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EDITORIAL

A Lei da Ficha Limpa
não será a redenção
Pobres brasileiros que recebem as migalhas das leis, não podemos negar que esta lei chamada de Ficha Limpa vai colaborar
com a democracia brasileira, mas está longe de ser a redenção
de nossos problemas políticos. A aplicação da Lei Ficha Limpa
nas eleições deste ano, conforme decisão tomada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), na semana anterior ao Carnaval, afastará
da disputa vários candidatos, inclusive detentores de mandatos
dispostos a pleitear a reeleição. Isso ocorrerá em todo o Brasil
porque quem tem contas julgadas irregulares pelos tribunais de
contas pode ter o registro da sua candidatura indeferido.
A ideia da lei é preservar as instituições públicas daqueles que
foram ímprobos condenados, os maus políticos, muitos brasileiros
vão ficar frustrados ao perceberem que muitos vão continuar na
vida pública, uns por terem sido condenados em trânsito e julgado
de processo criminal, porém, foi declarada a prescrição de tais
processos, a dúvida é, será que a condenação valerá para o Ficha
Limpa mesmo tendo havido a prescrição jurídica? Há em Manhuaçu vereadores que foram condenados. Há casos de políticos
que ainda não foram julgados em 2ª Instância, mas que a ficha é
mais que suja e a lei só vai barrar os pré-candidatos ao cargo
eletivo político partidário se ele tiver sido condenado por um colegiado, ou seja, numa 2ª Instância Jurídica.
Nas eleições de 2010 o Tribunal de Contas dos Municípios
(TCM) encaminhou aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs)
uma relação enorme de nomes de gestores com contas desaprovadas por aquela Corte. E com base nessa relação alguns
pedidos de registros de candidaturas foram impugnados, mas
não prosperaram porque a Lei Ficha Limpa não prevaleceu para
aquelas eleições, embora as decisões do TRE fossem no sentido de impugnar todos aqueles candidatos, obrigando-os a recorrer ao TSE.
Agora esta Lei pode ser aplicada. É claro que alguns dos nomes daquela relação foram tirados porque recorreram e obtiveram êxito nos recursos interpostos, com a reforma da decisão
no próprio TCM ou foram beneficiados com decisões judiciais,
inclusive do próximo Supremo Tribunal Federal.
As decisões do TCM envolvem gestores em geral, ou seja,
secretários, dirigentes de órgãos públicos, presidentes de câmaras municipais e, prefeitos e ex-prefeitos quando se tratar de
processos de contas de gestão.
Os gestores devem ser recordistas com uma listagem maior
de nomes com suas contas reprovadas pelos Tribunais de Contas. Além da desaprovação das contas com aplicação de multa
e imputação de débitos aos ordenadores de despesas, em muitos casos o Tribunal de Contas aponta nota de improbidade administrativa, por entender que houve desvio de recursos públicos. Mas a questão da nota de improbidade só pode ser aplicada
por decisão judicial, uma vez que a Corte de Contas não tem
competência para tal. A sua indicação deve ser motivo para os
representantes do Ministério Público estadual promoverem as
ações competentes e a Justiça reconhecer a improbidade, condenando o acusado, inclusive a inelegibilidade. Cada caso é um
caso, essa decisão será da Justiça Eleitoral, todos os gestores
públicos que tiveram contas rejeitadas pelo Tribunal somente
será fornecida na época apropriada, em julho.
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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
A Lei da chamada FICHA LIMPA deve ser
sim um avanço para a democracia brasileira, não
podemos com isso transformá-la na redenção
de todos os problemas políticos do Brasil. É necessário a meu ver que a imprensa brasileira de
um modo geral passe a população a real situação dessa Lei. Existe a necessidade de que o
pleiteante a um cargo eletivo político partidário
tenha sido condenado por um colegiado, ou seja,
numa 2ª Instância Jurídica. Não é qualquer corrupto de porta de cadeia que está a mercê de
ser abrangido pela nova Lei da Ficha Limpa e aí
ficará frustrado aquele que desconhece os me-

canismos dessa Lei. O que vejo nas manchetes
dos Jornais brasileiros são apenas notícias da
aprovação da Lei, mas sem especificar resumidamente o seu conteúdo e abrangência. Exemplo se dá aqui em Manhuaçu em que Vereadores que exercem mandatos e foram condenados em trânsito e julgado de processo criminal,
porém, foi declarada a prescrição de tais processos, será que a condenação valerá para o
Ficha Limpa mesmo tendo havido a prescrição
jurídica? Essa a meu ver é apenas uma das inúmeras dúvidas que irão pairar no vigor da chamada LEI DA FICHA LIMPA.
Autor: JAIMINHO
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Prefeito Renato da
Banca cancela contrato
com seu filho
Após denúncia desta coluna o prefeito Renato da
Banca cancelou o contrato
de um ano que havia firmado
com a empresa de seu filho.
Existe em Manhuaçu uma lei
municipal que proíbe o gestor público contratar serviços com filhos, também a lei
de licitação federal 8.666 proíbe. Já está aberto o edital
para a contratação de outra
empresa para fornecer cópias, encadernação etc.
Extrato - Pregão Presencial nº 57/2011-Torna público
que fica rescindido o contrato firmado com a empresa
Bruno Soares Von Randow ME, cujo objeto é a contratação de serviços de encadernação, plotagens, cópias
xerográficas e cópias Xerox coloridas. Data: 13/02/2012.
Prefeitura Municipal de Manhuaçu. Renato Cezar Von
Randow - Prefeito Municipal.
- Torna público que se fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL 21/2012” tipo menor preço por item, destinado à aquisição de materiais de expediente e outros e contratação de serviços gráficos. Sessão dia 07/03/2012, às 09 horas 00 min.
Os editais e informações inerentes as presentes licitações estarão disponíveis aos interessados na Prefeitura
Municipal de Manhuaçu – Setor de Licitações, situada à
Praça Cordovil Pinto Coelho, 460-Centro. Tel.
0xx(33)33323713 no horário de 13 as 18 horas. Através do
e-mail licitamanhuaçu@yahoo.com.br, desde que o interessado informe os dados cadastrais. Simone Borel Pinheiro Lopes – Presidente da Comissão Permanente de
Licitação. Manhuaçu/ MG, 17 de fevereiro de 2012.

Lei da Ficha Limpa também no Poder Executivo
Estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a validade da Lei da Ficha Limpa para as eleições municipais deste
ano, o Congresso Nacional trabalha agora para que ela seja
aplicada também a cargos do Poder Executivo. Tramita na
Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição (PEC) pela qual as pessoas consideradas inelegíveis
segundo os critérios desta lei também sejam impedidas de
assumir postos em ministérios, secretarias estaduais ou prefeituras, bem como cargos de chefia em órgãos da administração direta.
A PEC, de autoria do deputado Sandro Alex (PPS-PR), visa
evitar que políticos que ficariam fora da vida pública por
meio de cargos eletivos sejam acomodados no Poder Executivo em função das alianças partidárias. Segundo o deputado, hoje, há candidatos ficha suja ganhando como prêmio de
consolação cargos mais importantes no Executivo.
"A população exige que, para os cargos do Executivo, sejam cumpridos os mesmos princípios da moralidade e probidade exigidos para os cargos eletivos", completa Alex, cuja
proposta também impede os ficha-suja de assumir cargos de
confiança ou funções comissionadas, que são exercidas por
funcionários efetivos.
O assunto é tratado pelo governo federal. Segundo a Controladoria-Geral da União, há um debate em andamento envolvendo a Casa Civil, o Ministério da Justiça e a AdvocaciaGeral da União, além da própria CGU. A assessoria da CGU
informou, porém, que ainda não há uma definição sobre a

Agora começa para valer as articulações
Todos estavam aguardando passar o carnaval para dar
início nas articulações partidárias com vistas as eleições de
2012, em Manhuaçu apesar do grande alarde as candidaturas continuam em banho-maria, alguns se enveredam por
caminhos tortuosos querendo abraçar dois senhores, não se
pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, as vezes para

O presidente do Democrata de Manhuaçu não deu bobeira e aproveitando o prestígio do deputado Lael Varella e
também do Secretário de Estado de Transportes e Obras
Públicas Carlos Melles, ambos do Democrata.
Caro amigo Carlos Melles.
Conforme conversamos por telefone seguem nossas reivindicações quanto ao projeto Caminho de Minas.

São obras importantes para o desenvolvimento da cidade e do município de Manhuaçu. Conto com o empenho
do amigo.
Wilson Guimarães Pacheco (Tuca)
Em resposta a secretária do gabinete Laiz Terezinha informou que a solicitação já se encontra com a chefia de
gabinete da SETOP para o devido encaminhamento o mais
breve possível.

Governador lança projeto de construção
do Hospital Regional de Valadares
O governador Antonio Anastasia lançou, na sexta-feira (24),
em Governador Valadares (Vale do Rio Doce), o projeto de
construção de um Hospital Regional que vai contar com
investimentos de cerca de R$ 80 milhões e terá capacidade para
atender a população de 85 municípios da região, estimada em
1,5 milhão habitantes. O anúncio do empreendimento resgata
compromisso de Anastasia em seu plano de governo, que prevê
a construção e o fortalecimento de hospitais regionais para
casos de alta complexidade em municípios polo do Estado.

ganhar é precioso perder alguns apoios, é preciso ouvir os
ruídos das ruas e perceber quem o povo quer ver longe do
poder., mas se não quiserem acreditar esperem o resultado
das urnas, será a luta da impopularidade X popularidade.
Senhores eleitores comecem a construir um futuro melhor
para Manhuaçu.

Manhuaçu pode ser beneficiado com 30 km de asfalto

PT divulga calendário para escolha
de candidaturas em Manhuaçu
Em nota, a Comissão Executiva do Partido dos Trabalhadores
(PT) de Manhuaçu anunciou esta semana o Calendário para
indicação, impugnação e aprovação das candidaturas às eleições
de vereadores, prefeito e vice-prefeito (proporcionais e
majoritárias) em 2012. Até o final de abril, os interessados em
disputar a prévia do partido deverão estar inscritos. A medida é
baseada no regulamento que foi aprovado pelo Diretório Nacional
e alterado pela Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores.
Segundo a nota, assinada pela Presidente Dorca Pires Carvalho
Vidal, o calendário é fruto do debate amplo e democrático com
todos os segmentos que integram o Partido dos Trabalhadores
no município de Manhuaçu.

proposta.
A ideia já conta com apoio de parlamentares da base aliada
do governo. É o caso do senador Pedro Simon (PMDB-RS),
que foi um dos maiores defensores da Ficha Limpa no Congresso. "Se a presidenta (Dilma Rousseff), amanhã ou nos
próximos dias, disser que vale também no Executivo, que só
pode assumir quem tem ficha limpa e capacidade para o cargo, seria fantástico", disse Simon, após saber da decisão do
Supremo pela constitucionalidade da lei. Na Câmara, mais de
200 deputados, entre oposicionistas e governistas, apoiaram
e assinaram a PEC de Sandro Alex.
Entre os oposicionistas, o senador Randolfe Rodrigues
(PSOL-AP) foi o primeiro a cobrar que governadores, prefeitos e a presidente Dilma adotem os critérios da Lei da Ficha
Limpa para nomear seus subordinados. "O exemplo da lei,
aprovada no Legislativo e agora declarada constitucional
pelo Supremo, tem que ser seguido pelo Executivo. Aí vamos
conseguir construir uma política mais republicana", afirmou
Randolfe.
A Lei da Ficha Limpa teve iniciativa popular e foi aprovada
pelo Congresso Nacional em 2010, alguns meses antes das
eleições gerais daquele ano. Diversos candidatos eleitos não
tomaram posse em 2011 com base nos artigos da lei que
consideram inelegíveis aqueles que foram condenados por
órgão colegiado (segunda instância) por crimes hediondos,
crimes contra o patrimônio público e improbidade administrativa, entre outros.

Tuca presidente do Democrata Manhuaçu fez algumas
reivindicações junto ao Secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas Carlos Melles

Comunicado ao
povo de Manhuaçu
Em conversa com o Secretário de Obras Carlos
Melles semana passada ficou acertado que iremos
juntos até o DEOP (Departamento de Obras Públicas)
para ver o andamento licitatório para o término das
obras do aeroporto em Santo Amaro (Manhuaçu)e
ficou marcado para princípio de março uma visita a
companhia área TRIP para mostrar as novas reformulações que o aeroporto precisa, e é de interesse da
companhia conhecer todas as medidas de segurança
que foram requisitadas no último projeto e também
recebi com muita alegria a resposta do secretário
Carlos Melles sobre o pedido que lhe havia feito quanto ao asfaltamento de Palmeiras e o contorno que irá
ligar o bairro Matinha ao Clube do Cavalo (Ponte da
Aldeia) passando atrás das torres de rádio e TV de
Manhuaçu, fiquei indignado ao saber que o projeto
estava no final e não vi nenhum deputado empenhado em reivindicar nada para Manhuaçu, foi-me oferecido esse projeto pelo próprio secretário de obras,
agora começam a chegar os deputados procurando
aparecer por ser um ano eleitoral, mas o deputado
Lael Varella tem me dado muita força e esperança de
que Manhuaçu vai receber as obras que tanto merece
e eu quero falar ao povo de Manhuaçu que nasci e
moro aqui até hoje e desafio qualquer pessoa que
possa amar essa cidade mais do que eu, o que peço ao
governo não peço só por mim, mas por todo o povo
que ama Manhuaçu. Tuca
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Deputado Dr. Wilson
Batista busca soluções para
a saúde em Além Paraíba

Dumbo
E as cegonhas sobrevoavam o alojamento de um circo de inverno à procura das mães dos filhotes que carregavam em seus enormes bicos.
Todas ganhavam, a mamãe girafa,
a mamãe ursa, a mamãe hipopótamo, só Dona Jumbo, a
mamãe elefante não ganhou seu filhote tão esperado.
Assim o circo embarca trazendo muita diversão.
De repente, uma cegonha um pouco atrasada, chega
trazendo o tão esperado filhote de Dona Jumbo.
Puxa, que alegria!
Jumbo Júnior era o seu nome.
- Mas que orelhas! disse uma companheira da Sra Jumbo. O seu nome será Dumbo!
Não importava , Dumbo ou Jumbo Júnior, era o filhote
mais querido e esperado. Dona Jumbo tratava-o com muito carinho!
E assim a Sra Jumbo e Dumbo passaram a noite mais
feliz de suas vidas.
Mãe e filho, juntos.
No dia seguinte, o público começou a chegar para o
grande espetáculo.
Dumbo chamou muito a atenção de todos, pois sua orelha era enorme mesmo. As crianças começaram a zombar
de Dumbo e como toda mãe, Dona Jumbo foi defender seu
filhote daquela zombaria, mas se excedeu demais. Acabou
indo para solitária.
Pobre Dumbo, ficou só. As companheiras da Sra Jumbo,
ignoravam o elefantinho que precisava apenas de um pouco de atenção.
Mas Timóteo, um simpático ratinho, estava sentado comendo as sobras de amendoim deixados pelo público,
observava tudo e ficou indignado com a atitude daqueles
paquidermes e resolveu ajudar Dumbo.
Tornou-se o melhor amigo de Dumbo!
No dia seguinte, o número que os elefantes iriam apresentar seria a formação de uma pirâmide e no topo Dumbo
seria lançado. Timóteo como seu amigo, deu-lhe a maior
força, mas foi um desastre!
Dumbo então foi transformado em um palhaço!
Mas Dumbo estava muito triste, pois ele era um elefante
e não um palhaço! E timóteo para reanimá-lo conseguiu
que Dumbo fosse ver sua mãe na solitária.
Sra Jumbo aquela noite ninou o seu bebê!
Sem querer os dois amigos vão parar encima de uma
árvore, onde estavam sendo observados pelos corvos.
Timóteo então descobriu que eles poderiam ter voado!
- Você pode voar, suas orelhas são perfeitas asas - disse
Timóteo!
Dumbo então é incentivado a voar pelos corvos que lhe
dão uma pena e Timóteo dizia ser a pena mágica.
- Voe, Voe, bata as asas, vamos! Você pode! Você pode!
- gritava Timóteo!
Finalmente Dumbo voou!
No dia seguinte, Dumbo se transforma na principal atraçao do circo.
Usando suas orelhas, ele faz o que nenhum outro elefante conseguiu: voar! Agora, Dumbo é um verdadeiro
herói e brilha como a estrela voadora do circo, trazendo
alegria e diversão para todos.

Grandes obras não são
feitas com força, mas a
perseverança.
Samuel Johnson
O homem é do tamanho
do seu sonho.
Fernando Pessoa
Não se envelhece
enquanto buscamos.
Jean Rostand
Quem não sente a ânsia
de ser mais, não chegará a ser nada.
Miguel De Unamuno
Quando o poder do
amor superar o amor
pelo poder, o mundo
conhecerá a paz.
Jimi Hendrix
A única alegria no
mundo é começar. É
belo viver, porque viver
é começar sempre a
cada momento.
Cesare Pavese
Ninguém é tão sábio
que nada tenha para
aprender, nem tão tolo
que nada tenha pra
ensinar.
Blaise Pascal
O mais desperdiçado de
todos, é os dias sem um
sorriso.
E. E. Cumming
A maior necessidade
deste mundo é de
confiança e amor.
André Gide

Na Cidade Administrativa o parlamentar teve audiências com o vice-governador, Alberto
Pinto Coelho e com o secretário de governo, Danilo de Castro, quando reforçou o apelo
pela construção de uma nova unidade hospitalar no município com a máxima prioridade.

M

enos de um mês após
as chuvas que asso
laram Minas Gerais,
em especial o município de
Além Paraíba, que registrou
prejuízos diversos, inclusive
em parte do Hospital São Salvador, o deputado estadual Dr.
Wilson Batista foi em busca de
soluções. Em reunião com o
conselho e a administração do
hospital, o parlamentar debateu a atual situação da instituição e buscou - através do diálogo - a solução mais ponderada para a população de toda a
região ali atendida.
O primeiro tema na pauta
da reunião girou em torno de
um impasse judicial entre a
instituição e uma fabricante
de aparelhos de diagnóstico,
que requereu na justiça o pagamento de um tomógrafo
que estava em atraso. A justiça de São Paulo acatou o

ALUGA-SE
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banheiro com garagem. R$ 380,00 – 33314507 Falar com Wesley

VENDE-SE
Duas máquinas de costura industriais.Singer
valor R$ 1.300,00 - Fone (33) 9954-2027

pedido e ordenou que o hospital pagasse a dívida com
depósitos compulsórios provenientes do faturamento
com convênios. A quantia estipulada já foi quitada, mas o
hospital continua tendo os
recebimentos vinculados a
estes depósitos, prejudicando a instituição.
Em reunião da Comissão de
Saúde da última quarta-feira
(08 de fevereiro) o deputado
Dr. Wilson Batista formalizou
pedido para que seja verificada a situação do processo
judicial do hospital e solicitou que fosse encaminhado
pedido de providências ao
Secretário de Estado de Saúde, para que viabilize a construção de um novo hospital
em Além Paraíba.
Na Cidade Administrativa
o parlamentar teve audiências com o vice-governador,

Alberto Pinto Coelho e com
o secretário de governo, Danilo de Castro, quando reforçou o apelo pela construção
de uma nova unidade hospitalar no município com a máxima prioridade.
Para o deputado, Além Paraíba presta um serviço de
elevada importância para a
região e precisa ser olhada
de forma prioritária.
- Estamos falando de um
hospital importante para a nossa região, que contribue de
forma significativa. Só em 2011
foram 4.524 internações, são
197 profissionais trabalhando
e um trabalho de mais de um
século de dedicação. O governador foi sensível à situação e
se comprometeu a realizar a
obra, não mediremos esforços
para esta grande conquista
para os alemparaibanos - enfatizou Dr. Wilson Batista.
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Enquete sobre o carnaval de Lajinha
Alcides de Jesus Barbosa, do Recicla
Folia de Vitória Espírito Santo.
Antes de nosso contato com
Lajinha ouvimos falar muito bem
do carnaval que Lajinha fazia um
dos melhores da região, ouve
uma queda, mas agora começou
a levantar, fizemos nossa parceria vimos que é um local que o
pessoal está trabalhando mesmo,
então estamos aqui em Lajinha
dando nossa colaboração e resgatando melhora do carnaval que
a princípio está sendo excelente.
O projeto Recicla Folia tem
convenio com (18) dezoito municípios e ainda tem outras instituições que são escolas em Vitória que também nos procuram
para podermos estar cedendo o
material de carnaval. Sou artesão e temos em Vitória um curso
de artesanato e sou aderecista,
trabalho na escola de samba de
Vitoria também, o negócio está
ficando bom, o pessoal tem gostado e estão se unindo e aderindo cada vez mais.
A maioria das fantasias é reciclagem que fazemos aqui mesmo e sai este trabalho maravilhoso, que vocês estão vendo e
quero dizer que Lajinha tem potencial, inclusive eu estava conversando com o pessoal aqui
dando uma ideia para profissionalizar o pessoal, vamos trazer
alguém que ensine, vamos mostrar os talentos e valor do pessoal de Lajinha, há muitos talen-

Alcides, Salmir, Luiza, Sandra e Márcio

tos aqui escondidos que devam
ser mostrados.
O carnaval de Lajinha está
muito bom, certo que tem muito
ainda para melhorar, e isso só com
o tempo se consegue, a perspectiva de Lajinha é boa, este é o
nosso segundo ano de carnaval
em Lajinha e desse segundo vem
o terceiro e o quarto e a gente sempre vai estar aqui, tem um grupo
também que foi para Piúma e nós
decidimos vir para Lajinha porque o ano passado nós tivemos
aqui e sabíamos como seria bom
dar continuidade ao bom carnaval de Lajinha.

Márcio Vasconcelos de Vitória
É o meu primeiro ano no Recicla Folia e trabalhando agora em
parceria com eles para mim está sendo uma experiência nova, gostei
da cidade de Lajinha é maravilhosa, estamos ensinando e também
aprendendo com o pessoal de Lajinha, e isso é bom que ambos vão
se aprimorando cada vez mais os dois trabalhando junto em parceria, e o meio ambiente agradece.

Wilson Camargo
Está se fazendo um esforço muito grande para retornar a festa
carnavalesca que já existiu em Lajinha, o carnaval é uma festa popular o incentivo tem que ser voltado para o povo voltar a fazer a festa,
porque o carnaval de Lajinha nasceu por iniciativa do povo, todo
mundo participava era uma festa maravilhosa, hoje nós temos iniciativa da prefeitura, Ilmar tentou quando ele era prefeito, Sebastião
Moreira está tentando até inovaram a festa deste ano, só falta a
iluminação, mais os efeitos ficaram bonitos a iniciativa é boa, mais
enquanto não tiver iniciativa do povo nós não vamos ter o verdadeiro carnaval de volta , à prefeitura financiava uma parte, as fantasias
eram confeccionadas pela própria escola era tudo ajeitado bonitinho
a participação era geral não tinha o sapo ou o jacaré, perereca,
periquitos, era tudo misturado não tinha esse negócio de provocação política, nós tivemos carnavais maravilhosos em Lajinha, era
considerado o melhor carnaval do interior de Minas Gerais, hoje nós
temos um carnavalzinho que o povo da região vem para cá porque
Manhuaçu, por exemplo, não tem carnaval mais, acabou o carnaval
de Manhuaçu então o pessoal não tem para onde ir vem aqui para
Lajinha mais o carnaval verdadeiro morreu em 88 lamentavelmente.

Luíza, Sandrinha e eu estamos lutando para voltar
o nosso carnaval que tinha parado, graças a Deus
com o apoio do pessoal de Vitória estamos tendo o
nosso carnaval, estamos sendo procurados pelos que
faziam o carnaval antigamente e nos dando os parabéns já querendo participar o ano que vem do nosso
carnaval, do jeito que está indo conseguiremos voltar e torcemos para aparecer mais escola para lembrar
as escolas que faziam o carnaval a tempos atrás no
município, nós estamos no caminho certo.
Que as pessoas nos procurem para ajudar, porque
é muita coisa para fazer, quanta mais pessoas tiverem
melhor, este ano muitas fantasias bonitas, a bateria
foi ótima meus parabéns o pessoal que quiser participar é só procurar a Luísa e a Sandrinha, porque nós
estamos querendo volta o nosso carnaval de antigamente, Lajinha tinha o melhor carnaval do interior já
estamos conseguindo, com o pessoal de Vitoria ajudando com pessoas de varias cidades ajudando , pedimos que a sociedade participe mais.

Josélia

Alexandre
Carnavais de primeira, maravilhoso, sem confusão, segundo
os policiais, banda que tocou
maravilhosa, lembra o passado,
mas é o carnaval de hoje mesmo
da juventude.

Salmir Alves de Vitória
O Recicla Folia é uma instituição que tem sido a chave de abertura
de outras oportunidades através do Recicla Folia com vários outros
projetos que também move a reciclagem, nada é descartável, nada é
jogado fora tudo é usado em prol do Recicla, em prol de transformar, tudo o que a gente consegue pegar nós conseguimos transformar em um brinquedo para criança, em coisas para estar vendendo,
tem muita gente que trabalha vendendo.
A renda a princípio era só do movimento, mas como agora está
sendo tudo registrado vamos começar já pela prefeitura para ter
esse acompanhamento, porque até no início não era, era um projeto
só das pessoas agora já é um projeto movido pela prefeitura de
Vitoria também que está nos ajudando. Se alguém quiser entrar em
contato, os telefones são 27 9811 3786 e 27 3226 4453.

Júlio (Bolinha)

O carnaval de Lajinha está
bom maravilhoso, este ano
está melhor que o ano passado porque o ano passado
choveu muito e vai fica melhor ainda se Deus quiser,
porque nossa cidade está
precisando disso mesmo,
animação, festa, e o carnaval
é uma data que uni as pessoas fora de Lajinha que vem
assistir é um encontro da família Lajinhense de novo.

Maria Luiza Coordenadora do carnaval de Lajinha

Frantescole, Eduarda,
Raniel e Larissa

Frantescole, o carnaval
de Lajinha está ótimo, o
melhor da região,
Eduarda, bom de mais
da conta,
Reniel, tem melhor não,
Larissa, cada dia melhorando e eu estou
adorando, Todos de
Lajinha

Nós estamos aí no terceiro ano de carnaval de Lajinha o primeiro foi
só com banda, no segundo começamos com o grupo Recicla Folia de
Vitória e continuamos esse ano com todo trabalho, o ano passado tivemos um grande êxito, uma evolução grande com o carnaval e esse ano
continuando com o nosso trabalho já colocamos uma escola Grêmio
Recreativo da escola de samba Lajinhense que está sendo uma marca
para a nossa cidade fazendo um desfile lindo que realizamos com os
blocos para que eles possam manifestar sua equipe e seu trabalho.
Nos carnavais antigos as equipe Cheira, Me e Kennedy eram rivais,
estamos tentando juntar toda equipe dos três carnavais e formar uma só,
no entanto Me e Cheira estão se unido em um só bloco queremos resgatar o carnaval de antigamente com toda sociedade participando fazendo
uma grande escola nesse Grêmio Recreativo de Lajinha. Somente com o
apoio da prefeitura conseguimos realizar nosso trabalho, a Sandra que é
assessora do prefeito, junto com o prefeito tem ajudado muito o nosso
carnaval.
O Recicla Folia faz um lindo trabalho, tirando os resíduos tóxicos e
todo o lixo que se torna lúdico no carnaval, e com essa parceria nós
podemos recicla todo material que eles não vão usar mais no próximo
carnaval e isso tem ajudado nosso carnaval brilhar na avenida.
Quero agradecer toda a Lajinha, a casa da Cultura, os funcionários da
secretaria da educação e todo mundo que tem nos ajudado a ter um
carnaval nota 10.

Sargento Humberto
Nós trabalhamos preventivamente para que os nossos foliões pudessem ter uma segurança mais
efetiva para realmente brincar como é a finalidade maior do carnaval, em razão disso fizemos algumas
blitz nas entradas e saídas da cidade, para conter a utilização de bebidas alcoólicas ao volante, e fizemos
trabalho presencial junto com a população que se concentrou na praça, efetivamente podemos dizer
que foi satisfatório o trabalho executado pela policia e estão de parabéns também os foliões que
participaram, não tivemos nenhuma ocorrência de maior gravidade, de maior relevância, tudo ocorreu
dentro das nossas perspectivas no desenrolar do carnaval.
Eu gostaria de estar sempre relembrando as pessoas as responsabilidades principalmente em uma
época dessas em relação às utilização de bebidas alcoólicas misturada a outros tipos de substâncias
proibidas combinadas com volante, direção, motocicletas, também cuidados com as pessoas, com seus
bens, os imóveis ver se estão realmente bem fechados antes de sair de casa, os veículos não estacionar
em qualquer lugar se tiver que parar procure parar perto de algum lugar mais movimentado de maior
claridade para que não seja surpreendido por algum delinquente ou marginal que com certeza aproveita
dessa ocasião para efetivar práticas criminosas.
Nós trabalhamos aqui nestes dias com reforço vindo de Manhuaçu, vindo das regiões vizinhas que
pertence ao pelotão de Lajinha, na verdade nós tivemos um número considerável de policiais para ajudar
para que o carnaval corresse com a maior tranquilidade possível.
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Deputado João Magalhães se empenha
pelo projeto do IFET Manhuaçu
O deputado federal João
Magalhães visitou Manhuaçu e cidades vizinhas para
estreitar relacionamento com
prefeitos, vereadores e lideranças políticas, além de permanecer próximo de sua base
eleitoral. O parlamentar encontrou-se com amigos e
companheiros de toda a região e ainda aproveitou para
fazer reuniões políticas com
lideranças de diversas cidades. Entre os assuntos em
pauta: a necessidade de mais
um hospital de grande porte
para a região e a construção
do IFET.
Na visita à região, João
Magalhães fez questão de se
encontrar com prefeitos dos
municípios que receberam
recursos indicados pelo parlamentar por meio de emendas ao Orçamento Geral da
União que foram liberadas no
final do 2011. “Tenho uma
presença constante nos municípios porque é aqui que as
coisas acontecem. Estou próximo das lideranças, ouvindo
desejos e reclamações, mas
também contribuindo para a
construção de uma política
mais participativa”, declarou
João Magalhães.
A atuação parlamentar
compreende várias regiões do
estado. João Magalhães tem
mantido bom relacionamento
político com prefeitos, lideranças e vereadores. “Todos
os municípios precisam de
amparo, por mínimo que seja.
É nesse sentido que temos
trabalhado”, destaca.
CHUVAS
João Magalhães explicou
que alterna as visitas às cidades da região de Manhuaçu com municípios de outras
regiões do estado. Segundo
ele, é um trabalho constante,
mas que agora tem dado prioridade de atendimento aos
municípios afetados pelas en-

pequenos municípios fazer
investimentos. “Em janeiro,
vários municípios tiveram dificuldade em pagar salário
do funcionalismo. Temos
uma grande concentração de
recursos nas mãos do governo federal e as dificuldades
das cidades e dos estados
com orçamentos apertados.
A única alternativa é a revisão do pacto federativo”,
garantiu.
HOSPITALCÉSAR LEITE

O Deputado Federal João Magalhães esteve em Manhuaçu para reunir-se com lideranças e discutir
também o projeto do IFET.

chentes. “Apesar do grande
volume de águas, o prefeito
Renato Cezar me explicou que
os danos foram menores em
Manhuaçu, contudo a maior
parte das cidades da região
teve problemas com estradas,
pontes, bueiros, calçamentos
e quedas de barreiras e casas
danificadas. Estamos fazendo contato com os prefeitos
e viabilizando recursos junto
ao Governo Federal para reconstrução. Quem teve perdas na área habitacional, a
presidente Dilma Roussef determinou a liberação de recursos dentro do programa Minha Casa Minha Vida”.
RECURSOS
João Magalhães explica
que no final do ano, o objeti-

vo maior foi a liberação de
emendas para os municípios.
Foram liberadas verbas para
São José do Mantimento,
Conceição de Ipanema, Simonésia, Durandé, Santana do
Manhuaçu, Rio Casca e muitos outros. “Alguns receberam mais e outros menos, pois
o Governo vai liberando a
conta-gotas. O que ficou pendente vamos tentar atender
agora no inicio do ano”, destacou o parlamentar que explicou que foram quase seis
milhões liberados para os
pequenos municípios. No
Vale do Rio Doce, foram destinados cerca de 25 milhões.
Na média, cada cidade teve
benefícios de em torno de um
milhão de reais.
Segundo o parlamentar, é
essa parceria que permite aos

Usando o mesmo princípio
de comparação, João Magalhães explica como o Hospital César Leite superou crise
parecida com a de algumas
prefeituras da região.
“Há seis ou sete anos, os
hospitais chegaram à situação de quase fechar as portas, entre eles o HCL. Conseguimos alocar recursos, que
muito bem aplicados, e a diretoria composta de gestores
eficientes, conseguiu dar a
volta por cima. Esse ano já
coloquei 500 mil reais para o
hospital de Manhuaçu no Orçamento. O Hospital César
Leite recebe dinheiro de custeio, compra material de consumo, faz reformas e investimentos, compra pequenos
equipamentos e aí consegue
pagar funcionários e sobrevive. Uma emenda de 500 mil
representa 50 mil por mês de
folga no caixa. Enquanto eu
estiver no congresso, vou
manter essas emendas”, afirmou.
Além de Manhuaçu, João
Magalhães viabilizou recursos para os hospitais de Matipó, Abre Campo, Lajinha,
Ipanema e Raul Soares.
NOVO HOSPITAL
Durante a entrevista, João
Magalhães defendeu que
Manhuacu já comporta mais
um hospital de referência regional, estruturado através
governo do Estado ou Federal com serviços de alta complexidade. “O HCL é muito
bom, mas sua capacidade
está saturada.
Está na hora de pensarmos
maior e enxergarmos a longo
prazo, assim Manhuaçu irá
definitivamente se consolidar
como referência em saúde”,
afirmou o parlamentar.
IFET

Foram garantidos mais 500 mil reais no Orçamento da União para o Hospital César
Leite, mas o Deputado Federal João Magalhães considera que Manhuaçu já tem
espaço para um segundo grande hospital.

O principal motivo da visita de João Magalhães a Manhuaçu, no entanto, é sua
preocupação com o projeto
do Instituto Federal de Educação Tecnológica (IFET).
Segundo ele, o projeto já foi

O projeto do IFET de Manhuaçu agora só depende da
definição final do terreno para a obra

feito e está licitado e o reitor
garantiu que dinheiro está na
conta para iniciar as obras
ainda este mês.
“A prefeitura, com o ex-prefeito Sérgio Breder, depois
com o Adejair, já havia cedido um terreno no antigo clube do sol. Recentemente,
houve uma oferta de um empresário para outra área e o
prefeito Adejair Barros iria
fazer o acesso. Depois conversei com o prefeito Renato
Cezar e notei muita disposição dele também, mas a Administração tem dificuldades
por causa do caixa de viabilizar o calçamento. Estamos
com a obra para ser iniciada e
não podemos perder essa
oportunidade. Cada dia de
atraso, é uma perda a mais
que estamos gerando na
educação de nossos jovens”,
destacou.
João Magalhães considera que Manhuacu ainda não
acordou para o que representa o IFET: “Estamos implantando aqui um sonho de qualquer cidade que é um curso
tecnológico e superior de
uma instituição federal. Manhuacu só vai dar valor a isso
quando estiver funcionando.
As pessoas não imaginam o
trabalho que deu para colocarmos o município como prioridade”.
O deputado ainda se reuniu com o prefeito buscando formas de se fazer um

acesso provisório ou conseguir uma outra área. “Não
podemos é demorar mais.
Vamos acreditar nos poderes constituídos e nas nossas lideranças. Vamos ser
parceiros nesse projeto de
futuro para Manhuaçu e região”, afirmou.
ELEIÇÕES
Durante as reuniões e visitas, o deputado João Magalhães discutiu com vários prefeitos e lideranças o
cenário das eleições municipais em cidades da região.
Em Manhuaçu, ele confirmou que a irmã dele, a empresária Cici Magalhães, é
um dos nomes à candidatura de prefeita de Manhuaçu. Ele confirmou que está
buscando parcerias com
outros partidos em prol de
uma aliança forte.
João Magalhães diz que o
grupo trabalha com o nome
de Cici Magalhães, mas
continua aberto ao diálogo.
“O nome da Cici não está
100% fechado. Vamos discutir com a base aliada para
saber qual a melhor alternativa. O que queremos, na
verdade, é administrar o
município como ele merece,
de forma que entremos para
a história”, finalizou o deputado.
portalcaparao@gmail.com
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CREDICAF inaugura sede própria em Lajinha
Por Devair
Guimarães de Oliveira
A Cooperativa de Crédito do Leste de Minas
(CREDICAF) inaugurou
dia 10 de fevereiro de 2012
às 19h30min, sua sede
própria em uma solenidade que ficará marcada na
história do cooperativismo
de Lajinha e de Minas
Gerais, os três pavimentos
ficaram lotados, a cerimônia aconteceu no terceiro
piso, nos demais os associados puderam acompanhar em telões que foram
instalados no primeiro e
segundo pavimentos. O
prédio, fica situado à Av.
Dr. Rubens Boechart de
Oliveira, 310 centro de
Lajinha MG.
Logo após a entrada foi
inaugurada a placa do Símbolo Universal do Cooperativismo e seu significado, os três pavimentos da
maior sede de cooperativa de Minas Gerais ficou
pequeno para comportar a
multidão que compareceu
para participar, afinal o prédio é o mais bonito, confortável e luxuoso da região, que passa a ser um
cartão postal digno de ser
visitado.
O primeiro a discursar
foi o presidente da CREDICAF João Noronha que
fez um histórico da trajetória da cooperativa, falou
da importância do cooperativismo e falando da
sede explicou que a simplicidade não significa
modéstia, “construímos
um prédio onde os nossos
associados terão todo o
conforto”, agradeceu aos
funcionários e associados,
recordou o convite que recebeu de Fernando para
vir para Lajinha e disse que
se considera como se tivesse nascido em Lajinha,
recebeu o título de cidadão
lajinhense e ficou bastante emocionado quando

Célio, Fernando Cerqueira, João Noronha, Alberto Ferreira, Ronaldo Scucato e Heli Penido

Av. Dr. Rubens Boechart de Oliveira, 310, centro

Descerramento da placa Símbolo Universal do Cooperativismo

agradeceu o Fernando
Cerqueira, pela amizade e
parceria da COOCAFÉ.
O Presidente do Sistema
Ocemg/Sescoop-MG, Ronaldo Scucato, com suas
palavras sábias parabenizou os dirigentes, deu uma
aula de civismo falando da
importância do cooperativismo para desenvolvimento da região, citou
maus exemplos de alguns
políticos, as mazelas que

tem acontecido com o nosso judiciário e tirou aplausos de todos ao citar uma
frase de Eça de Queiroz –
“Políticos e fraldas devem
ser trocadas com freqüência, pelo mesmo motivo”.
A emoção e alegria estavam estampadas nos
rostos dos pioneiros, bravos cidadãos que ousaram
em um tempo onde fazer
uma cooperativa e principalmente mantê-la era

Diretores da cooperativa e convidados

muito difícil, para entendermos melhor os motivos é
só olharmos a quantidade
de cooperativas que surgiram ao longo do tempo e
foram fechadas, em Manhuaçu temos o exemplo
da Copa Real, um grande
patrimônio estragando a
céu aberto, hoje há mais
sensibilidade, mais conhecimentos, e lógico tem que
ter um conselho responsável e atento aos resultados.

Sabemos que os piores
momentos ficaram para
trás, conhecendo os dirigentes destas duas pérolas de Lajinha COOCAFÉ
e CREDICAF, “É muito
difícil ver em um município duas grandes cooperativas, e aqui em Lajinha
isso é real” comentou o
Presidente do Sistema
Ocemg/Sescoop-MG, Ronaldo Scucato.
Em Lajinha os dirigentes
tiveram a brilhante ideia de
implantar uma cooperativa
de crédito com os mesmos
ideais de desenvolvimento
regional e hoje tanto a
COOCAFÉ quanto a
CREDICAF são respeitadas no estado no país e no
mundo. Não se pode falar
em cooperativismo hoje
no Brasil, sem citar as experiências bem sucedidas
dos dirigentes Fernando

Cerqueira e João Noronha
de Lajinha.
Conversando com vários
associados todos foram
unanimes em dizer que se
sentem privilegiados por
fazerem parte dos 11 mil
associados dessa cooperativa de sucesso, “se cada
cidadão soubesse de fato o
que realmente é uma cooperativa de crédito, eles
adotariam como seu banco” disse José Batista.
Atender o produtor rural e demais associados
de maneira diferenciada,
oferecendo serviços menos burocráticos e de
qualidade, a taxas de juros condizentes à realidade do setor rural. Este
tem sido o compromisso
da CREDICAF, que não
cobra taxa de manutenção de contas de seus
associados.

Equipe envolvida na construção Gleydson, Leandro, Nicole, Célio,
Fernando, Noronha e Regina
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Lajinha resgata desfil
Por Devair G. Oliveira

Neida e Marcelino puxadores do Samba Enredo História
de Lajinha e composição de Adilsom

Com o apoio da Prefeitura, Câmara e Secretaria
Municipal de Educação e muito empenho e trabalho
dos coordenadores Luiza, Bolinha, Neida e Sandra e
colaboração de Paulo Cesar.
A recente criada, "Grêmio Recreativo da Escola
de Samba Lajinhense" desfilou nos dias 18 e 20, empolgando o público que veio prestigiar e participar do
carnaval, depois dos desfiles a multidão seguiu para
a praça Dr. Adalmário, onde com animação da Banda Pele Urbana no dia 18 e Banda Swing Braga Boys
no dia 20 os foliões pularam até a madrugada.
Domingo, dia 19 a festa ficou por conta do desfile
dos Blocos Cem Nota, Alegria e Gole, Bloco Seca
Copo, animados pela Banda de Marchinha e terça
21, encerrando o carnaval de Lajinha desfilaram os
blocos: Blocos Cem Nota, Alegria e Gole , Bloco Seca
Copo e a partir das 23 horas - Marquinho Miragem
e Banda.
Lajinha descobriu uma maneira ecológica através
de parceria com o Recicla Folia de Vitória Espírito
Santo, projeto bem sucedido, onde as fantasias e adereços são reciclados. Essa ação, realizada sempre
no período de carnaval, é focada no reaproveitamento de fantasias, de alegorias e materiais diversos utilizados nos desfiles das escolas de samba.
Adereços e itens avulsos, que normalmente são descartados pelos foliões, se transformam em diversão
e geração de renda, foi assim que a Secretaria de
Educação encontrou meio para resgatar o carnaval
de Lajinha.
O Recicla Folia colocou seu "bloco" em ação e coletou, aproximadamente, sete toneladas de materiais
diversos utilizados nas apresentações das agremiações. Eles são reaproveitados para uso em atividades do projeto e para doação a entidades e blocos
carnavalescos de vários municípios do Estado.
Foram recolhidas fantasias para a realização de
oficinas durante este ano no Núcleo de Desenvolvimento Socioambiental e Cultural do Recicla Folia,
que funciona no bairro Belo Vista, em Vitória.
12 (doze) municípios do Espírito Santo receberam
caminhões de materiais, Lajinha/MG foi o único município fora do estado a receber dois caminhões de
materiais, segundo comentários de várias pessoas e
foliões o carnaval deste ano ficou muito bonito e luxuoso com material reciclado, inclusive os adereços
que enfeitaram a Av. Presidente Vargas e as belas
fantasias usadas no desfile.
Tudo indica que Lajinha deu passos importantes
para que a partir de agora a cidade volte a realizar
carnavais tão bons quanto os dos anos 80 onde Lajinha fazia o melhor carnaval da região, com as famosas escolas de samba: Grêmio Recreativo Unidos do
Mé, Escola de Samba Acadêmicos do Cheira-Cheira e Acadêmicos da Av. Kennedy
O Carnaval de Lajinha promovido, pela prefeitura
municipal, em parceria com a Secretaria Municipal
de Educação e Cultura levou aos lajinhenses alegria
e animação com segurança.
Os organizadores esperavam receber a presença
de pessoas da região, especialmente de conterrâneos que moram em outras cidades, que aproveitam o
carnaval para brincar e se divertir com folia saudável e animada, e também rever seus familiares.
“Fizemos o possível para, mesmo diante das dificuldades financeiras, realizarmos uma programação
que agradasse a população e o folião. Com certeza
foi uma festa bonita, alegre e que transformou nosso
município numa verdadeira Cidade da Alegria”, disse a Secretária Municipal de Educação Maria Luiza.
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca

Imerecido Amor
Por que Deus escolheu nos amar? A melhor resposta é: não sabemos. Mas uma coisa podemos saber com
toda certeza: não foi por causa de nossos merecimentos. Nada merecíamos, nada merecemos. Nada fizemos que nos tenha tornado amáveis ante os olhos de
Deus. Ele quis que esta verdade ficasse clara para Israel: "O Senhor não se afeiçoou a vocês nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas
foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento
que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou
com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão,
do poder do faraó, rei do Egito" (Dt 7.7,8 - NTLH).
O evangelista E. J. Daniels tem uma boa ilustração
para esta verdade:
Suponhamos, diz ele, que minha esposa e eu decidamos adotar uma criança. Vamos então ao orfanato
para escolher uma criança. Em lá chegando, uma
menininha loirinha, de cabelos cor de ouro, vem ao
nosso encontro, toma as nossas mãos e sorri pra nós,
dizendo: "Quero que vocês sejam meu pai e minha
mãe. Se vocês me adotarem, eu vou amar vocês e
vou ser obediente a vocês". Não seria difícil adotar
uma criança assim, seria?
Suponhamos, porém, que a situação tenha sido um
pouco diferente: assim que estacionamos, um menino
feio, sujo e maltrapilho tenha vindo ao nosso encontro. Veio mascando chiclete de modo escandaloso e
atrevido; chega até a cuspir na gente. Aí ele se abaixa, apanha um pouco de areia do chão e lança em
nosso rosto, chuta a gente e nos xinga com os piores
palavrões.
Você consegue imaginar-nos dirigindo-nos ao diretor da instituição para dizer a ele que nos apaixonamos por aquele moleque e que desejamos adotá-lo?
Todos éramos um menino feio, mascando chiclete, cuspindo e jogando areia, pecadores de boca suja na presença de Deus. E, no entanto, mesmo assim Ele nos
ama com um amor que nem conseguimos entender. "Deus
prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu
por nós, sendo nós ainda pecadores" (Rm 5.8).

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

Sebastião Costa debate privatizações
A ampliação do programa
de privatização do governo
federal, foi defendida pelo
deputado Sebastião Costa
durante programa da TV Assembleia em debate realizado sobre o assunto. Para ele,
a renovação do programa de
privatizações (dos aeroportos) pelo governo da União
é uma prova de que a proposta, iniciada no governo
Fernando Henrique Cardoso,
é positiva e atende aos interesses do país. Diante disto,
disse que "não posso entender porque foi tão criticado
naquela época pela Oposição, agora transformada em
Situação".
Como exempo de quantos
beneficios a extensão do programa de privatização para
outras áreas poderia agilizar
o desenvolvimento nacional,
ele assinalou a questão das
principais estradas do pais.
Citou como exmplo, as estra-

das que ligam o resto de Minas e do Brasil à todo o Leste
de Minas, incluindo aí a zona
da Mata mineira e a região
Nordeste do Estado "que há
muito clamam por providências para melhorias em sua
malha rodoviária". Depois de
assinalar que o governador
Antonio Anastásia e sua
equipe tem feito o que podem
para melhorar essa situação,
observou que a inserção desse item no programa de privatização federal seria providencial.
Encerrando o debate, Sebastião Costa disse que os
recursos públicos devem ser
canalizados para a saúde e
educação, principalmente os
provenientes do governo federal - que atualmente está
penalizando os municipios
brasileiros com uma sobrecarga nesses itens que,na
verdade, devem ser da responsabilidade de todos.

Encerrando o debate, Sebastião Costa disse que os recursos públicos devem ser canalizados para a saúde e educação, principalmente os provenientes do governo federal

GRITO DE LIBERDADE
Dizem os poetas que não basta armar o governo apenas
para as lutas cotidianas, é preciso que realmente possamos
combater o bom combate e conspirarmos para o bem maior
e melhor da sociedade, hoje, sofrida e oprimida, qual seja: a
paz social, política e democrática. É preciso mais ainda,
armar o poder e quando falamos em poder, nos referirmos à
Justiça no seu todo e não apenas no direito.
Tudo isto, nos faz lembrar o tempo de faculdade, quando
os nossos Mestres diziam: quando encontrarem a Justiça
digladiando com o direito e tiverem que optar, fiquem com
a Justiça, a pura, cristalina e boa Justiça, pois delas nascem
sementes, das sementes árvores e das árvores frutos que
por certo transcenderão de geração em geração o aconchegar do direito para decisões mais humanistas, como disse
um dia Martin Luther King, verbis:
“Cada dia é o dia do julgamento, e nós, com nossos atos
e nossas palavras, com nosso silêncio e nossa voz, vamos
escrevendo continuamente o livro da vida. A luz veio ao
mundo e cada um de nós deve decidir se quer caminhar na
luz do altruísmo construtivo ou nas trevas do egoísmo.
Portanto, a mais urgente pergunta a ser feita nesta vida é:
'O que fiz hoje pelos outros?”.
Impõe-se de imediato, um elogio de honra incomensurável à instalação da Justiça Federal em nossa Região, sediada na cidade de Manhuaçu/MG, pois daí, neste assunto
que se tem sustentado sempre, verifica-se o crescimento e
permiti-se a comparação, para, como um grito de liberdade,
se fazerem todos, o engrandecimento do Poder Judiciário,
visto que de mãos dadas, soma-se e enraíza-se cada vez
mais solidificado dentre os demais, com a garantia de que,
batendo-se às portas de Nossos Tribunais faz ecoado e
ouvido o grito da liberdade, principalmente, não se divorciando o direito da Justiça para que o cidadão comum possa
através do munus publico do advogado buscar, ou pelo
menos tentar aquilo que entende como devido e justo, em

especial, no campo do INSS/
APOSENTADORIA/CRIMES,
dentre tantos outros, em face
da União.
Tudo, de cabeça erguida,
como jurisdicionado, razão pela
qual, o Grupo Xodó – Geraldo
Féres Advogados Associados,
parabeniza a todos que colaboraram de toda sorte, para a
instalação da Justiça Federal
em Manhuaçu/MG, O que serve de honra e orgulho prazeroso, quando então registramos:
sejam bem vindos, oportunidade em que dê parabéns também
o Dr. Fábio Santana Lopes,
Promotor de Justiça Estadual,
que de sobremaneira incansavelmente tem demonstrado capacidade, pulso firme, solidariedade para com a Classe dos Advogados, especialmente quando, através de Ações Civis Publicas, lança
mão de ousadas posições em defesa da sociedade, e também, dos menos favorecidos quando, como fiscal da Lei
pediu a interdição do Presídio Local, por excesso de presos, demonstrando com tal atitude ser amante do bom e
justo direito, em especial: os Humanos, que para nós, só
serve de incentivo para que possam aqueles que trilham
pelo caminho do direito, estudantes e profissionais, perseguirem seus sonhos, ancorando-se em porto seguro e
lançando suas vozes, na certeza da história, como grito de
liberdade. MÇU/MG -18/02/2012, (a) GERALDO ANTÔNIO XODÓ DOS SANTOS FÉRES, LUCIANO DA ROCHA GREGÓRIO, FÁBIO MIRANDA DE CARVALHO,
PAULO CÉSAR SABINO.

26 de fevereiro / 2012

acesse: www.jm1.com.br

11

Sérgio Breder reúne com o vice-governador
Por Devair
Guimarães de Oliveira
O ex-prefeito de Manhuaçu Sérgio Breder, Dr. Miraci
(Segundinho), deputado
federal Paulo Abi-Ackel e
deputado estadual Sebastião Costa, estiveram reunidos em audiência com o
vice-governador Alberto
Pinto Coelho no dia 13 de
fevereiro às 10 horas tratando de assuntos políticos
com vistas às eleições de
2012 na cidade de Manhuaçu, o vice-governador está
empenhado nas articulações políticas ligada às cidades pólos onde houve
uma base de apoio a candidatura do governo de Minas. O vice-governador tem
uma ligação forte com Manhuaçu, cidade natal de seu
pai Alberto Pinto Coelho e
de seu avô que também se

chamava Alberto Pinto Coelho e que foi prefeito de
Manhuaçu, ao conversarmos com o vice-governador reforçamos o convite
para que ele visite a cidade.
“Na primeira oportunidade
eu quero ir a Manhuaçu
juntamente com o deputado Paulo Abi-Ackel e com
o deputado Sebastião Costa para rever familiares que
ainda lá estão, e também
conhecer de perto a terra
natal do meu pai”. Disse o
vice-governador.
Ainda conversando conosco demonstrou satisfação em receber o ex-prefeito
Sérgio Breder, segundo o
vice-governador devemos
buscar uma convergência
das forças políticas que apoiaram a sua candidatura e a
do governador Antônio
Anastásia ao governo de
Minas Gerais.

DEPUTADO FEDERAL
PAULO ABI-ACKEL

Na avaliação do deputado Paulo Abi-Ackel a
reunião com o vice-governador Alberto Pinto Coelho, com o ex - prefeito Sergio Breder, Dr. Miraci
“Segundinho”, deputado Sebastião Costa foi excelente. E a conversa girou sobre o tema eleições
2012 e como poderia ser feito para preservar o
futuro de Manhuaçu e trabalhar sempre em conjunto com o governo do estado, todos irmanados no mesmo ideal prefeitura e toda a sociedade
de Manhuaçu trabalhando em favor da cidade.
"O povo de Manhuaçu pode estar certo que eu
juntamente com o governo do estado estou atento a todos os problemas políticos e administrativos de Manhuaçu, minha participação parlamentar sempre está na defesa de Manhuaçu e de todas as cidades da região". Explica Abi-Ackel.

O ex-prefeito de Manhuaçu Sérgio Breder, Dr. Miraci (Segundinho), deputado federal Paulo Abi-Ackel e deputado
estadual Sebastião Costa, estiveram reunidos em audiência com o vice-governador Alberto Pinto Coelho no dia 13
de fevereiro às 10 horas tratando de assuntos políticos com vistas às eleições de 2012 na cidade de Manhuaçu

SÉRGIO BREDER

Fazer política é a
arte de administrar
Quando se fala em
política, naturalmente
são lembrados os grandes líderes, lideranças
do passado e do presente, Manhuaçu, no entanto está carente de lideranças, nos últimos
anos não surgiram novas lideranças capaz de
empolgar o povo. Fazer
política é mais difícil do
que muitas pessoas
imaginam, o líder deve
ter algumas prerrogativas importantes, e uma
delas é saber convergir,
ajuntar, somar e liderar e
aí quem poderá negar a
liderança de alguém que
já por três vezes comandou um município. É por isso que algumas lideranças nacionais vêem no ex-prefeito Sérgio Breder a pessoa capaz de unir,
foi com este propósito que Sérgio aceitou o convite do vicegovernador para uma audiência no Palácio Tiradentes, no
último dia 13 de fevereiro juntamente com Dr. Miraci (Segundinho) o deputado federal Paulo Abi-Ackel e o deputado Sebastião Costa, para encontrarem um denominador comum no
sentido de convergir através de uma candidatura, que agregue o maior número possível de partidos e lideranças partidárias. “Naturalmente esse é um propósito que antes de tudo
respeitamos a liderança de cada um dos pré-candidatos mais
é um esforço que devemos fazer com o propósito único de
vermos garantida a eleição e com isso também garantir a união
de forças políticas de Manhuaçu, existem nomes importantes
que apoiaram o líder Aécio Neves, o governador Anastásia e
o vice-governador Alberto Pinto Coelho, da base do governo
como: a vereadora Maria Imaculada, vereador Toninho Gama,
pref. Adejair Barros, o atual prefeito em exercício Renato da
Banca e o presidente do Democrata Wilson (Tuca).

DEPUTADO SEBASTIÃO COSTA
Jornal das Montanhas – Qual o
objetivo dessa
reunião?
Deputado Sebastião Costa - O
objetivo dessa reunião é que nós conhecemos a capacidade de articulação
do vice-governador
Alberto Pinto Coelho e da importância
que ele tem no projeto político do governo de Minas Gerais no aspecto voltado para a política
e conhecedor da
importância das lideranças que aqui
estiveram Sergio
Breder, Dr. Miraci
(Segundinho) Ailton e a liderança que o Sérgio exerce
no município de Manhuaçu há algum tempo, o vicegovernador achou oportuno ter essa conversa praticamente nos orientou fazer o pedido de audiência para
que pudéssemos estar aqui, os deputados que foram
votados em Manhuaçu pelo grupo tanto eu quanto o
deputado Paulo Abi-Ackel para permitir que o vicegovernador alertasse o Sérgio da importância que ele
tem no projeto político, embora não seja ele candidato
nessas eleições, mas ele tem um papel importante na
articulação e neste caso à incumbência que o vicegovernador acaba de passar para que ele junto aos
demais partidos já que preside um dos partidos que é
o PPS junto aos demais partidos da base de apoio do
governo para que chegue a uma candidatura que possa congregar todas as outras forças e ele se dispôs
com boa vontade que tem com o compromisso com a
cidade de participar desse projeto, a se engajar nessa
articulação visando encontrar o nome que possa somar dentro do grupo para prefeito e vice e assim possamos caminhar forte para vitória.
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4 - Você quer se
divertir, mas precisa ter cuidado para
não se expor. Selecione melhor seus
contatos e os ambientes que frequenta, evitando aborrecimentos.

POLÍTICOS
Um avião cheio de deputados e senadores cai em uma mata em Minas Gerais. Um
mineirinho que viu a queda foi até o local e
enterrou todo mundo. No dia seguinte um
helicóptero que procurava o avião desaparecido, ao ver os destroços pousou.
- Onde estão as pessoas que estavam
no avião?
- Uai sô!!! Interrei tudo!!!
- Mas não podia, pois eram políticos
importantes...
- E não tinha nenhum vivo?
- Óia, inté discunfiei que tinha. Eu gritei:
Tem alguém vivo aí? Uns 10 levantô a mão.
- E onde eles estão?
- Uai!! Interrei assim mesmo, porque do
jeito que político mente eu nem acreditei
em nenhum deles.

Touro - 21/4 a 20/5 - A sobrecarga
de tarefas abala seu sossego e será
preciso usar de toda paciência para
dar conta de assuntos profissionais
e domésticos.
Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Será difícil
pôr em sintonia suas ações e seus
pensamentos. Não será fácil expressar seus sentimentos. Reflita antes
de opinar.
Câncer - 21/6 a 22/7 - É preciso
equilibrar suas tarefas práticas com
as emocionais. Fortes contradições
surgem em seu íntimo, portanto esforce-se para não se desconcentrar
em situações formais.

ASSIM O PESSIMISTA
VÊ O MUNDO - IV
1 - Nunca há horas suficientes em um
dia, mas sempre há muitos dias antes do
sábado.
2 - Todo corpo mergulhado numa banheira faz tocar o telefone.
3 - A beleza está à flor da pele, mas a
feiura vai até o osso!
4 - A probabilidade de o pão cair com o
lado da manteiga virado para baixo é proporcional ao valor do carpete.
5 - Confiança é aquele sentimento que você
tem antes de compreender a situação.
6 - A fila do lado sempre anda mais rápido.
7- Nada é tão ruim que não possa piorar.
8- O material é danificado segundo a
proporção direta do seu valor.
9- Por mais tomadas que se tenham em
casa, os móveis estão sempre na frente.
10 - Por que será que números errados
nunca estão ocupados?
11 - Tudo que começa bem, termina mal.
Tudo que começa mal, termina pior.

CURIOSIDADES
PRIMEIRO SELO - Em 1843, por determinação de Pedro II, começou a circular
no Brasil o selo "olho-de-boi", que não
trazia a efígie do imperador para que ninguém ousasse carimbar sua augusta face.
Também foi excluído o nome do país, porque a palavra Brasil era sagrada e só podia figurar em objetos veneráveis.
BRAILE - O alfabeto dos cegos foi criado por um francês, Louis Braille, a partir
de um código da Marinha francesa, que
possibilitava a leitura de mensagens durante a noite, em lugares onde qualquer
luz denunciaria a posição dos navios de
guerra. Tem 63 caracteres de seis pontos
cada um, que podem ser reconhecidos pelo
toque dos dedos.
OZÔNIO - O maior buraco na camada
de ozônio conhecido até hoje paira sobre
a região antártica. O furo, que marca um
triste recorde para a humanidade, tem cerca de 28 milhões de km², mais de três vezes o tamanho da área total do Brasil. Cientistas acreditam que apesar das leis de
proteção à camada restringirem o uso de
gases nocivos, apenas agora as concentrações de gases existentes na estratosfera estão chegando ao pico, o que indica
que possivelmente levaremos décadas
para resolver o problema.

HORÓSCOPO

Leão - 23/7 a 22/8 - Domine sua
agressividade, ela pode causar conflitos em seus relacionamentos. Evite os excessos, principalmente ao
sofrer pressões externas. Seja sempre diplomático!
Virgem - 23/8 a 22/9 - Forte oscilação emocional. Você terá períodos de
introspecção, mas não serão negativos. Aproveite para refletir e se livrar de assuntos do passado. Liberte-se do que não lhe serve mais.

SETE ERROS

Libra - 23/9 a 22/10 - Expressar
suas opiniões não será tarefa fácil.
Guarde-as para si e não se envolva
em discussões. Use a cabeça e não
revele pontos de vista que possam
chocar as pessoas.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Seu
setor profissional e o familiar estão
tensionados, o que indica um momento no qual a grande quantidade
de tarefas causa desgaste físico e
emocional.
Sagitário - 22/11 a 21/12 - Período
propício para as transações comerciais. Tenha entretanto o cuidado de
analisar bem em que está entrando
e com quem está negociando.
Capricórnio - 22/12 a 20/1 - Seu
equilíbrio emocional está afetado, fazendo com que seja difícil executar
tarefas práticas. O momento pede
economia e organização, além de
identificação de prioridades.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Período sujeito a conflitos nas suas relações
pessoais. Você oscilará entre o individualismo extremo e a total dependência. Será essencial que você procure manter-se equilibrado.
Peixes - 20/2 a 20/3 - O momento
é complicado para seus relacionamentos de trabalho, já que a área
está oposta ao seu setor de crise.
Você está propenso a reagir de modo
exagerado, prejudicando parcerias e
seus argumentos.
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Mulher Melancia está namorando Léo
Santana, diz jornal
Dançarina teria começado o
namoro após
carnaval em Salvador. Parece
que o carnaval
em Salvador
rendeu frutos...
Andressa Soares, a Mulher Melancia, voltou da Bahia namorando Léo Santana, do Parangolé, diz Léo Dias.
Jennifer Lopez é clicada sem maquiagem
pelas ruas de Los Angeles
Na última sexta-feira
(25), Jennifer Lopez foi
clicada circulando pelas
ruas de Los Angeles. O
que chamou a atenção
dos paparazzi foi que a
cantora, sempre acostumada a aparecer maquiada e estilosa, deixou o
make de lado e estava
sem maquiagem e com
os cabelos amarrados.
Lopez esteve no Brasil durante o Carnaval. A cantora ficou cerca
de duas horas no Camarote Bar Brahma que
a trouxe até o Rio de Janeiro para conferir os
desfiles das escolas de samba cariocas.
Pânico da RedeTV na BAND
Com a saída do Pânico da RedeTV! a
emissora paulista perde o programa de maior audiência. A emissora já estava passando
por um problema financeiro, chegando até a atrasar salário dos
funcionários. Muitos questionam o futuro do
canal, temendo acontecer o mesmo da Rede
Manchete.
O “Pânico na TV” estava no ar na RedeTV!
desde setembro de 2003, e aos poucos foi se
tornando o programa de maior audiência da
emissora.
A Rede Bandeirantes acaba de oficializar a
contratação do humorístico, que já estreia em
março junto com a nova programação da
emissora. Já a RedeTV! ainda não se pronunciou.
Caso Tom Cavalcante e o
cuidado com a ética na TV
A ética é um dos princípios mais importantes que se deve levar em conta na vida, seja
no âmbito pessoal ou profissional.
A ética - ou a falta dela - é um dos poucos
itens que faz parte do convívio de todos. A
partir do momento que existe sociedade, ou
seja, uma segunda pessoa no mesmo meio,
esta palavra começa a ter efeitos, sejam eles
positivos ou negativos.
Nestes últimos dias, duas coisas me surpreenderam muito relacionadas a este princípio e com resultados totalmente contrários.
E estou falando da saída de Tom Cavalcante
da Record após sete anos de contrato.
O desligamento de Tom da Record foi feito
em comum acordo entre as partes. Acredito
que tenha sido um dos rompimentos de contrato com mais elegância que vi nos últimos
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anos. Tom e Honorilton Gonçalves, o verdadeiro chefe do canal, segundo fontes, teriam
dado até mesmo um abraço ao fim da reunião. O bispo liberou o animador da multa
contratual e ainda deixou as portas abertas
para se caso um dia ele quisesse retornar.
Reynaldo Gianecchini começará ensaios
de peça uma semana antes da reestreia
Reynaldo Gianecchini
começará os ensaios para
a peça "Cruel" uma semana antes da reestreia, marcada para o dia 13 de março.
Segundo a publicação, o
ator irá se preparar em cima
da hora pois ainda se recupera do linfoma.
A temporada do espetáculo foi encerrada
em julho de 2011 e, em agosto, Giane foi diagnosticado com um câncer linfático.
Desde então, ele vinha se submetendo a
sessões de quimioterapia e radioterapia.
Já no dia 12 de janeiro, passou por um transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas, sendo apontado como um sucesso.
A boa fase do "Programa do Ratinho"
O "Programa do Ratinho" voltou das férias com
várias novidades. A principal e mais visível delas é
a mudança no cenário e no
pacote de vinhetas e trilhas, anteriormente mais
sisudas, já que era herança do antigo formato mais
policialesco da atração na
época de sua reestreia
(leia-se saída da geladeira).
Agora tudo ganhou um jeitão mais descontraído e com muita cara de talk show. Muita
gente – e eu também – acharam a abertura e
logotipo em desenho animado muito parecidas com o do extinto "A Noite é uma Criança", do Otávio Mesquita na Band.
Ratinho se consolidou em 2011 como uma
boa opção contra a novela das nove e os
principais quadros de sucesso foram mantidos. Permanece o DNA em estilo formal, com
trajes de festa; o "Vem Quem Quer", espécie
de show de talentos; o "Jornal Rational" com
piadas e leitura de e-mails; a "Escolinha do
Ratinho" e a principal atração: entrevista e
participação de personalidades.
“Rei Davi” bate recorde de audiência na
terça de carnaval e vai a 18 pontos
Quem acompanha os bastidores deste magnífico mundo da TV pode observar que desde 2008 não víamos a teledramaturgia fora da
Globo atraindo tantos telespectadores.
Em 2008 a Record via suas novelas brigando pela liderança e passando vários sustos
na Globo. Mas do fim deste ano até 2011 a
Record teve uma decaída espetacular. E por
isso chega a imprecionar ver “Rei Davi” na
liderança isolada a várias semanas neste começo de 2012.
Terça 21 a minissérie bíblica voltou a ficar
na liderança isolada. “Rei Davi”, que é dirigida pelo competente Edson Spinello, alcançou 16 pontos de média com 18,1 de pico,
contra 15 da Globo. No mesmo horário o SBT
ficou em terceiro com 5 pontos, em quarto a

Rede TV! com 2 pontos e em quinto a Band
com 1 ponto. Que fique de lição para as emissoras fora da Globo que se investirem em
qualidade é possível sim atrair o telespectador. Pena que a teledramaturgia da Record e
do SBT sejam tão mal administradas.
Band pode não renovar
com Otávio Mesquita
Parece que a Band não vai
renovar contrato com o apresentador Otávio Mesquita.
Após ter abandonado a transmissão do Carnaval de Salvador sem avisar ninguém, o
apresentador vem espalhando nos corredores da Band que em breve terá
um novo programa. O abandono nas transmissões sem nenhum prévio aviso gerou um grande problema na Band, isso pode contribuir pela
provável não renovação de contrato.
Geovanna Tominaga vai
deixar o “Vídeo Show”
Geovanna Tominaga deixará em breve as reportagens do programa divulgador da Globo, o “Vídeo
Show”. Geovanna fará reportagens para o programa
“Mais Você” de Ana Maria
Braga também na Globo.
Em seu lugar, entram Jaqueline Silva, repórter do “Mais Você”, que comandará as
matérias, e Dani Monteiro, que assumirá o
“Video Show News”. A data da mudança ainda não foi definida pela Rede Globo.
“Vídeo Show” e “Mais Você” tem a direção de Boninho.
“Na Record vivia no buraco negro”,
diz Alexandre Frota
Queridinho de Silvio Santos nos últimos
tempos, Alexandre
Frota, que esteve no
camarote do Bar Brahma para curtir o desfile das escolas campeãs de São Paulo, aproveitou a “fama de criador” para dar pitaco
sobre os reality shows atuais. “Acho que esse tipo de programa
precisa de mais tempero. Seria legal ver a
Narcisa ao lado de Tati Quebra-Barraco, por
exemplo. Seria uma mistura boa. Convidaria
as duas para um reality”. E a Val Marchiori?
“Para mim, a Val não é nada. Ela não tem graça. Narcisa é ótima, é autêntica. Não é um
clichê”, disparou o moço, que virou diretor
artístico do SBT. Alguns projetos de Frota
deverão estrear em breve na emissora de Silvio Santos. “Não posso dizer nada ainda, mas
acho que essa nova gestão do SBT trouxe
um frescor para a emissora. Trabalho 16 horas quase todos os dias e estou muito feliz.
Na Record, eu vivia em um buraco negro. No
SBT, tenho liberdade para criar e opinar. Ficarei lá até quando Silvio quiser”, completou.
“Fora de Controle” a nova série
policial da Record
Com autoria de Marcílio Moraes e colaboração de Gustavo Reiz, Fora de Controle tem
direção de Johnny Araújo e Daniel Rezende.
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O seriado começou a ser filmado no início de
janeiro na capital carioca e tem exibição prevista para o final do 1º semestre de 2012.
Em quatro episódios com aproximadamente 52 minutos de duração, o seriado apresenta um policial anti-herói que dialoga com as
regras impostas pelo sistema. Fora de Controle mostra o instigante universo das investigações na cidade do Rio de Janeiro onde
um crime é investigado e resolvido a cada
programa, mostrando como o funcionamento da cidade interliga todos os tipos de moradores e visitantes. No elenco principal estão Milhem Cortaz, ator da Rede Record que
atuou em ”Chamas da Vida”, “Sansão e Dalila”, ”Vidas Opostas”, “Bicho do Mato”, “Cidadão Brasileiro” e “Essas Mulheres” e participou de mais de 30 filmes; Claudio Gabriel,
que trabalhou nas produções “Sansão e Dalila”, “Bela, a feia”, “A Lei e o Crime”, “Amor
e Intrigas’ e “Bicho do Mato”; e Rafaela
Mandelli, que atuou em “Caminhos do Coração”, “Os Mutantes” e na minissérie “Sansão e Dalila”. O projeto é uma produção Gullane em coprodução com Grifa Filmes. A exibição é da Rede Record com apoio da Ancine,
através das leis de incentivo federal.
SBT prepara a volta de “Supernanny”
e “Esquadrão da Moda”
Fora do ar desde o primeiro semestre de
2011, os programas “Esquadrão da Moda” e
“Supernanny” deverão voltar logo, logo para
grade de programação do SBT. Os programas voltarão ao ar ainda este semestre, provavelmente em maio, quando o SBT estreará
sua nova grade de programação.
Michel Teló abre sua turnê europeia
com shows em Portugal
O cantor Michel Teló inaugurou em Portugal sua primeira turnê europeia com concertos em Lisboa e Guimarães, e agradeceu
ao jogador luso Cristiano Ronaldo, do Real
Madri, por ter divulgado seu hit "Ai se eu
te pego". A produtora do artista na Europa
divulgou que cerca de cinco mil pessoas
compareceram na sexta-feira ao show que
Teló fez na plaza de toro Campo Pequeno,
em Lisboa. Além disso, as entradas para a
apresentação de sábado estão esgotadas.
Depois de Portugal, o cantor segue para
Espanha, Inglaterra, Luxemburgo e outros
países, turnê que terminará na Itália. A produtora adiantou que Teló voltará para Portugal em agosto.
O ator Gerard Butler está internado
O ator Gerard Butler está
internado na clínica de reabilitação Betty Ford Center, na Califórnia. Ele estaria tratando um vício em
analgésicos. O artista teria começado a tomar os
remédios prescritos nos
bastidores de "300", em
2006, para controlar as dores que sentia. O problema se agravou durante as
filmagens de "Of Men and Mavericks", quando ele se feriu gravemente enquanto surfava. Butler percebeu que estava confiando demais nos analgésicos e decidiu se internar
na clínica, há três semanas, ainda segundo o
site, o ator também teria um problema menor
com cocaína.
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Santana bate em caminhão e uma pessoa morre
Douglas Rodrigues Mota,
25 anos, de Coronel Fabriciano (Vale do Aço), morreu num
acidente no final da tarde desta
quarta, 22, no km 45,1 da BR262, próximo ao Restaurante
Colibri, no trecho entre Manhuaçu e Realeza.
Um outro passageiro, Fabrício Mateus de Melo 29
anos, ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos graves para a Unidade de Pronto Atendimento de
Manhuaçu.
Segundo as primeiras informações, eles estavam num
Santana, placa GUU 5373 de
Coronel Fabriciano, e, quando ultrapassavam uma fila de
carros, numa curva, bateu de
frente com um caminhão Mercedes Benz de São José do
Mantimento, conduzido por
Oloiz Vieira Miranda, 59.
Portal Caparaó

Douglas morreu na hora

Polícia liberta jovens que viviam
em cativeiro em Manhuaçu

Mecânico morre em
acidente em Santa Margarida
O mecânico de Santa Margarida, Artidor Martins Barbosa, de 68 anos, morreu num
acidente registrado pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (24), na estrada que
liga a cidade à rodovia BR
116. O carro saiu da pista,
provocando a morte do condutor e ferimentos em uma
passageira.
O acidente foi perto da
Agrovila, há dois quilômetros da cidade. O Tempra, placa GQH-9967 de Manhuaçu/
MG, conduzido por Artidor,
saiu da pista e caiu por uma
ribanceira de aproximadamente trinta metros.
Não havia marcas de
pneus e nem mancha de óleo
que pudesse justificar a saída da pista. Durante o capotamento na ribanceira, Artidor foi lançado para fora do
carro e provavelmente o veículo passou por cima dele,
que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.
O carro ainda rolou por alguns metros sem o motorista
e parou bloqueado por uma
pedra, antes de chegar a um
rio. A passageira que viajava
no banco da frente foi socorrida com vários ferimentos e
estava inconsciente.
Everardo Coelho Sette portalrealeza.com

Fabrício Mateus sofreu
ferimentos graves

O mecânico de Santa Margarida, Artidor Martins Barbosa, de 68 anos, morreu num
acidente registrado pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (24), na estrada que liga a
cidade à rodovia BR 116.

Jovem de 15 anos põe fogo no
corpo com auxílio da mãe
Um jovem de quinze anos
colocou fogo no próprio corpo em Santana do Manhuaçu, no final da tarde de quarta, 22. De certa forma, ele foi
auxiliado pela mãe.
A mulher contou aos policiais que seu filho chegou em
casa bem transtornado dizendo que praticou delitos de
furto e homicídio na cidade,
que estava com o dinheiro.
Muito agitado, com alteração
no comportamento, o rapaz
que é usuário de drogas, co-

meçou a causar transtornos
à mãe e à irmã.
Já cansada das confusões,
a mãe ouviu o filho falando
que iria colocar fogo em si
mesmo. Ela virou, lhe ofereceu o álcool e disse: “Se você
quer morrer o álcool está
aqui!”.
Foi o suficiente. O garoto
jogou álcool sobre o próprio
corpo, pegou o isqueiro e
ateou fogo em si. Ao ver as
chamas, uma pessoa que estava na casa, tirou a camisa e

começou a apagar o fogo. A
mãe, quando viu o corpo do
filho em chamas, pegou um
lençol que estava no quarto
e também correu para acudilo.
Foi acionada a ambulância
que conduziu a vítima para a
Unidade de Pronto Atendimento em Manhuaçu. A mãe
foi levada para a Delegacia em
Manhuaçu e autuada por auxílio a tentativa de suicídio.
Carlos Henrique Cruz portalcaparao@gmail.com

Depois de nove anos vivendo
em condições desumanas e como
animais, duas jovens foram libertadas pela Polícia Civil, com o
auxílio de uma equipe do Corpo
de Bombeiros. O local que servia como moradia preparada
pela própria mãe, era uma casa
situada na Rua da Caixa D'água,
no Bairro Santa Luzia, em Manhuaçu, onde as irmãs
M.F.P.S,26 e A.P.S,21 anos, passaram boa parte da vida convivendo com a sujeira,restos de comida que ficavam espalhados por
todos os lados,lixo e mau cheiro
insuportável.
O inquérito policial teve início a partir de uma ocorrência
feita pela Polícia Militar, que
recebeu a denúncia de uma assistente social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), informando sobre a situação de maus
tratos, abandono de incapaz e
cárcere privado das duas jovens.
Com as primeiras informações,
a equipe da Delegacia de Crimes
Contra a Mulher obteve a informação de que, as duas moças
eram portadoras de paralisia cerebral e física. No entanto, a mãe
saia para pescar e não se preocupava com as filhas.
Sensibilizada com a precariedade do local e a falta de atenção
dos familiares, a delegada Lujan
Pinheiro passou um bom tempo
debruçada sobre o inquérito, para
reunir provas necessárias e solicitar à Justiça o Mandado de
Busca e Apreensão na residência. Durante a fase de investigação, a delegada Lujan Pinheiro
descobriu que as jovens não se
alimentavam, não tomavam medicamentos e, a mãe sequer tinha a preocupação de estar ao
lado delas para oferecer pelo
menos o necessário. “Ninguém
da família se importava com as
moças, que ficavam cerceadas até
de freqüentarem a APAE para receberem o acompanhamento.
Até o próprio irmão que morava
próximo, parecia achar aquela
cena "tenebrosa" como algo bastante normal”,conta a delegada
Lujan Pinheiro, bastante sensibilizada com o que pôde acompanhar no local, que parecia uma
pocilga.
Ação participativa no resgate: Após concluir o inquérito po-

licial, a delegada de Crimes contra a Mulher, Dra.Lujan Pinheiro encaminhou ao Ministério
Público e à Justiça todas as informações e, prontamente foi
atendida para o cumprimento de
Busca e Apreensão.
Na última quinta-feira, policiais civis acompanhados das assistentes sociais Adriana Salazar
e Gleicione Póvoa Garcia foram
ao local, a fim de cumprir o Mandado de Busca e Apreensão.
Também contaram com uma
equipe do Corpo de Bombeiros,
para fazer a locomoção das duas
jovens, que sequer conseguiam
mobilidade para chegarem até a
rua.
No momento em que o trabalho era realizado, até mesmo
os policiais acostumados com
cenas chocantes não conseguiram conter as lágrimas. A mãe
das duas jovens libertadas do
cativeiro, M.J.P.S. de 51 anos,
não estava no momento. De
acordo com a delegada responsável pelo inquérito, a mulher
só deu falta das filhas 24 horas
depois, quando já estavam internadas no Hospital Cesar
Leite. “Ela saia para pescar,
voltava à noite e sequer preocupava com o estado deplorável das filhas. Elas serão encaminhadas para o Asilo São Vicente de Paulo. M.J.P.S. foi indiciada pela Polícia Civil e denunciada pelo Ministério Público por cárcere privado, abandono de incapaz e maus
tratos",cita a delegada.
Ela chama a atenção para a
participação de toda a sociedade, no sentido de estar atenta
para casos como esse ocorrido
na Rua da Caixa D'agua-Bairro
Santa Luzia. Lá, muitas pessoas sabiam do que se passava,
outros percebiam o abandono
por parte da família, mas ninguém tomava atitude. “O dever
de proteção é do Estado,mas
todos podem participar e evitar que mais pessoas continuem sofrendo, sendo cerceadas de
sua liberdade”,ressalta a delegada. A população poderá estar
contribuindo com doações, para
que elas possam ter conforto
necessário a partir de agora e
convivência com outras pessoas.
policiaecia
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ENQUETE
Pó... Poli... Política...
- O 1º ponto é uma introduzida!
- O 2º é uma investida!!
- O 3º, uma interagida!!!
1 - Entendimento – § Penso que se formos fazer
uma enquete em quaisquer municípios brasileiros, com
munícipes de várias classes sociais e grau de formação, e outras diversidades e, mesmo, adversidades, veríamos que muitos entendem e compreendem que a
política tem o lado positivo, e o negativo; e, que há
políticos bons – que fazem algum bem, não só para os
seus bens –, e, maus – que fazem muitos males, até
por suas malas, e que são malas, respectivamente, por
encherem a mala de dinheiro, e encherem a paciência
do leitor e eleitor, especialmente na época da campanha política. § Repito que tem o político que faz o bem
para os seus bens, sendo só esse (!) – e ESTE!!! – os
seus bens. § Mas, ainda bem que, por outro lado, tanto
em nossas cidades, e em toda a região, enfim, no território brasileiro, há bons políticos, que precisam ser
lembrados, valorizados e respeitados. Não podemos
fazer com que eles paguem pelos outros, até mesmo
lembrando que votar em branco e anulando o voto,
favorece o mau político, e é mal para a boa Política.
2 - Esclarecimento – § Estou há alguns centímetros de minha biblioteca, onde obviamente fica a
maioria de meus livros e similares, e, há poucos metros de meu gabinete (chique, hein!?) – mas, não é
político!!! –, onde ficam os volumes que mais uso.
Mas, mais perto, ficam os livros da sala. Permitamme verificar na Pequena Enciclopédia de Moral e
Civismo, de Fernando Bastos de Ávila, doutor em
Ciências Políticas e Sociais, na sua 3ª ed., revista e
atualizada, de 1978, pelo MEC: Ele define que “[...]
´político´ [...] vem do grego ´políticós´ = membro da
´polis´= cidade”. Ele trata de politização, que é “despertar o senso de responsabilidades políticas. A partir dos anos 1959-60, o termo começou, no Brasil, a
ter uma significação mais precisa”. § Mas, antes de
falar nisso, estamos na Política, que é das causas &
cousas da polis, ou da cidade, que, nesse caso, não é
só o perímetro urbano, mas, outrossim as vilas e vielas, e os córregos. § A Política tem de pensar nos
rincões do Brasil – não só nos “ricões”! –, e acordar
para os córregos!! Não escorregue!!!.
3 - Empobrecimento – § Enquanto a Política faz
muita gente rica, ela tem se empobrecido na sua prática
e teoria. Ela que faz lembrar de gente limpinha pisando
carpete, é uma sujeira que muitos jogam debaixo do
tapete. Já que meu primogênito, que fez um ano de
Relações Internacionais na Argentina e leu bem sobre
Política, não está, eu estava pensando ouvir minha esposa, que é bacharela em Administração e economiária
aposentada, e minha ultimogênita, há pouco acadêmica
de Medicina, sobre o que elas entendem ou pensam
que o povo diz sobre política. Não fi-lo por que não quilo (parafraseando o político Jânio da Silva Quadros, ou
acrescentando as negativas)... § Só perguntei à esposa, Grace Miriam, o que ela pensa que as pessoas dizem de Política – ela resumiu numa única palavra: Sujeira! § E eu tinha pensado que política, ao invés de
pensar na “Polis”, tem outro viés – tem outro “polo”:
Política é pó! E ela está misturada nessas poeiras de
nosso Brasil, que também invadem os asfaltos, num
assalto, num pó, de cinzento para negro!... É pó-lítica!!!...
- O 1º, uma comum compreensão?
- O 2º foi uma básica conceituação??
- O 3º ponto foi uma popular constatação???
(*) O autor é graduado em Teologia
e pós em História Eclesiástica.

“Esperamos conter a onda de corrupção que tem envolvido ONGs”
Deputado Esperidião Amin (PP) defende Ficha Limpa para dirigentes de ONGs

Briga no PT ‘derrete’ Mantega na Fazenda

Fora só dessa disputa

O ministro Mantega (Fazenda) continuará “na geladeira”
pelo menos até o início de
março, quando a temperatura
da briga entre petistas deverá
aumentar a queda de braço
dos insatisfeitos com a perda
de influência do ex-ministro
José Dirceu (Casa Civil) no
governo Dilma. Dirceu reitera
que Lula e Dilma estão afinados. Mantega é da cota de Lula
e, de contrabando, Luiz Denucci, ex-Casa da Moeda, também.

O senador Aécio Neves (MG) revelou ao
colega Flexa Ribeiro (PA) que não tem interesse em disputar a liderança do PSDB no
Senado. Está mais preocupado em consolidar a candidatura à Presidência em 2014.

Sem prestígio
O desfecho da doença de Lula complica o cenário: fora de
cena, o ex-presidente não poderá “segurar” Dirceu, da ala
dos “desprestigiados”.

Ulalá
Candidata da extrema-direita à presidência na França, Marine
Le Pen toparia trocar com a ministra Ana Arraes (TCU), que
além do salário, tem direito a belo apê: eurodeputada, Marine
ganha 6 mil euros. E só.

Das Arábias
Além do presidente da Câmara, Marco Maia (PT-SP), o ministro Pimentel (Desenvolvimento) também passou o Carnaval
em Riad, na Arábia Saudita, aonde foi vender ovelhas brasileiras numa feira de Agricultura.

Traço mundial

É luxo só

Com futuros correspondentes em diversos continentes, a
TV Brasil, ou TV do Lula, será um fenômeno de mídia mundial que ninguém verá.

Mulher do ministro Paulo Passos (Transporte), a cantora Rosa Passos lançará
seu 16º CD, intitulado ‘É luxo só’, nos
dias 2 e 3 de março, em Brasília. A presença de autoridades é dada como certa.

Vale-mordomia
A Presidência da República pagará R$ 1,5 milhão a Localiza,
este ano, a fim de alugar carros no Nordeste para atender
suas excelências.

Vida dura
O líder do PT no governo, deputado
federal Cândido Vaccarezza (PT-SP) teve
ótimo recesso: gastou R$ 22,1 mil da verba parlamentar em janeiro.

Sindicato é acusado de manter vigarice indígena
O Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar
suposta participação de dirigentes do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no DF na manutenção de comunidade
indígena vigarista que invadiu o Noroeste, novo bairro de Brasília. Os índios vieram de vários Estados, e agora alegam que o
local é “território sagrado”. O MPF suspeita que eles sejam
usados como instrumento de pressão em pleitos sindicais.

Réu confesso
Secretário geral do Sindicato, Oton Pereira nega ter “condições e objetivo político” para manter os índios: “só ajudamos de forma humanitária”.

Irresistível

Corrente elétrica
O novo embaixador da Síria, Mohammad Khadour, terá vida
difícil no Brasil: deverá começar a receber em breve protestos
contra o regime carniceiro de Bashar Al Assad no e-mail
embsiria@uol.com.br

Farra cultural
Projeto de lei do senador Álvaro Dias (PR), líder do PSDB,
quer alterar a Lei Rouanet: o ministério da Cultura deverá
publicar todo mês, no Diário Oficial, dados completos dos
projetos financiados com renúncia de impostos sem a devida
avaliação do MinC. Hoje passam de oito mil.

Feliz Ano Velho
Prestação do carro atrasada? Pedindo empréstimo para pagar
IPTU e IPVA? Reduzindo compra de supermercado? 2012 começou, enfim.

PODER SEM PUDOR

Já morreu tarde

Crítico do “dolce far niente” na Câmara, o deputado federal Romário
(PSB-RJ) aderiu: só volta na segunda
(27) e terça abre um seminário.

Plantando, dá
O governo federal vai lançar por R$ 10 bilhões o Programa
Nacional de Irrigação, em parceria público-privada em alguns dos 200 mil hectares do Semiárido. Tecnologia especial
da Embrapa apontará as terras viáveis.

Contra invasores
O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, e o deputado Paulinho da
Força (PDT) organizam almoço com mais de 40 lideranças
empresariais e dos trabalhadores, em São Paulo. Querem
mostrar união na defesa da indústria nacional face à invasão
dos importados.

Em 1955, um ano após a morte de Evita e pouco antes de cair, o
general argentino Juan Domingo Perón demitiu o poeta maior Jorge
Luis Borges de uma sinecura na Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Pura pirraça.
- Perón es un miserable! – reagiu o poeta
Em 1973, Perón retornou ao poder e faleceria em seguida. Um
jornalista procurou Borges e tentou induzi-lo a uma resposta generosa sobre o morto. Ele repousou as mãos sobre o cabo da bengala e
exclamou:
- Ahora, Perón es un miserable muerto!
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INÍCIO DO ANO LETIVO 2012
Secretaria Municipal de Educação de Lajinha
No dia 01 de fevereiro
(quarta-feira) aconteceu no
Salão da Maçonaria em Lajinha às 8h, reunião de abertura
do ano letivo com todos os
professores da rede municipal
de ensino, com a presença de
autoridades local e diretores da
rede municipal.
A Secretária Municipal de
Educação Maria Luiza Azine
Vítor fez uma linda abertura de
boas vindas.
A convidada especial Fátima
pedagoga da 20ª SRE/Manhuaçu, fez uma palestra sobre
otimismo, pois é com perseverança que conseguiremos todos
juntos atingir uma educação de
qualidade.
Às 13h aconteceu também
reunião com todas as merendeiras, que foi concentrada sobre a importância da merenda
para os alunos.
A administração do município de Lajinha vem trabalhando e esforçando para dar aos
seus alunos uma educação de
qualidade.

Diretoras e Vereadores

Palestrante Fátima

Educadores

