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EDITORIAL

CHARGE

Manhuaçu no caminho
certo, é agora ou nunca
Eu quero contribuir para passar Manhuaçu a limpo, não
dá para conviver com tanta passividade dos vereadores,
quem nunca fez nunca fará em (sete) 7 anos não fizeram
nada, você acha que irão fazer alguma coisa em um ano?
É uma vergonha o que fazem com o IFET que foi aprovado
pela Presidente Dilma há uma corrente em Manhuaçu
trabalhando para não fazerem a obra, veja o que Manhuaçu
pode perder com isso, centenas de funcionários com bons
salários ajudando a economia municipal, outras centenas
de jovens estudando aqui ao invés de saírem da cidade. A
máquina municipal está emperrada a corrupção
generalizada na administração, está chegando às eleições
municipais oportunidade que o povo tem de trocar os
políticos que não deram certo e colocar pessoas que amam
a cidade. Em outubro desse ano cada cidadão
manhuaçuenses tem o dever de ajudar Manhuaçu livrar-se
dessa gente de uma vez por todas. Precisamos pensar em
outro hospital para a região abrir as oportunidades de
médicos que desejam vir para Manhuaçu e são impedidos,
a região necessita de planos de saúde mais baratos como
existe em outras cidades maiores, precisamos eleger
deputados que residam na cidade, precisamos fortalecer
o comércio local, o próximo prefeito (a) deve começar
logo a planejar a nova Manhuaçu com uma sede municipal
que atenda com dignidade os munícipes e que as portas
da prefeitura sejam abertas das 8 às 18 horas, que o sistema
seja todo informatizados inclusive a planta municipal. O
povo precisa parar de pensar que só os jornais têm a
responsabilidade de denunciar a responsabilidade é de
todos, quanto mais cidadãos se conscientizarem da
necessidade de acabar com a corrupção no poder público
melhor será o nosso futuro.
Parabéns ao nosso Ministério Público que não se
corrompeu e não foi omisso como a câmara municipal,
parabéns aos promotores e juízes e principalmente a Dra
Geaninni que está à frente das apurações. Senhora
promotora com certeza Deus a recompensará pelo bem
que a senhora já fez pelas gerações futuras, que encontrarão
mais merenda escolar, mais creches, mais escolas, mais
empregos tudo isso causado pelo fechamento dos ralos,
por onde escoavam os nossos recursos.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas

Ao Jornal das Montanhas
Que saudade do Adejair e Sergio Breder, é que eu
não posso esquecer o que de bom eles fizeram, não
sou daqueles que pisa no prato em que comeu.
Principalmente quando se fala Sérgio Breder em
termos de obras em bairros, tais como: Matinha,
Engenho da Serra, Santa Terezinha, Santana, São
Vicente, Nossa Senhora da Aparecida, Petrina, Bairro
Santa Luzia, São Francisco de Paula, Bela Vista,
Lajinha, Ponte da Aldeia e em todos os distritos.
Em todos os distritos foram feitas várias melhorias
dentre elas águas 100% tratadas, quadras, PSFs,
creches, campo de futebol muro de contensão, e após
Sérgio Breder, o prefeito Adejair continuou uma
sequência de melhorias principalmente na área central
da cidade como a troca de calçamento, melhorias em
várias ruas, iluminação e nesta troca reaproveitou os
paralelepípedos para fazer outro calçamento que teve
o acompanhamento do vereador do distrito.
Vila Nova Manhuaçu
Osvaldino Fagundes.

Sei que vocês são imparciais e acho que existe
uma enquete sobre a fonte nova da ponte de
cimento, que induz pessoas a votarem contra
.Concordo com todos que votaram sim, pois a
fonte agora ficou linda, poucos sabem que
existem verbas direcionadas para melhorar a
beleza cênica de uma cidade. Se uma cidade não
utilizar, é direcionado para outras. JM1 é 10.
José Antônio Moreira
Ao Jornal das Montanhas
Por que as autoridades não fazem nada por
nós? Só fazem vista grossa para os desmandos
que acontecem no Bairro. No Bairro tem casas
de show cujas atividades muito barulhentas
começam nas quarta-feiras, consumo de droga,
roubo, bebida ao volante...e as autoridades nada
fazem.
Moradores do Coqueiro
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Amigo da onça
Votação na câmara de Manhuaçu,
quem te viu e quem te vê, não acreditei
no que me contaram que aconteceu na
câmara municipal de Manhuaçu. Como
pode um amigo trair o outro assim,
como foi nessa votação de pedido de
abertura de processo de cassação do
prefeito Adejair Barros, comentou um amigo de Adejair.

Osvaldo Dutra
Dizem que Osvaldo Dutra não aceitou o cargo de secretário
de obra, porque o prefeito não aceitou suas exigências, que
eram trocar o pessoal da legislação e carregado de obras sem
poder de decisão Osvaldo desistiu do cargo.

Eliana Calmon X Aurélio Mello

Associação do Bairro Coqueiro
elege nova diretoria
A nova diretoria também está com a proposta de reunir
com os moradores de cada rua, para discutirem as ações que
venham atingir a meta que é a de implantar o projeto "Vizinhos
Protegidos", bem como estudar medidas com relação ao
trânsito e policiamento permanente. "Estaremos discutindo
com o Comando de Policiamento da Cidade a implantação de
um Posto de Policiamento Comunitário (PPC) e, ainda o plano
de um local para registro de ocorrência da área da Baixada”,
ressalta o presidente eleito.

População de Manhuaçu revoltada
Há na população de Manhuaçu certa revolta, inúmeros
recadinhos e comentários chegam a toda semana em nossa
redação, os reclamos são diversos. Educação, saúde, falta de
medicamentos, não pagamento do Fundeb, funcionários que
não recebem o que tem direito, mordomia para alguns
funcionários que fazem o jogo do poder.
Há reclamação para todos os gostos veja esse: “Gostaria
de saber sobre o concurso público de 2004 realizado pelo Sr.
Mário Assad que saiu sem efetivar ninguém. O Sr Sérgio
Breder nada fez, o Sr. Adejair de Barros não se lembrou. Vamos
ver o Sr. Renato pois já vão completar 8 aninhos e já estão
preparando novos candidatos. Senhores aguardem nossa
resposta nas urnas”. Comentou Ediniz Lauriano Pires

Alguns militantes sentindo que o PT
pudesse negar a candidatura do
Dr. Guliver para a eleição de 2012
fizeram um manifesto de apoio
Nós, simpatizantes, filiados (as) do Partido dos
Trabalhadores, PT de Manhuaçu, imbuídos dos ideais de
luta das organizações sociais, sindicais, comunidades
eclesiais de Base, intelectuais, entidades filantrópicas, etc.,
que norteiam nossa esperança na construção de uma
sociedade mais justa, fraterna e igualitária, manifestamos
nosso total e irrestrito apoio à pré-candidatura do
companheiro Dr. Guliver, para o cargo de Prefeito de
Manhuaçu nas Eleições de 2012.
Guliver Prefeito, e fazer Manhuaçu se tornar a POTÊNCIA
que naturalmente é na região e até mesmo no País, haja vista
nossa força na agricultura, especificamente do CAFÉ. APOIO
AO MANISFESTO: Silaib, Salazar, vereador Chico do
Juquinha, Rusinei, João Amancio, Dr. Luiz Carlos Leitão, Juca
Miranda Marolo.
O manifesto está aberto a adesões de correligionários e
simpatizantes, tudo pela unidade e prosperidade de
Manhuaçu.

Saúde de Manhuaçu
Os problemas de Manhuaçu não param, depois da
corrupção no SAAE e no SAMAL o problema agora é na
secretaria de saúde as irregularidade com superfaturamento
de peças, mão de obra e serviços, pagamento de horas extras
não trabalhadas, motorista que recebem diária sem viajar, e
muitos remédios com datas vencidas.
O povo pergunta se os remédios não foram comprados
com datas vencidas porque não foram distribuídos nos
postos de saúde, já que centenas de pessoas ao procurarem
medicação nos postos as resposta é sempre a mesma, está
em falta. Quem poderá nos socorrer? Em primeiro lugar o
ministério público que já está nos socorrendo e depois as
eleições de outubro deste ano.

afastamento do responsável, em casos de maus-tratos,
opressão e negligência, até a detenção de um a seis meses
dos pais que deixarem, sem justa causa, de prestar assistência
moral ao filho menor de 18 anos de idade.
Na justificativa da proposta, Crivella reconhece que “a lei
não tem o poder de alterar a consciência dos pais”, mas
argumenta que ela “pode prevenir e solucionar os casos
intoleráveis de negligência para com os filhos”.
Para o senador, a Constituição Federal e o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) já prevêem implicitamente o
dever dos pais de prestarem assistência moral aos filhos.
No entanto, Crivella acredita que é necessário deixar o
assunto mais claro no texto da lei, uma vez que a ideia não
tem sido adotada amplamente pela Justiça.

Família faz mais um apelo para
encontrar músico desaparecido
Alvo de 9 entre 10 juízes, e também do ministro Marco
Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que não
aceitam seu estilo e determinação, a ministra Eliana Calmon,
corregedora nacional da Justiça, manda um recado àqueles
que querem barrar seu caminho. "Eles não vão conseguir me
desmoralizar, isso não vão conseguir."
Calmon avisa que não vai recuar. "Eu estou vendo a
serpente nascer, não posso me calar."
Na noite de segunda feira, 9, o ministro do STF disparou a
mais pesada artilharia contra a corregedora desde que ela
deu início à sua escalada por uma toga transparente, sem
regalias.
No programa Roda Viva, da TV Cultura, Marco Aurélio
partiu para o tudo ou nada ao falar sobre os poderes dela no
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). "Ela tem autonomia?
Quem sabe ela venha a substituir até o Supremo."
Ao Estado, a ministra disse que seus críticos querem ocultar
mazelas do Judiciário.

Apontado doleiro, COAF reforça
denúncia de Eliana Calmon no CNJ
O presidente do Conselho de Atividades Financeiras,
Antonio Gustavo Rodrigues, ao acusar um doleiro de
responsável por movimentações atípicas no Tribunal
Regional do Trabalho RJ, no montante de 282,9 milhões de
reais, fortaleceu a denúncia formalizada pela ministra Eliana
Calmon no Conselho Nacional de Justiça.

Pode Fechar
Não será surpresa para mim - é o tititi - se depois de anos e
anos salvando vidas, a informação que me foi passada é de
que a SOMIREHU - Sociedade Missionária de Recuperação
Humana - poderá fechar as portas e com razões de sobra. É
que pela lei, nem chamar a atenção de um jovem se pode
mais, qualquer coisinha eles chamam o Conselho a Promotoria
e quem faz caridade acaba se dando mau. A SOMIREHU
sempre foi mantida parte pela 1ª Igreja Presbiteriana e pela
comunidade. Ali tinha em épocas passadas, cerca de 100
jovens, saiam dali homens feitos para a vida... ficou difícil
fazer caridade! Se vier a fechar mesmo o Desafio Jovem
poderia até arrendar o prédio da SOMIREHU já que o Desafio
Jovem cuida de dependentes químicos e alcoólatras.
SOMIREHU uma instituição de grande credibilidade na cidade
e região...só têm feito o bem!

Congresso ameaça punir pais por
“abandono moral”‘
De autoria do senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), o projeto
que está pendente de apreciação em caráter terminativo na
Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado, define
como “abandono moral” a ausência física dos pais quando
solicitados pela criança, a falta de orientação quanto à
escolha profissional, e até a falta de “solidariedade e o apoio
nos momentos de intenso sofrimento ou dificuldade”.
O texto impõe ainda a obrigatoriedade dos pais educarem
os filhos de acordo com o contexto social em que a criança
vive, respeitando valores culturais, morais, éticos, artísticos
e históricos.
As sanções propostas pelo autor do projeto vão desde o

A família do músico Vinícius Maia
Carvalho vem a público e faz mais um apelo
sobre o paradeiro do jovem que está
desaparecido desde o último dia 11 de
janeiro, quando se envolveu num acidente
e se embrenhou pelas matas nos arredores
da ponte sobre o Rio Doce, Km 151 da BR
262, município de Rio Casca.
Segundo uma prima do músico, a família
esta inconsolável e avisa que Vinícius
passa por uma crise depressiva.
Vinícius mede 1,90m e pesa 85 quilos.
Quem souber de alguma informação que acione os telefones
(31) 9243-1426/ (31)9607-4490

Manhuaçu: Novo secretário de obras
O novo Secretário de Obras de Manhuaçu, Engenheiro
Francisco Antônio Vallory Nunes, foi empossado pelo Prefeito
de Manhuaçu, Renato Cezar Von Randow, na manhã de quartafeira, 18. O cargo era ocupado por José Maria Dornelas que
ficou interinamente após a renúncia de José Carlos dos Reis.
Francisco Vallory Nunes é engenheiro lotado na Secretaria
de Obras Públicas e tem conhecimento dos setores da
Administração Municipal. Além de graduado em Engenharia
Civil pelo Finam(RJ), é pós-graduado em Planejamento Urbano
(UFV) e em Construção Civil (UFMG). Com este curriculum
aguardamos melhoras URGENTES!!!

Comandante Rhodes fala das reformas no
Posto de Policiamento do Centro
O Posto também sofrerá modificações
em sua iluminação, deixando-o mais
aprazível. “Quando o ambiente está mais
limpo ou ajustado, acaba espantando
para outros locais tudo o que é ruim”,
observa o comandante Rhodes.
Outro aspecto abordado pelo
comandante do 11º BPM é que os
policiais que forem prestar serviço junto
ao PPC passarão por uma qualificação.
“Sargento Goulart será o responsável
pelo Posto de Policiamento do Centro.
Ele quem estabelecerá contado com todos os comerciantes e
cidadão. Essa é uma nova metodologia que estamos
implantando e vamos chamar a comunidade para participar
deste processo”, convida o Coronel Rhodes.

Agradecimento
Caro amigo Ailton Motorista do Sérgio Breder, venho por
meio desta agradecer seu empenho junto ao serviço de saúde,
onde conseguiu que minha mãe fosse atendida em Manhuaçu
e posteriormente transferida para BH onde conseguimos que
ela fizesse seu tratamento e agradecemos muito sua atitude
junto as autoridades. Agora ela está em casa e muito bem,
queremos também te agradecer, pois sabemos o quanto você
lutou junto ao Sérgio e Adejair para que nossa rua ganhasse
calçamento aqui em Vila Nova.
Maria G. Celestina
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Defesa Civil estadual a
caminho de Muriaé

CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca

Sejamos Radicais
Nos tempos da Guerra Fria, um jovem comunista
entregou uma carta à sua noiva, explicando por que
não podia continuar o noivado. O pai da moça
entregou a carta a Billy Graham, que lhe deu
publicidade. Eis alguns trechos:
"Nós, comunistas, não temos tempo para ir a
cinema ou concertos. Temos sido chamados de
fanáticos. E somos. Nossa vida é dominada por um
grande fator, que se sobreleva, a luta pela revolução.
Nós, comunistas, temos uma filosofia de vida que
dinheiro nenhum pode comprar. Temos uma causa
pela qual lutar, um propósito definido na vida, e
subordinamos nosso eu insignificante a um grande
movimento da Humanidade (…). Há uma coisa a
que me dedico, com o máximo fervor, e isso é a
causa do comunismo. Ele é a minha vida, meu
negócio, minha religião, meu passatempo, minha
namorada, minha mulher, meu segredo, meu pão e
minha carne. Durante o dia, dedico-me a isso; e à
noite, quando durmo, sonho com isso. Seu domínio
sobre mim cresce com o passar do tempo e não
diminui. Por conseguinte - dirigindo-se à sua noiva
-, não posso manter uma amizade, um caso
amoroso, nem mesmo uma conversa, sem
relacioná-los com esta força que dirige e guia a
minha vida. Avalio as pessoas, os livros, as ideias e
as ações, de acordo com a maneira pela qual
influenciam a causa comunista e pela atitude para
com essa causa. Já fui preso por causa das minhas
ideias e, se for necessário, estou pronto para
enfrentar um pelotão de fuzilamento" (BRIGHT,
Bill. Revolução Já! São Paulo: Cruzada Estudantil
e Profissional para Cristo, 1969, pp. 174-175).
O reino de Deus tem essa prioridade em nossas
vidas? Você já optou pelo Reino com R maiúsculo
como sendo sua prioridade número 1?
Pr. João Soares da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

PIÚMA-ES
Aluga-se Apt. 2 e 3 q (suíte)
Local privilegiado a 150 m da praia
(32) 91029012 TIM
(32) 99846000 VIVO
(32) 34217000

Ninguém deve se
envergonhar por
descobrir ter estado
errado a vida inteira;
isso significa que a
pessoa está mais
madura e mais
inteligente hoje do
que ontem".
Johathan Swift
"Algo só é impossível
até que alguém
duvida e resolve
provar o contrário."
Albert Einstein
"É preciso
emprestar-se aos
outros e dar-se a si
mesmo."
Montaigne
“A primeira
condição para ser
alguma coisa é não
querer ser tudo ao
mesmo tempo.”
Tristão de Ataíde
“Nada é mais difícil,
e por isso mais
precioso, do que ser
capaz de decidir.”
Napoleão Bonaparte
"A vida só pode ser
compreendida
olhando-se para
trás, mas só pode ser
vivida olhando-se
para a frente."
Soren Kiekegaard
"Se você passa a
vida dizendo
exatamente o que
pensa, depois não
venha se queixar."
Millôr Fernandes
"Toda beleza,
quando fora de
lugar, deixa de ser
beleza."
Voltaire

Uma equipe da Defesa Civil do estado de
Minas Gerais está a caminho de Muriaé. A
informação é do deputado estadual Dr. Wilson
Batista, que ligou para o coordenador geral
do órgão no estado – Cel. Martins. Segundo
o parlamentar, o coordenador já destacou uma
equipe para dar suporte ao município nas
ações emergenciais neste momento.
A princípio o trabalho será de suporte às
famílias desabrigadas e de remoção das
pessoas dos locais de risco. Até que o volume
do rio diminua as ações serão emergenciais.
O deputado Dr. Wilson Batista falou mais
cedo também com o secretário de estado de
governo, Danilo de Castro, a fim de garantir
recursos dos cofres estaduais para reparação
dos danos causados pela enchente que
assola as famílias muriaeenses. Segundo o
parlamentar, o secretário afirmou que o
Governo de Minas está comprometido em
ajudar, mas primeiro é importante cuidar das
ações emergenciais para posteriormente
avaliar os danos.
- Neste momento é importante nos
preocuparmos em salvar as famílias deste
caos. Estamos envidando todos os esforços
necessários para que nenhuma vida seja
perdida, a Defesa Civil do estado já está a
caminho. O Danilo (de Castro) já nos garantiu

que Muriaé não será desamparada – afirmou
Dr. Wilson.
É importante lembrar que os atingidos
façam as NOPRED – Notificações Prévia de
Danos e também o AVADAN – Avaliação de
Danos, documentos oficiais que vão para os
Governos de Minas e o Federal os quais
passam a dar assistência ao município para
ajudar na solução dos desastres.

Programa Minha Casa Minha Vida é
anunciado mais uma vez na Câmara
Os políticos de Manhuaçu estão com tanto
descrédito que essa notícia de casas
populares não anima ninguém, são mais de 5
anos fazendo políticas em cima desse projeto
as pessoas não acreditam mais, nestas
pessoas que estão no poder se fizerem uma
pesquisa nas matérias publicadas falando
dessas casas os senhores(as) verão que
realmente não dá para acreditar. Caso saia do
papel mesmo vai ser outra luta, pois o déficit
habitacional de Manhuaçu deve ser de mais
de 10 mil residências o que muitas famílias
carentes tem perguntado é o seguinte: Qual
vai ser o critério de escolha dessas casas,
porque 420 casas não dá nem para começar,
já que os prefeitos dos últimos 20 anos não
se preocuparam com moradias populares.
Mais queremos dizer que sempre é bem vindo
se todos fizerem um pouquinho o problema
diminui. “Alegria do projeto Minha Casa
Minha Vida que já foi debatido aqui por
diversas vezes agora está em fase de
implantação real e além das 240 casas
oferecidas no projeto social ouve a
possibilidade de ampliação para 320 casas,
então teremos mais 80 famílias em um novo
lar isso com certeza é uma noticia ótima”.
Comentou a secretária de Ação Social Dra.
Beatriz.

Secretária de Ação Social Dra. Beatriz.
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Prefeito Renato completa 30 dias
Por Devair Guimarães
de Oliveira

O Detetive Zinho
O Detetive Zinho estava em seu quarto arrumando suas
coisas de detetive, quando ouviu um grito pavoroso:
- Aaaiiiii!
Zinho saltou da cama, pegou sua lupa e seu chapéu, e
abriu a porta do seu quarto. Daí ouviu o grito de novo:
- Aaaiiiii!
Zinho quase se assustou. Mas aí lembrou-se que um
verdadeiro detetive não se assusta. Engoliu o susto em
seco e pegou um desentupidor de pia que estava no
corredor. Com o desentupidor debaixo do braço ele se
sentiu mais confiante para enfrentar aquela ameaça terrível.
E pôs-se a investigar de onde viriam os gritos.
- Aaaiiiii!
Era o grito pavoroso de novo. Zinho já estava no alto da
escada quando decidiu pegar mais uma arma: entrou no
quarto da mãe e saiu de lá com um sutiã na mão para usar
como se fosse estilingue. Testou o suti-estilingue e...
funcionava. Lançou uma bola de meia longe. A bola bateu
no espelho do corredor, voltou e bateu na cabeça de Zinho,
que ficou meio atordoado. O que mostrava que o sutiestilingue funcionava.
- Aaaiiiii!
Quanto mais descia a escada mais pavoroso o grito
ficava. E o detetive Zinho resolveu se armar de um tênis
largado pelo irmão mais velho bem no pé da escada. O
tênis estava muito sujo e Zinho fez a besteira de cheirar o
tênis do irmão.
- Arrgghh! Que chulé! – disse Zinho tapando o nariz.
Era mais uma arma perfeita contra o que quer que fosse
que estava causando aqueles gritos de medo. E por falar
em grito:
- Aaaiiiii!
Passando pelo banheiro no corredor o detetive Zinho
entrou. Pelo barulho que fez deve ter derrubado um monte
de coisas lá dentro. E saiu armado de papel higiênico (para
amarrar o inimigo), uma escova de dentes (caso ele esteja
com mal-hálito) e um rodo (que podia ser usado como
espada ou coisa assim).
Carregado com todos esses apetrechos o detetive Zinho
ouviu novamente:
- Aaaaaahhhhhh!
O grito tinha ficado ainda mais pavoroso. E finalmente
Zinho pode identificar de onde vinha o grito: da cozinha.
Aproximou-se com cuidado da porta da cozinha, que
estava fechada. O detetive Zinho ainda se lembrou de
pegar um espanador que estava numa mesinha perto da
porta. Por um segundo ou dois hesitou. Devia mesmo
entrar? Que terríveis perigos o aguardavam atrás daquela
porta.
- Aaaaahhhhhhhh!
Quando ouviu esse último grito não teve dúvidas: ele ia
fazer o que tinha vindo fazer. E chutou a porta da cozinha
com tanta força que ela se abriu estrondosamente. Pode
ver então sua irmã mais velha em cima de uma cadeira. A
irmã olhava para o lado e deu mais um grito horripilante:
- Socoorroooo!
Que terríveis monstros marcianos atacavam a cozinha
querendo raptar sua irmã? Que perversos bandidos
assaltavam a casa em busca dos doces que sua mãe tinha
feito para o jantar? Que cruéis monstros sanguinários
invadiam a casa prontos para sugar todo o leite da geladeira
até a morte?
O detetive Zinho tentou manter a calma. E reparou que
sua irmã olhava para baixo. Estalou os dedos e concluiu
brilhantemente:
- Ahá! O que está assustando minha irmã deve estar no
chão!
Então o detetive aproximou-se do ser maligno que estava
causando todo esse terror em sua parente tão próxima.
Armado com todos os objetos que pegou pela casa ele
não tinha medo, não podia falhar.
E foi então que ele chegou bem perto e pode ver, ali no
chão limpo da cozinha... uma barata.

Sabemos
que
a
convivência amistosa dos
poderes é o princípio
fundamental para o avanço
da democracia, para garantir
os interesses populares e
nessa relação amistosa,
respeitosa do governo
considerada cada vez mais
nessa casa legislativa com
incentivo da população,
principalmente
assim,
quando a cidade vê algumas
expectativas por um trabalho
bem feito. Como todos sabem
no dia 15 de dezembro a
pouco mais de um mês, fui
bruscamente comunicado do
afastamento do prefeito
Adejair Barros, através da
decisão da justiça de
Manhuaçu, a partir de uma
ação de improbidade
administrativa do Ministério
Público contra ele e mais
quinze pessoas. Cheguei ao
mais importante cargo do
município
com
responsabilidade
e
compromisso de cuidar da
maior cidade de toda a região,
fomos aceito pelo povo e nos
esforçamos em deixar essa
cidade bem, é preciso dizer
que não fujo do meu
compromisso sei que tenho
a
competência
e
responsabilidade que o
cargo exige, sei também que
tenho bons amigos e
parceiros aliados honestos e
trabalhadores para me ajudar
nessa missão, a verdade é
que os primeiros dias não
foram tão fáceis alguns
tentaram tirar de mim esse
cargo, a incendiar o governo,
mas com a benção de Deus,
com amor da minha família e
amigos sinceros consegui
sair desses obstáculos e
consegui fazer o que tinha
que ser feito, entre os meus
primeiros atos fui para a
prefeitura e liberei o 13º
salário para os servidores os
quais já deveriam ter
recebido, promovi uma
importante reunião com
todos e pedi apoio de cada
um, com tudo meus amigos
não fugi da missão que me
foi dada, foi também no
primeiro dia que recebi a
renuncia do primeiro
secretário.Recebi também a
renuncia do secretario de
obras convidei então José

Prefeito Renato discursa na câmara de Manhuaçu

Plenário da Câmara

Mesa diretora da câmara

Dornelas que já conhecia as
rotinas de secretário e
entreguei a secretaria de
obras, começaram a surgir
problemas, ele me procurou e
falou que ia renunciar se não
desse
condições
de
administrar, determinei que
tomassem medidas que
achassem necessárias para o
cargo ocupado com total
liberdade, afinal o SAMAL é
independente aqui em
Manhuaçu, ao mesmo tempo
que cobrei providência
autorizei que assumisse a
usina, também fiz cobranças,
a cidade estava suja, imunda,
determinei a coleta de lixo por
todo o lado,
fomos
comunicados da dificuldade
na sede da usina de lixo,
também
tomei
as
providências, complicando a
situação foram entregues ao
senhor Eitor dados postando
abandono e desrespeito as

normas ao que estava
acontecendo, informação
sigilosa infelizmente vazou,
contudo os problemas
passaram, no mesmo dia a
policia militar recebeu a
denuncia de um determinado
jornal que publicava as ações
que estavam acontecendo
nos causando transtorno,no
SAAE encontrei com o
engenheiro e pedi relatório
detalhado do que aconteceria
em relação as denúncias que
estão sendo apuradas pelo
ministério público, estou
cobrando resposta em relação
a realidade do SAAE, temos
bons funcionários no SAAE,
mais temos que eliminar
aqueles que pensam que
podem fazer o que querem,
agora se os senhores acham
pouco, vários moradores de
vários bairros, sofreram com a
falta de água nos bairros, mas
descobrimos que o registro de

Por Emílio Carlos
Prefeito Renato e seu secretariado

água foi fechado de
propósito, determinei a
pesquisa para descobrir
quem tinha fechado os
registros de água, e pode ter
a certeza que vamos
descobrir quem foi e vamos
tomar as providências
necessárias, essa pessoa ou
pessoas geraram prejuízo aos
cofres público, milhares de
litros de água gastas para
nada, enquanto muitas
famílias passaram três, quatro
dias sem água, viu que
responsabilidade, e quando
foi verificado descobrimos
que faltam peças, abri um
processo de recuperação
imediatamente e hoje vários
materiais foram restituído e
vamos fazer o possível para
não faltar água em
Manhuaçu, encaminhamos
para essa casa e foi aprovado
um novo projeto de lei
renovação de contrato, fazer
um concurso publico e fazer
um plano de salário que os
funcionários estão pedindo
há vários anos, e se for
compromisso do presidente,
de quem já sofrendo na pele a
ordem democrática. Na
educação, em uma reunião
com secretário Eduardo
Portilho durante três dias
consecutivos apresentou as
dificuldades e ao invés de
fazer pequenas reformas
vamos fazer uma reforma
geral, autorizei também a
compra de 70 computadores
para as escolas da rede
municipal, autorizei também
reformas em prédios que
estavam em ruínas, determinei
novas licitações para
máquinas e caminhões, já
estamos nos preparando para
começar o patrolamento nas
estradas com uma máquina e
quatro caminhões para serem
feitas devidamente a abertura
das caneletas para tirar a água
empossada, quero contar
com o apoio de cada vereador
e da população, logo no
primeiro dia do cargo veio um
temporal que arrancou
árvores e fios elétricos de
vários bairros, durante a
noite e nas primeiras horas
do dia eu determinei que a
defesa civil comprasse 500
telhas e só entregamos para
aquele que realmente
precisava, como prefeito
pressionado e até induzido
teve gente querendo que eu
colocasse coisas que não
precisava nos bairros e eu
coloquei somente o que
precisava,fui aos bairros
deduzi que os problemas e o
impacto do temporal sempre
aterroriza os moradores, os
nossos problemas nós
resolvemos com a ajuda dos
nossos funcionários, não
deixando de contar com o
apoio do diretor de obras
para conter barrancos e
muros.
Quero aproveitar o
momento agradecer a Beatriz
valeu sua ajuda.
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Veja o que falam algumas lideranças políticas de Manhuaçu
Com o afastamento do prefeito Adejair Barros e alguns
funcionários em consequência das denúncias de
corrupção no SAAE e outras irregularidades que estão

sendo apuradas pelo Ministério Público, Manhuaçu ficou
em uma situação atípica e são muitos os boatos que
ouvimos diariamente pela cidade e com isso a população

sofre. Diante da situação política em que se encontra
Manhuaçu, fomos ouvir a opinião de algumas e
lideranças municipais.

A Voz do Povo: Em sua opinião qual é a atual
situação política e administrativa de Manhuaçu?
Jorge Salazar, líder
comunitário – Ainda está no
mesmo modelo, penso que a
mudança virá nas eleições de
2012, onde os eleitores vão ter
consciência do desgaste
político atual, aí vou acreditar
que a política de Manhuaçu vai
ser mudada, não esquecendo o
eleitor do que está acontecendo
no momento, temos aeroporto
que foi feito e não está
funcionando, temos uma
rodoviária que está em local
inadequado
precisando
urgentemente ser mudada.
Vemos que hoje Manhuaçu tem asfalso (Falso asfalto) para
todo lado sem encanamento de esgoto, Manhuaçu tem muitos
problemas para serem resolvidos, a mudança da política vai
acontecer em outubro deste ano se a sociedade, os eleitores
tiverem antenados no que está acontecendo no momento
atual.
Dorca Pires de Carvalho,
presidente do PT de Manhuaçu
– É caótica, é uma situação
lastimável e na nossa
concepção de Partido dos
Trabalhadores eu lamento
assistir a história do que vem
acontecendo em Manhuaçu os
desmandos, são obras que
começam e não terminam, obras
são desmanchadas e depois se
faz outra obra, e não se tem
noção para onde vai o dinheiro
público, aliás eu acho até que
seria de bom censo a prefeitura
perdoar dando descontos nos
impostos para todo morador de
Manhuaçu justamente para compensar essas obras que as
vezes são feitas e depois são desmanchadas sem nenhum
controle, Manhuaçu já vem nessa, não vou dizer apenas
nessa batalha, num desmando mesmo numa falta de controle
total do que é uma administração pública, porque não tem
planejamento e aí o quê que fica? Fica o caos que estamos
assistindo e há muito tempo não é de agora não, eu acho que
as pessoas não podem perder a memória, todos sabem que
nós passamos por esse problema em 1999 e 2000, e eu acho
que a história de Manhuaçu é triste precisamos fazer essa
cidade ser mais feliz e mais alegre.
Silvério Afonso Júnior
(empresário)- O momento
político de Manhuaçu volta a
ser conturbado novamente,
infelizmente depois de alguns
anos de instabilidade política
voltamos a passar por esse
processo, afastamento de
prefeito, denúncias de
corrupção, omissão de ambas
as partes tanto do executivo
quanto do legislativo, e a gente
fica apreensivo porque não
queremos que Manhuaçu volte
para aquele problema de caça
prefeito, volta prefeito, afasta
prefeito novamente, justiça,
acho que nossos políticos
quando forem eleitos pelo povo têm de assumirem com

responsabilidade com dignidade e honra, lamentavelmente
através das denúncias no Ministério Publico sabe-se que a
coisa anda complicada aqui em Manhuaçu tanto no SAAE
quanto SAMAL, infelizmente isso foi passado a Câmara
Municipal de Manhuaçu e ela diz não ter tido a noção dos
fatos, essa conversa a gente cansou de escutar nos bastidores
nas ruas, isso vem sendo dito a vários anos, mais ou menos
5 ou 7 anos atrás desde o primeiro mandato da atual
administração que foi de 2005 a 2008 a gente lamenta, porque
a câmara vem passando por tudo que está acontecendo e os
vereadores aprovando contas e ninguém via nada? Ninguém
sabia de nada? Fico surpreso quando vejo o pronunciamento
do prefeito Renato da Banca, agora ele falando que a situação
do SAMAL e do SAAE é complicada ele era o Presidente da
Câmara e não tinha ciência disso? Ninguém viu, ninguém
sabia de nada? Os vereadores foram eleitos para fiscalizar o
executivo, fico muito preocupado, eu espero muito que a
câmara tome providência, agora com as duas CPIs que foram
abertas, nós como cidadãos como eleitores temos que cobrar
isso dos nossos representantes e exigir deles que nos
apresente a realidade, nós estamos querendo a realidade e
quem for o responsável pelos desvios pelos escândalos que
estão acontecendo e sendo comprovado que sejam
responsabilizados nós não podemos ficar esperando a vida
inteira pelo Ministério Público tomar atitude, o juiz eleitoral
que tem que vir tomar atitude? Cargo Administrativo é
problema político tem que resolver pelos nossos políticos
que foram eleitos para tomar essas providências.
Advogado Alex Barbosa de
Matos, presidente do PDT e da
Comissão de Ética da OAB/
Manhuaçu – Na verdade a gente
lamenta muito o quadro político
que
Manhuaçu
enfrenta
atualmente isso porque todos os
fatos que têm sido denunciados
pelo Ministério Público através de
ação civil pública que está ajudando
a justiça local ocorreram já há algum
tempo, não são fatos que estão
ocorrendo agora, são fatos que
aconteceram no passado que tem
o reflexo agora no presente, e a
gente espera que as autoridades
tenham condições de apurar e
adotar as medidas cabíveis, eu também lamento muito porque
no decorrer desses últimos anos a nossa câmara municipal de
vereadores tem se comportado de forma tão omissa ouve uma
indagação vários fatos eram de conhecimento público e fatos
denunciados hoje já eram denunciados naquela época só que
nada foi tomado de providência, nós sabemos que ocorreram
fatos que chegaram ao conhecimento e simplesmente ninguém
tomou nenhuma providência afim de apurar, entendemos que
hoje a câmara municipal deve adotar uma postura mais ativa
visando através das CPIs que foram instauradas a apuração
devida com as consequentes punições àqueles que se
envolveram em atos ilícitos, nós estamos aí diante de denúncias
de desvio de verbas em duas autarquias além de desvio
envolvendo Secretaria da Administração Municipal de
Manhuaçu esperamos que os vereadores diante da postura
adequada e legal do ministério público tenham também a
coragem de fazer o mesmo apurar, e apontar cada um daqueles
que estão envolvidos e aplicar a cada um deles as punições
previstas por lei.
Wilson Guimarães Pacheco (Tuca) (Presidente do
Democratas/Manhuaçu)- Eu sou povo, estou no meio do povo,
penso que o município está muito cansado, nós não
conseguimos nada há muito tempo, Manhuaçu não consegue
uma obra diferente não consegue nada porque os políticos

estão cansados, sem motivação
o povo não está vendo
vantagem nestes políticos que
aí estão e o que precisa é
mudança de governo, uma
mudança radical trocar as velhas
cabeças por mentes diferentes,
mente nova, pessoas que não
tem
compromisso,
comprometimento com ninguém,
temos que pensar no povo e
pelas vozes que ecoam nas ruas
o desejo é mudança que virá com
nova mentalidade, nova política,
com uma nova vida os políticos
que já passaram pela prefeitura
jamais vão resolver o problema,
a Cici já passou pelo governo e
foi um desastre todo mundo sabe disso. Agora Manhuaçu
está aí essa confusão, tem que ter gente nova, estes políticos
que aí estão são bananeiras que já deram cacho, já deram o que
tinham de dar e não resolvem mais nada para nossa cidade.
Veja a câmara de vereadores de Manhuaçu com dez
vereadores durante todos estes anos foram coniventes com
a situação, todos eram situação nunca foram oposição, você
nunca viu uma denúncia das muitas irregularidades que
vieram à tona agora, nunca olharam nada porque estava todo
mundo do mesmo lado o prefeito fazendo tudo e aprovando
tudo a câmara foi omissa esse tempo todo, o próprio PT que
era realmente oposição, nunca se manifestou em votar nada
contra, sempre votou nas mesmas coisas que o prefeito pedia
até mandar dinheiro para time de futebol, verba irregular
aprovada pelos vereadores, inclusive o PT votou, os caras
que são contra que estão do lado da Cici todo mundo votou
a favor dos projetos da prefeitura ninguém salva disso aí
não, agora depois que a promotoria agiu tomou as
providências, estão aí querendo mostrar serviços, estão
vendo que as coisas não estão bem aí começam a escolher
lado, mas na realidade mesmo estava todo mundo quieto
ninguém falou nada, ninguém viu nada e estamos no
finalzinho do governo de oito anos só agora que estão
aparecendo umas coisinhas, e os sete anos para trás tudo foi
paz? Agora estão cada um correndo para o seu lado, cada um
tem seus interesses próprios. Será que eles não sabiam? Se
não sabiam disso vão me desculpar, uma câmara sem utilidade
nenhuma, ela nunca foi útil para a população, foi preciso de a
promotoria tomar providência, a lei, a justiça tomar
providência para todo mundo acordar, para todo mundo ver
o que estava acontecendo, então o que eu tenho a dizer é o
seguinte: mudança na câmara e mudança no executivo é
mudança geral, agora é o povo que decide, sabe o que é bom,
o povo tem a voz de Deus.
Nós do grupo do Lael Varella sabemos disso e eu sou
povo também eu quero o que o povo quer, se o povo quiser
mudar, com certeza será mudado, mas se não quiser mudar
nada será mudado, é assim que vai ser. Quem manda em
Manhuaçu é o povo, não é grupo político, não é partido,
não é Varella, não é ninguém. Verdadeiramente o dono da
cidade é o povo, o que o povo quiser nós vamos fazer. Eu
acredito que a resposta será dada nas urnas nas eleições
deste ano.
O povo já sinalizou o que quer em eleições passadas, não
tenho dúvida que começa a cair uma luz sobre Manhuaçu,
assim como Muriaé nossa cidade terá voz e recursos para
fazer as grandes obras que são necessárias. Manhuaçu é a
15ª economia do Estado de Minas é um gigante na economia
graças ao seu povo trabalhador, é um povo guerreiro,
diferente, levanta cedo e trabalha muito é por isso que a
cidade está tomando esse rumo, não é pela política não, tenho
a certeza que o povo vai saber muito bem escolher quem é
que vai administrar essa cidade nos próximos anos.
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Ao Jornal das Montanhas,
Bom dia.
Conto com essa mídia para divulgar fotos em protesto contra
o que está se tornando a reserva, um tremendo lixão.
Sou nascida em Manhuaçu, e qual não foi minha decepção ao
levar amigos e crianças que moram no Espírito Santo como eu
para conhecer a reserva da AABB em Manhuaçu.
Falei tão bem de lá e fiquei com vergonha ao deparar com
tanto descaso. As crianças ficaram horrorizadas, pois estão
sendo educadas para proteger o que alguns adultos sem noção
estão depredando.
Obrigada.
MARIA ROSÁRIA DE O. SILVA

PEDIDO DE IMPEACHMENT DO PREFEITO ADEJAIR,
SOLICITADO PELO VEREADOR FERNANDO LACERDA
1ª reunião da Câmara de Vereadores
Na primeira reunião da câmara dia 19 de janeiro de 2012. Os Vereadores Jorge do Ibéria,
Teté e Chico do Juquinha foram os únicos que apoiaram a criação da Comissão
Processante, os demais votaram contra e o pedido que foi arquivado.

Márcio, muitas pessoas marcam
nossas vidas por sua presença você é
uma delas um presente de Deus para
nós. Parabéns pelo aniversário dia 16 de
janeiro, de sua esposa Halyne e suas
filhas Luhene e Heloise

Queila, que Deus continue te
abençoando ricamente é o que
desejamos pela passagem de seu
aniversário dia 6 de janeiro. Gleison e
Guilherme

Deputado Sebastião Costa defende ação
junto ao Governo Federal que vai
beneficiar todos os municípios de Minas
Gerais e também do Brasil inteiro.
Depois de promover na Assembleia
Legislativa um intenso debate sobre a
transferência de recursos da União para os
municípios, o deputado Sebastião Costa
considerou a medida proposta pela Caixa
Econômica, de simplificação da planilha a ser
apresentada pelos municípios," um avanço
importante e uma oportunidade para
reivindicar novas medidas de fortalecimento
dos municípios".
Essa nova modalidade de transferência, foi
anunciada pela própria CEF na reunião da
Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização (requerida por Costa),
quando foi informado, também, que, pelo
novo sistema, as etapas a serem cumpridas
pelas Prefeituras se reduziram de 21 para 11
as tarefas-base para conseguir os
implementos financeiros federais específicos
- uma vez que a medida atinge
exclusivamente os repasses feitos a título de
cooperação.
SIMPLIFICAÇÃO: O deputado explicou
que "a simplificação proposta se tornará
norma com uma portaria interministerial, onde
os ministérios manisfetarão sua
concordância com essa simplificação".
Presente no debate, o relator da LDO Federal,
deputado Federal Márcio Reinaldo,
manifestou sua posição favorável à
simplificação e afirmou que, caso os
ministérios não se manifestem sobre o tema
proposto, ele fará inserir no texto de seu
parecer a permissão legal para que a planilha
seja simplificada.
Ao fazer um balanço do debate solicitado
por ele, o deputado Sebastião Costa voltou
a afirmar que "são necessárias mudanças

constitucionais urgentes para que o princípio
federativo volte a vigorar nos moldes
democráticos, isto é, sem o atual
engessamento financeiro dos municípios e
dos Estados". Contudo, considerou a
medida anunciada como "um avanço
significativo, diante da extrema penúria em
que se encontram os municípios brasileiros".
Ele assinalou, ainda, que continuará "lutando
pelo fortalecimento dos municípios, que são
a base dos sistemas democráticos mas que
foram esquecidos pelos atuais gestores da
União".
Durante a reunião na Assembleia
Legislativa, também falou o presidente da
Casa, deputado Dinis Pinheiro, criticando a
concentração de recursos nos cofres da
União, e o presidente da comissão, deputado
Almir Paraca.
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Justiça acata pedido de prisão temporária e suspeitos
de pedofilia ficam detidos por mais cinco dias
O pedido foi feito na terça-feira (17/01)
pela delegada Nayara Travassos, sob a
justificativa de que a liberdade dos suspeitos
atrapalharia as investigações
A Polícia Civil de Caratinga quer manter
na prisão os seis suspeitos pelo crime de
pedofilia, presos durante a operação “contra
ataque”. O prazo da prisão temporária
terminou na terça-feira, dia 17. Conforme o
primeiro pedido de prisão, os suspeitos
ganhariam a liberdade hoje, após cinco dias
mantidos no Presídio de Caratinga. Porém, a
delegada responsável pela delegacia
especializada de orientação e proteção à
família, Nayara Travassos, entrou com um
novo pedido de prisão temporária para mantêlos no Presídio por pelo menos mais cinco

dias, afim de que dentro deste período possa
concluir as investigações sobre o caso.
A Justiça acatou o pedido da delegada e
decidiu manter na prisão os seis suspeitos. A
delegada não descarta a solicitação de uma
prisão preventiva, após a conclusão destes
mais cinco dias de detenção.
Para a delegada, a liberdade dos suspeitos
poderia interferir na apuração, tendo em vista
que ela acredita que os suspeitos tem certo
domínio sobre as vítimas e testemunhas que
estão sendo envolvidas nesta fase do
processo de coleta e checagem de
informações. A delegada também adiantou ao
jornalismo do Super Canal que o material
apreendido durante a operação está sendo
periciado. Sem dar detalhes, a delegada

Dois jovens ficam feridos em
acidente em Realeza
Dois rapazes ficaram feridos após o
veículo em que estavam sair da pista no início
da manhã de sábado (21). O acidente
aconteceu às 05h40 no km 50,1 da rodovia
BR 262, próximo à antiga fábrica de laticínios
da Copareal, em Realeza.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de
Realeza e o Corpo de Bombeiros de Manhuaçu
foram acionados por pessoas que trafegavam
na rodovia, para atenderem a uma ocorrência
de saída de pista do Saveiro placa HGH-4278
de Manhuaçu/MG que era conduzido por
Abraão Gomes Dutra, de 18 anos.

Além de Abraão, estava também no
interior do veículo Weidson Thales Mendes
Dutra, de 21 anos. Os dois jovens foram
socorridos por uma equipe de resgate dos
Bombeiros com ferimentos generalizados e
encaminhados para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA).
De acordo com testemunhas que
acompanharam o socorro das vítimas, eles
residem no Distrito de São Pedro do Avaí e
retornavam de um show sertanejo que
aconteceu em Manhuaçu durante a noite de
sexta-feira e madrugada de sábado.

4.800 cds e dvds piratas
apreendidos no Bairro Petrina
Durante operação cavalo de aço militares
depararam com a motocicleta Honda CG125
Today de cor vermelha, placa MPG-7394 de
Lajinha/MG, conduzida por Gilberto Rocha
de Oliveira, 33 anos, a qual foi abordada por
ser veículo desconhecido dos policiais e o
condutor estava utilizando uma mochila.
Durante abordagem descobriram que ele era
inabilitado e ao ser realizado busca pessoal,
no interior da mochila dele foi encontrado
196 (cento e noventa e seis) reproduções de
CD e DVD pirateadas. Diante dos fatos o
condutor da motocicleta disse aos militares
na presença de 02(duas) testemunhas que
estava retornando de Pinheiros/ Martins
Soares e confessou que estava vendendo
tais reproduções no valor de 04 (quatro)
unidades por R$ 10,00 (dez) reais. Ainda

segundo relatos do autor, a quantia de
R$33,60 (trinta e três reais e sessenta
centavos) seria proveniente das vendas dos
CDs e DVDs pirateados.
Diante dos fatos os militares deram voz de
prisão ao autor pelo cometimento do crime de
violação de direito autoral, sendo apreendidos
a mochila, as 196 (cento e noventa e seis)
reproduções de DVDs e CDs e o dinheiro
proveniente das vendas. Os policiais lavraram
o auto de infração de trânsito correspondente
e a motocicleta foi removida por estar sendo
utilizada na prática do delito.
Após estas providências os militares
conduziram o autor e os materiais
apreendidos até a Delegacia de Polícia Civil
em Manhumirim, onde foi ratificado o
flagrante.

apenas afirmou que são fortes as imagens e
demais provas do conteúdo já encontrado.
A operação da Polícia Civil denominada
de “Contra Ataque” realizada durante a
madrugada de sexta-feira (13) culminou na
prisão de seis suspeitos de envolvimento
em um esquema de pedofilia na região.
Foram detidos Cláudio Rogério Alves, de
49 anos, conhecido pelo apelido de
‘Maguila’; Celso Nunes Pereira, de 45;
Wanderlei dos Reis Paulino, de 44; Fábio
Mafra da Fonseca, de 42; Leonardo Hebert
Brandão da Cruz, de 31; e David Henrique
Cristovão Senra, de 22.
A ação policial resultou na apreensão de
6 CPUs de computadores, celulares,
preservativos, gel lubrificante, DVD e

revistas pornográficos, além de várias
carteiras de identidade, que conforme a Civil,
seriam menores de idade.
Há cerca de sete meses a Polícia investiga
o caso. Contra ataque cumpriu 11 mandados
de busca e apreensão nas cidades de Caratinga,
Santa Bárbara do Leste e Ubaporanga. As
investigações se iniciaram em julho do ano
passado, após um casal registrar queixa na
Delegacia Especializada de Orientação e
Proteção à Família alegando que, o filho deles
havia viajado em companhia de outro menor
para o Rio de Janeiro com desconhecidos.
A investigação segue em andamento. Os
suspeitos pela prática do crime de pedofilia,
assim como os menores que são possíveis
vítimas, estão sendo ouvidos.

Caminhoneiro infarta e atropela família
Um acidente trágico terminou com duas
pessoas mortas e outras duas feridas, na BR
262, em Ibatiba, no Espírito Santo. Na manhã
de terça-feira (17), por volta das 10h40, o
motorista de um caminhão-guincho sofreu
um infarto fulminante ao volante e acabou
batendo em um carro que estava no
acostamento, atingindo toda a família e
matando uma pessoa.
O caminhão-guincho - placa DDQ 7766
(Vitória) - seguia da capital do Espírito Santo
para o município de Mutum (MG). O
motorista, Carlos Afonso Lopes Pinto, de 52
anos, teria tido um infarto fulminante
enquanto dirigia e, sem controle, o veículo
foi para o acostamento do lado direito, em
direção a um carro que estava estacionado.
De acordo com a Polícia Rodoviária
Federal, o carona, Nilo Domingo da Costa,
de 64 anos, ainda tentou desviar o caminhão,
que ainda assim acabou batendo no carro.
"Ele nos informou que quando percebeu que
o veículo ia sair da pista, chamou pelo nome
do motorista, que não respondeu. Ele disse
que notou o condutor caindo sobre o
volante e então puxou a direção", informou
o agente Altoé.
No acostamento estava um Fusca - GQX
9890 (Ibatiba). O veículo teria dado um defeito
e o condutor, Delnir de Paula, 49 anos, estava
atrás dele - na parte onde fica o motor deste
tipo de carro - tentando consertar o problema,
quando foi atropelado pelo caminhão e
arremessado para cima do veículo, que foi
arrastado por cerca de 15 metros.
Dentro do Fusca estavam a esposa de
Delnir, Maria Lúcia Cabral de Paula, de 46
anos, e o neto, Gabriel de Paula Oliveira, de

seis anos. Os três foram socorridos para o
Pronto Socorro de Ibatiba, mas o motorista
morreu antes de dar entrada na unidade. A
mulher e a criança foram atendidas e
encaminhadas para hospitais de Vitória.
O carona do caminhão não sofreu
ferimentos. O local passou por perícia e o
corpo de Carlos só foi retirado do local cerca
de sete horas depois do acidente. Ele foi
encaminhado para o Departamento Médico
Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Socorro rápido não salvou condutor
Cerca de 10 minutos depois do acidente
uma ambulância chegou ao local para socorrer
as vítimas. De acordo com João Batista
Oliveira Amaral, coordenador do Pronto
Atendimento de Ibatiba, a equipe de socorro
foi acionada por alguma testemunha do
acidente e foi a primeira a chegar no local.
"Quando chegamos o motorista do carro
estava caído no chão, já desacordado. A
mulher e a criança do lado de fora, com
ferimentos, meio atônitos. O menino tinha
várias fraturas na perna, mas mesmo assim
não reclamava, não chorava, não falava. A
impressão é de que ele estava em estado de
choque", afirmou.
De acordo com Amaral, o motorista
perdeu muito sangue, pois, em função de um
corte profundo na perna, teve uma veia
rompida. A esposa dele teve um corte na
cabeça, mas permaneceu consciente. Ela foi
encaminhada para o Hospital São Lucas em
Vitória, sem saber do falecimento do marido.
O estado dela é estável. A criança foi
encaminhada para o Hospital Infantil, também
em Vitória, onde foi atendida e liberada.
Por Ana Paula Santos

Golpe pelo telefone é aplicado nos Correios
Um funcionário da agência dos Correios
de Amparo do Serra, na região de Ponte
Nova, foi vítima de golpe pelo telefone na
segunda-feira, 16, por volta de meio-dia.
O atendente de 30 anos estava
trabalhando quando uma colega chegou ao
serviço e notou que ele estava muito nervoso
falando ao telefone. Ele escreveu um bilhete
dizendo que era para ela chamar a polícia.
Quando a PM chegou, o funcionário
contou que uma pessoa ligou para a agência
procurando o responsável pelo caixa. Em
seguida, o autor disse para que ficasse calmo
e fizesse tudo que mandasse. Avisou também
que não era para falar nada com ninguém e
continuar a atender os clientes, não sair da

agência e nem fazer algum saque.
O funcionário então ouviu novas
ameaças. O golpista afirmava que se ele não
obedecesse as ordens, iria entrar na agência
dos Correios e atirar em todo mundo.
O atendente então fez quatro depósitos
bancários no valor total de 20 mil reais e ainda
uma recarga de celular de 300 reais. Ele era
orientado também a rasgar os comprovantes
após os depósitos individuais de cinco mil
reais.
Segundo os funcionários, as contas
apresentadas pertencem ao estado do Rio
de janeiro. Apesar do registro, a polícia não
descobriu a origem dos golpes.
Por Carlos Henrique Cruz
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ENQUETE
Férias 2012-1 – Leituras...
- O 1º ponto é – digamos! – de “política celestial”!
- O 2º, também, de sua “parte constitucional”!!
- O 3º, conclui, até, com “palha colossal”!!!
1 - Aberturas – § Já comentei, aqui, como minhas
férias em Mutum são regadas a leitura, e, como, numa
delas, pensei ler só a Bíblia. Talvez, eu não tenha falado
dos mais importantes: Que, há muito, eu tenho o propósito
de ler a Bíblia todo o dia, e, de uns tempos para cá, de,
também, lê-la toda, pelo menos uma vez ao ano. Teve
uma vez que, de licença, li-a, num só ano, várias vezes,
até batendo alguns de meus próprios recordes. Como
estão espalhadas minhas velhas, surradas e empoeiradas
“agendas”, fico lhe devendo “essa” informação e a da
soma de quantas vezes li a Bíblia toda, mas dou-lhe
“ESTA”: Lia-a em diversas traduções, versões e
edições, e, de muitas formas. E, bati recordes de tempo
que a fiquei lendo, numa só sentada, “levantada”, ou,
mesmo – reverentemente! –, “deitada”!!! § De menos
tempo para cá, mesmo sabendo que a leitura bíblica
deva ser continuada, comecei, também, nos dias ímpares,
a abrir a Bíblia no Antigo Testamento, e, nos pares, no
Novo. § E, mais recentemente, ou, um pouco antes, a
ler no Hebraico e Grego.
2 - Leituras – § Neste ano, estou lendo os Antigo
e Novo Testamentos Originais, aos domingos, em
janeiro, e, depois, fá-lo-ei todos os dias. § O de abrir
no Antigo Testamento, no domingo, terça, 5ª e sábado,
e o Novo, na 2ª, 4ª e 6ª, minha 1ª leitura do dia (e 1º
desjejum!), de uns tempos para cá, passou a ser 3
versículos, quando no Antigo. Neste ano, estou com a
chamada caixinha de promessa. As que eu conhecia
só tinham versículos na linha perto do “processo de
otimização”. Mas, estou com uma com versículos que,
até, puxam-a-orelha. § Estou lendo a (Nova) Tradução
Na Linguagem de Hoje, de 2011, da Sociedade Bíblica
do Brasil, pela 3ª vez, em edição sem os números de
capítulos e versículos, e na ordem dos Livros do Original
Hebraico; também pela 3ª vez, na ordem cronológica,
e, pela 2ª vez, a (Nova) Bíblia Viva, da Edit. Mundo
Cristão, de nov./2010; e, a A Mensagem, do Dr. Eugene
H. Petersson, de 2011, tradução de Luiz Sayão, da E.
Vida, a mais atual... Mais embaixo, sobre essas
traduções e/ou paráfrases...
3 - Semeaduras – § Para este ano, eu queria ler
na ordem dos Livros no Antigo Testamento Hebraico!
Nem sei como atrasei tanto nisso...!!! Eu não
programava ler tradução dinâmica – que traduz mais
que palavra por palavra, o sentido do texto! –, ou,
paráfrase – que é tradução mais livre!!... e
explicativa!!! –. Por eu desejar ler a Bíblia sem
indicação de capítulo e versículo (que facilitam
encontrar o Texto!... mas cortam o contexto e
fluência!!!); por eu ter a Nova Bíblia Viva; e por
comprar a A Mensagem – fiquei, assim... § Em 1º
do 1, no 1º minuto, publicamente, peguei este versículo
na caixinha:”Porque os meus pensamentos não são
os vossos pensamentos.” (Is 55.8). § Para cronologia
bíblica, tenho usado a A Bíblia Em Ordem
Cronológica, de Edward Reese e Frank Klassen, de
2003, da Vida, que me informa que a palavra de Zofar,
de Naamate, à Jó – “A sabedoria divina é mais
profunda que as profundezas” (Jó 11.8b, tradução
da N. Bíb. Viva) –, foi em 1967, antes desta presente
e graciosa era cristã.
- No 1º, só relato experimental?
- No 2º ponto, só relatório editorial?
- No 3º ponto veio só retalho especial???
(*) O autor é graduado em Teologia e pós
em História Eclesiástica.

Sou um dos poucos candidatos que sabe o que é pegar ônibus
“Sou
ônibus”
Netinho de Paula (PCdoB), ex-pagodeiro e vereador, candidato a prefeito de São Paulo

Planalto pressiona para demitir diretor do Dnocs
A ministra-chefe Gleisi Hoffmann (Casa
Civil) pressiona o ministro Fernando
Bezerra (Integração) para demitir Elias
Fernandes, diretor-geral do Departamento
Nacional de Obras contra a Seca (Dnocs).
Em encontro recente com o ministro, Gleisi
entregou um documento que teria
referências pouco abonadoras sobre a
atuação de Fernandes. Ele foi indicado
ao cargo pelo líder do PMDB na Câmara, Henrique Alves.

Que problema?
Henrique Alves (RN) nega qualquer problema envolvendo
o protegido no Dnocs, que não seria demitido sem o seu
conhecimento.

Fiasco centenário
Em outubro de 2009, o Dnocs celebrou seu centenário sem
chegar perto da meta de tornar mais ameno o drama da seca
no Nordeste.

Seca S/A
O Dnocs sempre lidera listas de órgãos públicos a serem
extintos, mas os parlamentares nordestinos fincam pé e o
impedem.

Serventia
Além dos cargos e das verbas, o Dnocs foi utilizado ao
longo de sua história para beneficiar propriedades rurais
de políticos da região.

No CNJ, empresa ligada a Oracle ficou em 2º
Após admitir a anulação do contrato de R$ 68,6 milhões do
consórcio CDS/NTC, o Conselho Nacional de Justiça
silenciou. A hipótese de desclassificação do consórcio, que é
parceiro da multinacional Oracle, pode beneficiar a Maxtera
Tecnologia Sistema, que ficou em segundo lugar na licitação.
O representante, Helio Zveiter, confirmou que seu pai trabalha
para a mesma Oracle, mas se recusou a informar o cargo.

Ouvidos moucos
A nervosa assessoria do CNJ parecia fugir de indagações
feitas há dois dias, por exemplo, sobre servidores afastados
por divergir da licitação.

De trás para frente
O Conselho Nacional de Justiça fez a licitação para
equipamentos a toque de caixa, em nove dias, sem ao menos
ter “sala forte” instalada.

Especialização

Polícia Civil no país: o governo do petista Jaques Wagner
paga R$ 1,7 mil. O governo Sérgio Cabral (PMDB) paga R$
1,5 mil, o último da lista.

Reforma já foi
No primeiro, as “faxinas” representaram a reforma ministerial
que a presidenta Dilma pretendia. Por enquanto, ela apenas
vai substituir os ministros que deixam os cargos para
disputar as eleições de outubro.

Se dirigir…
O paulista piloto de stock car João
Paulo Escudero Mauro, 20, está preso
em Miami após matar um pedestre com
sua Mercedes a quase 100km. Tinha
bebido e usado cocaína. Aqui teria
recusado bafômetro.

…prefira o Brasil
Um ano após matar um ciclista em Boa Vista, o procurador
Sandro Bueno teve a carteira apreendida pela Justiça de
Roraima. Bêbado, fugiu sem prestar socorro e rodava por
aí, aguardando julgamento.

Prefixo: PP-Morte
O site claudiohumberto.com.br revelou , em primeira mão,
que o helicóptero prefixo PP-MF, que caiu no Lago Paranoá,
em Brasília, é o mesmo que, em 2006, num acidente em
Barueri (SP), matou dois filhos do dono da empresa de táxi
aéreo Sigma. Depois foi reformado.

Desrespeitados e reprimidos
Passageiros foram admoestados, no aeroporto de
Congonhas (SP), ao filmarem o painel para fazer prova de
atrasos de vôos. Um até foi obrigado a apagar as imagens
diante de um meganha do aeroporto.

Planos de morte
Negociador salarial no governo federal, Duvanier Paiva
morava na 303 Sul, em Brasília, ao lado do Hospital de
Base, que é público. Passou mal e preferiu distantes
hospitais particulares, que o rejeitaram porque ele só tinha
a Geap como plano de saúde. E ainda reclamam do SUS...

Pensando bem…
…José Serra não está no Canadá, como brincaram no
Twitter. Continua no muro.

PODER SEM PUDOR

Não é de hoje

Para instalar a “sala forte” de informática, ao custo de R$
8,5 milhões, o CNJ não fez licitação para contratar a empresa
Aceco TI Ltda.

Ele é PhD
Acusado de envolvimento no dossiê
contra José Serra, na campanha de 2006,
o novo ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, que é economista, logo, logo
será conhecido como “professor
aloprado”.

Paz na Terra
Rio de Janeiro e a Bahia disputam os piores salários da

Se, de fato, o passado nos ajuda a compreender o presente e, até
certo ponto, prever o futuro, então o contribuinte brasileiro já deveria
ter se conformado com a troca do “P”, de provisória, pelo “P” de
permanente na CPMF. Em "Títulos no Brasil Colonial", o historiador
Otávio Torquínio de Souza lembra que, "proclamada a independência
[1822] e no curso do Primeiro Reinado, ainda se pagava a tributação
resultante do terremoto de Lisboa... de 1755"!
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ENTRETENIMENTO
A BARRIGA
O menino pergunta a uma mulher
grávida:
- O que é que a senhora tem na barriga
que está tão grande?
A mulher, muito atenciosa:
- Tenho um filhinho, que eu amo tanto.
E o menino:
- Ué, se ama tanto, porque é que a
senhora o engoliu?

Gêmeos - 21/5 a 20/6
Talvez sejam necessárias algumas mudanças em
sua rotina profissional para que consiga crescer
em sua carreira. Participe ativamente dos
assuntos que envolvam interesses domésticos e
familiares. Não permita que os demais setores da
sua vida interfiram em seu romance. Aproximese da pessoa amada.

Um rapaz da cidade grande, visita à
fazenda, chega ao curral e sussurra no
ouvido da vaca:
-Tenho uma surpresa para você. Hoje,
sou eu quem vai tirar o seu leite.
-Eu também tenho uma surpresa para
você. Eu sou o boi.

Câncer - 21/6 a 22/7
Tudo que envolva comércio, documentação ou
justiça conta com boas energias astrais. Cuidado
com o bolso, poderá gastar mais do que ganha
sem perceber. Em casa, sua atenção pode ser
disputada neste período. Dê a atenção que o
pessoal merece. A dois, evite se arriscar. Vai
brilhar na hora da paquera.

PRESENTE DE AVÔ
O garotinho, feliz da vida, telefona para
o avô:
-Vovô, aquela bateria que o senhor me
deu foi um ótimo presente. Todo dia eu
ganho um sorvete e um chocolate do
vizinho só para não tocar.

Leão - 23/7 a 22/8
Como não faltará trabalho para você desenvolver,
aproveite sua energia para aumentar seus
rendimentos. Tudo de bom no convívio com o
pessoal de casa, curta ao máximo os momentos
de alegria e descontração. No amor, tensões não
estão descartadas. Saberá contornar os
obstáculos e dar leveza ao romance.

ANIVERSÁRIO
A namorada do gago fazia aniversario.
Toca o telefone:
-Pa-pa-pa-ra-be-be-béns para vo-vovocê. Adivi-vi-vinha quem tá fa-fa-fa-lanlando!

Dois loucos se encontraram no corredor
do hospício:
-Ei! O seu nome é Fernando?
- Não
- O meu também não!
- Então, somos xarás! Toca aqui!

CURIOSIDADES
ENVELHECIMENTO: Em um século,
aumentamos de 50, para 75, a média da vida
humana. Na atualidade, o mundo, já conta com
percentuais significativos de idosos com mais
de 90 anos. Assim, a continuar nestas
proporções, não dos oitenta e noventa, mas a
partir do menor índice, 75, que iniciou o século
XX em 50 anos, fecharemos o Século XXI, em
curso, com uma expectativa média de vida
humana em 112 anos. Os nascidos em 1988
devem atingir, a continuar os índices de
elevação média da vida, 2.100 com 112 anos.
Os nascidos em 2000, devem, com facilidade
chegarem aos anos 2.112. O incrivelmente
fantástico, se contarmos com esta proporção
de elevação da média de vida, ocorrida no
Século XX, encontra-se em finalizarmos os
anos 2.200 com 168 anos em média.
O CÉREBRO: consiste em 100 bilhões
de células, ou neurônios; com trilhões de
conexões entre elas. Dos elos em rede, os
bancos memoriais são criados e interligados.
Na morte de cada neurônio, novas relações
se formam entre os remanescentes. Ler e
praticar atividades variadas, auxiliam ao
cérebro como exercício. Pesquisas indicam
a delimitação de parte das perspectivas
evolucionais do ponto de vista
psicomaturacional da consciência humana.
Foram observados 46 estágios de padrões
comportamentais compreendidos em dez
grandes redes sinápticas.

Áries - 21/3 a 20/4
Fique de olho nas oportunidades profissionais que
devem surgir. Se quer ter sucesso e realização,
deve se envolver mais. Não faltará sinceridade
em casa, isso favorece o contato familiar.
Romance protegido. Quer conquistar alguém
especial? Aproxime-se. Não fique esperando
a iniciativa do seu alvo.
Touro - 21/4 a 20/5
No campo profissional, ouça o conselho das
pessoas mais experientes antes de tomar uma
decisão importante. Não deixe os parentes de
lado, passe mais tempo com eles e coloque as
conversas em dia. No setor afetivo, sinceridade
e harmonia vão tomar conta do astral. Na paquera,
é tempo de investir.

ENGANO NA FAZENDA

CONVERSA DE LOUCOS

HORÓSCOPO

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9
No trabalho, poderá lidar com alguns conflitos.
Deixe as diferenças de lado e seja mais flexível
com as pessoas ao seu redor. A família estará no
centro das suas atenções neste período.
Aproxime-se dos mais jovens e divirta-se. A dois,
cuidado com a possessividade. Se está só,
poderá começar um romance.
Libra - 23/9 a 22/10
Discrição é a palavra de ordem no campo
profissional. Evite impor suas opiniões ou poderá
se envolver em conflitos. Mesmo na correria do
dia a dia, não deixe de dar atenção às pessoas
de sua estima. Nos assuntos do coração, há sinais
de entendimento e sintonia. Seja tolerante e
tudo ocorrerá bem.
Escorpião - 23/10 a 21/11
Alguns contratempos podem surgir no trabalho.
Cuidado para não se sobrecarregar, aprenda a
dividir tarefas e responsabilidades. Organize
melhor seu tempo para não deixar a família e os
amigos em segundo plano. Se já tem um amor,
aproveite para renovar os votos de afeto. A
paquera recebe boas vibrações.
Sagitário - 22/11 a 21/12
Tente resolver um trabalho de cada vez para não
se sobrecarregar. O excesso de preocupações
pode atrapalhar seu desempenho. Excelente
período para estar com parentes e amigos mais
próximos. Se precisar de uma ajuda, conte com o
pessoal de casa. No amor, esqueça o passado
e permita-se ser feliz.
Capricórnio - 22/12 a 20/1
É um excelente momento para rever rotinas de
trabalho e fazer os ajustes necessários. Cuidado
com o excesso de cobrança que tem com você e
os colegas. Participe mais da vida em família, a
energia do lar vai trazer ânimo para sua vida. No
campo sentimental, aprenda a valorizar
quem está ao seu lado.
Aquário - 21/1 a 19/2
Sua criatividade estará em alta, aproveite para
desenvolver projetos mais audaciosos. Atividades
feitas em equipe são as mais indicadas neste
período. Viagens em família contam com boas
vibrações. A dois, o clima é de maior envolvimento.
Nos momentos em que estiver só, reflita
sobre sua vida afetiva.
Peixes - 20/2 a 20/3
No trabalho, faça o que estiver ao seu alcance
para dar conta dos compromissos assumidos.
Se for preciso, busque o apoio dos colegas.
Demonstre sua preocupação com as pessoas
que você ama, mesmo estando longe fisicamente.
Sobrará pouco tempo para o amor, invista
na qualidade do relacionamento afetivo.
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Príncipe no Brasil
O príncipe Harry virá para o Brasil em março
deste ano e ele pretende dar uma esticadinha para
curtir férias por aqui. A viagem é parte da celebração
do jubileu de sua avó, a rainha Elizabeth II, e as
visitas oficiais acontecem do dia 9 ao dia 11 de
março nas cidade de São Paulo e Rio de Janeiro.
Depois dos compromissos oficiais, Harry vai
curtir o país fica até o dia 14 e, segundo o Daily
Mail, ele vai passar o tempo livre na Cidade
Maravilhosa, em Ipanema.
O herdeiro ao trono britânico passará por uma
agenda cheia de compromissos por toda a América
latina, encerrando seu itinerário em terras
tupiniquins.

Sabrina Sato festeja niver
Sabrina Sato vai comemorar a chegada dos 31
anos com uma festança na quadra da Vila Isabel,
no Rio de Janeiro.
A humorista é a rainha de bateria da escola e vai
convidar os amigos paulistanos para a
comemoração.
Em entrevista, a bela repórter do Pânico na TV!
(RedeTV!) só elogiou a agremiação.
- Queria fazer minha festa num lugar que eu
realmente me sentisse em casa. Aí, me dei conta de
que não existe outro lugar assim além da minha
casa e da Vila Isabel.
A rainha da azul e branco está com a moral tão
alta na escola, que o presidente da Vila autorizou
na hora a realização da festa.

Henri Castelli usa fio dental
na mesa do restaurante
Henri Castelli nem se
importou com as pessoas que
estavam ao redor. Após jantar
em um restaurante localizado
no Jockey Club, no Rio de
Janeiro, o ator decidiu limpar
os dentes na frente de todos.
Castelli pegou o fio dental e fez a festa na mesa do
jantar mesmo. Segundo informante, um grupo de
mulheres que estavam admirando a beleza do ator,
ficaram indignadas com o gesto.

TiagoAbravanel alcança 100ª
apresentação do musical Tim Maia
O ator Tiago Abravanel, que
têm atacado de cantor no show
Tim Maia – Vale Tudo, o
Musical, alcançou uma grande
marca na madrugada de sábado
(21): a centésima apresentação
do espetáculo. Com direito a
bolo e champagne, o elenco estava radiante de
felicidade. Eles posaram para os nossos fotógrafos.

Mãe diz que Ana Paula Arósio
se afastou dela e do pai doente
Em entrevista por telefone ao programa Muito+,
da Band, na sexta-feira (20), dona Claudete Arósio,
mãe de Ana Paulo Arósio, contou que não vê e não
fala com a filha há mais de sete meses. Ela disse
ainda que só tem notícia da atriz através da mídia.
“Mais de sete meses que não falo com ela”,
disse Dona Claudete ao programa.
Quando questionada se Ana Paula estaria com
algum problema pessoal Claudete limiotu-se a dizer
que não sabe, e que a filha não gosta que ela fique
falando sobre sua vida pessoal para a imprensa.
“Eu não sei das coisas dela, ela não quer que eu
comente as coisas, já até brigou comigo, não quer
que eu fale.”
Ainda de acordo com Claudete, não é só com ela
que a filha está ausente, com seu Claudio, pai da
atriz, que é doente e vive em uma clínica, também.
“Ele está doente. Ainda somos casados, mas ele
está internado em uma clínica. Ela raramente visita
ou procura por ele”, contou.
Ainda na entrevista por telefone ao programa
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de Adriane Galisteu,
Claudete revelou que a
filha mudou desde que
foi contratada pela
Globo, e só percebeu que
alguma coisa estranha
estava acontecendo
quando ela desistiu de ser
a protagonista da novela
Insensato Coração, da
Globo, em 2011, sendo
substituída por Paola Oliveira.
“Eu não sei o que passa na cabeça dela. A gente
não queria que ela entrasse nesse meio, a gente até
fez pressão para que ela não entrasse mesmo. Ela
mudou quando ela era da Globo, ela não apareceu
mais e aí eu comecei a perceber que ela estava
mudando”, avaliou.
Ana Paula está fora da mídia e das novelas desde
2010. Seu último trabalho na televisão foi na série
Na Forma da Lei, na Globo. Recentemente, a
artista, considerada um dos rostos mais belos da
tevê, desistiu de participar da montagem da peça
Macbeth, o que despertou a curiosidade do público
sobre o seu paradeiro.
Desde que casou, em 2010, Ana Paula mora em
um sítio no interior de São Paulo, junto com o
marido, o empresário Henrique Pinheiro.
Drama pessoal: A vida pessoal de Ana Paula
Arósio é marcada por um grave drama. Aos 36
anos, ela vivenciou fatos marcantes, como o
suicídio do então noivo, Luiz Carlos Tjus, em
1996. O episódio deixou a atriz traumatizada por
vários meses. Recuperada, ela seguiu a vida
profissional.

Miley Cyrus gasta
US$50 mil para emagrecer
Miley Cyrus arrancou
suspiros semana passada ao
ser fotografada de biquíni no
Havaí. Mas segundo a
revista In Touch, ela teria
gastado uma fortuna para
conseguir o corpinho enxuto
que anda exibindo agora.
Nos últimos meses a exintérprete de Hannah
Montana engordou alguns
quilinhos, mas surpreendeu
ao aparecer vários quilos
mais magra, durante um passeio com o namorado
Liam Hemsworth, na praia.
A publicação conta que segundo uma fonte
próxima à Cyrus, ela investiu US$50 mil - em
torno dos R$ 90 mil - na contratação de um novo
chef, uma nutricionista e o famoso personal
trainer, Harley Pasternak. Tudo para conseguir
recuperar seu peso ideal.
"Provavelmente Miley gastou US$50 mil para
perder sete quilos em poucas semanas. Ela não se
importou com o que ia gastar, só queria mesmo
recuperar a boa forma", acrescentou a fonte.

O Segredo: Tereza Cristina
seria filha de uma prostituta
O segredo de Tereza Cristina (Christiane Torloni),
em Fina Estampa, da Globo, está prestes a ser
revelado. Segundo informações da revista Minha
Novela, o tal passado misterioso que a Rainha do
Nilo vive tentando esconder está ligado à sua infância.
Quando nasceu, a ricaça foi adotada pela irmã
milionária de Íris Buarque de Siqueira (Eva Wilma),
depois que sua verdadeira mãe, Carlota Valdez,
morreu. A senhora em questão seria prostituta.
Durante uma conversa com Alice (Thaís de
Campos), Tia Íris revela que Carlota era uma
prostituta de descendência espanhola, mas não
explica a ligação de sua irmã com a verdadeira mãe
de Tereza Cristina.
Vale lembrar que Carlota Valdez foi a personagem de
Bety Faria, em Suave Veneno, exibida em 1999, pela
Globo. Uma mulher recatada durante o dia e fogosa
durante a noite, que tinha uma arma especial para seduzir
os homens: uma posição denominada de “o inominável”.
O azar de Tereza Cristina é que este segredo já

chegou aos ouvidos de Antenor (Caio Castro),
que não quer saber do dinheiro da ricaça, ao
contrário, quer contar tudo para o Diário de
Notícias.

Fátima Bernardes se esconde
para não mostrar o novo cabelo
Fátima Bernardes está acertando os últimos
detalhes para a sua estreia nas manhãs da Globo.
Para isso, a jornalista investiu em um novo
penteado. Quem dedurou a apresentadora foi o
marido, Willian Bonner, que disse ainda que a
mulher está se escondendo para fazer surpresa
com seu novo visual.
Ao comentar que Fátima ainda não colocou uma
imagem no seu recém inaugurado perfil do Twitter,
Willian explicou dizendo que a mulher não quer
mostrar seu novo corte de cabelo.

Bruno Mars terá ficha criminal
limpa após cumprir pena
Bruno Mars vai ter sua ficha criminal limpa,
após ter cumprido pena ordenada pela justiça por
posse de cocaína, segundo o
site da MTV Britânica. O
cantor foi pego em flagrante
em 2010. Ainda de acordo
com o site, Mars prestou 30
horas a mais de serviço do
que previa a ordem judicial.
O cantor foi preso usando
cocaína no banheiro do Hard
Rock Cassino, em Lãs Vegas.
Bruno assumiu a culpa pela
posse ilegal da droga e foi
condenado a pagar US$ 2 mil dólares e oferecer
200 horas de serviços à comunidade, além de
assistir a aulas de educação contra as drogas.
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intestino. Ele deu início ao tratamento de diálise
na última sexta-feira (20).
Confira o boletim na íntegra: “Francisco Anysio
Paula Filho permanece internado no CTI do
Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul
do Rio de Janeiro. Segundo o médico Luiz Alfredo
Lamy, após visita hoje, 21.01.12, o quadro clínico
do paciente ainda é grave e inspira cuidados. O
paciente continua com a diálise em alguns períodos
do dia, permanece sedado, respira com ajuda de
aparelhos e, por enquanto, sem previsão de
redução do medicamento que está controlando a
pressão arterial. Não há previsão de alta.”

Rafinha Bastos troca Band
pelo canal Fox Sports
Afastado desde setembro dos programas da
Band, Rafinha Bastos rescindiu seu contrato, que
ia até 2013, com a emissora. Segundo o Jornal
Agora São Paulo, o artista assinou com a Fox
Sports, um novo canal pago do seguimento
esportivo. A previsão é de que o humorista seja
anunciado na segunda-feira (23) como
apresentador do canal de esportes.
Com a saída de Rafinha, Lobão assinou com a
Band. O cantor, que também é apresentador,
integrará o time de repórteres do programa A Liga,
exibido às terças-feiras na emissora.
Rafinha foi afastado da Band em setembro de
2011, após uma das saus apresentações no CQC,
quando disse que “comeria” Wanessa e o bebê que
ela esperava. A cantora não gostou da brincadeira
de mau gosto e processou o comediante.
Recentemente a Justiça condenou o ator em primeira
instância a pagar R$ 18.780 de indenização. Cabe
recursos por parte de ambas as partes.

Mansão de Gisele Bündchen
e Tom Brady está pronta

Carlos Nascimento: “Luiza já
voltou para o Canadá, e nos já
fomos mais inteligentes”
Cansado de ver e ler matérias relacionadas sobre
a paraibana Luiza, que estava fazendo intercâmbio
no Canadá, Carlos Nascimento resolveu dar a sua
opinião sobre o caso durante a exibição do Jornal
do SBT, no SBT, da noite de quinta-feira (19). O
jornalista questionou o espaço que a mídia deu
para o viral da internet e até perguntou se todos
os problemas do Brasil já estavam resolvidos, para
telejornais importantes, como o Jornal Hoje, da
Globo, repercutirem o assunto.
O vídeo ganhou destaque nas redes sociais e
deixou o nome do âncora do Jornal do SBT entre os
assuntos mais comentados no Twitter, no Brasil.
“Ou os problemas brasileiros estão todos
resolvidos ou nós nos tornamos perfeitos idiotas.
Porque não é possível que dois assuntos tão fúteis
possam chamar a atenção do país inteiro. Primeiro
um programa de televisão em que se discute um
estupro, que por si só já é um absurdo, negado
pelos dois protagonistas. Segundo uma pessoa
que ninguém conhece vira uma celebridade na mídia
somente porque o nome apareceu milhões de vezes
na internet. Luiza já voltou para o Canadá e nós já
fomos mais inteligentes” disse o jornalista.

Chico Anysio internado
Chico Anysio segue internado no CTI do
Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul
do Rio de Janeiro. De acordo com boletim médico
divulgado no sábado (21), o estado de saúde do
humorista ainda é grave e inspira cuidados.
Segundo o boletim, Chico Anysio continua com
o tratamento de diálise e permanece sedado. Ele
ainda não tem previsão de alta.
Chico Anysio foi internado no dia 22 de
dezembro com quadro de hemorragia abdominal.
Dias depois os médicos conseguiram conter o
sangramento, mas ele apresentou problemas
respiratórios. No dia 14, o humorista se submeteu
a uma cirurgia para a retirada de uma parte do

O casal gastou mais de US$ 20 milhões para
construir a propriedade. A mansão de Gisele
Bündchen e Tom Brady em Pacific Palisades,
Califórnia, está pronta para receber o casal e seu
filho Benjamin, de dois anos.
Segundo a New York Magazine, Tom e Gisele
gastaram mais de US$ 20 milhões para construir a
casa, que tem oito quartos, uma adega, uma
academia, uma ponte que liga duas alas da
construção, uma piscina em forma de lago, garagem
para seis carros e uma casa só para os empregados.
De acordo com o Daily Mail, a mansão em estilo
mediterrâneo tem também um elevador, embora
tenha apenas dois andares.A mansão foi construída
usando materiais sustentáveis e tem um sistema
de reaproveitamento de água da chuva, bem como
painéis solares.
Nada mais apropriado já que a modelo é uma
ativista do meio ambiente e uma embaixadora da
ONU para questões ambientais.

Panicat Aryane Steinkopf é
eleita a mais bela da Playboy
A panicat Aryane Steinkopf foi escolhida a
mulher mais bela do planeta. A bela é destaque
da coluna Happy Hour da revista Playboy deste
mês. O resultado, obtido através de votação dos
leitores na web, foi divulgado na sexta-feira (20)
pelo site da revista: "O páreo é duro, mas Aryane
Steinkopf é a grande campeã", informou a
publicação.
A bela já está negociando um ensaio com a
revista, o que deve acontecer ainda esse ano.
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