualquer partido
ou pessoa que estejam no poder ali está à
imprensa. O povo precisa pensar e analisar o
monopólio existente em nosso meio e graças a
Deus que isso tem mudado um pouco em nossa
região, mas precisamos saber o que estamos lendo
e fico feliz por vocês trazerem matérias

interessantes e parabéns pelo jornal na internet
está muito bom estive fazendo uma pesquisa e
me impressionou a resposta dada pelo GOOGLE
quando digitei Jornal das Montanhas.
Eliana Aparecida Godinho - Manhuaçu
Sou pastor da Igreja Presbiteriana de Chalé.
Gostei muito do cantinho de fé, comparando o
uso da Bíblia com o celular.
A Sociedade Bíblica do Brasil definiu como
objetivo nº 1, para 2009 & amp; 2010 a audição
da Bíblia e está empenhada em divulgar este
projeto “fantástico”.
Abraço do pastor Neuton.
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Como se livrar dos
agrotóxicos em sua mesa
Por Devair Guimarães
Flávio Natalino Labanca,
conhecido como o verdureiro
da praça, há mais de 20 anos
comercializa suas hortaliças e
já adquiriu a confiança de
centenas de clientes que
diariamente o procuram em
seu ponto frente à Prefeitura
onde todos os dias expõe seus
produtos colhidos em horta
própria para atender seus
fregueses. Labanca afirma ter
orgulho do que faz e sempre
pensa que o que não quer para
ele não deseja para ninguém,
“estou fazendo minha parte
sou um produtor consciente,
faço meus próprios produtos
orgânicos e compartilho com
outras pessoas minha
experiência para contribuir
com um mundo melhor e
sonho com o dia em que todos
conscientes do mal produzido
pelo agrotóxico utilizem
produtos totalmente orgânico.
Já trabalhei em vários lugares
na cidade como Ponte de
Cimento, Coqueiro, Pedregal,
aqui no centro da cidade
trabalho há 20 anos, são 37
anos cultivando hortaliças.
Tenho horta na AABB, Vila
Formosa e estou começando
outra produção na Ponte da
Aldeia. Tenho fregueses de
vários lugares que ao saberem
do cuidado com as hortaliças
levam verduras e legumes que
produzo, são fregueses de BH,
Ipanema, Santana do
Manhuaçu, Simonésia, Alto
Caparaó, Alto Jequitibá,
Governador Valadares.”
A senhora Geneide
Henrique (foto ao lado),
moradora do Bairro Sagrada
Família, estava comprando
verduras e deu algumas dicas:
“procuro mais aquelas pessoas
que moram aqui na região que

Flávio e Cabral juntos
no seu ponto de venda

se preocupam em produzir
verduras e legumes saudáveis.
Tenho medo de agrotóxico de
provocar um câncer mais tarde,
que é o que vem aconte-cendo
na nossa
região.
É a primeira vez
que compro
verdura
aqui, mas já
ouvi vários
elogios a
respeito das
verduras
dele.”

Trabalho ecologicamente correto
“O meu trabalho é
consciente, é um trabalho
ecológico, fico pensando
no consumidor, na natureza
e no meio ambiente,
procuro trabalhar em locais
onde toda água nasça
dentro
da
mesma
propriedade em que está
localizada a horta”.
Questionado quanto ao
uso do agrotóxico Flávio foi
taxativo, “as minhas
hortaliças são isentas de
qualquer produto tóxico,
trabalho somente com
produtos naturais até a
limpeza é artesanal. Minha
maior preocupação é com a
qualidade do produto que
levo à mesa do consumidor,
livre de resíduos tóxicos,
pois na minha casa não entra
verdura de qualquer lugar,
por isso minha insistência
em produzir verduras e

legumes saudáveis.
Financeiramente não
tenho muito lucro com esse
sistema de trabalho. Mas
em qualidade de vida meu
lucro é grande. Consegui
uma área excelente,
descansada, livre de
agrotóxico, pois esta há
três anos sem o cultivo de
café e perante o resultado
das analises feitas tanto o
solo quanto água podem
ser utilizados e os mesmos
serão de boa qualidade.
Trabalho com café planto
na lavoura taioba, milho
verde, mamão, inhame tudo
sem agrotóxico. Para
aperfeiçoar – me participo
de cursos na área orgânica
para oferecer um produto
onde o consumidor possa
utilizar tranquilamente sem
problema para ele e para a
família futuramente.”

Projeto em parceria
com AABB
“Com a parceria eles me
cederam o terreno e eu forneço
as hortaliças para entidades
como creches com as quais
tenho compromisso. As
questões aqui levantadas são
necessárias para esclarecer ao
consumidor que não sou o
único que tem essa
preocupação, há outros
produtores que tomam esses
mesmos cuidados para
oferecer produtos de
qualidade ao consumidor.
Você que é jornalista e está
fazendo essa matéria está
trazendo um grande benefício
para esclarecimento da
população quanto ao uso de
agrotóxico e também para
valorizar o produto de quem
trabalha com seriedade
preocupado
com
o
consumidor.” Labanca fez
questão de explicar à nossa
reportagem que não adianta
somente
não
usar
agrotóxicos, é preciso
combinar alguns cuidados na
higiene. “A água que usamos
para limpar as verduras é limpa,
fazemos limpeza das caixas
duas vezes por dia e
desinfetamos com água
sanitária ficando a verdura
livre de qualquer produto
nocivo à nossa saúde,
podendo ser consumido sem
preocupação. Preocupar – se
desde o começo com o
agrotóxico e com a parte
sanitária também conta
muito.”
Contatos: Flavio Natalino
Labanca - Rua CoronelAlberto
Pinto Coelho, nº 345, Centro.
(33)3331-7164/(33)8824-2810

Sérgio Breder ganha liminar
no TRE e permanece no cargo
É uma questão muito
importante para nós, não que
estivéssemos preocupados,
porque tenho certeza de que
estamos no caminho certo,
mas infelizmente ocorreram
nos últimos dias alheios a
nossa vontade, talvez fatos
que precipitaram alguns
comentários maldosos aqui
na rua, mas como eu disse um
prefeito que venceu duas
vezes com praticamente 70%
dos votos e irá continuar a
trabalhar pelo povo de
Manhuaçu bem como
continuar seu mandato
nesses próximos quatro
anos, quero deixar bem claro
para toda a população de
Manhuaçu que eu não tenho
os meus direitos políticos
cassados por ninguém, e
isso prova porque o processo
de Brasília continua e vamos
ganhar aquele processo
também e vamos agora
adotar uma tática um pouco
seria, com certeza vamos ser
absorvidos
naquele
processo, agente vai lutar,
porque num país onde
existem muitos corruptos,
cassar com prefeito honesto

e trabalhador.
É há três dias estou em
Belo Horizonte, correndo
também pelos recursos que
estou tentando trazer para
Manhuaçu, nós não
paramos hora nenhuma,
mesmo tendo comentários
maldosos contra o processo
que existe contra min, mas
em momento nenhum eu tive
dúvidas a respeito desse
processo, nós entramos com
recurso, estivemos em Belo
Horizonte, não com o
governador, mas com a sua
acessória
pensando
primeiramente
em
Manhuaçu, e o secretário de
obras nos garantiu que nos
próximos dias já teremos os
recursos aqui, é como eu
disse a luta continua, nós
começamos a recuperar os
asfaltos danificados, nós
não podemos é parar de
trabalhar, porque é muito
trabalho, muita conquista e
quero aproveitar e falar o que
quero dizer para essas
pessoas que não passam de
meia dúzia de seis que ficam
ai na praça todo dia
instigando e fazendo

comentários maldosos, que
procurem fazer alguma coisa
para essa cidade, e nas próximas eleições candidata
mais uma vez e procure ganhar as eleições, porque não
é no tapetão que eles vão
entrar para a prefeitura, e
esse deputado também que
nunca fez nada para Manhuaçu, nunca fez nada para
a terra dele, foi mais uma vez
derrotado na sua cidade, que
deixem Manhuaçu, porque
aqui tem homens preparados
para cuidar da cidade. Concluiu Sérgio Breder.

Mais uma vitória de Sérgio Breder
Da Redação

No dia 29 de janeiro de 2009 Sérgio
Breder obteve mais uma vitória, o TRE/
MG teve o mesmo entendimento do
juíz de Manhuaçu que não havia

elementos que justificasse a cassação
da diplomação, sendo assim Sérgio
comemora mais uma batalha vencida.
Todas as forças agora ficam voltadas
para a decisão definitiva do processo
original.

TRE aprova novas eleições em
Francisco Sá e Ponto Chique
Os
eleitores
dos
municípios mineiros de
Francisco Sá e Ponto
Chique, ambas no Norte do
Estado, irão novamente às
urnas no dia 22 de março de
2009 para escolher os futuros
prefeito e vice-prefeito de
suas cidades. A eleição
extemporânea
nesses
municípios por unanimidade,
através das Resoluções 739/
2009 e 740/2009, pelo Pleno
do Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais. As
eleições para os cargos
majoritários ocorridas
nessas cidades em 5 de
outubro de 2008 foram
consideradas nulas.
Poderão votar todos os
eleitores inscritos até o dia 2
de março de 2009. Esse será
o prazo final de alistamento,
para a confecção dos
cadernos de votação e para
o encerramento dos
procedimentos preparatórios
das urnas eletrônicas.
Segundo as resoluções,

estarão aptos a participar das
eleições extemporâneas em
Francisco Sá e Ponto Chique
todos
os
partidos
constituídos um ano antes
do pleito e que permaneçam
registrados junto ao Tribunal
Superior Eleitoral. Os
candidatos aptos a concorrer
ao novo pleito serão aqueles
que possuírem domicílio
eleitoral na respectiva
circunscrição pelo prazo
mínimo de um ano antes da
data marcada para a eleição
e que estiver filiado há pelo
menos um ano no partido
político pelo qual concorre.
As
convenções
partidárias serão realizadas
entre os dias 11 e 17 de
fevereiro. O registro das
candidaturas será feito até o
dia 20 de fevereiro e a
propaganda eleitoral, bem
como os comícios, terão
início a partir de 21 de
fevereiro de 2009.
Motivos que ensejaram a
anulação das eleições

majoritárias de 5 de outubro
de 2008 e as novas eleições
nos dois municípios:
Francisco Sá (115.ª Zona
Eleitoral) - O candidato
Antônio Soares Dias - PTB,
que teve a maior votação no
pleito municipal de 2008, não
foi diplomado. Motivo:
rejeição de contas públicas,
relativas ao exercício de 2001,
pela Câmara Municipal.
Ponto Chique (50.ª Zona
Eleitoral de Brasília de
Minas)
–
Augusto
Gonçalves Ramos Filho,
eleito prefeito em 2008,
apesar de ter tido seu
registro de candidatura
deferido pelo juiz da 50.ª
Zona Eleitoral, teve sua
candidatura indeferida pelo
TRE-MG a partir de um
recurso interposto sob a
alegação de rejeição das
contas
públicas
do
candidato relativas a 2001.
Augusto Ramos Filho
apelou, então, ao Tribunal
Superior
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Combate à dengue
É fundamental conscientizar
as pessoas de que combater o
mosquito da dengue, além de
responsabilidade dos órgãos
governamentais que deveriam
encarregar-se do saneamento
básico, abastecimento de água
e de campanhas educativas
permanentes, requer empenho
de toda a sociedade, uma vez
que o Aedes aegypti pode
encontrar, em cada moradia e
arredores, ambiente propício
para sua proliferação.
Considerando os dados
levantados pela Fundação
Nacional de Saúde de que o
mosquito vetor “foi erradicado
duas vezes do Brasil, em 1955 e
1973, e que, com o relaxamento
da vigilância entomológica
ocorrido no final da década de
70 e início dos anos 80, foi
reintroduzido, instalando-se
definitivamente no país”,
conclui-se que o trabalho de
combate deve ser permanente
e contínuo.
Desse modo, algumas
medidas elementares podem
ser tomadas individual e
coletivamente para auxiliar na
erradicação do Aedes aegypti:
·Vasos de flores ou plantas a vasilha que fica sob o vaso
para recolher a água excedente
deve ser mantida seca. Uma
boa medida é enchê-la com
areia até a borda. A água dos
vasos com flores deve ser
trocada a cada 2 ou 3 dias;
·Pneus velhos - devem ser
furados para eliminar a água
que eventualmente se acumule,
guardados em lugar coberto ou
jogados fora;
·Caixas d’água - devem ser
lavadas periodicamente e
tampadas durante todo o
tempo;
·Piscinas - o cloro da água
das piscinas deve estar sempre
no nível adequado;
·Garrafas vazias - devem ser
guardadas de cabeça para
baixo, em lugares cobertos e as
tampas jogadas fora em sacos
de lixo;
·Recipientes descartáveis
(copos, pratos, travessas, etc.)
- devem ser colocados em
sacos de lixo para serem
recolhidos pelos lixeiros;
·Lixo - nunca deve ser jogado
em terrenos baldios, ou nas
ruas e calçadas. Além disso, as
latas de lixo devem estar sempre
tampadas e limpas;
·Bebedouros de animais precisam ser lavados e a água
trocada sistematicamente;
·Depósitos de água quaisquer que sejam os tipos e
a finalidade a que se destinam,
se não for possível prescindir
deles, devem ser mantidos
limpos e tampados com
segurança;
·Bromélias - algumas
plantas armazenam água entre
suas folhas e podem tornar-se
eventuais criadouros dos
mosquitos. Entre elas,
destacam-se as bromélias cujo
cultivo é comum nos jardins e

DIZEM POR AÍ!
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Aposentadoria em 30 minutos
e na fila quantas horas?

residências. Eliminá-las não
resolveria o problema da
dengue e poderia afetar o
equilíbrio ecológico.
Como é quase impossível
retirar totalmente o grande
volume de água que se
embrenha pelas folhas, a
solução é diluir uma colher de
sopa de água sanitária em 1 litro
de água limpa e regá-las duas
vezes por semana. Esse mesmo
preparado pode servir para
inibir a formação de criadouros
nos vasos de flores ou plantas
com água.
Importante: Há quem afirme
que a borra de café ou o fumo
diluído em água também seriam
úteis para controlar o
surgimento de criadouros nos
pratinhos sob os vasos ou na
água retida pelas plantas. Em
relação à borra de café, essa
eficácia não foi comprovada
pelos testes realizados no
Laboratório de Pesquisas de
Aedes aegypti do Serviço
Regional de Marília da Sucen.
Uso de repelentes e
inseticidas: O aumento de
casos de dengue trouxe
algumas alterações nos hábitos
das pessoas que passaram a
consumir mais repelentes de
insetos e inseticidas. No
entanto, seu uso exige cuidado,
porque podem causar
intoxicações e alergias
especialmente em crianças
pequenas. Nunca se deve
aplicá-los em bebês ou crianças
com menos de 4 anos de idade.
É importante considerar,
ainda, que vários tipos de
inseticida apenas afugentam os
mosquitos de dentro dos
domicílios e são ineficazes em
relação aos focos que estão nas
redondezas. O mesmo acontece
com os produtos naturais à base
de citronela e andiroba.
Portanto, os cuidados com os
locais que eventualmente
possam transformar-se em
criadouros não podem
restringir-se aos períodos de
chuva e calor, época de maior
incidência da dengue, nem à
aplicação ocasional de
inseticidas e repelentes
Reprodução:
Em
Pernambuco, os biólogos
Cleide Albuquerque e André
Furtado localizaram em Olinda e
Recife respectivamente, em
diferentes ocasiões, larvas de
Aedes aegypti em água que
continha resíduos de alimentos
e de sabão. Por isso a população
está sendo instruída para não

jogar larvas do mosquito em
vasos sanitários ou canaletas,
mas sim na areia porque elas
não sobrevivem em ambiente
seco. Embora o achado
demande mais pesquisa e
observação, pode ser sinal de
que o mosquito esteja
desenvolvendo
novo
mecanismo de adaptação.
Bioinseticida:
Na
Universidade
Estadual
Fluminense (RJ), está sendo
desenvolvido um novo
bioinseticida para atacar as larvas
do mosquito da dengue que
poderá substituir os larvicidas
químicos. Seu componente
básico é a bactéria BTI (bacillus
thuringiensis israelensis).
Esse microorganismo produz
uma toxina que ataca as larvas
do Aedes aegypti sem prejudicar
outros animais, seres humanos
ou o equilíbrio ecológico. As
larvas do Culex e do Anopheles,
mosquitos transmissores de
outras doenças, também são
atacadas pela bactéria BTI. “O
estudo começou em dezembro
passado e os pesquisadores
esperam ter os primeiros
resultados nos próximos dois
anos”.
Em Manhuaçu
A Coordenadora de
Vigilância Ambiental e Saúde,
Emilce Estanislau Fialho, faz
uma explanação dos trabalhos
de combate a dengue na cidade.
A equipe de combate a
dengue esta com dois
trabalhos, sendo eles: o
trabalho de rotina, que é feito
durante todo o ano e este mês
também conta com o mutirão
de limpeza.
Foram contratadas 55
pessoas para trabalhar durante
um mês no mutirão, este por
sua vez entra nas residências e
recolhe os objetos que podem
ter água parada.
São 34 agentes que fazem os
trabalhos rotineiros durante
todo o ano no combate a
dengue.
Em Manhuaçu e região ainda
não foi constatado nenhum
caso, geralmente eles
costumam aparecer nos meses
de março a maio.
É preciso esta alertando toda
a população, porque só o
trabalho das equipes de
combate à dengue não são
suficientes para que a dengue
não torne uma epidemia em
nossa região.

Dizem que o INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) prometeu liberar em apenas 30
minutos os pedidos de aposentadoria por idade
dos trabalhadores urbanos a partir do dia 5 de
janeiro. Mas as coisas não estão acontecendo
como o prometido, mas vamos aguardar mais
um pouco para ver se as agências vão fazer
mesmo em 30 minutos, mas e as filas? Estas sim
deveriam ter esse tempo máximo de 30 minutos.
Montadoras e bancos tudo,
agricultura zero
Dizem que com crise só perdem mesmo os
trabalhadores, pois os bancos que arrecadam
rios de dinheiro já receberam milhões e você
sabe quanto foi repassado para a agricultura?
Zero isso mesmo.

Manhuaçu deu bom exemplo nas últimas duas
eleições correndo tudo numa paz nunca visto
sem carreata, sem comício e sem provocação,
mas com a notícia da suspensão dos direitos
políticos do atual prefeito Sérgio Breder, alguns
correligionários da outra coligação resolveram
festejar e aí veio o troco numa surpreendente
queima de fogos bem no centro de Manhuaçu.
Quem entende bem disso é o povo de Lajinha
nas guerras de fogos entre Sapo X Jacaré nas
eleições anteriores, pois nesta do ano passado
transcorreu na mais perfeita tranqüilidade como
deve ser todas as disputas eleitorais.
Elisa Costa
O motivo mais forte para que Mourão
perdesse as eleições foi a criação da Taxa de
Lixo, com isso a nova prefeita de Valadares já
fez o que deveria ter feito Mourão, barrou a
Taxa de Lixo. Resta saber se a taxa volta ou
não. Porém a taxa VOTA!

Banda podre e banda boa
Marcos Aquino (Mãos Dadas)
Dizem que em crise econômica muitos se
beneficiam, veja bem, a Votorantim estava com
duas bandas uma podre e outra boa, a podre o
governo comprou através do Banco do Brasil
e a banda boa da Votorantin comprou a celulose
e passou a ser a maior neste setor isso é Brasil.
A guerra dos Foguetes
Por ocasião da notícia do afastamento do
prefeito Sergio Breder alguns dias foguetes
foram soltos... um cidadão comenta Nossa! Essa
é uma bateria possante vou saber, mas do lado
de cá não temos essa força não, e logo ficou
esclarecido era a liminar que Sergio ganhou do
TRE dando o direito de permanecer”.
Sinceramente
Fogos é uma maneira de alguém expressar sua
alegria, mas em algumas ocasiões pode gerar
uma provocação e a resposta sempre é maior.

A cidade de Conselheiro Pena apresenta uma
idéia fantástica referente a Habitação,
“Associação Mãos Dadas” que tem como
presidente Marcos Aquino. A associação têm
alcançando lotes para população a preços super
acessível, idéia apoiada pelo prefeito Neyval
de Andrade, onde tem alcançado grande
aceitação de seus munícipes.
Mídia alternativa
Dizem que a história da imprensa no Brasil
é marcada pela estreita vinculação entre os
interesses do estado e da mídia privada,
controlada pelas oligarquias políticas regionais
e pelos grandes grupos nacionais. Por que não
se aplica à comunicação social os mesmos
critérios que já vem sendo adotados pelo
estado brasileiro em relação a outros setores
onde se busca a correção de desequilíbrios
históricos? A análise é de Venício A. de Lima.
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Solenidade passagem de
Comando da 12ª RPM
Será realizada no dia 03 de
fevereiro de 2009, às 10:00
horas, na sede do 14º BPM,
Ipatinga, solenidade conjunta
de passagem de comando da
12ª RPM e do 14º BPM. Da 12ª
RPM, o Coronel Gilberto cabral
Costa passará o Comando
para o Coronel Geraldo
Henrique Guimarães da Silva
e do 14º BPM O Coronel
Sebastião Pereira de Siqueira
passará o Comando para o
Tenente-Coronel Alfredo da
Silva Ramalho. Assessoria de
Comunicação Organizacinal
11º BPM

"Eu tenho dito, o povo pobre não sera o pagador desta crise"
Presidente Lula, fazendo média no Fórum Social Mundial
Pitta não tem previsão de alta
O ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, de 62 anos,
permanece internado no Hospital Sírio-Libanês (SP), sem
previsão de alta. Ele passou por uma cirurgia para a
remoção de um tumor intestinal. O boletim médico
divulgado hoje (30), no início da noite, informou que “o
paciente evolui bem e alimenta-se normalmente”. Em julho
do ano passado, Pitta chegou a ser preso pela Polícia
Federal na Operação Satiagraha, que também teve como
alvo o banqueiro Daniel Dantas.

Toma lá, dá cá
O PMDB não cedeu às exigências do PSDB para apoiar
Sarney: dois cargos na Mesa e a presidência de duas
importantes comissões.

É ASSIM QUE SE FALA
Um erro muito comum que as pessoas cometem,
talvez sem perceber, ou porque não foram orientadas, é
falar
CONOSCO
MESMOS...CONOSCO
TODOS...CONVOSCO OUTROS...
Os pronomes oblíquos tônicos CONOSCO e
CONVOSCO devem ser substituídos por COM NÓS e
COM VÓS quando vêm seguidos por palavras enfáticas
como ambos, outros, mesmos, todos, próprios, por um
numeral ou por uma frase que se refira ao pronome nós.
Os exemplos esclarecem as afirmativas: Ele saiu COM
NÓS todos. / COM VÓS outros isso nunca aconteceu. /
É bom ter cuidado COM NÓS mesmos. / COM NÓS
todos isso já aconteceu. / Ele ficou COM NÓS dois na
sala. / COM NÓS, que somos tricolores, isso nunca
acontecerá...
QUAL É O CERTO?
1.a) Fernanda mora à rua São Pedro, 58. b) Fernanda
mora na Rua São Pedro, 58
2.a) Ele construiu duas casas germinadas. b) Ele
construiu duas casas geminadas.
3.a) Ele comeu quinhentas gramas no almoço. b) Ele
comeu quinhentos gramas no almoço.
4.a) No hospital nasceram dois irmãos xipófagos. b)
No hospital nasceram dois irmãos xifópagos.
5.a) Houve muitos discursos na reunião. b) Houveram
muitos discursos na reunião.
RESPOSTAS COMENTADAS
1.b - Quem mora, mora EM algum lugar. O verbo
morar exige a preposição EM, que, unindo-se ao artigo
A, forma a contração NA. A palavra rua deve ser escrita
com inicial maiúscula, quando se refere a nome de
logradouro (Rua, Praça, Avenida, Travessa). Assim, a
frase correta é: Fernanda mora na Rua São Pedro, 58.
2.b - A palavra GEMINADA vem de gêmeos e se
refere a casa construída parede-meia com outra, isto é,
unidas pela mesma parede. A palavra GERMINADA vem
de germinar, nascer, originar. O certo é: Ele construiu
duas casas GEMINADAS.
3.b - Se ele comeu QUINHENTAS GRAMAS, estava
na realidade pastando... Se ele estava almoçando, comeu
QUINHENTOS GRAMAS. A grama = o vegetal; o grama
= unidade de peso.
4.b - A palavra certa é XIFÓPAGOS e não xipófagos,
como é comum se ouvir.
5.a - O verbo HAVER, quando significa existir, ocorrer
ou acontecer é verbo impessoal. Por isso, não tem plural.
Só é usado na terceira pessoa do singular: Haverá muitas
decepções após as eleições... / Havia muitas pessoas
na reunião. / Houve várias reclamações do público.

Tarso é ‘ofensivo e vulgar’ diz italiano
O político italiano Giuseppe Moles,
membro da coalizão governista Povo da
Liberdade (PDL), chamou o ministro
brasileiro Tarso Genro (Justiça) de
“ofensivo e vulgar”, após ele ter dito à
imprensa que o país europeu ainda está
fechado em seus “anos de chumbo”.
Genro tem sido alvo de críticas na Itália
após ter concedido o status de refugiado
político ao terrorista Cesare Battisti,
condenado à prisão perpétua na Itália por Giuseppe
quatro homicídios. O político declarou Moles, do PDL
ainda que Genro deve “pensar no que diz,
em vez de dizer o que pensa”. Em sua opinião, ninguém
tem o direito de “dar lições de liberdade e democracia à
Itália, sobretudo o senhor Genro”. Para Moles, o gesto do
governo brasileiro demonstra “cumplicidade em relação
ao terrorismo”. As informações são da Agência Ansa.

Na marra
O PSDB quer impor o coronel Tasso Jereissati (CE)
como chefe da CAE e Eduardo Azeredo (MG) na comissão
de Relações Exteriores.

Opep influencia alta do petróleo
O desempenho da economia americana no último
trimestre de 2008 e por comentários de integrantes da
Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep)
resultaram no aumento das atividades nos mercados de
petróleo. Participando de um painel no Fórum Econômico
Mundial, em Davos, na Suíça, o secretário-geral da Opep,
Abdalla Salem El-Badri, disse hoje (30) que o grupo “não
está satisfeito com o preço de US$ 40 e até mesmo US$
50 o barril”. Em Nova York, o WTI para março aumentou
US$ 0,23, e agora está cotado a US$ 41,67. O vencimento
de abril estava a US$ 46,14, teve acréscimo de US$ 0,10.
Em Londres, o Brent para março subiu US$ 0,51, a US$
45,91. O contrato de abril possui alta de US$ 47,75, com
elevação de US$ 0,39. A próxima reunião da Opep está
marcada para 15 de março.

Lula: relação Brasil-Itália é inabalável
Ignorando as críticas italianas sobre o refúgio político
dado ao terrorista Cesare Battisti, o presidente Lula voltou a
afirmar hoje (30) que a relação entre os dois países “é
inabalável”. Segundo ele, o bom relacionamento político e
até cultural “não será arranhado”. Lula também disse que a
Itália tem o direito de recorrer da decisão, mas que por
enquanto é preciso respeitar a decisão soberana do Brasil.
De acordo com o presidente, o Brasil é referência no
tratamento a imigrantes. O Supremo Tribunal Federal julgará
na próxima segunda-feira (2) o pedido de extradição de Battisti.

Tourada sangrenta
Na Espanha, antes, os turistas brasileiros viam tourada
nas arenas de Madri. Agora, a tourada é no aeroporto de
Barajas.

Lotação esgotada
Menos mal: cada vereador da Câmara de Betim (MG)
terá agora só 17 assessores, em vez dos 27, e terá que
alugar carros por licitação.

Molecagem
Funcionários da Nextel atormentaram passageiros do
vôo 4065 da Azul, de Salvador a Campinas, dia 23, utilizando
celulares e rádios, apesar da proibição. A direção da Nextel
pediu desculpas e prometeu apurar.

Agiotagem
Os efeitos a redução de 1 ponto na taxa básica, adotada
pelo Copom, ainda não foram notados. Os bancos ainda
cobram entre 5% e 9% em operações de crédito. E retêm
os valores referentes à redução do IOF.

Na escola de Lula
Novo presidente da Câmara Municipal de Duque de
Caxias (RJ), o vereador Mazinho freqüenta a escola sem
livros de Lula: fechou a biblioteca da Casa para ampliar
seu gabinete.

Trem dos suplentes
Caravanas de suplentes de vereadores estão chegando
a Brasília neste final de semana. Querem pressionar os
deputados para que votem a PEC que aumenta o número
de vereadores nas Câmaras Municipais.

Ordem de Lula
Agora, obras de reforma, ampliação
ou construção de novos aeroportos
farão parte do Programa de Aceleração
do Crescimento, submetidas ao crivo –
e aos factóides – da mãe do PAC, a
candidata Dilma Rousseff (foto).

Fidel pede devolução de Guantánamo
O ex-presidente de Cuba Fidel Castro criticou hoje (30) o
presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e pediu a
devolução a Havana da base naval de Guantánamo. Em
seu artigo da série “Reflexões”, publicado na ilha comunista,
Fidel acusou Obama de ser “soberbo” e de cometer “abuso”
pela decisão de fechar a prisão em um ano. O artigo tem o
título de “Decifrando o pensamento do novo presidente dos
Estados Unidos”. Fidel escreveu que o presidente americano
está oferecendo “adoçantes similares” à Rússia, à China, à
Europa, à América Latina e ao resto do mundo. Fidel acusou,
ainda, Obama de “compartilhar do genocídio contra os
palestinos” que, segundo ele, estaria sendo cometido por
Israel. Para ele, Obama e o seu vice, Joe Biden, “apoiam de
forma decidida a relação entre Estados Unidos e Israel e
consideram que o incontrovertível compromisso no Oriente
Médio deve ser a segurança de Israel”.

Pensando bem...
...nos Estados Unidos o presidente Obama ajuda a
classe média. Já Lula nem média faz.

PODER SEM PUDOR
Candidato sem-vergonha
Quando era político
no Rio Grande do
Sul, o hoje ministro
da Defesa, Nelson
Jobim, foi em 1988 a
comício do candidato
do PMDB à prefeitura
de Tupanciretã. Na
região, os candidatos
visitavam
os
palanques
dos
adversários, dando um tom civilizado às campanhas. Naquele
comício, Jobim percebeu a presença no palanque dr. Marcel,
candidato do PDS local, e resolveu refletir sobre aquele gesto:
- Por que será que o dr. Marcel está no nosso comício?...
Fez-se silêncio. Sempre com ar reflexivo, repetiu:
- Por que será que o dr. Marcel está no nosso comício?...
Quando se preparava para oferecer a resposta, um
bêbado gritou:
- Ora, porque é sem-vergonha, tchê!
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Barack Obama e os
marginalizados americanos
por Devair Guimarães de Oliveira
Hoje se consolida um sonho que é resultado de uma sementinha plantada por um
homem, - Martin Luther King - que, numa
época impossível, ousou pensar que os
negros nos Estados Unidos poderiam ter
vez. Tanto é verdade, que, consciente do
risco que corria por essa ousadia, “petrificada” ficou sua nobre frase: “Se você não
está pronto para morrer por alguma coisa,
você não está pronto para viver”. E aos 39
anos de idade, em abril de 1968 ele foi bruscamente assassinado em Memphis, no Tenessee. Entretanto hoje, Terça-feira, 20/01/
2009, o povo dos EUA e o mundo inteiro,
se emocionaram ao ver concretizado esse sonho. É mesmo um
país que tem uma linda história
de seus colonizadores, homens
que escolheram a América com o
firme propósito de construir uma
nação, onde, livremente pudessem adorar a Deus. Por isso mesmo penso que ela é a sua terra
abençoada. Mesmo com apenas
três meses na Primavera Boreal
entre dia 20 de março e dia 21 de
junho é só esse período para plantar e colher, eles conseguem ser um dos maiores
produtores mundiais. Imagino o que poderia estar pensando Obama e sua esposa
Michele ao subir as escadarias de mármore
da Casa Branca. Ambos têm uma história
de vida linda. Vieram de famílias pobres e
venceram. Chegaram ao poder, preparados.
São duas cabeças das mais intelectualizadas dos EUA, que conhecem e viveram as
dificuldades dos pobres e negros americanos. Hoje Barack Obama é quase unanimidade em seu país. Sua chegada à Casa Branca é fruto de um “enovelado” com uma urdidura jamais imaginada. Ele chegou ao
poder pela força dos brancos e poderosos,
onde em política vale mais o pensamento
de um grupo que a do próprio presidente.
Não tenho dúvida de que a política racial
vai melhorar, mas, cabe ao setor negro intelectualizado, o grande desafio de ajudar a
administração de Obama, começando a
costurar um acordo que se inicia com desmonte do bloqueio econômico a Cuba, sendo esta por si só, uma tarefa de relevo, cuja
restrição atrapalhou bastante o desenvolvimento da Ilha “socialista” de Fidel. Também deve estar em seus primeiros atos do
presidente negro a necessidade de pôr um
ponto final na ocupação do Iraque com a
mais rápida retirada das tropas norte-americanas daquele país. Outros temas da agen-

da das relações internacionais ainda são
uma incógnita de como Barack Obama vai
proceder sem ferir interesses de aliados de
primeira linha. Desses, e o que mais interessa ao Brasil, é o tema da política de subsídio agrícola dada pelos Estados Unidos
aos seus agricultores. Para o Brasil e MERCOSUL, essa questão tem importância delicada, já que uma política menos restritiva
pode acelerar a produção e comercialização de alimentos no mundo. Uma das principais pontes entre o Palácio do Planalto e
a Casa Branca, inegavelmente e que possui “cacife” líquido e certo, é o ministro da
Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, que foi professor de Obama
na Universidade Harvard.
Analisando os primeiros nomes
escolhido pelo primeiro presidente
negro dos Estados Unidos, nada
vai alterar a atual rota dos acontecimentos, como o do Consenso de
Washington, muito menos os rumos da Doutrina Bush, tampouco
a Nova Ordem Mundial, pela qual
os Estados Unidos impõem sua dominação bélica ao resto do mundo.
Há de se lembrar que os Estados
Unidos têm uma indústria bélica que é uma
das mais poderosas do planeta.
* Marginalizado: Posto à margem de uma
sociedade, de um grupo, da vida pública, etc
Eu tenho um sonho: um dia, esta nação
se erguerá e viverá o verdadeiro significado de seus princípios.
Eu tenho um sonho: um dia, nas rubras
colinas da Geórgia, os filhos de antigos
escravos e os filhos de antigos senhores
de escravos poderão sentar-se juntos à
mesa da fraternidade.
Eu tenho um sonho: um dia, até mesmo o
estado do Mississipi, sufocado pelo calor
da injustiça, será transformado num oásis
de liberdade e justiça.
Eu tenho um sonho: um dia, meus quatro
filhos viverão numa nação onde não serão
julgados pela cor de sua pele, e sim pelo
seu caráter.
trecho do discurso de Martin Luther King
em 28 de agosto de 1963.
Se existe alguém que ainda duvide que
os Estados Unidos sejam o lugar onde todas as coisas são possíveis, que ainda
questione a força de nossa democracia, a
resposta está aqui esta noite.
Trecho do discurso de Barack Obama em
04 de novembro de 2008

“A árvore triste”
Certa vez, existiu
uma árvore que vivia
sempre triste, porque
de seus galhos jamais
havia brotado uma
flor.
Só folhas. Uma
abelhinha aproximouse dela cantando:
Zumm...zumm...zumm...Que árvore
feia! Só tem folhas! E as flores, onde
estão?
Sua companheira observou:
- Aqui não fico, pois
preciso levar um
pouco de mel para
minha colméia.
Vocês sabem o que
é uma colméia?
É a casinha das
abelhas.
É ali que elas
moram e fabricam o
tão preciso mel.
As abelhinhas são trablhadeiras,
retiram o néctar das flores, que é um
docinho que todas elas possuem.
Depois levam esse néctar para a
colméia e ali o depositam. Hoje,
amanhã, depois...E vão formando o
mel tão saboroso.
Como
é
gostoso um favo
de mel!
B e m ,
voltemos à nossa
história.
A abelhinha continuou:
- Como esta árvore não tem flores,
vou-me embora.
Chegou em seguida, uma linda
borboleta e, voando em torno da
árvore, comentou:
- Como é triste esta
árvore! Não tem
nenhuma flor! As flores
é que alegram a vida...
Vocês sabiam que as
borboletas põem ovinhos
nas folhas das plantas, e
desses ovinhos nescem uma porção
de lagartas que um dia se
transformam em lindas borboletas?
Como é maravilhosa a natureza!
Vieram
também
alguns

passarinhos, mas
não gostaram de
fazer seus ninhos
na árvore sem
flores, por isso não
ficaram lá.
A noite já vinha chegando, quando
um menininho se aproximou da
árvore.
- Estou tão cansado que vou me
deitar debaixo dessa árvore, disse o
pequeno.
Deitou e dormiu.
A árvore, no seu
silêncio, pensou:
“Como ele está
cansado...Deve
estar sentindo frio!
Vou derrubar minhas
folhas sobre ele,
para lhe servirem de
agasalho, assim ele
não sentirá tanto frio.”
Quando amanheceu, o menino
acordou e disse admirado:
- Que vejo?
Quantas folhas!
Dormi
tão
bem...Como essa
árvore é boa e
g e n e r o s a !
Agasalhou-me com suas folhas!
O menininho, muito agradecido,
disse a árvore:
- Você terá sua recompensa: vou
transformá-la na árvore
mais bela e alegre deste
lugar.
E continuou:
- Árvore, de hoje em
diante, de seus galhos
brotarão
flores
multicores, para que
todos se sintam felizes!
Voltaram as abelhinhas, a borboleta
e os passarinhos, e todos disseram:
- Como está bonita, perfumada e
alegre! Você é a árvore mais linda que
existe!
Vi r e m o s
sempre
visitá-la!
E todos
cantaram
junto com
as flores...
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PMs exonerados pedem reintegração
Os militares afirmam que foram para o exterior antes da vigência da
última lei estadual e tiveram o apoio do vice-prefeito
Policiais
militares
exonerados da corporação ou
em processo de exoneração
por terem desertado se
reuniram, na Prefeitura
Municipal, com o objetivo de
reivindicarem a permanência
na instituição. De acordo
com
eles,
a
Lei
Complementar 95, de abril
de 2007, que tipificou a
conduta como crime, não
deve punir policiais militares
que se ausentaram do país
antes da vigência dela.
A reunião serviu também
para a idealização de uma
associação para tratar do
caso. Os policiais foram
recebidos pelo vice-prefeito
de Valadares, Geremias Brito.
Ele afirma que a exportação
de mão-de-obra para o
exterior, uma marca de
Valadares, atingiu todos os
setores, inclusive a Polícia
Militar. Segundo Brito, o
número de policiais
desertores em Valadares já
ultrapassa 300. Só na reunião
de ontem havia cerca de 16
militares presentes ou
representados por algum
familiar. “Deserção é quando
o policial abandona a
corporação e vai viver no
exterior, seja por trabalho ou
qualquer outro motivo”,
explica Brito.
De acordo com o viceprefeito, até abril de 2007 o
policial voltava do exterior,
se apresentava e era punido
com uma pena de seis meses
a dois anos de reclusão.
Depois
disso,
era
automaticamente
reintegrado à corporação.
Com a aprovação da lei,
segundo Brito, policiais
egressos do exterior
passaram a ser demitidos. Ele
defende que a lei deve julgar
apenas os casos de policiais
que viajaram após sua
vigência, pois nenhuma lei

retroage para prejudicar
ninguém. “Os policias que
desertaram depois dessa lei
já fizeram isso sabendo que
existe uma legislação que
determina que eles percam o
cargo, mas aqueles que
viajaram antes disso e
voltaram
depois
da
aprovação da lei não devem
ser punidos por ela”, avalia.
O vice-prefeito explica que
muitos militares de diversas
patentes gostariam de voltar
para o Brasil, mas, em função
da legislação, preferem ficar
no exterior para não terem de
lidar com a pressão do
governo e do seu próprio
comando. Segundo ele,
alguns comandantes, para
garantir o cargo, preferem
exonerar os militares
desertores que, muitas vezes,
são pais de família. “Nós
vamos imediatamente entrar
com mandado de segurança,
porque já existem policiais
que foram demitidos e
tiveram o direito violado.
Outros já estão caminhando
para isso.
Contratamos
um
advogado conhecedor do
assunto e vamos organizar
grupos e garantir mandados
de segurança para eles”,
explica. A Assessoria de
Imprensa da 8ª Região de
Polícia Militar em Valadares
informou que todas as
demissões de desertores e
as que estão em processo de
andamento são feitas com
base na lei em vigor e na
legislação da Polícia Militar.
Exoneração gera
problemas familiares
A esposa de um militar
exonerado, que também
estava presente na reunião,
Maria José Alves, afirmou
que a exoneração dos
policiais provoca um grave
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Militares e ex-militares foram recebidos pelo viceprefeito de Valadares, Geremias Brito

problema familiar.
Segundo ela, alguns
militares trabalharam a vida
inteira na profissão,
começaram a carreira ainda
jovens e não têm outra
qualificação.
Alguns
trabalharam muitos anos na
instituição e depois são
simplesmente demitidos e
têm de devolver a farda e a
arma com a qual se protegiam.
“Meu marido está nessa
situação. Tem também o filho
de um militar aqui de oito
anos que quer fazer greve de
fome em frente ao Palácio do
Governador (de Minas) em
função da demissão do pai.
É preciso ter em mente que
desertores são pais de
família, trabalhadores”,
avalia.
De acordo com o soldado
Rivelino da Rocha, também
exonerado, existem três
punições para o militar
desertor: a criminal, imposta
pelo Tribunal de Justiça do
Estado, na qual o PM fica
preso entre seis meses e dois
anos; a administrativa, que é
a demissão; e, antes disso, o
destacamento, no qual o PM
chega a Valadares e é
mandado para outra cidade
da área do 6º ou 43º Batalhão

de Polícia Militar.
De acordo com o viceprefeito Geremias Brito, o
Estado sentiu que era grande
o número de policiais
militares que deixavam o País,
por isso enviou proposta
para a Assembléia Legislativa
(Alemg) pedindo punição
administrativa com demissão
desses policiais que
desertam. “Sabemos também
que existem outros fatores
que influenciaram a criação
dessa lei. Alguns soldados
voltavam do exterior com
uma situação financeira
estável e passavam a
adquirir bens e serviços
melhores.
Alguns policiais com
patentes superiores viram
isso e se sentiram
inferiorizados”, analisa Brito.
Ainda segundo Brito, a
próxima reunião para tratar
do assunto deve ocorrer no
dia 6 de fevereiro e servirá
para a formação de uma
associação relacionada ao
assunto. Brito fala, inclusive,
que a entidade deve ser
criada no nível de Estado.
Também devem participar da
associação os policiais
militares que estão fora do
País.

Plano de saúde custeará
tratamento de câncer
A 18ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG) condenou uma
empresa de plano de saúde de
Governador Valadares a
custear o tratamento de câncer
de mama da aposentada M.A.,
que, em caráter emergencial,
necessitou de cirurgia durante
o período de carência.
O caso: Segundo consta no
processo, no dia 5 de agosto
de 2007, a aposentada aderiu
ao plano de saúde. Em janeiro
de 2008, sofrendo fortes dores
na região torácica e das
mamas, ela procurou um
médico conveniado. Foi
diagnosticado um câncer de
mama e recomendada uma
cirurgia em caráter de
emergência.
A aposentada solicitou à
empresa que gerencia o plano
de saúde a autorização para a
cirurgia, mas ela negou o
pedido. O argumento foi de
que havia uma carência
contratual. A cirurgia só foi
realizada graças a uma liminar
concedida à aposentada. Com
a cirurgia realizada, Maria
recorreu à Justiça pedindo a
nulidade da cláusula que
determina carência de 180 dias
para realização de cirurgia.
A empresa, por sua vez, se
defendeu afirmando que a
aposentada não comprovou a
urgência de seu caso, somente

apresentou um parecer
médico, e que poderia ter
esperado o cumprimento do
período de carência para se
submeter ao procedimento.
Pediu, ainda, que a aposentada
arcasse com os custos da
cirurgia.
Na sentença de Primeira
Instância, o juiz José Arnóbio
Amariz de Souza, da 4ª Vara
Cível de Governador
Valadares entendeu que a
aposentada não deveria ser
cobrada pela cirurgia. A
empresa então recorreu, mas
os
desembargadores
Guilherme Luciano (relator),
Mota e Silva e Elpídio
Donizetti, do Tribunal de
Justiça, mantiveram a decisão.
Alegações: Para os
magistrados, “a cláusula de
carência não poderia se
sobrepor ao quadro de
emergência apresentado pela
paciente que estava no gozo
de seus direitos de associada
ao plano de saúde”. Em seu
voto, o relator questionou
“quem, em sã consciência, dirá
que um tumor de câncer pode
esperar o término de um prazo
de carência, sem implicar
aumento do risco de vida para
a paciente? Negar a
emergência do caso é negar a
lógica das coisas”. A empresa
ainda pode recorrer da decisão
do TJMG.

Motorista da carreta acusa o
do ônibus de ter invadido a
contramão da pista
Um acidente envolvendo
dois veículos pesados, por volta
das 9h20 quinta-feira, dia 29 de
janeiro, na BR-116, altura do
distrito valadarense de Chonim
de Baixo, congestionou o
trânsito no local por algumas
horas. O choque aconteceu
entre a carreta com placa de
Jundiaí (SP), conduzida por
Alcino Ribeiro de Lima, de 37
anos, morador de Várzea
Paulista (SP), e o ônibus
intermunicipal com placa de
Caratinga (MG), conduzido por
José Barbosa Rocha, de 47 anos,
que mora em Nanuque, no Vale
do Mucuri.
Segundo versões da
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) e do Corpo de
Bombeiros (CB), os dois
veículos trafegavam em
sentido contrário. O ônibus
transportava passageiros no
sentido Nanuque-Caratinga,
enquanto o motorista do
caminhão viajava no sentido
Sul da Bahia. Segundo o
Corpo de Bombeiros, quatro

passageiros do ônibus
tiveram ferimentos leves e
foram atendidos no local. Os
outros seguiram viagem em
outro ônibus da mesma
empresa.
O trânsito teve de ser
interrompido momentaneamente,
porque destroços ficaram
espalhados pela pista. Apesar do
susto, nenhum dos tanques de
gás
foram
seriamente
danificados, apenas a lataria do
veículo.
Moto e vaca: Por volta das
6h50, Vinícius Gonçalves Viana
de Oliveira, 23, morador do
bairro Universitário, conduzia
uma moto pela rua Edson
Veloso, no Santos Dumont, em
Governador Valadares, quando
atropelou uma vaca que estava
no meio da rua. Marcos da Silva
Brito, 26, estava ao lado de
Vinícius, em outra moto, e bateu
na mesma vaca. Vinícius teve
escoriações nas pernas e
Marcos, ferimentos na perna
direita e contusão na perna
esquerda.
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Mochila errada pode
prejudicar a coluna
O peso que a criança
carrega na mochila não pode
ultrapassar 10% do peso
dela. Nós fomos às escolas
fazer o teste da balança.
Carregar a própria mochila
já é um dos sinais de
independência para as
crianças. Mas se o modelo
não for o adequado, pode
prejudicar a coluna.
O ortopedista Rogério Vidal de Lima explica que só de
observar a criança com mais
atenção os pais já podem saber se fizeram a escolha certa
ou não.
O ajuste no corpo deve ser
uma das principais preocupações. “A mochila tem que estar bem colada às costas, e a
maioria dos modelos permite
ajustar as alças”, explica o
médico. “Se a alça estiver desajustada, a criança tem a tendência normal de jogar o corpo para trás”.
Com as alças ajustadas, a
parte inferior da mochila não
pode ultrapassar a altura da
cintura da criança. Ela deve
ficar rente ao corpo e não
deve ser mais larga do que
as costas.
O ortopedista também
compara: comprar mochila é
como comprar sapato. Tem
que experimentar, e levar a
criança junto.
A recomendação vale
também para os modelos com
rodinhas. As rodinhas mais
indicadas são as de
borracha, que deslizam mais
fácil. “Se a rodinha tiver uma
proteção de plástico, veja se
ela não tem uma ponta que
pode machucar a criança,
quando ela usar nas costas
por muito tempo”, explica
Rogério Vidal.
Para não prejudicar a saú-

A

história da imprensa no Brasil é marcada pela estreita
vinculação entre os interesses do estado e da mídia privada,
controlada pelas oligarquias políticas regionais e pelos grandes
grupos nacionais. Por que não se aplica à comunicação social
os mesmos critérios que já vem sendo adotados pelo estado
brasileiro em relação a outros setores onde se busca a correção
de desequilíbrios históricos? A análise é de Venício A. de Lima,
em seu artigo de estréia como colunista da Carta Maior
Venício A. de Lima

H
de dos filhos, vale uma regra
básica de matemática para os
pais: o peso da mochila mais
o do material escolar nunca
pode ultrapassar 10% do
peso da criança. Para uma
criança de 20 quilos, por
exemplo, o limite são dois
quilos na mochila.
Dicas para aliviar o peso
da mochila
Não deixe que seu filho
carregue o mundo nas
costas. Se levar mais de 10%
de seu peso, ele pode vir a
ter sérios problemas de
coluna.
O peso excessivo das
mochilas escolares pode
representar, no futuro,
problemas de coluna para os
estudantes.
- Coloque as coisas mais
pesadas junto às costas da
criança, ou seja, na parte de
trás da mochila.
- Disponha os livros e
outros materiais de uma
maneira que não fiquem
soltos lá dentro, provocando
movimentos
de
desequilíbrio.
- Olhe o que o seu filho
leva para a escola e certifique-se de que é o material

necessário para as atividades
rotineiras.
- Nas mochilas com rodas
é preciso cuidado com a alça
do carrinho, que deve estar
a uma altura apropriada. Às
costas da criança devem
estar retas ao puxá-la.
- Para quem optar por
mochilas com rodinhas, a
alça deve estar a uma altura
adequada para a criança ou
o jovem, permitindo que seja
puxada com uma postura
correta, com as costas retas.
- Ajuste as correias das
costas e ombros de modo
que a mochila se adapte
totalmente às costas da
criança, ficando encostada e
sem folga. Uma mochila solta
nas costas pode puxar o
corpo para trás e forçar os
músculos, além de fazer a
criança curvar os ombros
para facilitar o equilíbrio da
pasta sem apoio.
- O fundo da mochila
deve ficar apoiado na curva
da zona lombar. Nunca deve
ficar a mais de 10 centímetros
abaixo da região da cintura
da criança.
Fonte: Jornal Hoje

Governo faz bloqueio histórico
de recursos ilícitos no exterior
O Ministério da Justiça
conseguiu o bloqueio de
mais de US$ 2 bilhões, ou
seja, R$ 4,5 bilhões, em
contas bancárias mantidas
no exterior e relacionadas à
Operação Satiagraha, da
Polícia Federal. Desse
montante, cerca de U$ 500
milhões resultam de
cooperação do governo
americano. Trata-se do maior
bloqueio de recursos
suspeitos de ilícitos da
história do Brasil.
A Operação Satiagraha
ocorreu no dia 8 de julho do
ano passado, contra
suspeitos de corrupção e de
promover lavagem de
dinheiro. Entre os presos
estavam o ex-prefeito de São

Liberdade de expressão e mídia
alternativa: dois anos depois

Paulo Celso Pitta, o
investidor Naji Nahas e o
banqueiro Daniel Dantas, do
Opportunity.
O ministério informou que
o local do bloqueio e os nomes
dos titulares não serão
divulgados, em consequência
do compromisso assumido
com os países cooperantes e
para não atrapalhar as
investigações.
O
bloqueio
foi
determinado por ordem judicial
expedida em cooperação
Jurídica Internacional. A ação
foi coordenada pela Secretaria
Nacional de Justiça, com a
participação do DRCI
(Departamento
de
Recuperação de Ativos e
Cooperação
Jurídica

Internacional), da Justiça
Federal e da Polícia Federal.
A operação foi elogiada
pelo deputado Antonio
Carlos Biscaia (PT-RJ), que
considerou o bloqueio um
resultado fundamental. “Eu,
que já exerci o cargo de
secretário nacional de
Justiça, considero que o
departamento
de
recuperação de ativos criado
na gestão do presidente Lula
é uma iniciativa fundamental
para promover a repatriação
de recursos enviados de
forma ilícita ao exterior. Essa
é a melhor resposta de
enfrentamento da corrupção.
A punição criminal tarda e
não produz efeitos como a
repatriação”, disse.

á pouco menos de dois
anos, escrevi para o
Observatório
da
Imprensa um pequeno artigo
com o título “A morte anunciada
da Agência Carta Maior”.
Atendia a proposta feita em
editorial que falava de
“fechamento iminente” e
conclamava todos interessados
a “debater (a) questão,
escrevendo a respeito,
colocando-a em pauta nos
sindicatos,
partidos,
organizações não governamentais, escolas, universidades,
em todos os veículos” tendo em
vista que não se tratava apenas
de um problema da Carta Maior,
mas “da maioria dos veículos
de comunicação dessa
imprensa alternativa, ou outro
nome que se lhe queira dar (...)
absolutamente necessário para
a democracia da nossa
comunicação.”
Dois anos depois retorno ao
tema no momento em que
passo a colaborar de forma
permanente também com
Carta Maior, sobrevivente de
uma crise que não conseguiu
fechá-la. As crises, é sabido,
colocam
desafios
e
oportunidades de mudança de
rumos. Carta Maior
sobrevive. Todavia, questões
que eram centrais em 2007
continuam centrais ainda hoje.
Trato aqui de duas delas.
Liberdade de expressão e
grande mídia
Lembrei, em 2007, que os
grandes grupos de mídia
ignoram deliberadamente a
impossibilidade prática que um
cidadão comum tem para exercer
a sua liberdade de expressão, o
seu direito individual de
expressar, ele próprio, sua
opinião publicamente. Por que
não se aplica ao cidadão comum
– sujeito originário do direito –
a liberdade de expressão agora
apropriada pelos grandes
grupos de mídia como liberdade
de imprensa? Como exercer a
liberdade de expressão em
nossos dias?
O jurista Fabio Konder
Comparato tem colocado essa
questão faz tempo. Afirmava
ele ainda em 1990:
A liberdade de expressão
é,
tradicionalmente,
considerada a pedra angular
dos regimes democráticos.
(...) Hoje, no entanto, todos
entendem que a expressão
pública do pensamento
passa, necessariamente, pela
mediação das empresas de
comunicação de massa, cujo
funcionamento exige graus
crescentes de capitalização.
Aquele que controla tais
entidades
dispõe,

plenamente, da liberdade de
expressão. Os demais
membros da coletividade, não
(“É possível democratizar a
TV?” in Adauto Novaes, org.,
Rede Imaginária – TV e
Democracia; Cia. das letras,
1991).
No meu artigo, perguntava:
O que (o cidadão) deve fazer?
Como competir com os grupos
de mídia já existentes? Como
conseguir o volume de capital
necessário
para
ser
proprietário de uma empresa
de comunicações? Ou deveria
ele escrever para a seção de
cartas dos jornais e revistas?
Ou organizar-se, em sua
comunidade, criar uma
associação ou fundação sem
fins lucrativos, juntar os
recursos (?) e solicitar ao
Ministério das Comunicações
uma autorização para uma
rádio comunitária? Ou deveria
criar um blog na internet e
torcer para que ele fosse
acessado por milhões de
internautas?
Para essas questões ainda
não se tem resposta.
Quem financia a mídia
alternativa?
Da mesma forma, por que
não temos no Brasil uma mídia
alternativa aos grandes grupos
dominantes, como ocorre em
países semelhantes ao nosso
naAmérica Latina? Por que será
que inúmeras tentativas,
sobretudo na mídia impressa,
têm
sistematicamente
fracassado?
Um dos resultados da crise
porque passou Carta Maior
foi exatamente a articulação do
Fórum Mídia Livre que se
reuniu pela primeira vez em
junho de 2008 no Rio de
Janeiro e que se reúne também
no Fórum Social Mundial de
Belém. Dentre os vários temas
tratados no Manifesto de sua
constituição, um se refere à
eterna
questão
do
financiamento da mídia
alternativa.
Apoiado no princípio de que
“um Estado democrático
precisa assegurar que os mais
distintos pontos de vista
tenham expressão pública” o
Manifesto reivindica que “as
verbas de publicidade e
propaganda sejam distribuídas
levando em consideração toda
a ampla gama de veículos de
informação e a diversidade de
sua natureza; que os critérios
de distribuição sejam mais
amplos, públicos e justos, para
além da lógica do mercado”.
Essa é uma das questões
que precisa ser colocada: qual
a responsabilidade do estado
democrático na garantia da

pluralidade e da diversidade
na mídia?
A história da imprensa no
Brasil é marcada pela estreita
vinculação entre os interesses
do estado e da mídia privada,
controlada pelas oligarquias
políticas regionais e pelos
grandes grupos nacionais. Esse
vínculo fica patente não só na
legislação que rege, por exemplo,
as concessões de radiodifusão,
mas, sobretudo, nas formas
diretas e indiretas de
financiamento público, através
de empréstimos bancários,
subsídios à importação de
papel; isenções fiscais,
publicidade governamental,
contratos milionários para
compra de livros didáticos etc.
Já a mídia alternativa que
sobreviveu aos anos de
autoritarismo ou nasceu nos
últimos 30 anos, em boa parte,
mendiga apoio oficial ou
sobrevive da ajuda esporádica
de entidades internacionais e/
ou patrocínios irregulares de
origem privada ou pública.
Hoje, alegam-se motivos
técnicos e de mercado para a
distribuição das enormes
verbas de publicidade oficial
que privilegia a grande mídia.
Ignora-se, por exemplo, que há
países na Europa onde leis
contrárias à monopolização
garantem recursos financeiros
para a mídia alternativa e
independente. Uma medida
neste sentido, portanto, não
seria sequer inédita.
Por que não se aplica à
comunicação social os mesmos
critérios que já vem sendo
adotados pelo estado brasileiro
em relação a outros setores
onde se busca a correção de
desequilíbrios históricos? É o
que se faz, por exemplo, com as
microempresas que gozam de
benefícios fiscais; com as
quotas étnicas e/ou sociais
para acesso ao ensino superior;
e com a agricultura familiar para
a qual existe o crédito
subsidiado.
Por que não se pode fazer o
mesmo com a mídia alternativa
em nome da democratização
do setor e no espírito da
Constituição de 88?
Princípios básicos
O cerceamento da liberdade
de expressão individual e o
financiamento da mídia
alternativa são questões
gêmeas. Dizem respeito a
pluralidade e a diversidade de
informações e opiniões que
circulam na sociedade, vale
dizer, dizem respeito a
princípios básicos da
democracia representativa. É
por isso que não se pode
deixar de debatê-los.
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Chuvas provoca mais
mortes em Minas Gerais
Subiu para 28 o número
de mortes provocadas
pelas chuvas em Minas
Gerais. A última vítima foi
um menino de 4 anos, que
morreu soterrado por um
deslizamento de terra em
Nova Belém, município no
Vale do Rio Doce, a 450
quilômetros de Belo
Horizonte.
Segundo
informações da Polícia
M i l i t a r,
Gênison
Romualdo
Ve n t u r a
almoçava na varanda de
casa com os pais e três
irmãos quando o barranco
no quintal de casa
desmoronou. Ele foi
prensado contra a parede
e não conseguiu escapar.
Chovia na cidade desde o
fim de semana e o
deslizamento ocorreu duas
horas depois da estiagem. O
corpo foi velado e sepultado
no Cemitério Municipal de
Nova Belém. “Essa fatalidade
chocou a todos nós da
cidade. Uma criança inocente
morrer dessa forma”, disse o
produtor rural Jairo Costa, de
43 anos, que mora numa casa
ao lado do local da tragédia.
Segundo ele, o barranco
que cedeu ameaçava

28 o número de mortes provocadas pelas chuvas em MG

desmoronar, mas mesmo
assim a família resistiu em
mudar de casa. “Eles
construíram essa casa há
pouco tempo. Para erguê-la,
tiveram de cortar o barranco,
só que a inclinação não foi a
correta”, disse Costa.
Na Polícia Militar, a
informação é de que a família
já havia sido orientada sobre
os riscos de desabamento.
Na cidade, cerca de 30% das
casas estão em áreas
consideradas de risco.
Apenas uma família está
morando em abrigo cedido
pela prefeitura.
Em Rio Piracicaba, na

Região Central do estado, a
prefeitura decretou estado de
emergência depois que o rio
que tem o mesmo nome da
cidade transbordou e deixou
400 famílias desalojadas.
Segundo o coordenador da
Defesa Civil Municipal, José
Ferreira Lima, apesar das
chuvas na cidade terem
dado uma trégua, as cheias
do Rio Piracicaba, que em
alguns pontos chegou subir
três metros, se deve aos
temporais que castigam a
cabeceira do rio.
Roberto Nascimento/
Jornal Páginas

Cuba: Fidel Castro não espera assistir
ao fim do mandato de Barack Obama
Havana, 23 Jan (Lusa) Fidel Castro admitiu o estado
precário da sua saúde ao afirmar
que não espera assistir ao final
do mandato de Barack Obama,
para lhe fazer o balanço, como
o fez a dez Presidentes dos
Estados Unidos.
Numa coluna online
intitulada “Reflexões do
Camarada Fidel”, o ex-líder
cubano declara que os seus
sucessores não devem sentirse condicionados pelas suas
reflexões, estado de saúde ou
morte.
“Tive o raro privilégio de
observar os acontecimentos
durante um tempo muito longo.
Recebo informações e medito
calmamente sobre esses
acontecimentos”, escreveu.
“Prevejo que não desfrutarei
desse privilégio daqui a quatro
anos, quando tiver terminado
o primeiro mandato presidencial
de Obama.”
Nesta matéria, Fidel nada
mais acrescentou.
O essencial da sua coluna
foi dedicado ao elogio a Obama,
em parte pela sua decisão de
fechar a prisão de Guantánamo.
Barack Obama é o 11.º
Presidente dos Estados Unidos
que Fidel Castro vê em
exercício desde a revolução
cubana e meio século de
relações tensas entre os dois
países.

BDMG abre crédito para
empresas atingidas por chuvas
O
Banco
de
Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG) já está
operando o Programa
Emergencial de Socorro a
empresas e cooperativas
com empreendimentos
afetados pelas últimas
chuvas (Fundese Solidário).
O objetivo é viabilizar apoio
financeiro a micro, pequenas
e médias empresas e
cooperativas para a
reparação
de
danos
causados por chuvas e
inundações. Esta é uma das
medidas anunciadas pelo
governador Aécio Neves em
apoio às cidades afetadas
pelas enchentes que
ocorreram em mais de cem
cidades de Minas nestes
últimos meses.
O financiamento tem
carência de até seis meses

para o início do pagamento,
que pode ser feito em até três
anos, com juros de 6% ao
ano. Podem ser financiados
de R$ 5 mil a R$ 180 mil por
empresa, com valor limitado
a 20% do faturamento. Para
solicitar o financiamento,
basta preencher o formulário,
que se encontra disponível
no site do BDMG
(www.bdmg.mg.gov.br) ou
procurar um dos parceiros do
Banco – Cecremge,
Crediminas, Fiemg, FCDL,
Fecomércio, Federação dos
Contabilistas, Federaminas e
Sebrae/MG - na cidade ou
região em que está localizada
a empresa. Além dos
documentos que serão
solicitados oportunamente,
o prejuízo causado ao
estabelecimento empresarial
deverá ser comprovado

mediante laudo ou parecer do
órgão local da Defesa Civil.
O
programa
será
executado em 2009, por meio
da dotação orçamentária do
Fundese Geraminas. Os
recursos poderão ser usados
para investimentos ou reparo
de ativos danificados e
despesas com montagem,
frete e seguro. O financiamento
também será concedido para
recomposição de capital de
giro, para cobrir gastos com a
folha de pagamento,
fornecedores, impostos, taxas,
aquisição de insumos,
mercadorias para revenda e
material de consumo. Os
pedidos de financiamento
devem ser encaminhados ao
BDMG até o dia 30 de abril de
2009. Os recursos devem ser
contratados até 31 de julho
do mesmo ano

Povos indígenas denunciam
descaso com a saúde em aldeias
Adital – Especial para o
Jornal das Montanhas
Povos indígenas de
diferentes etnias do Tocantins
e Goiás, presentes no Fórum
Social Mundial 2009,
denunciam os descasos da
saúde em suas aldeias e
afirmam que a questão tem se
agravado cada vez mais pela
falta
de
médicos,
medicamentos e assistência
básica.
O assunto seria levado à

discussão numa mesa junto
à Fundação Nacional da
Saúde (Funasa), em evento
organizado pela Coordenação
das Organizações Indígenas
da Amazônia Brasileira
(Coiab).
A indígena Madalena,
dos povos Kraô, do
Tocantins, conta que, para
que os (as) moradores (as)
da
aldeia
tenham
atendimento
médico,
precisam se deslocar até a
cidade mais próxima. Quando

chegam lá, é comum voltarem
sem ser atendidos.
Juvenal Kraô, uma das
2.400 pessoas que formam a
população da aldeia, afirma
que a Funasa não atende a
todas as necessidades dos
povos, apesar de várias
reuniões e acordos feitos. “A
cada dia novas doenças
surgem nas aldeias e não
temos a devida atenção. A
Funasa é muito lenta e não
resolve nossos problemas”,
disse.

DESAPARECIDO

I
Barack Obama e Fidel Castro, será que combina?

“O rosto inteligente e nobre
do primeiro Presidente negro
dos Estados Unidos (...)
transformou-se, com a
inspiração de Abraham Lincoln
e Martin Luther King, num
símbolo vivo do sonho
americano”, escreveu Fidel.
No entanto, Fidel Castro
antevê que Obama em breve
poderá ser vítima do sistema
norte-americano: “O que é que
ele fará em breve, quando o
imenso poder que tomou nas
mãos for absolutamente inútil
para
ultrapassar
as
contradições insolúveis e
antagónicas do sistema
(americano)?”
A coluna de Fidel, ao
reaparecer, quebra um silêncio
de mais de um mês, tendo
suscitado rumores sobre o

eventual agravamento do seu
estado de saúde, em especial
após o Presidente venezuelano
Hugo Chávez ter declarado que
o líder histórico cubano já não
voltaria a ser visto em público.
“Diminuí o número de
Reflexões, tal como me tinha
proposto para o ano corrente,
a fim de não interferir ou
incomodar os companheiros
do Partido e do Estado nas
decisões que devem tomar”,
explicou.
“Estou bem, mas insisto:
nenhum deles deve sentir-se
condicionado pelas minhas
eventuais Reflexões, pelo meu
grave estado de saúde ou pela
minha morte”, acrescentou,
informando que se encontra a
rever os seus discursos
passados.

nformar-lhes que está
fazendo quase dois
meses que meu irmão
Orlando Klettemberg, 40
anos, está desaparecido e até
hoje nenhuma informação
nos foi dada. Ele saiu de
Tarumirim-Mg no dia 30 de
novembro sem nenhum
dinheiro e possivelmente
pegou carona para vir
embora na BR 116. Já fizemos
BO em Caratinga e
espalhamos cartazes com
foto e fones para contato em
várias cidades próximas a
Caratinga até Governador
Valadares e ao longo da BR
116 sentido Volta Redonda RJ em postos de gasolina e
paradas de ônibus. Estamos
aflitos pois não sabemos de
seu paradeiro, se está bem
ou não, se aconteceu alguma
coisa. Queremos qualquer
informação que possa nos
orientar no sentido de
procurá-lo, órgãos que
podemos acionar, contatos
que poderemos manter,
enfim tudo o que ajude nesta
busca. Se for possível,

também queremos que seja
divulgado
o
desaparecimento para que
uma região maior seja
atingida.Se tiver telefone ou
e-mail que nos interesse
retorne através deste fone
abaixo. Precisamos de ajuda
urgente. O tempo tem nos
deixado mais inquietos.
Minha mãe tem chorado o
tempo todo. Por favor,

ajudem-nos.
O senhor que o levou
para trabalhar em Tarumirim
chama-se Luiz e o telefone
dele é 33 - 32336140.
Telefones para contato:
(19)
39093718
96156752(Mário) 91781924(Nilda).
Município de HortolândiaSP.
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POLÍCIA

Rapaz morre em acidente
envolvendo três veículos
O motociclista Odelino
Teodoro de Paula Neto, de
20 anos, morreu na
madrugada de ontem, após
sofrer um grave acidente na
rodovia MG-111, no
quilômetro 3, na altura da
cidade de Ipanema (MG).
Além da moto, outros
dois veículos também se
envolveram no acidente. O
passageiro da motocicleta
teve ferimentos graves e foi
transferido para Belo
Horizonte.
Segundo
informações do motorista do
Gol (um dos veículos
envolvidos), Luiz Fernando
de Oliveira, de 26 anos, ele
seguia pela rodovia no
sentido Manhuaçu-Ipanema,
quando percebeu que havia
sido atingido por uma
motocicleta que vinha em
sentido contrário.

Ainda de acordo com Luiz,
a moto estava na contramão
de direção, e por isso não
conseguiu evitar a colisão. O
motorista
do
ônibus
envolvido no acidente, Leonel
Barbosa da Silva, de 41 anos,
disse que seguia sentido
Ipanema-Manhuaçu,
momento em que percebeu
que o motociclista tentava
ultrapassá-lo e ao olhar para
frente percebeu que vinha
outro veículo em sentido
oposto, não conseguindo
evitar o acidente.
De acordo com o
motorista do ônibus, a moto
iniciou a ultrapassagem pela
contramão de direção, e ao
perceber
que
não
conseguiria, tentou retornar
para a sua mão direcional,
mas não conseguiu e ficou
prensado entre o Gol e o

ônibus, colidindo com o Gol.
O motociclista e o
passageiro - cujo nome não
foi informado pela Polícia
Militar Rodoviária (PRv) foram socorridos por
populares até o Hospital e
Maternidade São Vicente de
Paulo, em Ipanema. Logo
após ter dado entrada no
hospital, Odelino morreu e o
seu companheiro foi
transferido para o Hospital
João XXIII, em Belo
Horizonte, em estado grave.
O local foi isolado pela PRv.
A perícia da Polícia Civil foi
acionada e depois de examinar
o local do acidente, o trânsito
foi liberado. A ocorrência
registrada pela PRv foi
encaminhada à Polícia Civil de
Ipanema, que vai verificar as
responsabilidades pelo
acidente.

ASSALTO PROGRAMADO TV POR ASSINATURA
A criatividade dos
nossos marginais chega às
alturas.
Agora, principalmente
em SP e RJ, PARANÁ
(Curitiba e RMC) estão
enviando pelo correio, uma
carta com papel timbrado
da NET, TVA, SKY, Directv
ou outro qualquer canal de
TV por assinatura.
Na carta, que por sinal
é muito bem elaborada, diz
que estão modernizando a
sua tecnologia e que será
necessária a substituição
de equipamento dentro da

casa do assinante. Eles
colocam um número de
telefone (de um comparsa)
para o agendamento.
Se a pessoa (assinante)
não conhece o golpe e não
telefona para o verdadeiro
número da Operadora de TV,
para confirmar se isto
procede mesmo, os marginais
praticam o assalto em sua
residência, com hora
marcada e com você abrindo
a porta e servindo um
cafezinho!
Viram onde chegou a
ousadia dos bandidos?

As próprias vítimas
marcam o dia em que sua
residência
vai
ser
assaltada!!!!!
Por favor, repassem
aos seus amigos, tenham
eles NET, TVA, SKY,
Directv ou qualquer outro
canal de TV por assinatura,
para que eles passem
adiante esta mensagem,
também. E, se receberem a
tal carta, que confirmem
com o telefone que consta
na sua fatura mensal*,
nunca com o número de
telefone da carta recebida.

Encapuzado armado rouba celular
de adolescente em Manhumirim
No dia 21 de janeiro, a PM
foi acionada a comparecer na
Praça Nicolau Bracks, Bairro
Roque, Manhumirim, a vítima,

menor de 17 anos, relatou que
ao passar pela Rua Nicolau
Bracks foi surpreendida por
um homem vestido de preto,

usando capuz e armado com
01 revólver que lhe roubou
seu celular e R$5,00 em
dinheiro, fugindo em seguida.

POLÍCIA
Funcionário público é preso após
tentar matar comerciante
Na tarde de 21 de janeiro,
às 15h00, a PM compareceu
a Rua São José, 5, Bairro
Cônego Ricardo, no
município de Pocrane, onde
o suspeito, Claudeir
Rodrigues de Oliveira, 60
anos, Funcionário Publico

Municipal, realizou 04
disparos de arma de fogo
contra a vítima, Alonso
Albertino da Silva, 37 anos,
comerciante, atingindo-a de
raspão no rosto, logo em
seguida, foge para zona rural.
Após intenso rastreamento,

a PM localizou Claudeir no
Córrego Rancharia, quando
o mesmo tentava fugir, sendo
preso, encontrando em seu
poder um revolver calibre. 38.
O autor foi conduzido à
Delegacia de Polícia de
Ipanema, onde foi autuado.

Denúncia anônima resulta prisão e
apreensão de droga em Caratinga
Na noite do dia 21 de
janeiro, às 20h18, a PM dando
crédito a denúncia anônima,
abordou o suspeito, Luiz
Fernando Campos Gonçalves,
20 anos, desempregado, na
Rua Dona Julica, Centro de
Caratinga, sendo encontradas

jogadas próximo de uma
prateleira 14 buchas de
maconha, pesando 40 gramas
aproximadamente.
No
momento
da
abordagem o suspeito disse
que a droga não era dele,
contudo na delegacia ao ser

indagado novamente ele
disse que a droga lhe
pertencia, com ele foi
encontrada a quantia de R$
809.00 (oitocentos e nove
reais). Droga e dinheiro foram
apreendidos, autor foi preso
e conduzido à Delegacia.

Dupla utiliza motocicleta para roubar
Agência dos Correios em Córrego Novo
Na data de 21/01/09, a PM
compareceu à Rua José, 14,
Centro, Córrego Novo.
Segundo a vítima, Samuel
Silveira Gouveia, 29 anos,
Funcionário da Agência
Correio, nesta data, 21/01, por
volta de 13h31, quando
trabalhava na Agência dos
Correios, adentraram na
agência 02 homens usando
capacete de motociclista e

apontaram 01 revólver
prateado para a vítima e
anunciaram o assalto, exigindo
o dinheiro do caixa, no valor
aproximado, entre R$ 2.000,00
à R$ 3.000,00 (dois a três mil
reais) em dinheiro. Logo em
seguida, determinou que
pegasse para eles o dinheiro do
cofre, momento em que a vítima
respondeu que o cofre estava
programado para abrir no

Apreensão de Armas e Drogas
em São Pedro dos Ferros
Ás 08h50 do dia 21 de
janeiro, a PM compareceu à Rua
Jother Peres, 467 – Bairro Lagoa
Seca - São Pedro dos Ferros,
durante operação batida
policial foi cumprido um
mandado de Busca e
Apreensão na residência do
suspeito Cláudio Batista da
Silva, 37 anos, marceneiro,
sendo encontrado os materiais:
01 Revolver Cal 45 (uso
restrito), 01 Carabina Cal 36, 601
Arma de Ar Comprimido, 02
Armas brancas (chaco), 01

Barra Prensada de aproximada
290g de substancia análoga à
maconha, 01 Barra Prensada de
aproximada 55g de substancia
análoga à maconha, 06
Munições cal 36 intactas, 45
Munições cal 22 intactas, 11
Espoletas intactas com
cartucho, 03 Chumbos de
projétil, 16 Cartuchos cal 36
deflagrados, 04 Cartuchos cal
22 deflagrados, 02 Espoletas
com cartuchos deflagradas,
490 CD/DVD sem prova de
origem. Os materiais foram
apreendidos e Cláudio
conduzido até a Delegacia de
Policia local, onde foi autuado
em Flagrante.

espaço de tempo de 15
minutos. Os autores evadiram
em alta velocidade, utilizando
uma motocicleta Honda
Twister, Cor Escura, sentido a
estrada de acesso aos Distritos
de São Vicente da Estrela e São
Sebastião do Óculo, Município
de Raul Soares. A PM analisou
as gravações do material do
sistema de segurança para
identificação dos autores.

Moto é furtada
no centro de
Manhuaçu
A PM compareceu na
Rua Olímpio Vargas,
Centro, Manhuaçu MG no
dia No dia 21 de janeiro, às
22h15,. Segundo relatos
da vítima, Alex de Alencar,
23 anos, residente em
Reduto MG, ele deixou a
moto estacionada no
referido endereço, e
quando retornou, não
mais a encontrou. Trata-se
de uma motocicleta
Honda, 125 Fan, cor cinza,
placa HDS2287, fabricação
2007, modelo 2008.
Policiais em rastreamento.

PM recupera moto e
prende autor do furto
Na madrugada de 22 de
janeiro, às 00h04, a PM
compareceu na Rodovia BR
116, Posto de combustível do
Distrito de Vila Nova em
Manhuaçu MG. Onde a viatura
em patrulhamento abordou o
suspeito, Ademir Dias, 30
anos, motoby, quando este

conduzia a motocicleta Honda
125 FAN, de cor cinza, placa
HDS-2287, constatando ter
sido a mesma, furtada em data
de 21/01/2009, no centro da
cidade, por volta de 21h15. Foi
preso e conduzido à Delegacia
de Polícia, juntamente com
veículo apreendido.
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Secretaria Municipal da Agricultura
e Meio Ambiente e EMATER de Lajinha
apresenta proposta de trabalho
Durante a reunião, no dia
15 de janeiro deste ano, as
13: 00 horas na Câmara
Municipal
Lajinha
convocada pelo Secretario
Municipal da Agricultura e
Meio Ambiente, Sr. João
Batista, o Diretor da
Agricultura William e
EMATER de Lajinha,
Sandro, Rodrigo e Enock,
convocaram todas as
entidades que representam
direta ou indiretamente a
agricultura do Município, os
Conselhos Comunitários, as
Associações Comunitárias,
COOCAFE, SICOOBCREDICAF, Sindicatos dos
Trabalhadores Rurais de
Lajinha, Sindicato Rural,
ACIAL, Banco do Brasil e
Comunidades Rurais, para
apresentarem as proposta de
trabalho da Secretaria
Municipal, para o quadriênio
2009/2012 e a EMATER, o
plano para o ano de 2009.
Segundo o Secretario João
Batista, que o Prefeito
Municipal
Sebastião
Moreira convidou-o para
assumir esta secretaria, que
esse novo mandato será mais
voltado para a agricultura e
que o nosso Município é
economicamente
agropecuário, precisa de
apoio de todos, o Secretario
esta a disposição do
Município, “o primeiro
passo e a criação do CMDRS
(Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural
Sustentável) que ira apontar
todas as solicitações e
sugestões para meio rural.
Considero
que
esse
Conselho terá grandes
conquista para o Município
de Lajinha, pois é a melhor
forma de conhecer as
demandas da zona rural.” Em
seguida o Secretario
apresentou as seguintes
proposta: no geral,Trabalhar
junto às instituições
Municipais: Sindicatos,
Cooperativas, Conselhos
Comunitários e outros,
Buscar convênio IMA, IEF,
SEBRAE,
SENAR,
Universidades e outros, criar
formas de comercialização
direta pelo produtor, buscar
participação da CONAB,
buscar recurso Estadual,
Federal, realizar feiras e
exposições com concursos
leiteiros, concurso de
marcha, leilão e outros; apoio
total a qualquer ação voltada
à Agricultura e Meio
Ambiente, Incentivo a ação
para novas fontes de renda
do produtor rural, Práticas

Pesca do doido
No hospício, um doido estava sentado na
cadeira com um balde de água,e com uma varinha
de pescar segurando dentro da agua ai o doutor
do hospicio perguntou pra ele:
- O que você está pescando?
O doido responde:
- Otários, doutor.
O médico fala:
- Quantos você já pescou?
- O senhor é o quinto, já!

O segredo
O rapaz passava em frente a um chaveiro
quando viu uma placa:
“Trocam-se segredos”.
Parou abruptamente, entrou naloja, olhou para
os lados e cochichou para o balconista:
- Eu sou gay, e você?!
metodológicas. (Palestras,
dia de campo, seminário e
outros).
NA AGRICULTURA –
Cafeicultura, Continuar com
o Programa Café Rural na
época da safra, buscar
parceria EMATER /
COOCAFÉ, SINDICATOS,
ASSOCIAÇÕES
E
CONSELHOS para melhorar
a qualidade do café
produzido no Município com
certificação para o produtor
que interessar buscar
treinamento na área de
Administração Rural, buscar
recursos para montar
laboratório de classificação
física de café, apoio total a
qualquer ação voltada à
cultura do café,
Na Pecuária - Apoio e
acompanhamento
ao
programa Balde Cheio no
que necessitar Programa de
inseminação artificial,
assistência técnica na área
tais como: Implantar
programa núcleo de
Inseminação Artificial,
manejo de pastagem e
manejo de rebanho,
construção rural, sanidade
do rebanho, melhoria da
qualidade do leite,
MEIO AMBIENTE:
Conscientização (campanhas
educativas)
da

população para separar lixo
para coleta, Saneamento rural,
Conscientização do produtor
quanto à: residuos do
processamento de café,
localização onde estão os
produtores que têm máquinas
para processamento de café.
Promover melhorias na área
do Parque Municipal,
Participar das atividades dos
Comitês: Rio Doce, Rio
Manhuaçu e Itapemerim,
Fazer levantamento e
mapeamento das áreas
críticas que despejam
enxurradas dentro da cidade
com conseqüente ação para
resolver a questão de
escoamento das enxurradas,
levantar
pontos
de
conservação ambiental no
município: Exploração
mineral; Desmatamento;
Pontos
críticos
de
contaminação.
Buscar
parceria ou convênio com
Instituto Terra.
O engenheiro agrônomo
da EMATER, Sandro se
apresenta e inclusive
apresenta novo colega de
trabalho o engenheiro
Rodrigo, a Extesionista
Suzana e o Secretario Enock,
que
Emater
vem
desenvolvendo as atividade
no campo e no escritório,
trabalhando na certificação

Rodrigo, Emater, João Batista Sec.M. Agric. E M.
Ambiente, Sandro Emater e William Diretor da Secretaria.

dos produtores rurais em
projetos, cursos, visitas e
orientação de acordo com a
demanda de cada agricultor
rural.
Algumas proposta da
Secretaria no Município
contemplam a da Emater,
Sandro fez breve comentário
sobre o CMDRS, falou que a
lei já foi criada, falou sobre os
documentos exigidos para
formalização e registrarmos
o conselho junto ao CEDRs
(Conselho Estadual de
Desenvolvimento Rurais
Sustentável) e falou das
propostas de datas para
prosseguirem os trabalhos, e
salientou que as entidades
devem apresentarem seus
representantes na formação
do conselho. Passou a
palavra aos demais membros
da reunião.
O Secretario João Batista
conduziu o final da reunião e
deu a palavra aos demais
presentes, O Sr. Webster Hott
Vieira do Banco do Brasil,
falou sobre ações do Banco,
e possíveis acordos via
CMDRs para o agricultor de
Lajinha, o representante da
Coocafé, Sr. Luciano, ,
gerente geral que se mostra
bastante esperançoso e se
colocou a disposição para
todas
as
atividades
necessária, o Sr. Eduardo
Evangelista, presidente do
STR (Sindicatos dos
Trabalha-dores Rurais), diz
da importância de se fazer um
trabalho voltado para as
questões da agricultura
familiar e termina dizendo que
confia nos trabalhos do jeito
que esta sendo conduzidos.
Logo
após
estas
explanações o Secretario e
Emater de colocaram à
disposição, na contribuição
para o desenvolvimento da
Agricultura no Município e
agradeceram a presença de
todos.

Te Amo
O cara chega para a namorada e diz:
— Te amo! Te amo! Te amo! Te amo! Te amo!
A garota, sorridente, pergunta:
— Nossa amor! Precisa dizer tantas vezes
isso?
— É pra decorar!

Um anjo
Um cara diz, orgulhoso: “Minha mulher é um
anjo!”.
O amigo observa: “Você tem sorte, a minha
ainda está viva!”

Debaixo da Mesa
Aquele casal estava jantando num restaurante
finíssimo, quando de repente o homem
desaparece para debaixo da mesa. Surpreso, o
garçom se aproximou e perguntou com ar de
preocupação:
- Perdão, senhora, mas o seu marido está
passando mal?
- Não, não! Ele está ótimo! Acabou de entrar no
restaurante!
Político Famoso
Numa festa, a madame é apresentada a um
eminente político.
- Muito prazer! - diz ele.
- Prazer! Saiba que já ouvi muito falar do senhor!
- É possível, minha senhora, mas ninguém tem
provas!

Gato no Psiquiatra
O sujeito, muito esquisito, vai ao psiquiatra.
- Doutor, doutor! O meu problema é que eu acho
que sou um gato!
- Há quanto tempo você vem pensando isso? pergunta o psiquiatra.
- Ah, desde que eu era um filhotinho!

Morte Súbita
Joãozinho chega para a mãe e diz:- Mãe, é
verdade que na nossa família todo mundo morre
de repente? Mãe... mãe... manhê!!!

Por que na Argentina
Por que na Argentina as vacas vivem olhando
pro céu?
Porque tem Buenos Aires...
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CANTINHO POÉTICO
O fino fio que tece a humanidade
O erótico e suas facetas desnudas aos
olhos da humanidade em agregação com
fragmentos humanos, revela ao homem sua
origem e o instiga a vencer um pouco de seus
medos, que apesar de alguns avanços ainda
promove em algumas mentes o efeito contrário
levando-os à não saber dialogar com o corpo.
É sabido que vários tabus não foram
sepultados e ao largo da sociedade parecem
interrogações diante de mostras de nudismo,
sensualidade e erotismo, dentro da Arte em
arte. O homem busca a idéia de
complementação e vai acordar na Filosofia
seus questionamentos, ou percorre a História
em busca de algo que defina o que faltava ou
o que falta para o encontro com o seu todo.
Eu diria, muitos não descobriram o ‘euerótico’ que habita todos os animais, dos
irracionais aos racionais e, segue por caminhos
de dúvidas, sacanagens e bacanais às escuras
a procura do exato momento da afirmação
erótica. O homem não se deu conta que permeia
seus caminhos o peso leve da sensualidade.
Olhando postais antigos observei damas
com seus olhares esfuziantes enquanto longas
vestes cobriam-lhe os corpos. Por mais que
uma época tentasse encobrir tal naturalidade
concedendo-lhe o chavão do pecado o
erotismo sobreviveu a sua forma. Ou seja, o
instinto não foi escondido.
O desejo, forte componente desse assunto
é parceiro dos olhos, das mãos, dos pés por
debaixo das mesas, da liberdade de corpos que
se encontram em acasalamento e captam cada
suave vibração dentro das mais variadas
sensações.
O homem relaxa após o sexo e logo se sente
revitalizado para encarar tarefas costumeiras
com mais ânimo. A mulher, animal carente,
amada se desdobra em amor e exala
determinação, garra, empenho. Sexo é carta de
apresentação para quem está saudável e não
bandeira do desespero.
A Literatura erótica, a meu ver, tem a
finalidade de acordar o homem para os
sentidos. Durante séculos ela esteve presente
na música, nas danças, nas trocas de véus,
nos objetos, pintura e palavras. Há tanto
erotismo em Ulisses e Penélope como no casal
que jura em altares ou não um amor capaz de
redimir a si próprio.
Um passo para a salvação do homem reside
na redenção de seu olhar interior em junção ao
seu poder de sedução, esteja este
representado através da poesia, música, dança,
teatro, pintura, cultura, contra-cultura ou o
diabo a quatro.
É observável que material escrito causa
mais espanto do que cenas tórridas e, isto passa
a ser lamentável, pois assim estamos a olhar
para o presente/futuro como se fossemos
voyers do passado a depender do olhar pelo
buraco da fechadura. Parte do povo que habita
o planeta terra ainda usa de muletas para apoiar
seus olhares avante.
O alvo neste ponto é o sentir e, se um
objetivo há em mente, este seria o de acordar o
público para o desejo do outro que é tão
parecido com o seu desejo. Talvez um
pensamento coletivo no estardalhaço de
zilhões de meteoros a multiplicar inteligências
e revelar ao homem a sua essência entre tantas
buscas por respostas que dormem no silêncio
da vergonha e do medo.
A mocinha de família escreve poemas
eróticos, o mocinho filhinho do papai escreve
contos eróticos e a sociedade passa a tachálos como aberrações nos salões, café e
botequins do interior. A mentalidade
penalizada, grampeada por conceitos
antiquados não consegue seguir o passo
evolutivo do conhecer-se! Gemem entre

paredes e se escondem diante dos assuntos
postos em pauta para a compreensão do
indivíduo. Bomba! É isso o que iremos chamar
de futuro? Um povo que tem medo do próprio
corpo/prazer como se estivesse anos atrasados
no espaço/tempo?
Há de se convir que uma maioria oculta
suas revistas Playboy a sete chaves dos pais,
até então considerados modernos - os
mesmos que se engatilham em olhares, toques
e desejos com outras Marias e Joãos.
Prevalece a enganação embutida em uma áurea
que definem como sendo por razão da ordem.
Espera aí! Mas que ordem é essa? Em nome
de quem matar é correto? Em prol da vida,
roubar é lei? Trapacear nos gabinetes é moda?
Francamente perdem tempo com as mãos
cheias de pedras
Precisamos discernimento para escolher a
vida que mais nos satisfaz e em minha humilde
visão creio que o homem precisa com uma certa
urgência aprender a lidar com os seus
sentimentos e com o que um texto ou uma
imagem cause nos mesmos. Trabalhar a
sensualidade dentro do erotismo é figura viva
a gritar por liberdade. É dada ao homem uma
escolha.
O nu em diferentes formas possui diversas
interpretações e esconde muitos sinais. O
corpo em si é igual, dono das sensações
independente da forma. Tenho lido algumas
matérias que tratam sobre esse assunto e
continuo cada vez mais interessada no tema. É
como se ao aprofundá-lo fosse possível
enxergar o medo humano de expor a sua
sensibilidade.
Quem não admira o belo? E o belo não é
um padrão estabelecido. Joana enxerga a pinta
de Carlos como maravilhosa. Carolina gosta
das pernas de Márcio. Ei, não estamos a pensar
em padrões, estamos? Que tal pensarmos
apenas em nós e em nossas preferências como
abertura para a compreensão de nossos
desejos? Por que não sexo? Ops! Não apague
a luz. Estamos começando. Quem não gosta?
Só o medo, a desinformação, a falta de equilíbrio
com o próprio corpo/mente e o falso moralismo
é capaz de causar a destruição do homem, não
a liberdade de conhecer-se.
Nossa! Parece que sou imoral por ter
coragem de falar sobre (é o que dirão muitos
ao fazer essa leitura). Ei, amadureça. Sou
apenas desbocada consciente e falo o que
sinto e da maneira que sinto, na idéia de que
minha contribuição para o crescimento seja
válida. Então que me desculpem os puritanos,
mas a voz tem que sair. Naturalidade também é
expressão.
Brincadeiras e carapuças à parte, ao me
referir ao tema erotismo o que eu quero é que
prevaleça a clareza e a compreensão de que a
vida pulsa e, prender Eros, é cooperar para
que o mundo caía em desgraça. O homem só
pode entender o que é ser livre quando não é
cadeia de suas raízes e sim parcela de tudo o
que vivencia.
Por outro lado, se é certo que somos seres
alinhados a uma ordem, é louvável reconhecer
que construímos a estrutura de nossos dias e
eu gostaria de deixar claro que ao ficar tão
próxima do leitor, à intenção é a de dialogar
com os seus segredos e assim provocar a
menor reflexão que seja, mas que o leve a
analisar a natureza de seus atos e desejos,
desencadeando assim um bem-estar que o faça
sentir-se responsável pela libertação das
gerações vindouras. Afinal, damos
continuidade ao que denominamos futuro.
Bicho de sete cabeças não é o erotismo e
sim o fantasma que ronda a mente daqueles
que se esqueceram de ler Cântico dos Cânticos
de Salomão ou perderam o fio do tempo…

Barba, cabelo e bigode
Com um só gesto, Serra
soldou a fratura entre os
tucanos do Estado e isolou
Aécio, para quem se tornou
um tanto mais difícil
convencer o partido de que
o candidato a presidente
deve ser ele
Uma
consequência
inevitável da aglutinação
partidária em grandes blocos,
comentada recentemente
neste
espaço
(“Bipartidarismo de fato”,
13/01/2009), é que as
contendas mais acirradas
ocorrem, muitas vezes,
quando da definição das
candidaturas dentro dos
partidos e coligações, e não
na campanha eleitoral
propriamente dita.
O que ocorreu em
Sorocaba no ano passado
ilustra bem essa situação. De
certa forma, a disputa entre
os tucanos Vitor Lippi e
Renato Amary, com direito a
rajadas de “fogo amigo”, foi
mais renhida e chamou mais
a atenção dos eleitores do
que a própria eleição.
Em linhas gerais, isso
também aconteceu na cidade
de São Paulo, onde o exgovernador Geraldo Alckmin
(PSDB) se insurgiu contra a
possibilidade de seu partido
apoiar o prefeito Gilberto
Kassab (DEM), como queria
o governador José Serra.
Alckmin conseguiu que o
diretório
municipal
oficializasse sua candidatura,
mas isso não foi suficiente
para impedir que muitos
tucanos apoiassem Kassab.
O resto da história todos
sabem: o ex-governador
sequer chegou ao segundo
turno, perdendo cacife
político e tornando-se um
sério
candidato
ao
ostracismo dentro do PSDB
paulista.
Essa história teve uma
reviravolta, quando Serra
anunciou que convidara
Alckmin para a Secretaria de
Desenvolvimento,
em
substituição ao vicegovernador
Alberto
Goldman. Este, será
preparado para assumir o
governo em abril de 2010,
quando Serra, por força da
legislação eleitoral, terá que
se desincompatibilizar para
concorrer à vaga do
presidente Lula.

Peso pesado do PSDB Aécio Neves e José Serra

A jogada foi vista como
um passo importante rumo a
Brasília, não só pela
unificação do PSDB paulista,
mas também porque Alckmin
era considerado o principal
aliado do governador
mineiro Aécio Neves em São
Paulo. Com um só gesto,
Serra soldou a fratura entre
os tucanos do Estado e
isolou Aécio, para quem se
tornou um tanto mais difícil
convencer o partido de que
o candidato a presidente
deve ser ele.
Aécio sentiu o baque.
Num primeiro momento, teria
dito a pessoas próximas que
Alckmin “se apequenou” ao
aceitar o convite de Serra.
Refeito do susto, procurou
uma saída elegante e evitou
o ar de perdedor. Disse que
se sentiu “homenageado”
com a nomeação do exgovernador
paulista.
“Ganham todos com sua
nomeação
e
eu,
pessoalmente, como seu
amigo e admirador [de
Alckmin], me sinto também
homenageado por essa
indicação”, foi a frase textual.
Serra e Aécio são duas
forças inegáveis no PSDB, e
cada qual tem bons motivos
para acreditar que deve ser
presidente. Impulsiona-os,
principalmente, a convicção
de que o cenário de 2010 será
como certas conjunções de
planetas, que só se repetem
a longos intervalos: o PT

talvez não consiga se
beneficiar da popularidade
de Lula, pela ausência de
nomes fortes e com
identificação popular. Por
outro lado, quem não
emplacar em 2010 talvez
tenha que enfrentar
o próprio Lula em 2014,
ou, se vingar a proposta de
um mandato único de cinco
anos, em 2015.
Aécio tem a seu favor,
além do segundo maior
colégio eleitoral do Brasil, o
fato de não ser de São Paulo
- o que, para alguns
observadores, é um apelo
suficientemente forte entre
os eleitores de outros
Estados. Mesmo assim, o
governador de Minas é visto
como o lado fraco da corda
numa eventual disputa com
Serra, que tem ao seu lado o
DEM e a parte do PMDB que
se alinha com Orestes
Quércia. A equação do
governador paulista não
exclui nem mesmo o
presidente Lula, com quem
Serra tem trocado gentilezas
ultimamente.
A contar pelo episódio
Alckmin, a estratégia de Serra
é esvaziar a pré-candidatura
de Aécio o mais brevemente
possível, e evitar um
confronto que pode ser
desgastante pessoal e
politicamente. Começou
bem.
Fonte Jornal
Cruzeiro do Sul
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Onde Estás Deus,
Que Não Respondes?
Assim, o poeta Castro Alves inicia seu poema Vozes
da África. É o lamento do Continente Africano, vendo
seus filhos serem levados como animais ao mercado de
escravos.
“Deus! Ó Deus! Onde estás que não respondes!
Em que mundo, em qu´estrela tu t´escondes
Embuçado nos céus?
Há dois mil anos Te mandei meu grito,
Que embalde, desde então, corre o infinito...
Onde estás, senhor Deus?”
À semelhança dos versos do poeta, muitas vozes se
ergueram quando aconteceu o 11 de setembro de 2001,
para indagar onde estava Deus naquele momento.
Por que permitiu que mais de duas mil vidas fossem
destroçadas naquela manhã?
Por quê?
Poder-se-ia perguntar ainda onde estava Deus
quando fomentamos a Primeira e a Segunda Guerra
Mundial.
Quando eliminamos seis milhões de judeus, em nome
de uma inexistente superioridade ariana.
E quando empreendemos as cruzadas, levando a
morte àqueles que qualificávamos como infiéis?
E durante a Inquisição de tanta barbárie?
E todos os dias, onde está Deus?
Onde está Deus quando enganamos nosso irmão?
Quando mentimos para conseguir favores que
desejamos?
Quando desonramos o lar, com o adultério? Quando
eliminamos a vida no ventre materno, porque não
desejamos o ser em gestação?
Onde está Deus quando deixamos nossos filhos à
matroca, sem orientação, porque preferimos a
acomodação?
Onde está Deus quando, utilizando o poder que o
mundo nos confere, ferimos pessoas, destruímos a honra
de outras vidas?
Onde está Deus quando levantamos as bandeiras
da pena de morte ao nosso irmão? Ou da eutanásia?
Para todas as perguntas, a resposta é a mesma: Deus
está dentro de nós, dentro de cada criatura.
Soberanamente sábio, criou-nos a todos iguais,
partindo de um mesmo ponto de simplicidade e
ignorância.
Criou os mundos para que neles trabalhássemos,
utilizássemos nossas forças e crescêssemos em intelecto
e moral.
A ninguém concedeu privilégios. A todos concedeu
o livre-arbítrio, com a conseqüente Lei de Causa e Efeito.
Estabeleceu que a cada um será dado conforme as
suas obras e que todos deverão chegar ao mesmo
destino, não importa quanto demore: a perfeição.
Ele nos permite a livre semeadura, mas estabelece
que a colheita seja obrigatória.
Por isso, uns semeiam ventos e colhem tempestades.
Outros lançam ao solo as sementes da bondade, do bem
e alcançam felicidade.
Uns estão semeando hoje. Outros tantos estão
realizando a colheita das bênçãos ou das desgraças que
se permitiram semear.
Conhecedor das fragilidades de Seus filhos, aguarda
que cada um desperte, a seu tempo, cansado das dores
que para si mesmo conseguiu.
Portanto, não indague onde está Deus, quando você
contemple a injustiça. Trabalhe pela justiça.
Não pergunte onde está Deus, quando observe a
violência. Semeie a paz.
Não questione onde está Deus quando a miséria
campeia. Utilize seus recursos para semear riquezas.
Enfim, onde quer que você esteja, lembre que Deus
está em você e com você. E espera que você seja o Seu
mensageiro de bênçãos, onde se encontre.
Pense nisso. Pense agora e comece a demonstrar ao
mundo o Deus que existe em sua intimidade.

Joaquim Saturnino da Silva - josaturnino@aasp.org.br

DOIS AMORES
O valor das coisas não está
no tempo em que elas duram,
mas na intensidade
com que acontecem.
Por isso existem momentos
inesquecíveis,
coisas inexplicáveis e
pessoas incomparáveis”.
(Fernando Pessoa)
“A amizade deveria ser algo
completamente sem
interesses, como nossos
olhos. Eles piscam juntos,
eles se movem juntos,
eles choram juntos, eles
vêem coisas juntos e eles
dormem juntos, embora eles
nunca vejam um ao outro
estão sempre juntos...”
(Fernando Toscano,
“Podemos escolher o que
semear, mas somos
obrigados a colher aquilo de
plantamos”
(Provérbio chinês)
“Se não puder se destacar
pelo talento, vença pelo
esforço.” (Dave Weinbaum)
“Você quer ser feliz por um
instante? Vingue-se. Você
quer ser feliz para sempre?
Perdoe.” (Tertuliano)
“Quem olha para fora, sonha;
quem olha para dentro,
desperta.” (Carl Young)
“Cuidado... ao dizer alguma
coisa, cuide para que suas
palavras não sejam piores que
o seu silêncio.” (Autor
desconhecido)
“Nossa dúvidas são traidoras
e nos fazem perder o que,
com freqüência, poderíamos
ganhar, por simples medo de
arriscar.” (William
Shakespeare)
“Leva tempo para alguém ser
bem sucedido porque o êxito
não é mais do que a
recompensa natural pelo
tempo gasto em fazer algo
direito.” (Joseph Ross)
“Não existe ninguém igual a
você. Deus quis você único”
(Fernando Toscano)
“Cada um tem um papel único
na vida. Todo mundo,
especialmente você, é
indispensável.”
(Nathaniel Hawthorne)

Quatro olhos enfrentaram os meus
com serenidade. Confesso que
estranhei o convite para aquele
encontro para “tomar uma cerveja” e
trocar idéias.
São duas mulheres memoráveis,
jamais conheci outra que as
suplantassem
no
quesito
objetividade, exceto a mãe das duas,
que pudesse ser tão segura e certeira
nas suas colocações.
Confesso que um homem não
gosta de ser dominado pelos olhos
de uma mulher, quanto mais de duas,
assim a “queima-roupa”.
De dentro de meu desconforto
temporário, tentei assimilar o que viria
pela frente. E não demorou muito. Pois
ambas falaram ao mesmo tempo, as
mesmas palavras, como se
houvessem ensaiado e, eu sabia, que
não houvera ensaio.
- Pai. Você precisa reagir!
Ainda não sei se a vida nos dá e
nos tira, ou se conseguimos as coisas
e as perdemos, sem interferência de
quaisquer forças externas. Quanto
mais olho para o passado, mais vejo
onde errei e a consciência se amplia
assustadoramente, sobre o quanto do
simples compliquei.
Sim, precisava reagir. Mas como?
Estariam elas com a resposta?
Olhei para o celular apenas para
conferir a hora, pois detesto usar
relógio. Elas argumentaram que
deveria esquecer o tempo e pensar
em mim.
Os outros, disseram elas,
continuarão suas vidas se você se
for, então desista dessa preocupação
com as coisas alheias e pense em
você, ao menos desta vez.
- Pai, você esqueceu sua vida
pelas nossas e por outras tantas.
Jamais vimos você fazendo algo para
si mesmo. No mundo de hoje, essa
entrega é absurda pai. Essa é a razão
da sua solidão. Você precisa de algo
que lhe dê o prazer de viver, que você
perdeu.
Era a mais velha falando, do alto
de seus vinte e seis anos, para meus
míseros cinqüenta e três anos de
aprendizado. Era, literalmente a “obra”
ensinando ao seu criador. E por um
instante senti o orgulho de, pelo
menos ali, não ter falhado.
O homem é um ser estranho.
Quase sempre erra, na mais absoluta
crença de que está certo, perfeito, em
seus atos e na escolha de seus
objetivos. Aqueles dois pares de
olhos fixos em mim, me diziam isso,
mesmo sem que as palavras fossem
articuladas.
- Olha. Se te usaram, abusaram e
te chutaram, tirando o que era seu de
direito, foi porque você deixou pai.
Você pensou que os outros eram

sinceros, pensavam e sentiam como
você. Era teatro, puro teatro querido.
Você julgou as pessoas através de si
mesmo.
Confiou e se deu sem desconfiar
que era apenas útil, jamais
considerado como a pessoa que
é.Esta, com seus vinte e dois anos,
era mais prática e incisiva do que
jamais fui na vida. Sim, eu tinha
preparado duas mulheres para a vida
de tal forma, que suplantavam o pouco
que pensava ter preparado para mim
mesmo.
Disseram, com carinho e
preocupação explícita, de minha
incapacidade de descobrir motivos para
continuar vivendo e, acima de tudo,
encontrar razões para voltar a sorrir.
Que me tornara amargo demais,
para poder caber em mim e seguir em
frente. Que não era justa minha
insistência na prática de meu egoísmo
zero, pois se não pensasse em mim,
estaria encurtando meu tempo de
permanência em nossa convivência.
Considerei muito, as coisas que
ouvi de minhas filhas. Deduzi que, às
vezes, filhos podem salvar a vida dos
pais. E esse foi o caso. Pois naquele
momento, decidi abandonar a errônea
idéia de que poderia “salvar o mundo”.
Que o estresse no qual havia
mergulhado, por conta da angústia de
meus enganos de avaliação daqueles
que me espoliaram, era algo do qual
precisava fugir e recomeçar.
Mais lúcido e confiante em mim
mesmo. Buscar a normalidade perdida
da pressão arterial bruscamente
alterada, que me levava rapidamente a
um infarto inevitável, nas palavras do
cardiologista.
Poucas coisas doem tanto, quanto
a queda de um sonhador para a
realidade de um mundo que não
admite mais a confiança, a boa-fé e a
honestidade nos relacionamentos.
Lealdade, hoje, não é apenas uma
palavra fora de moda, tornou-se
ridícula. Pois o que antigamente era
sinal de um caráter íntegro, virara
defeito.
Um aleijão social. Tornei-me assim,
um deficiente emocional. Optara pela
excelência do ser, em detrimento do
ter. Errei feio.
Mas ao final daquele encontro sai
redimido. Certo de que sempre é
possível, recomeçar. Mesmo sendo
difícil alterar um comportamento
cultivado a vida toda, deveria ainda
haver tempo para corrigir o rumo e
olhar para outra direção. A direção
onde se dirige o olhar da maioria das
pessoas e a que mais odiei e combati
em toda a minha vida: o próprio
umbigo.
Joaquim Saturnino da Silva
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Pela 1ª vez, Fórum Social
reúne cinco presidentes

O encontro dos presidentes Fernando Lugo do Paraguai, Evo Morales da Bolívia, Lula
do Brasil, Rafael Correia do Equador e Hugo Chaves da Venezuela
Valquíria comemorou aniversário dia 20
de janeiro. Parabéns e muitas felicidades!

Kaêsa Hermisdorff comemora dia 3 de
fevereiro mais uma data feliz. Desejamos
a esta linda garota toda felicidade do
mundo, Você é super especial!
Delano, Daniel, prefeito de Reduto Márcio
Gerard, Dr. Patrick

Vereador de Reduto Fábio , Dep. Mário
Heringer e prefeito de Reduto Márcio Gerard

P

ela primeira vez na história dos fóruns
sociais, cinco presidentes se encon
tram neste evento. O encontro de Lula
do Brasil, Evo Morales da Bolívia, Fernando
Lugo do Paraguai, Rafael Correia do Equador e Hugo Chaves da Venezuela aconteceu
nesta quinta feira à noite em Belém para tratar de temas comuns à America Latina.
Durante a tarde, os presidentes da Bolívia,
Paraguai, Equador e Venezuela estiveram
reunidos no Ginásio de Esportes da
Universidade Estadual do Pará com os
trabalhadores ligados ao MST e Via
Campesina, que fazem parte da ALBA –
Alternativa Bolivariana das Américas da qual
o Brasil não faz parte.
“UMA NOVA IGREJA É POSSÍVEL”
Evo Morales, presidente da Bolívia, em seu
discurso no Ginásio de Esportes da UEPA,
criticou a hierarquia da igreja católica da Bolívia
dizendo que ela é contra a população boliviana.
A Igreja Católica faz oposição a Morales.
Hugo Chavez, presidente da Venezuela, ao
lado de Fernando Lugo que é bispo afastado
da Igreja, disse: “esse é o bispo dos pobres,
o bispo da revolução”, disse batendo no
ombro de Lugo.
Presença Feminina marca Fórum Social
Mundial: Mulheres índias, negras, brancas,
freiras, jovens, idosas, mulheres lésbicas,

feministas, mulheres políticas e mulheres militantes. A maioria dos participantes era
mulher, indiscutivelmente.
As mulheres feministas fizeram suas
bandeiras de luta, entre elas o direito ao
aborto. Já as lésbicas se reuniram e fizeram
caminhada dentro do campus da
universidade e fora dele. Defendem o direito
e reconhecimento de sua união.
Já as religiosas discutiram engajamento e
espiritualidade. Ouviram teólogas como
Kyrenia Criado do Centro Martin Luther King,
Leonardo Boff e Frei Beto.
Maria da Conceição Dantas da
coordenação da Marcha das Mulheres do
Brasil disse que elas querem mudar o mundo
para mudar a vida das mulheres. “Só mudando
o mundo poderemos mudar a vida delas”.
No Fórum Social Mundial as mulheres
estão discutindo “qual a sociedade que
queremos, o feminismo que nós construímos,
e o mundo que queremos em conjunto com
os diversos movimentos sociais” disse
Conceição Dantas.
Nós da marcha somos uma das entidades
que construímos este espaço. Construímos
juntos a Assembleia dos Movimentos
Sociais porque acreditamos que com a
unificação dos movimentos sociais é que é
possível transformar este mundo.

Aposentadoria e saláriomaternidade saem em 30 minutos
Previdência estende reconhecimento automático de
direitos e benefícios que saem em tempo reduzido

Halyne Guimarães Cardoso completou
aniversário dia 31 de janeiro. Felicidades !

O pequeno Victor Ronton Garcia,
completou 4 anos dia 28 de janeiro para
alegria em especial de toda sua família.

N

a tarde da última
quinta – feira, 22
de janeiro de
2009, foi reinaugurada
na sede da Fundação
Maria Rainha da Paz,
mais um departamento
“Casa de Maria”. A
reinauguração contou
com presença do
Páraco da cidade de
Manhuaçu, e Padre
Renato Dutra Borges,
que
conduziu
a
celebração e Bênção
de reinauguração da
Casa de Maria.

BRASÍLIA - As agências da Previdência
Social prometem estender o reconhecimento
automático de direitos para a concessão de
aposentadorias por tempo de contribuição e
do salário-maternidade. Com isso, os postos
de atendimento do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) também terão
condições de conceder esses dois tipos de
benefícios em até 30 minutos. Desde o início
deste mês, essa nova forma de análise dos
pedidos já está vigorando nas concessões
de aposentadorias por idade dos
trabalhadores urbanos.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o
ministro da Previdência Social, José Pimentel,
lançarão oficialmente nesta terça a nova etapa
desse tipo de análise em cerimônia numa
agência da Previdência em São Paulo. A
implantação do sistema mais rápido de
concessão para esses dois tipos de benefícios
estava prevista para março, mas está sendo
antecipada porque todos os ajustes
tecnológicos já foram concluídos, de acordo
com a assessoria de imprensa do ministério.
Ao antecipar a informação sobre as
concessões mais rápidas para outros

benefícios na semana passada, o ministro
José Pimentel explicou que, por conta da alta
rotatividade no mercado de trabalho, as
concessões em meia hora para aposentarias
por tempo de contribuição só deveriam ser
aplicadas à metade dos possíveis
beneficiários, aqueles que têm todas as
informações disponíveis no cadastro da
Previdência. A outra metade continuará tendo
que apresentar todos os documentos para
obter o benefício. No caso do saláriomaternidade, Pimentel disse que a concessão
em meia hora ocorrerá em 100% dos casos.
A implantação do novo serviço este ano
foi possível a partir de mudanças na
legislação que permitiram a ampliação da base
de dados certificada do Cadastro Nacional
de Informações Sociais (CNIS). As
modificações legais permitiram ao INSS
utilizar todos os dados referentes a vínculos
empregatícios e contribuições existentes no
CNIS para fins de concessão de benefícios,
sem a necessidade da apresentação de
documentos. Ainda de acordo com a
assessoria, o tempo médio de espera para
obter um benefício é de 21 dias.
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 007/
2009 - EDITAL RESUMIDO - Torna público que
fará realizar processo licitatório modalidade
PREGÃO PRESENCIAL para a aquisição/
fornecimento de gêneros alimentícios para
composição de cesta básica, para o
atendimento de famílias carentes. O
credenciamento e a entrega dos envelopes
contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO
será até as 09:00 horas do dia 13/02/2009, com
abertura dos envelopes contendo PROPOSTAS
neste mesmo dia e horário, na sala de reuniões
própria, na Rua Capitão Nestor Vieira de
Gouveia, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG. Maiores
informações no endereço acima, no horário de
13:00 às 17:00 horas nos dias úteis ou pelo TeleFax 0XX 33 3344-2006. Lajinha/MG, em 29 de
janeiro de 2009.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/
2009 - EDITAL RESUMIDO - Torna público que
fará realizar processo licitatório modalidade
PREGÃO PRESENCIAL para a aquisição/
fornecimento de gêneros alimentícios e material
de Limpeza para atendimento da Secretaria
Municipal de Saúde. O credenciamento e a
entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e
DOCUMENTAÇÃO será até as 14:00 horas do
dia 13/02/2009, com abertura dos envelopes
contendo PROPOSTAS neste mesmo dia e
horário, na sala de reuniões própria, na Rua
Capitão Nestor Vieira de Gouveia, n° 69 “A”,
Centro, Lajinha – MG. Maiores informações no
endereço acima, no horário de 13:00 às 17:00
horas nos dias úteis ou pelo Tele-Fax 0XX 33
3344-2006. Lajinha/MG, em 29 de janeiro de 2009.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/
2009 - EDITAL RESUMIDO - Torna público que
fará realizar processo licitatório modalidade
PREGÃO PRESENCIAL para a aquisição/
fornecimento de gêneros alimentícios e material
de Limpeza para atendimento da Creche
Municipal Ana Maria de Jesus. O
credenciamento e a entrega dos envelopes
contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO
será até as 09:00 horas do dia 16/02/2009, com
abertura dos envelopes contendo PROPOSTAS
neste mesmo dia e horário, na sala de reuniões
própria, na Rua Capitão Nestor Vieira de
Gouveia, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG. Maiores
informações no endereço acima, no horário de
13:00 às 17:00 horas nos dias úteis ou pelo TeleFax 0XX 33 3344-2006. Lajinha/MG, em 29 de
janeiro de 2009.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 010/
2009 - EDITAL RESUMIDO - Torna público que
fará realizar processo licitatório modalidade
PREGÃO PRESENCIAL para a aquisição/
fornecimento de material esportivo para
atendimento do Departamento de Esportes. O

credenciamento e a entrega dos envelopes
contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO
será até as 14:00 horas do dia 16/02/2009, com
abertura dos envelopes contendo PROPOSTAS
neste mesmo dia e horário, na sala de reuniões
própria, na Rua Capitão Nestor Vieira de
Gouveia, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG.
Maiores informações no endereço acima, no
horário de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis
ou pelo Tele-Fax 0XX 33 3344-2006. Lajinha/MG,
em 29 de janeiro de 2009.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/
2009 - EDITAL RESUMIDO - Torna público que
fará realizar processo licitatório modalidade
PREGÃO PRESENCIAL para a aquisição de
Livros didáticos para atendimento dos alunos
do Ensino Municipal. O credenciamento e a
entrega dos envelopes contendo PROPOSTA
e DOCUMENTAÇÃO será até as 09:00 horas
do dia 17/02/2009, com abertura dos envelopes
contendo PROPOSTAS neste mesmo dia e
horário, na sala de reuniões própria, na Rua
Capitão Nestor Vieira de Gouveia, n° 69 “A”,
Centro, Lajinha – MG. Maiores informações no
endereço acima, no horário de 13:00 às 17:00
horas nos dias úteis ou pelo Tele-Fax 0XX 33
3344-2006. Lajinha/MG, em 29 de janeiro de
2009.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 012/
2009 - EDITAL RESUMIDO - Torna público que
fará realizar processo licitatório modalidade
PREGÃO PRESENCIAL para a aquisição/
fornecimento de material de limpeza para
atendimento das Secretarias Municipais de
Administração e Educação. O credenciamento
e a entrega dos envelopes contendo
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO será até as
14:00 horas do dia 17/02/2009, com abertura
dos envelopes contendo PROPOSTAS neste
mesmo dia e horário, na sala de reuniões
própria, na Rua Capitão Nestor Vieira de
Gouveia, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG.
Maiores informações no endereço acima, no
horário de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis
ou pelo Tele-Fax 0XX 33 3344-2006. Lajinha/MG,
em 23 de janeiro de 2009.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 013/
2009 - EDITAL RESUMIDO - Torna público que
fará realizar processo licitatório modalidade
PREGÃO PRESENCIAL para a aquisição/
fornecimento de gêneros alimentícios para
atendimento das Secretarias Municipais de
Administração e Educação. O credenciamento
e a entrega dos envelopes contendo
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO será até as
08:00 horas do dia 18/02/2009, com abertura
dos envelopes contendo PROPOSTAS neste
mesmo dia e horário, na sala de reuniões
própria, na Rua Capitão Nestor Vieira de
Gouveia, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG.
Maiores informações no endereço acima, no
horário de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis
ou pelo Tele-Fax 0XX 33 3344-2006. Lajinha/MG,
em 29 de janeiro de 2009.

CANTINHO DE FÉ
Fale mais com
Deus em 2009

OS DOZE PASSOS
UMA CAMINHADA ESPIRITUAL
PASSO 1: Admitimos ser impotentes diante de
nossos traumas, emoções e comportamentos
compulsivos que tornaram nossas vidas
ingovernáveis.
Romanos 7.18-20 - Mateus 9.36 - Salmos 6.2-4 Salmos 31.9-10
PASSO 2: Viemos a acreditar que um poder
superior a nós mesmos poderia restituir nossa
sanidade.
Filipenses 2.13 - Mateus 12.18-21 - Marcos 9.2324 - Lucas 13.10-13 – João 12.46
PASSO 3: Decidimos entregar nossas vidas e
nossas vontades aos cuidados de Deus.
Romanos 12.1 - Mateus 11.18-21 - Mateus 16.2126 - Efésios 2.8-9 - Salmos 3.5-6
PASSO 4: Fizemos um minucioso e destemido
inventário moral de nós mesmos.
Lamentações 3.40 - Mateus 23.23-28 - Lucas 12.16 - Romanos 12.1-6 - 1 Coríntios 4.19-20
PASSO 5: Admitimos para Deus, para nós mesmos
e para outro ser humano a natureza exata dos nossos
erros.
Tiago 5.16 - Lucas 15.17-20 - Atos 19.18 - 2
Coríntios 10.3-5
PASSO 6: Dispusemo-nos inteiramente a deixar
que Deus removesse todos esses defeitos de caráter.
Tiago 4.10 - Romanos 6.11-12 - Efésios 4.17-23 Colossenses 3.5-8 - 1 Pedro 1.13-16
PASSO 7: Humildemente Lhe pedimos que
removesse todas nossas imperfeições.
I João 1.9 - Mateus 18.4 - Atos 3.19 - Hebreus
12.5-11 - 1 Pedro 5.6-7
PASSO 8: Fizemos uma relação de todas as
pessoas a quem tínhamos prejudicado e dispusemonos a fazer reparações a todas elas.
Lucas 6.31 - Mateus 18.21-35 - Lucas 6.37-38 Lucas 19.8 - João 13.34-35
PASSO 9. Fizemos reparações diretas a tais
pessoas sempre que possível, exceto quando fazêlo implicasse prejudicá-las ou a outras.
Mateus 5.23-24 - Mateus 5.9 - Romanos 15.2 - Filipenses
1.9-11 - Colossenses 4.5-6 - Salmos 51.14-17
PASSO 10: Continuamos a fazer o inventário
pessoal e, quando estávamos errados, nós o
admitimos prontamente.
I Coríntios 10.12 - Marcos 14.38 - Romanos 12.3 Tessalonicenses 5.17-22 - Hebreus 2.1-3
PASSO 11: Procuramos através da oração e da
meditação melhorar o nosso contato consciente com
Deus, pedindo apenas para conhecer a Sua vontade
para nossas vidas e força para realizá-la.
Colossenses 3.16 - João 4.13-14 - Romanos 8.2628 - Gálatas 2.20 - Filipenses 4.6-9 - Tito 3.1-7
PASSO 12: Tendo experimentado um despertar
espiritual como resultado destes passos, procuramos
levar esta mensagem a outros e praticar estes
princípios em todos os aspectos da nossa vida.
Gálatas 6.1 - 1 Coríntios 9.18-20 - 1 Coríntios 15.10
- 1 Timóteo 1.12-16
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