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EDITORIAL

CHARGE

CORRUPÇÃO ESCANCARADA
À NOSSA FRENTE
Senhor meu Deus livra-me das tentações, dos
homens que querem levar vantagem em tudo, guiame pelo caminho da justiça por amor ao seu nome,
faz-me lembrar sempre daquele menininho que
nasceu numa manjedoura e não tinha lugar para
reclinar sua cabeça. Onde estão os teus
escolhidos?
Faça renascer as flores que farão a diferença do
trigo e do joio, a injustiça não pode prevalecer
sobre a justiça, à corrupção multiplica-se
assustadoramente e muitos têm vergonha de ser
honesto, conclamo todos os homens e mulheres
para fincar a bandeira da esperança, da dignidade
e da justiça social. Precisamos dar bons exemplos,
ocupar espaços para cumprir o ide. A luz e o sal
precisam prevalecer em nossas vidas.
Devemos olhar para frente sem descuidar das
margens, onde estão os excluídos urbanos, contra
a lógica perversa das cidades brasileiras: sobram
terra e habitações, falta moradia. A especulação
imobiliária transforma terra urbana em promessa
de lucro e alimenta o processo de degradação
humana, o caos urbano. Em que cidade não se
encontram apartamentos vazios, prédios
abandonados, terrenos na periferia à espera da
valorização? Em qual centro urbano não há
mendicância, morador de rua, submoradias?
As famílias sem-teto não têm direitos, são o avesso
da cidadania. Não têm emprego, moradia,
alimentação, saúde, lazer, cultura. Vivem como
sombras nas esquinas, nos bancos das praças, atrás
de um prato de comida, um trocado. Enfrentam a
indiferença, o preconceito, a violência das pessoas
e até de policial. Estão excluídas das decisões
políticas que determinam os rumos da vida social.
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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
Gostaria de fazer algumas considerações: Por que
se fala tanto do atendimento à saúde de cidades como
Muriaé, Itaperuna, Campos...
Engraçado, em Itaperuna o atendimento no SUS
funciona por área - Por que em Manhuaçu ainda temos
que enviar as cirurgias de vistas para Itaperuna?
Manhuaçu é considerada cidade polo, mas mais pela
renda, pela iniciativa privada, do crescimento comercial
do que pelas ações públicas. Uma observação: façam
uma oferta à prefeitura de Manhumirim para receber a
Escola Técnica Federal - se em poucas semanas eles
não oferecem uma área totalmente urbanizada. Por que
Manhumirim já conta com um contorno rodoviário em
excelente conservação com viaduto, pontes e tudo?
Manhumirim já possui sede própria para a Secretaria
de Educação, com uma escola municipal de excelente
qualidade. Manhuaçu, por sua grandeza, renda,
importância não consegue conservar o jardim da praça

central, feio, cheio de lixos, banheiro de péssima
arquitetura...
Nós amamos Manhuaçu - poderiamos sim, ser uma
cidade modelo, linda, não temos nada planejado - Não
quero fazer criticas individuais, mas precisamos de
uma arrancada ética, na saúde, nas obras, na educação,
na agricultura - Há quanto tempo ouço falar do
problema da rodoviária, feia, invadida, pessimamente
localizada, e os buracos em volta do jardim da
rodoviária? E o trânsito? Sei que é ano eleitoral, ai vão
começar algumas obras de importância secundárias,
que voltam meses depois... Não precisamos de futebol,
de pinturas de meio fios, operação tapa buraco,
precisamos de ações do tamanho de Manhuaçu. De
políticas públicas de alto nível - Obras de impacto Vamos torcer, para que tenhamos mudanças, sem
querer criticar ninguém, mas precisamos chegar ao
século XXI.

Carlos Toledo – Manhuaçu/MG
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
A “cachorrada” toma conta
da cidade de Manhuaçu

Em Manhuaçu as coisas não
andam. Minha Casa, Minha Vida
A Câmara Municipal de Manhuaçu já discutiu dezenas de
vezes, mas a novela continua, em nova sessão realizada dia
16 de março, foi dada ciência ao plenário do Projeto de Lei nº
033/2012 que “autoriza o Executivo Municipal a doar área de
imóvel de sua propriedade ao FAR – Fundo de Arrendamento
Residencial, gerido pela Caixa Econômica Federal; revoga a
Lei nº 2.898, de 04 de Setembro de 2009, e dá outras
providências”. O terreno fica no local conhecido como “Clube
do Sol”, às margens da BR-262, sentido Reduto. Em outra
reuniões eles diziam que a obra iria começar, haja paciência.

Totalmente a favor
Caminhando no centro de Manhuaçu, e na faixa de pedestre
que dá acesso a Praça Cordovil Pinto Coelho para a Praça 5
de novembro quase fui atropelado por aproximadamente 20
cães de rua. Esses cachorros são uma ameaça a saúde pública.
ISSO É UM ABSURDO!

Ficha Limpa municipal

Estão falando em GREVE, greve dos professores estaduais
e municipais por melhores salários; sem querer ser anarquista,
sou totalmente a favor! E eles reivindicam pouco: piso
salarios de R$1.451 por jornada de 40 horas semanais é muito
pouco, comparando com o que ganha os políticos do
legislativo deste país do Vereador ao Senador. Se tem três
categórias que deveriam ser olhadas com bons olhos são
Professores, Policiais e Agentes da Saúde. Ainda é
vergonhoso. E se tem duas categórias que boa parte dos

profissionais têm depressão antes da aposentadoria são
Professores e Militares (soldados, cabos e sargentos). Acorda
Brasil, vocês esta sendo uma das maiores economias do
mundo! E injusto com muitos...com muitos!

SINDLAJ (Sindicato dos Funcionários
Públicos de Lajinha) terá Assembléia Geral
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DE LAJINHA-MG
(SINDLAJ) - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de
Lajinha- SINDLAJ, no uso de suas atribuições previstas no
Estatuto Social, convoca todos os seus sindicalizados para a
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no
dia 24 de Março de 2012, em primeira convocação, às 09:00 e às
09:30 horas em segunda convocação, a ser realizada na sede do
Sindicato à Av. Dr. Rubens Boechat de Oliveira, 81- centro,
Lajinha/MG, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Prestação de contas – Balanço do exercício financeiro do
ano de 2011;
2. Proposta orçamentária para o exercício de 2012.
3. Assuntos gerais de interesse dos sindicalizados.
Lajinha-MG, 05 de Março de 2012.
Marcelo Nunes Saleme Brêtas
Presidente do SINDLAJ

CPI do SAAE confirma irregularidades

Vereadores Maria Imaculada Dutra Dornelas e
Antônio Carlos Xavier da Gama – “Toninho Gama”

No dia 13 de março (terça-feira), na Câmara de Manhuaçu,
o assunto dado a ciência sobre o Projeto de Lei nº 032/2012,
de autoria dos Vereadores Antônio Carlos Xavier da Gama –
“Toninho Gama” e Maria Imaculada Dutra Dornelas, que
“Dispõe sobre vedações no provimento de cargos políticos
na Administração Pública Municipal e dá outras
providências”. Também chamado “Lei da Ficha Limpa”.
Toninho Gama explicou que “este Projeto vem tramitando
na Câmara, desde 2010, quando foi apresentado pela primeira
vez. Estamos retornando com ele hoje, para que o mesmo possa
passar pelas comissões e pelo Plenário, principalmente, agora,
com este fato novo que foi a aprovação pelo STF da Lei Ficha
Limpa, já validada a partir de 2012. Utilizamos os mesmos
critérios da Legislação Federal, em que, aqueles cidadãos que
tenham alguma pendência judicial, que já tenha sido transitada
e julgada em primeira instância e que já tenha uma decisão em
2ª instância, não poderão candidatar- se para as próximas
eleições. No meu entendimento, e, tenho certeza, de todos os
demais vereadores, estes cidadãos também não podem exercer
cargos públicos como secretários e chefes de setor, porque
eles estão impedidos pela Justiça de se candidatar. Então, acho
importante a aprovação desta Lei como contribuição para a
moralização na Administração direta e indireta do município”.
A Vereadora Maria Imaculada Dutra Dornelas também
mencionou a importância desta Lei e o respeito ao dinheiro
público que a mesma proporcionará. “Conseguimos entrar
com este Projeto, que consideramos como a única maneira de
prevenir o setor público daquelas pessoas que possuem má
conduta. O bom não traz estrela na testa, e, o vereador não
tem varinha de condão para adivinhar o que acontece nos
bastidores. [...] Todos os vereadores concordaram com este
Projeto, e, a partir de agora, as comissões vão analisá-lo para
que, na próxima semana, se Deus quiser, possamos votá-lo.
[...] Temos que ter força e coragem para enfrentar estes
problemas e pedir sempre a Deus que nos dê discernimento e
sabedoria para conduzir a coisa pública”, argumentou
Imaculada.

A Câmara Municipal de Manhuaçu realizou sessão
extraordinária dia 16 sexta-feira, para apresentação do
Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito que
investiga denúncias de irregularidades no SAAE (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto). Instaurada na Sessão
Legislativa de 03 de Novembro de 2011, a CPI do SAAE
trabalhou mais de 120 dias, os vereadores que integram a
Comissão ouviram diversas pessoas mencionadas nas
denúncias, além de analisar documentos diversos, como
notas fiscais e contratos.
Ao iniciar a sessão, o Presidente da Casa Legislativa, Jorge
Augusto Pereira – “Jorge do Ibéria”-, solicitou ao Assessor
Jurídico, Dr. Luiz Gonzaga Amorim, a leitura do Relatório Final
elaborado pela CPI. Entre as denúncias investigadas,
encontraram desvio de materiais para servidores, licitações
fraudulentas, pagamentos indevidos de horas extras, diárias
de viagem, dentre outras.
Apesar de extenso o documento foi lido na íntegra, e, em
seguida, submetido à aprovação dos integrantes da Comissão
Parlamentar de Inquérito. A CPI foi composta pelos seguintes
vereadores: Presidente - Fernando Gonçalves Lacerda;
Relatora - Maria Imaculada Dutra Dornelas, e membros
Francisco de Assis Dutra, Juarez Cleres Elói e Jorge Augusto
Pereira (posteriormente substituído por José Geraldo
Damasceno – “Zé Rulinha”-, em razão de este ter assumido a
Presidência da Câmara, neste período).
A vereadora e relatora Maria Imaculada Dutra Dornelas
apresentou relatório, enquanto o voto do vereador Fernando
Gonçalves Lacerda (presidente da comissão) foi discordante.
No final, os outros dois vereadores José Geraldo Damasceno
e Francisco de Assis Dutra votaram com o presidente.
Ausente o quinto membro, Vereador Juarez Cleres Elói.
Com o resultado de três a um, a CPI concluiu pelo
reconhecimento de responsabilidade dos servidores
Wanderlei Pereira da Silva, Petsleyano Satilo de Souza Ribeiro,
Rudstenes Hoffmann Bragança, Fabrício Santos de Souza,
José Paulo de Souza, André Luiz Viana, Marconio Sávio
Ferreira Paiva, Gentil Pazelli Marques e José Carlos dos Reis,
em razão de desvio de rendas e bens públicos, e apropriação
indébita, bem como do prefeito afastado Adejair Barros e do
ex-prefeito Sérgio Marcos de Carvalho Breder, em razão de
omissão na função de Prefeito Municipal de Manhuaçu.
Reconheceu ainda a CPI que os empresários Geraldo
Faustino Domingos e Carlos Antônio Garcia e a servidora
pública Nicolina Aparecida de Medeiros participaram
ativamente dos atos fraudulentos.
Em relação aos empresários, Sebastião Jorge Lomeu, Erasmo
Pacheco, Edgar Ramos de Oliveira, Iang Prata Soares e o

Presidente da CPI - vereador Fernando Lacerda

servidor do SAAE Almir de Oliveira, a CPI informou a
impossibilidade de realizar outras averiguações devido à
exigüidade de tempo, falta de recursos da Câmara. O relatório
recomenda que sejam apurados mais profundamente os fatos,
devendo ser encaminhado o texto aos órgãos competentes
para aprofundamento das investigações.
O relatório final será encaminhado ao Ministério Público e
à Prefeitura de Manhuaçu, além do Tribunal de Contas do
Estado.
Após a leitura do relatório, Fernando Gonçalves Lacerda,
Presidente da CPI, ressaltou o levantamento realizado, o
trabalho desenvolvido pelos vereadores e funcionários da
Casa Legislativa e a importância desta apuração no sentido
de dar uma resposta à sociedade sobre esta questão.
A Relatora da Comissão, Vereadora Maria Imaculada Dutra
Dornelas, também se pronunciou, juntamente com os
Membros Francisco de Assis Dutra e José Geraldo
Damasceno. Convidado pela Presidência, o Assessor
Jurídico, Dr. Jeremias Mayrinck, explicou, em plenário, sobre
os procedimentos legais relacionados à Comissão
Parlamentar de Inquérito.
Normalmente uma CPI cria expectativa entre os populares,
mas em Manhuaçu isso não aconteceu, pelo contrário a
pergunta da maioria é: porque os vereadores não fizeram
isso bem antes do Ministério Público, e diga-se que isso é a
função da Câmara Municipal, a verdade que os nomes dos
vereadores andam em baixa na cidade e muitos terão
dificuldades de serem reeleitos. Vale ressaltar que o dizem
por aí é sempre desfavorável aos vereadores de Manhuaçu
que não fiscalizaram, não fizeram o que deveriam, agora é
como dizia meu avô: depois da onça morta todo mundo é
caçador, mas nos últimos três mandatos sempre ficaram
calados.
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Proposição que incentiva campanhas para
doação de medula óssea tem parecer
favorável do deputado Dr. Wilson Batista

O Menino Que Viu Uma COISA...
Ele era um Menino que não gostava muito de ir para a Escola.
Era um campeão em gazear aulas.
Um dia a caminho da Escola, ele resolveu descobrir o que tinha
dentro daquele Casarão abandonado de mais de 200 anos...
O que será que ele vai achar lá dentro?
Todo dia era a mesma coisa. Sua mãe entrava no quarto e dizia:
- Dormindo desse jeito você vai acabar chegando atrasado!
E ele dizia:
- Espera que vou dormir só mais um pouquinho...
Apesar de muito preguiçoso, ele sempre ia para a Escola. Pelo
menos era o que ele dizia.
Mas muitas vezes ficava brincando pela rua e não pisava nem lá.
- Nasci para explorar o Mundo e não para estudar - vivia
dizendo.
Um dia a caminho da Escola, uma amiga da sua turma lhe disse:
- Dizem que naquele Casarão tem um tesouro escondido.
- Dizem também que lá tem um mistério, e aquele que resolver
ganha o Tesouro.
Pronto, era tudo que ele queria ouvir. Era seu sonho ficar rico
sem fazer força. Então planejou:
- Amanhã, ao invés de ir à Escola, vou explorar esse Casarão,
pegar o Tesouro e ficar Rico!
No dia seguinte, sua mãe até estranhou ele ter se levantado tão
cedo para ir à Aula.
Só que ele não foi. Foi sim, direto para o Casarão. Escondeu
sua mochila numa moita ali perto e devagarinho subiu os degraus
até a porta.
Pelo que diziam ninguém morava ali há mais de 150 anos.
Antes de empurrar a porta, ele colocou o ouvido nela para ver
se ouvia algum ruído vindo de dentro.
Como nada ouviu resolveu entrar. Ao empurrar a pesada porta,
ela fez um barulho que o deixou arrepiado da cabeça aos pés...
Quando ela abriu, uma estranha Luz saiu lá de dentro...
Então ele viu uma COISA que não gostaria nunca de ter visto!
Era Uma Criatura Monstruosa que deu uma gargalhada tão
terrível que o deixou paralisado.
E aí a Criatura falou:
- Então você gosta de Gazear aulas... Você agora vai morar aqui
comigo para sempre...
E a estranha Criatura disse ainda:
- Muitos iguais a você já entraram aqui e nunca mais saíram.
Venha não seja tão acanhado entre...
Ele não sabe como conseguiu se mexer, mas conseguiu...
Então ele deu o maior carreirão da sua vida, e viu que a Criatura
correu atrás para pegá-lo...
Ele corria e só ouvia o ruído do Bicho logo atrás dele.
Correu o mais que pôde e entrou numa floresta muito fechada
e escura.
- É minha única chance de escapar dele - Pensava aterrorizado.
Então descobriu que estava perdido e já havia anoitecido...
Nesse momento Ele sentiu que estava sendo observado.
Então viu à sua volta Olhos ameaçadores olhando para ele de
dentro da mata.
Cheio de pavor, pensou na sua Mãe e muito arrependido disse:
- Nunca mais deixo de ir à Escola! - E deu o maior grito da sua vida.
Foi nesse momento que aconteceu um verdadeiro milagre.
Ele descobriu que estava sonhando e que acabara de acordar...
Pulando de alegria ele disse:
- Então foi tudo um sonho... Foi um sonho para me mostrar
que eu estava no caminho errado...
A partir daquele dia, ele nunca mais acordou tarde e nem deixou
mais de ir para a Escola.
E todo dia antes de sair dava um beijo na sua Mãe e dizia:
- Você é a melhor Mãe do mundo.

"Infelizmente, às vezes
as pessoas não o
escutam até você gritar"
- Stefanie Powers (atriz
americana)
"Até cortar os próprios
defeitos pode ser
perigoso. Nunca se sabe
qual é o defeito que
sustenta nosso edifício
inteiro" - Clarice
Lispector (1925 - 1977
* escritora brasileira)
"Experiência é o nome
que cada um dá a seus
erros" - Oscar Wilde
(1854 - 1900 * escritor
irlandês)
"Sei que a metade da
publicidade que faço é
inútil. Mas não sei qual
é a metade inútil" Henry Ford (1863 1947 * industrial
americano)
"É muito difícil
compatibilizar a
política e a moral" Francis Bacon (1561 1626 * filósofo inglês)
"A ignorância afirma ou
nega veementemente; a
ciência duvida" Voltaire (1694 – 1778 *
filósofo francês)

As campanhas em favor
da doação de medula
óssea no Estado podem
ganhar mais um aliado. A
Comissão de Saúde da
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais aprovou, na
quarta-feira (14/3/12),
parecer de 1º turno
favorável ao Projeto de
Lei (PL) 1.839/11, que cria
a Política Estadual de
Mobilização para Doação
de Medula Óssea em
Minas Gerais. O relator da
matéria, deputado Doutor
Wilson Batista (PSD),
opinou pela aprovação do
projeto na forma do
substitutivo nº 1, que
apresentou.
A proposição original
sugere a ampliação de
campanhas de incentivo,
esclarecimento,
divulgação
e
conscientização
da
população sobre a
importância
e
a
necessidade das doações.
Além disso, estabelece
que o poder público
deverá, entre outras
iniciativas, diagnosticar a
situação dos hemocentros
do Estado, planejar,
desenvolver e monitorar as
atividades
de
conscientização.
Em seu parecer, o
deputado Doutor Wilson
Batista ponderou que a
Lei Estadual 11.553, de
1994, já trata do assunto,
ao determinar a realização
de campanhas periódicas

ALUGA-SE
Uma quitinete: Quarto, sala, cozinha e
banheiro com garagem. R$ 380,00 – 33314507 Falar com Ueziler

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

O relator da matéria, deputado Doutor Wilson Batista
(PSD), opinou pela aprovação do projeto na forma do
substitutivo nº 1, que apresentou.

de incentivo à doação de
órgãos.
Assim,
o
substitutivo apresentado
acrescenta dispositivos a
essa lei de forma a
enfatizar as ações do
Estado para promover a
doação de medula óssea.
- As campanhas para
doação de medula
precisam
ser
potencializadas no estado.
As chances de se
conseguir um doador é de

uma a cada 100mil, por
isso o poder público
precisa incentivar as
pessoas a doarem e
aumentar a esperança
daqueles que esperam por
uma medula compatível ponderou o Dr. Wilson
Batista.
O transplante de medula
óssea é necessário para se
tratar doenças como
leucemia e linfoma, tipos
de câncer sanguíneo.

VENDO
Fiat strada Treckin 2008/09 Carangola-MG - Cor prata - Segundo dono

Preço R$27mil
Contato (32) 9945-2027
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Diretores da Coocafé falam sobre a
inauguração da 1ª filial em Manhuaçu
Discurso do Diretor Presidente da Coocafé
Fernando Romeiro de Cerqueira.

Por Devair G. Oliveira
Engenheiro Agrônomo
Pedro Antônio da Silva
falou a nossa reportagem
sobre a perspectiva da
Coocafé em Manhuaçu, do
diferencial de atendimento
aos associados, das
possibilidades dos sócios,
Escola no Campo,
empreendedores jovens,
Coocafétur.
A nossa perspectiva é
muito otimista, porque
toda
cooperativa
transforma a região e o
nosso Deus nos ajudando
não vai ser diferente, a
gente pretende trabalhar,
nós estamos unidos, a
inauguração hoje com os
participantes, prefeitura,
EMATER, SICOOB,
profissionais em geral,
todas as pessoas que
militam nessa área estão
junto da gente e a
cooperativa como falei é
um órgão diferente ela
prega união, ela procura as
pessoas para agrupar, é
mais fácil levar o
desenvolvimento e com
isso ela vai crescer, aonde
o produtor cresce a
cooperativa cresce junto
não temos dúvida disso,
as perspectivas são as
melhores, enraizamos aqui,
vamos crescer e ser forte
junto com o povo da
região de Manhuaçu.
O diferencial da Coocafé
é que trabalhamos com
sócio e não com cliente,
somos responsáveis pelo
resultado do sócio, temos
que oferecer um produto
que seja comprovado e
que dê resultado, temos
que
vender
uma
quantidade compatível
com a que ele necessita,
temos que planejar não só
na primeira venda mas a
propriedade dele por todos
os anos, fazemos para ele
uma consultoria do que ele
tem que fazer ao longo de
cada ano, só implantamos
coisa sólida no nosso
sucesso a diferença é essa,
nossos técnicos são
capacitados para gerir a
propriedade de maneira
que seja sustentável.
Como a sociedade é de
pessoas e não de capital
todo operário tem o mesmo
direito
a
voto

independente do seu
tamanho nos preocupamos
muito com o crescimento do
produtor e da sua família,
crescimento social através de
educação, de cursos,
treinamento e capacitação,
hoje estamos fazendo curso
para capacitar o produtor para
conhecer o seu café para ele
não ser enganado, estamos
capacitando o produtor com
as normativas de meio
ambiente, quando o produtor
cresce conhecendo tudo
ficando mais sábio, fica mais
socialmente justo.
A escola no campo é uma
parceria com a multinacional
Syngenta que a gente vem
trabalhando a mais de dez
anos, a empresa oferece todo
material didático, dá
capacitação
para
as
professoras que durante um
semestre instruem os alunos
quanto ao uso de agrotóxico,
descarte de embalagem,
período de carência, as
crianças hoje são as que mais
educamos porque uma
criança que recebe os
conhecimentos na escola
cobra do pai a forma correta
de agir e com isso obtém-se
resposta positiva. Para fazer
isso é só procurar nossa loja
que através de um
departamento que temos na
cooperativa a Cíntia vai
cadastrar essa escola, vamos
fazer uma visita, marcar as
reuniões e os treinamentos,
isso é um interesse muito
grande nosso porque os
futuros produtores só vão ter
sucesso se passarem por essa
escola.
O jovem tem uma
capacidade muito grande e
quer fazer sua história e
jovens capacitados que
chegam ao campo com alegria
e simpatia para o produtor
gostar do seu trabalho e ter
liberdade junto à cooperativa,

com capacitação a coisa
rende, flui e cresce.
A gente tem uma alegria
uma satisfação muito
grande de estar em
Manhuaçu que é um
grande polo regional,
vamos tentar trazer o
produtor para dentro do
cooperativismo e mostrar
as vantagens disso, na
cooperativa o produtor
vendendo
café,
comprando adubo ou
defensivo ganha estando
em tudo, ganha informação
climática, informação de
mercado, adubação e
pulverização
e
a
cooperativa, e aqui temos
projetos para cada
comunidade, o Coocafétur
que vai a uma comunidade
quatro a cinco vezes no
ano falando de um assunto
com isso consegue
mostrar ao produtor o
caminho dele onde vai ter
uma vida feliz e
transparente, a coisa aqui
é muito transparente, mas
aquele que gosta de levar
vantagens não vai a lugar
nenhum, os nossos
operários
são
companheiros, são unidos
e onde temos passado só
temos
deixado
desenvolvimento e boas
lembranças.

Em nome do povo cumprimento as
autoridades, os nossos associados e parceiros
é importante para nós hoje a cooperativismo e
para a Coocafé, Manhuaçu é um polo regional
um centro hoje que está há muito tempo em
nossos planos e em nossas metas e finalmente
esse dia chegou e estamos aqui, vindo para
Manhuaçu com uma filosofia de trabalho um
pouco diferente quem já milita no cooperativismo
sabe muito bem o desenvolvimento da afinidade
que a gente está inserida com o produtor rural,
não temos dúvida nenhuma em afirmar que o
cooperativismo deu certo e é importante para as
comunidades, porque o negócio é importante
mas, a atividade, a felicidade, o desenvolvimento
dos nossos associados está em primeiro lugar. É
uma satisfação muito grande poder está aqui
presente, e mais satisfação ainda por poder
contar com amigos, parceiros, senhor prefeito,
presidente da ACIAM, a secretária da prefeitura
e muitos outros que se for citar corro o risco de
me perder e principalmente a presença de vocês
produtores rurais porque o foco da cooperativa
geral é o produtor rural, nós nascemos em função
do produtor rural, nós criamos nossas estratégias
em função do produtor rural, e a nossa região
vive uma realidade que é muito peculiar 90% da
agricultura regional é a agricultura familiar, são
pequenos produtores, e esses pequenos
produtores precisam mais que qualquer outra
empresa empreendedora de apoio, porque
produzir hoje não está fácil, produzir hoje exige
tecnologia e conhecimento, produzir hoje exige
muito cuidado e principalmente respeito com a
natureza e nessa linha de trabalho a Coocafé se
desenvolve, começamos uma história que hoje
tem 33 anos e nesses anos começamos
pequenos formando pequenas forças, mas essas
pequenas forças cresceram e se tornou hoje uma
grande força, força que hoje corresponde a 5 mil
associados espalhados em mais de 20 municípios
da nossa redondeza, esses 5 mil sócios que este
ano se integraram a cooperativa mais de 700 000
sacas de café que parte estão armazenadas e
parte já foram comercializadas, nesses 33 anos
conseguimos construir dois armazéns gerais um
aqui em Minas Gerais em Lajinha e outro em
Urupí no Espirito Santo, armazéns que recebem
a produção dos sócios e uma característica muito
interessante que existe na nossa região, o
produtor armazena seu café como se depositasse
uma poupança no banco e ao longo do ano ele
vai vendendo pouco a pouco o seu café, essa
característica de comercialização precisa de muito
trabalho muito apoio e principalmente uma
estrutura onde permita que os armazéns recebam
a produção e conservem essa produção de forma

O diretor administrativo João Noronha
fala da satisfação em inaugurar uma
unidade em Manhuaçu.
“Realmente é um prazer contar com a presença de vários
parceiros vários associados aqui na região, nessa vida tudo tem
um momento e uma hora certa, chegou a hora de Manhuaçu, já
estamos sendo bem recebidos pela comunidade, várias pessoas de
Manhuaçu estão aqui hoje, várias autoridades e isso dá a certeza
que estamos no caminho certo, isso é importante para a Coocafé
dando esse passo, nessa data importante para nós”.Disse Noronha

tecnicamente viável, estamos com uma equipe
de construtores técnicos e engenheiros mais de
cinquenta fazendo extensão rural nesses
municípios que atuamos, aqui em Manhuaçu é
nossa sétima filial e principalmente eu gostaria
de ressaltar um fato muito interessante aonde a
cooperativa marca presença aonde a Coocafé
está nós começamos a fazer a diferença porque
não basta ser profissional e ter empresa tem que
fazer a diferença, porque o conhecimento é o
que tem de mais importante dentro de um
contexto de desenvolvimento, o conhecimento
provoca desenvolvimento.
Fizeram uma pergunta para mim, qual o
faturamento que vocês estão esperando em
Manhuaçu? O faturamento é importante, o
resultado é importante, mais na nossa visão o
mais importante são os nossos associados
consequentemente essa qualidade vai trazer o
faturamento e vocês que tiverem necessidade
em Manhuaçu certamente como aconteceu em
outras unidades em outro estado que a gente
tem filial isso vem por acréscimo então nosso
trabalho é para está trazendo para Manhuaçu
mais uma casa, mais uma alternativa para os
produtores rurais, para comunidade de
Manhuaçu quem vier fazer parte dessa família
Coocafé será muito bem recebido, temos técnicos
preparados a bastante tempo para dar um
atendimento diferenciado e de qualidade com
foco no associado, nós sabemos e temos certeza
que se nosso associado estiver bem e feliz o
nosso sucesso também está garantido, então é
isso, a Coocafé chegou e hoje começa e pedimos
a Deus que nos ilumine para que possamos tomar
as decisões corretas para que a Coocafé seja
mais um marco importante da caminhada do
cooperativismo. Muito obrigado.
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Câmara de Lajinha
homenageia mulheres

E

m Lajinha dia 7 de março de 2012 foi realizado
sessão solene da 4ª Sessão Legislativa da 16ª
Legislatura da Câmara Municipal de Lajinha –
MG em homenagem ao dia (8) dia internacional da
mulher. quinze mulheres foram homenageadas, elas
foram escolhidas pelos vereadores e cada um pôde
indicar uma mulher para receber o troféu.
Marislene Camilo da Silva ......................... Vereador Renato
Luiza da Cruz Pereira ................................. Vereadora Neura
Mirtes Campos Vieira ...... Vereador Antônio (Fonsequinha)
Lúcia Maria Camargo Bento .................... Vereadora Andréa
Neida Maria Mariano Soares ............. Vereador Paulo César
Bruna de Souza Castro ............................................. Câmara
Beatriz Vitorino da Silva Moreira .............................. Câmara
Maria das Graças Porcaro ........................................ Câmara
Edilene Valquíria....................................................... Câmara
Rosinete Dutra Ambrósio......................................... Câmara
Maira Alves Pimentel ............................................... Câmara
Amábile Aparecida da Silva .................. Vereador Humberto
Maria Tereza Romeiro de C. Costa .......... Vereador Gustavo
Milta Guimarães Cruz ......................... Vereador Flávio Elias
Marlene Soares de Miranda Rosa ............. Vereador Arlindo

A homenageada Luiza da Cruz Pereira
e a vereadora Neura

A homenageada Bruna (Gerente do Banco do Brasil)
e a vereadora Andréa

A Homenageada Maria Tereza Romeiro de
C. Costa e o vereador Gustavo

A homenageada Marislene Camilo da Silva
e o vereador Renato

A homenageada Marlene Soares de Miranda Rosa
e o vereador Arlindo

A homenageada Neida, seu filho Itamar, sua mãe Nenzinha e o vereador Paulo Cesar

Beatriz Vitorino da Silva Moreira e os vereadores Paulo César e Humberto Cabral

18 de março / 2012

Dona Nenzinha Hubner e o vereador
Humberto Cabral
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Homenageada Milta Guimarães Cruz
e o vereador Flávio Elias

Jorge recebendo homenagem do vereador Arlindo
para sua esposa Marluce

Os vereadores Renato e Gustavo homenageam
Maira Alves Pimentel

Maria das Graças Porcaro e o vereador Humberto

Vereadora Neura homenagea Alice
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Homenageada Rosinete Dutra Ambrósio e os
vereadores Andréa e Arlindo

Mirtes Campos Vieira e o vereador Antônio Fonseca

Os vereadores Neura e Flávio
homenageam Edilene Valquíria
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Coocafé inaugura sua 1ª filial em Manhuaçu
Por Devair Guimarães de
Oliveira
A Coocafé (Cooperativa dos
Cafeicultores da Região de
Lajinha) foi fundada em 1979, na
cidade de Lajinha/MG, com o
intuito de fortalecer os
produtores de café da região,
possibilitando
melhores
resultados em sua atividade.
Tiveram momentos difíceis, mas
“Com a Força da União” hoje
lema da Coocafé, todos os
obstáculos foram superados e
fortalecidos, pensando em seus
associados, a Coocafé criou, em
1988, a Cooperativa de Crédito
do Leste de Minas Ltda.
(Sicoob-Credicaf), contribuindo
diretamente com a assistência
financeira aos seus cooperados.
Dessa forma, tornou possível
promover o desenvolvimento
socioeconômico dos associados
e reverter os recursos captados
nas cidades da área de atuação
para o desenvolvimento da
própria região. Recentemente o
Sicoob-Credcaf inaugurou sua
sede própria em Lajinha, sendo
considerada a maior do estado
de Minas Gerais. Lajinha é uma
cidade privilegiada com duas
grandes cooperativas, fato difícil
de ver. A Coocafé avançou de
forma ordenada, agregando
todos os valores ligado ao
cooperado e preocupada com o
futuro e com a precoce evasão
das crianças, que procuravam
um estudo de qualidade em
cidades distantes, a Coocafé
fundou também, em 1998, a
Cooperativa Cultural e
Educacional da Região de
Lajinha Ltda. (Coopcel). Tratase de uma cooperativa
educacional formada por pais e
professores, com o objetivo de
gerar ensino de qualidade para
os jovens, incentivar a cultura da
cooperação e promover o
desenvolvimento cultural da
região. E dia 12 de março de
2012 a Coocafé abre sua
primeira filial em Manhuaçu, a
Coocafé é forte no Norte do ES
e agora cresce também por
outros lados e por Manhuaçu ser
uma cidade pólo e estar em pleno
desenvolvimento e outro motivo
é que o município possui
grandes, médios e pequenos
produtores, o foco principal da
cooperativa são os pequenos
produtores, mas todos são bem
recebidos na cooperativa.
Falando de geração de
emprego e de impostos em
Manhuaçu Fernando Cerqueira
presidente da Coocafé afirma
que “isso é um ponto positivo,
juntamente com a divulgação de
novas tecnologias e de
conhecimento, a Coocafé vem
para a região para fazer uma
transformação”.

Discursando ao público Fernando Cerqueira Presidente da Coocafé

ASSOCIADO EM PRIMEIRO LUGAR
O cooperativismo tem se desenvolvido e fortalecido no mundo
inteiro e em nosso país aonde a agricultura tem feito a diferença
pode saber tem cooperativa forte alavancando a economia com
apoio e transferência de conhecimento ao associado, os
grandes produtores sempre tiveram condições de

empreenderem novas tecnologias sustentabilidades de suas
propriedades, mas o pequeno somente com o cooperativismo
encontrou meios de também se desenvolver, a prova disso são
os milhares de cooperados que a Coocafé possui em mais de
20 cidades.

Descerramento da fita inaugural.Da esquerda para direita, Manoel gerente da loja, João Noronha, vice-presidente, Fernando presidente da
Coocafé, Renato da Banca prefeito de Manhuaçu, Roger, Lúcio e Daniel Conselheiros da Coocafé e Luiz gerente

12 de março de 2012 a Coocafé abre sua primeira filial em Manhuaçu, a Coocafé é forte no Norte do ES e agora cresce também por outros
lados e por Manhuaçu ser uma cidade pólo e estar em pleno desenvolvimento e outro motivo é que o município possui grandes, médios e
pequenos produtores, o foco principal da cooperativa são os pequenos produtores, mas todos são bem recebidos na cooperativa.
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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 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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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca

Bíblias para a China
"Quando o Partido Comunista assumiu o controle
da China, em 1949, um de seus objetivos era eliminar
as religiões. A Igreja Cristã foi violentamente
perseguida - pastores foram denunciados, e suas
igrejas destruídas. Muitos cristãos tiveram suas casas
confiscadas, outros foram ridicularizados nas ruas.
(…) Bíblias foram queimadas. Muitos irmãos em
Cristo arriscaram a própria vida para salvar suas
bíblias, que se tornaram relíquias, verdadeiros tesouros.
As poucas que restaram ficaram amassadas ou
faltando páginas. Mesmo assim, elas passaram a ser
copiadas a mão ou contrabandeadas por cristãos de
países vizinhos. O simples gesto de tocar numa Bíblia
tornou-se motivo de derramar lágrimas.
Quando o governo comunista pensou que o
cristianismo havia desaparecido, ele ressurgiu mais
vivo do que nunca. Hoje, há 70 milhões de cristãos
na China que, na sua maioria, se reúnem nas casas.
Às vezes, por falta de espaço, os crentes ficam
ajoelhados o culto inteiro. Os hinos são cantados
apenas com o mexer dos lábios, para não chamar a
atenção dos vizinhos. Sob a acusação de seguirem
uma seita, ainda hoje muitos crentes são presos, alguns
mortos, e outros simplesmente "desaparecem".
Em 1985, a Bíblia começou a ser impressa na China
e, até hoje, só pode ser adquirida nas igrejas
permitidas pelo Governo, o que dificulta o acesso
dos mais carentes às Escrituras. Para suprir esta
carência, a JMM lançou o "Projeto Bíblias para a
China" (em 12-03-2012).
Ouvi que um certo pastor chinês possui apenas
uma página da Bíblia. Diante dessa crise, a Junta
convoca os batistas brasileiros a doarem Bíblias aos
chineses. Como o custo de produção de um exemplar
da Bíblia na China é de apenas R$ 13,00, todos
podemos participar. Você pode doar quantas Bíblias
quiser e puder. No envelope de contribuição basta
escrever "Bíblias para a China".
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 água
(32) 91029012 TIM
(32) 99846000 VIVO
(32) 34217000

Publicidade da arrecadação do
Detran com multas passa na CCJ
O Projeto de Lei (PL) 700/
11, do deputado Arlen
Santiago (PTB), que
determina
que
o
Departamento Estadual de
Trânsito de Minas Gerais
(Detran-MG) divulgue,
trimestralmente, os valores
arrecadados com multas de
trânsito, bem como sua
destinação, teve parecer
aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça da
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais. O relator da
matéria, deputado Sebastião
Costa (PPS), opinou pela
constitucionalidade da
matéria, na forma do
substitutivo nº 1, durante a
reunião de terça-feira, 13 de
março.
Segundo a proposição, a
referida publicidade deverá
ser feita no Diário Oficial,

na internet, no portal da
transparência e no site do
próprio órgão. No parecer,
o relator entende que a
intenção do autor é garantir
maior transparência à
gestão do dinheiro público,
mais especificamente
daquele que é arrecadado
por meio da atividade
fiscalizatória do trânsito.
Tal transparência constituise, assim, em mais um
mecanismo de prestação de
contas do Estado ao
cidadão mineiro, que, com
os dados sobre os valores
das multas e sua destinação,
poderá cobrar maior
eficiência no gasto desses
valores. Para adequar o texto
à técnica legislativa, foi
apresentado o substitutivo
nº 1, que não faz alterações
de conteúdo no projeto

O relator da matéria, deputado Sebastião Costa (PPS),
opinou pela constitucionalidade da matéria

Veja o descaso da Oi com o povo do Prata
Por Devair G. Oliveira
O que você faria se ficasse
sem telefone? Esta pergunta
faz bastante gente pensar o
quanto a comunicação é
importante em nossa vida
cotidiana, seja no comércio
ou nas coisas mais
corriqueiras o telefone ajuda
bastante os negócios,
encurta
distância
e
conseqüentemente evita
gastos desnecessários.
A gora vamos contar um
fato verdadeiro, irritante que
merece todo o repúdio com
o descaso da operadora
Telefônica Oi com o povo do
Prata distrito de Lajinha/MG
um povoado com mais de 4
mil
habitantes.
É
inacreditável mais é verdade
estão sem telefone há mais
de 20 dias e nem podem
reclamar, pois não há uma
linha funcionando e no local
não há torre de celular, os
assinantes têm que contar
com a boa vontade das
pessoas que viajam para
fazer as ligações para a Oi.
Muitas pessoas que tem
familiares lá estão de igual
modo revoltado com o
descaso da Oi, que tem que
se deslocarem até lá para

Descaso da operadora Telefônica Oi com o povo do Prata distrito de Lajinha/MG um
povoado com mais de 4 mil habitantes

saber notícias e pasmem
senhores, senhoras, já
ligamos inúmeras vezes e as
respostas são sempre as
mesmas: “o serviço está
sendo feito e os telefones
voltam a funcionar as 23:55
do dia 6 de março”, disse a
atendente, para a nossa
redação, depois passaram
para o dia 7, 10 e até hoje
nada e o prejuízo é bastante,
uma lojista Maria de
Lourdes perdeu uma viagem
a São Paulo para fazer
compras porque a empresa
de ônibus de Manhuaçu

que sempre faz a viagem
para São Paulo não
conseguiu avisá-la a tempo
e assim vai se multiplicando
as ocorrências com várias
atividades
sendo
prejudicadas.
Infelizmente não podemos
escolher uma operadora
somos obrigado aceitar
situa ções como estas, até
quando isso irá acontecer em
nosso país? É um descaso
com aqueles que pagam suas
contas, nós do interior ainda
não aprenderam cobrar os
serviços como outros das

grandes cidades, onde
duvido que a operadora
tenha coragem para abusar
dos consumidores de lá
como aqui. A Oi que também
opera em São Paulo e Rio de
Janeiro e se deixar uma
comunidade de lá sem
telefones pelo menos 3 dias,
se isso ocorrer o povo é bem
capaz de fazer algo contra a
operadora causando prejuízo
bem maior, os consumidores
podem até entrar na justiça e
fazer valer seus direitos fazer
a “Oi” pagar pelos prejuízos
isso está na lei.
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Programação do 16º Simpósio de cafeicultura
Nove palestras, oito minicursos, um dia de campo e um grande
show formam a programação do 16º Simpósio de Cafeicultura de
Montanha, que acontece de 21 a 23 de março, no Parque de
Exposições da Ponte da Aldeia, em Manhuaçu (MG). Com foco em
qualidade e produtividade, o evento será aberto na quarta-feira, 21,
a partir de 9 horas. Além disso, 50 empresas do setor de agronegócios
confirmaram presença na área de exposição de produtos e serviços
para a cafeicultura.
O anúncio oficial da programação reuniu o Presidente da
Associação Comercial, Industrial e de Agronegócios de Manhuaçu
(ACIAM), Antônio Carlos Xavier da Gama, acompanhado dos vicepresidentes André Farrath e Moisés Pêsso, e o Presidente da
Associação de Cafés Especiais (SCAMG), Alexandre Junqueira
Leitão, e o produtor de eventos, Silvério Afonso.
TEMAS: A escolha dos temas do Simpósio de Cafeicultura é
baseada na proposta apresentada por uma equipe de especialistas. O
grupo é formado por consultores e engenheiros agrônomos e busca
assuntos com relevância no atual momento da cafeicultura mundial.
O 16º Simpósio de Cafeicultura abordará aspectos de planejamento
e gestão agropecuária, pragas e doenças, manejo produtivo, meio
ambiente e sustentabilidade, mercado, comercialização, marketing,
mecanização agrícola, cafés especiais e qualidade.
A palestra de abertura vai apontar justamente as tendências do
mercado de café. O foco da apresentação de Carlos Brando serão as
perspectivas para se ganhar mercado e trabalhar melhor o marketing
do setor. No início da tarde, o engenheiro agrônomo e ex-secretário
de Agricultura de São Paulo, Xico Graziano, aborda as discussões
entre a cafeicultura e o novo código florestal. As três palestras que
fecham o primeiro dia seguem a discussão sobre novas pesquisas e
técnicas de produção de café.
Além dos temas ligados à pesquisa do setor, a organização decidiu
manter uma palestra motivacional e ainda programou uma palestra
sobre a legislação trabalhista e a fiscalização para o período da colheita
da safra 2012.
PROGRAMAÇÃO
21/03 - QUARTA-FEIRA
09:00 - Recepção de Boas Vindas
10:30 – Palestra: Agregar Valor e Ganhar Mercado: Sustentabilidade,
Qualidade e Marketing
Palestrante: Carlos Brando (Doutorado em Economia e Negócio
- M.I.T. / Sócio da Empresa P&A Marketing Internacional / Consultor
em Agronegócios com ênfase em Café)
Debatedor: André Farrath

Foto: Divulgação

Comissão organizadora do 16º Simpósio de Cafeicultura

14:00 – Palestra: Agricultura de Qualidade: Harmonia entre
Produção e Natureza
Palestrante: Xico Graziano (Engenheiro Agrônomo / Consultor
em Agronegócios / Articulista do Jornal Estado de São Paulo)
Debatedor: Enio Resende de Souza – Eng. Agron. Coordenador
Estadual Emater
15:30 – Palestra: Cultivares Clonais de Café
Palestrante: Carlos Henrique Siqueira de Carvalho (Engenheiro
Agrônomo / Pesquisador Embrapa Café / Pesquisador Programa
Procafé)
Debatedor: Alexandre Junqueira Leitão
17:00 - Palestra: Cafeicultura de Qualidade: Demandas Mundiais
e Oportunidades - Sara Chalfoun (Pesquisadora Epamig / Doutorada
em Fitotecnia / Escritora)
Debatedor: José Bernardes Santana
22/03 - QUINTA FEIRA
9:00 – Palestra: Manejo e Poda na Cultura do Café
José Braz Matiello (Engenheiro Agrônomo / Pesquisador Mapa /
Pesquisador Programa Procafé)
Debatedor: Mauro Heringer
10:30 – Palestra: A Mágica da Motivação
Eduardo Peres – Escritor e mágico
Apontado pela imprensa nacional como um dos maiores
palestrantes motivacionais do Brasil
12:00 - Intervalo Para Almoço
14:00– Palestra: Doenças Secundárias do Cafeeiro
Saulo Roque de Almeida (Engenheiro Agrônomo / Pesquisador

Mapa / Pesquisador Programa Procafé)
Debatedor: Ari de Oliveira Filho
15:40 - Palestra: Soluções Correios / Internacional
Marcilene Canuto Affonso Morais / Elisete Bretas Moreira de
Padua
16:30 - Palestra: A Legislação Trabalhista e a Safra 2012 –
Utilização de máquinas e equipamentos
Flávio Pena – Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho
Debater Rodrigo Gonçalves Sobreira
23/03 - SEXTA FEIRA
08:30 - Dia de Campo - Cepec/ Fertilizantes Heringer
Centro de Pesquisas Cafeeiras Eloy Carlos Heringer
BR 262, km 10 - Martins Soares (MG)
21:00 - SHOW DA DUPLA HUGO & TIAGO
Parque de Exposições
MINICURSOS
DIA 21 - QUARTA-FEIRA
14:00 às 15:00 - "Cultivares de café para as montanhas de minas”
Antônio Alves Pereira - EPAMIG
Antônio Carlos Baião de Oliveira - EMBRAPA/EPAMIG
Felipe Lopes da Silva – EPAMIG
15:30 às 16:30 - “Minas Leite – uma alternativa de sucesso de
gestão”
Rodrigo Puccini Venturin – Zootecnista – Assessor do Minas Leite
/ Seapa
17:00 às 18:00 - “Podas de café”
Paulo Roberto Vieira Correa – EMATER - MG
DIA 22 - QUINTA-FEIRA
09:00 às 10:00 - “Boas práticas agrícolas para café montanha”
Marcelo de Freitas Ribeiro - EPAMIG
10:30 às 11:30 - “Pulverização do cafeeiro: cuidados e regulagens”
Elder Machado Dutra – EMATER - MG
14:00 às 15:00 - “Colheita e preparo do café visando a preservação
da qualidade do café”
João Eudes de Rezende – EMATER - MG
15:30 às 16:30 - “Programa Balde Cheio”
Walter Miguel Ribeiro – Eng. Agron. Técnico do Programa Balde
Cheio - FAEMG
17:00 às 18:00 - “Uso e tipos de secadores mecânicos para secagem
e obtenção de café de qualidade”
Sérgio Mauricio Donzeles – EPAMIG
Assessoria de Comunicação

V

ereador Antônio José da Fonseca, mais conhecido por Fonsequinha, vem
prestar conta junto a sociedade lajinhense e principalmente na comunidade
de Córrego Rico onde reside. Fonsequinha é um vereador atuante e é
recordista de indicações. Fonsequinha tem o costume de visitar os operários
que estão trabalhando em suas indicações levando salgadinhos e refrigentes,
veja abaixo algumas obras indicadas pelo atuante vereador.

Vereador Antônio José da Fonseca,
mais conhecido por Fonsequinha
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4 - Bom momento
para trabalhar seus problemas
particulares e tentar se conhecer
melhor. Se dê seu devido valor e pense
em como realizar seus sonhos.

O bonitão
Três trabalhadores de uma empresa de
limpeza estão num andaime, lavando os vidros
de um grande edifício.
De repente, um deles dá um gemido, virase para o outro ao lado e diz:
- Ai, ai, ai, que dor de barriga! Precisamos
descer!
- Você está louco! Vai demorar a vida toda
- fala o colega.
- Mas eu não tô aguentando mais, cara!
Não vai dar tempo de descer!
- Então, bata na janela e peça para senhora
deixar você usar o banheiro, aconselha o
amigo.
É o que ele faz. Assim que a senhora
permite a sua entrada pela janela. Ele voa
para o banheiro.
Está lá o cara, tranquilo, fazendo suas
necessidades, quando ouve uma gritaria
danada.
Quando sai, vê que o andaime tinha
quebrado e os dois amigos tinham se
espatifado no chão.
No dia seguinte, no velório, estão lá os
amigos, as viúvas inconsoláveis e o cara
acompanhado da esposa, quando chega o
dono da empresa onde trabalhavam.
Imediatamente todos fazem silêncio. O
empresário começa o seu discurso, dirigindose às viúvas:
- Sei que foi uma perda irreparável, mas
posso, pelo menos, tentar aliviar tamanho
sofrimento. Isso nunca aconteceu em nossa
empresa que sempre pensou na segurança
dos funcionários. Eu me sinto muito triste e
ajudarei em tudo que puder as viúvas. Como
sei que as senhoras pagam aluguel, darei uma
casa para cada uma. Também sei que as
senhoras dependem de ônibus; por isso, darei
um carro para cada uma. Quanto aos estudos
de seus filhos, não se preocupem mais, pois
tudo será por conta da empresa até que
terminem a faculdade. Para finalizar, as
senhoras receberão todos os meses 3 mil reais,
para as comprinhas da 'cesta básica'.
A mulher do sobrevivente, já meio
arroxeada, não se contendo mais, belisca o
marido e fala:
- E o bonitão cagando, né?

CURIOSIDADES
MACHADO DE ASSIS - Machado de
Assis tinha caligrafia ilegível. Sua letra
era muito ruim. Redator do Diário de
Janeiro, de Quintino Bocaiúva, os
revisores recusaram trabalhar com ele sem
que melhorasse a caligrafia. Quintino
respondeu aos reclamantes que só os
atenderia se lhe mostrassem original de
Machado que ele não conseguisse ler.
Mostraram. Não só Quintino, mas o
próprio Machado não foi capaz de decifrar
o que havia escrito.
FRUTO LIGHT - Entre todos os frutos,
o que possui menos calorias é o pepino,
apenas 16 calorias para cada cem gramas,
isso porque ele é constituído de
aproximadamente 97% de água, além de
0,5 a 1% de proteína, 1,5% de carboidratos
e 0,5% de minerais. O vegetal, que é
originário da Índia, é uma boa fonte de
fibras e possui pequenas quantidades de
vitamina C. Além de servir de alimento, o
pepino é também usado na produção de
máscaras faciais, cremes, loções e outros
cosméticos.
CARTÕES DE NATAL - Os primeiros
cartões de Natal datam de 1843 e foram
feitos manualmente. O primeiro que se tem
registro foi enviado por John Calcott
Horsely a Henry Cole, o mesmo amigo que
lhe deu a ideia de fazê-los. Horsely queria
fazer cartas rapidamente a todos seus
familiares, felicitando-os pela data.

HORÓSCOPO

Touro - 21/4 a 20/5 - Valorize os
sentimentos e as afinidades,
aproveitando para usufruir da
companhia das pessoas amadas e
para planejar seu futuro.
Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Na área
profissional bom momento para
aprimorar o convívio com seus colegas
de trabalho. Busque fortalecer as
parcerias, demonstrando sua
capacidade de empatia e compreensão.
Câncer - 21/6 a 22/7 - Período
favorável a estar mais próximo de
pessoas que lhe interessem.
Aproveite a boa fase para superar os
problemas que atrapalham a
convivência.
Leão - 23/7 a 22/8 - Período em que
você necessita de mais tranquilidade
para colocar os pensamentos em
ordem. Um fim de semana em área
rural lhe fará muito bem.
Virgem - 23/8 a 22/9 - Em destaque
sua capacidade de se expressar e
de conquistar. O momento coloca
você em evidência. Portanto,
aproveite essa condição deixando
seu brilho se espalhar.

SETE ERROS

Libra - 23/9 a 22/10 - Momento em
que você tem maior compreensão
sobre as oportunidades que têm na
vida. Você está mais objetivo, mas
não menos sensível. Use essa
desenvoltura a seu favor.
Escorpião - 23/10 a 21/11 Favorecida sua vida social, você terá
desenvoltura para absorver
diferentes estímulos e se divertir. É
um momento de aprendizagem. Viva
novas experiências!
Sagitário - 22/11 a 21/12 Beneficiado seu setor familiar. Você
está
emocionalmente
mais
equilibrado e confiante, o que facilita
seus processos decisórios,
contribuindo, assim, para superação
de problemas.
Capricórnio - 22/12 a 20/1 Período bom para a comunicação
com seus amigos e apoio mútuo
nesses relacionamentos. Divirta-se
com as pessoas que são realmente
importantes em sua vida.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Bom para o
setor financeiro e o profissional.
Estimulado seu empreendedorismo,
lhe fazendo identificar boas
oportunidades.
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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Filha de Whitney Houston está
namorando “irmão adotivo”
Omundo dá
voltas. Veja só
que novela: Nick
Gordon, criado
como filho de
W h i t n e y
Houston há mais
de dez anos, está
namorando a
filha da cantora,
Bobbi Kristina.
Esse rapaz é o
mesmo que Cissy
Houston, avó de
Bobbi, quer expulsar da casa da neta por
considerá-lo má influência. O menino morava
com Whitney desde os 12 anos, quando a
cantora, que morreu no começo do ano,
descobriu que a mãe dele não poderia criá-lo.
De acordo com site “Daily Mail”, os dois
foram vistos juntos, entre beijos e abraços,
em frente a uma loja da Target, em Georgia.
Mas a história vai muito além do “alguém
viu” ou “alguém contou”.
O próprio Nick, publicou no Twitter uma
foto dos pombinhos lado a lado com a
seguinte legenda: “Bom dia a todos. Existem
vários perfis falsos fingindo ser a MINHA
Krissi”. Em seguida, ele escreveu: “Sim,
estamos mais próximos e daí?”.
Garota do tempo do "Jornal Nacional",
Rosana Jatobá deixa a Globo
Dança das cadeiras na
Globo. Rosana Jatobá não
renovou seu contrato com a
emissora, onde apresentava a
previsão do tempo no “Jornal
Nacional”. De acordo com
comunicado divulgado pelo
canal, a decisão foi acertada
em comum acordo. Flávia
Freire a substituirá.
Em breve, Rosana Jatobá
deve anunciar sua ida para outra emissora.
Sorte para ela!
Justin Bieber compra mansão de R$ 18 mi
Justin Bieber completou
18 anos e resolveu celebrar
em grande estilo. O cantor
comprou um presentinho
para dividir com a amada,
Selena Gomez: uma mansão
no valor de US$ 10,8
milhões - cerca de R$ 18,6
milhões.
Segundo o "Daily Mail",
a nova residência fica localizada em
Hollywood e possui cinco quartos, sala de
cinema privada, bar, academia e até espaço
de massagem. A mansão já chegou a ser
moradia de Ashton Kutcher, que colocou o
imóvel a venda após separar-se de Demi
Moore. O astro do seriado "Two and a Half
Me"n estava alugando o imóvel por US$ 50
mil por mês desde o fim de seu casamento.
George Clooney é preso durante
manifestação em Washington.
Com um sorriso no rosto, George Clooney
foi preso, em Washington. O ator estava
protestando ao lado de vários membros da
Câmara de Representantes e outros ativistas
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em frente à embaixada do Sudão.
Há algum tempo, o ator e diretor se
tornou um dos principais militantes das
causas humanitários do país, além de
demonstrar publicamente a desaprovação
ao atual governo do presidente Omar alBashir.
Um dia antes, Clooney esteve na Casa
Branca para discursar sobre o assunto.
Rodrigo Faro prepara surpresa para
Jennifer Lopez
No palco de "O
Melhor do Brasil"
para escolher o
integrante brasileiro
de seu concurso
"Q'Viva:
O
Escolhido", Jennifer
Lopez deve ser surpreendida pelo
apresentador
Rodrigo Faro, que já
pensa em algo
especial para mostrar para a cantora.
Jennifer estará em São Paulo no próximo
dia 26, gravando sua participação na atração
da Record. O resultado desse encontro vai
ao ar no dia 31 deste mês. Animação Faro
tem de sobra, né? Resta esperar para ver o
que ele apresentará à diva. Vale lembrar que,
no último sábado (10), ele imitou a cantora
em seu famoso "Dança Gatinho". Será que
ele vai repetir a dose?
Filho de governador do Rio defende
liberação da maconha
Após tomar posse como
novo presidente da
Juventude Nacional do
PMDB, Marco Antônio
Cabral, 20, filho do
governador do Rio de
Janeiro, Sérgio Cabral
(PMDB), disse ser
favorável à liberação da
maconha e defendeu um debate sobre a droga
no G20, grupo dos países mais ricos do mundo.
“Eu sou favorável [a liberação da maconha]
a nível mundial. Discutir isso internamente
no Brasil não adiantaria muita coisa. A
liberação da maconha é uma tendência
natural. O caminho correto para discutir esse
tema seria reunir o G20 e conversar a respeito”,
disse em entrevista.
Silvio Santos passa cantada
em Val Marchiori
Silvio Santos, 81, ficou todo assanhadinho
com a presença de Val Marchiori na gravação
de seu programa no SBT.
A socialite, que estrelou o "Mulheres
Ricas" (Band), participou do "Jogo das 3
Pistas", junto com a colega de reality show
Débora Rodrigues.
"Você está mais bonito e charmoso",
elogiou a loira, ao ver o novo visual grisalho
do apresentador. "Ficou lindo o seu cabelo."
"Eu falei com o Jassa: 'A Val vai no
programa e eu quero impressioná-la'",
respondeu Silvio.
"Dizem que o marido dela trabalha com
pintos. O marido dela é o rei do pinto",
comentou o apresentador antes de ser
informado que Val havia se separado.
"Você se separou? Tem um velhinho legal
aqui para você", animou-se.

"Eu sei que você gosta de um velhinho
caprichado", comentou. "Vamos juntar as
nossas fortunas, eu entro com a felicidade e
você entra com o baú."
Rodrigo Santoro será Xerxes em "300
O site ComingSoon confirmou a informação
de que Rodrigo Santoro será uma vez mais o Rei
Xerxes. Ele interpretou o personagem em 300,
dirigido por Zack Snyder em 2006 e retornará
agora no novo filme. Assim, o brasileiro se junta
ao elenco que já tem Eva Green (como Artemisia)
Sullivan Stapleton (no papel de Temístocles) e
Jamie Blackley. A direção é de Noam Murro e o
roteiro é de Kurt Johnstad.
Cláudia Rodrigues volta
a gravar "Zorra Total"

Parte do elenco do programa "Zorra Total"
se reuniu com a imprensa no Projac, complexo
de estúdios da Rede Globo localizado na zona
oeste do Rio. As atrizes Cláudia Rodrigues,
Fabiana Karla, Thalita Carauta, Katiuscia
Canoro e Samantha Schmutz posaram para
fotos no "Vagão das Mulheres", novo quadro
do humorístico que vai ao ar a patir do dia 7
de abril. Cláudia volta a interpretar a
empregada Sirene de "Sai de Baixo". Ainda
debilitada pelos efeitos da esclerose múltipla,
a atriz não participou da entrevista coletiva
para apresentar as novas mudanças no
"Zorra Total". Coube ao diretor, Maurício
Sherman, apresentar a novidade: "O 'Zorra'
terá quatro blocos, todos passados dentro
do metrô, a novidade é o vagão feminino e
os novos personagens da Thalita Carauta e
do Caike Luna", contou Sherman.
Confirmado shows de
Paul McCartney no Recife
A produtora Luan Promoções e Eventos
confirmou na tarde dois shows do ex-beatle
Paul McCartney no Recife. Segundo uma
funcionária da produtora, as apresentações
serão realizadas nos dias 20 e 21 de abril.
Ainda não está definido o local dos shows.
Filme de Anderson Silva
"Anderson Silva: Como Água" abre mundo
do MMA a leigos, mas deixa de fora história
do ídolo. Quando Anderson Silva e sua equipe
resolveram gravar o primeiro documentário na
carreira do maior lutador de MMA da
atualidade, o foco era apenas um: registrar a
primeira vez em que o brasileiro resolveu se
preparar para um combate fora do seu país. O
resultado acabou sendo a filmagem dos treinos
para uma das lutas mais emblemáticas de sua
carreira e o filme “Anderson Silva: Como
Água”, que chega aos cinemas
Drica Moraes emociona convidados
ao voltar aos palcos
Uma hora e meia antes do horário marcado
para a estreia de “A Primeira Vista”, a atriz
Marieta Severo já estava no Teatro Poeira,
em Botafogo no Rio de Janeiro. Proprietária
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do espaço junto com a atriz Andrea Beltrão,
Marieta confessou: "Esta é uma grande estreia
para o teatro, estou muito ansiosa". A peça
marcou o retorno de Drica Moraes aos
palcos. Afastada do teatro desde 2008,
quando apresentou o monólogo “A Ordem
do Mundo”, a atriz iniciou em 2010 um
tratamento contra leucemia mieloide,
passando por sessões de quimioterapia e por
um transplante de medula. Recuperada, em
2011 Drica gravou participações na novela
"Ti Ti Ti" e na minissérie "Dercy de Verdade",
ambas da Rede Globo.
Blitz da Lei Seca “Pega Michel Telo”
Na madrugada
de quinta-feira
(15),
Thais
Fersoza e Michel
Teló
foram
flagrados juntos
após o carro da
atriz
ser
abordado por agentes da Operação Lei Seca,
durante blitz realizada na Avenida Ayrton
Senna, zona oeste do Rio de Janeiro. A
assessora do cantor afirmou por telefone que
Michel e Thais são apenas amigos: "O
Michel nem quer saber de mulher agora, ele
está focado na carreira", garantiu.
Mais tarde, a assessoria divulgou um
comunicado oficial confirmando que o cantor
jantou com a atriz.
"O Michel saiu para jantar com alguns
amigos do Rio, ele conhece muita gente
agora. Ele queria contar como foi a turnê pela
Europa", explicou a assessora de Michel Teló
que estava no banco do carona e assim como
Thais se recusou a fazer o teste do bafômetro.
Thais e Michel se conheceram no Carnaval
do Rio, ambos eram convidados do camarote
de uma cervejaria. Em fevereiro de 2012, o
cantor se separou de Ana Carolina com quem
ficou casado por três anos. De acordo com a
assessoria do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, Thais teve a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) apreendida, recebeu multa
de R$ 957,70 e perda de 7 pontos na carteira.
O carro da atriz foi liberado após a
apresentação de um terceiro habilitado.
Atriz de "Arquivo X" revela que já teve
relações com mulheres
A atriz Gillian Anderson,
conhecida pelo papel de
Dana Scully na série
"Arquivo X", revelou à
revista norte-americana
"Out" que já teve relações
homossexuais.
"Tive um relacionamento
com uma garota por muito
tempo quando eu estava no
colégio. Sou velha o
suficiente para poder falar disso", contou. Ela
acrescentou que voltou a ter relações com
mulheres, mas que eram exceções à regra.
Gillian Anderson, que tinha uma legião de
fãs lésbicas na época de "Arquivo X", também
disse que seu histórico de relacionamentos na
juventude inclui um punk drogado e uma
pessoa muito mais velha.
A atriz vai estar em "Great Expectations",
adaptação da BBC para a obra de Charles
Dickens. Ela também revelou que sonha
interpretar Blanche DuBois em "Um Bonde
Chamado Desejo", e que Ryan Gosling seria o
ator perfeito para o papel de Stanley.
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POLÍCIA

Acidente grave em Lajinha
Na manhã do dia 14/03, por
volta das 10h35, a equipe
PMRv foi acionada e
compareceu na rodovia MG
441- km 01, Lajinha/MG para
atendimento e registro de
acidente de transito com
vítima não fatal.
Segundo versão do
condutor, Josimar Quiuqui de
29 anos, seguia pela referida
rodovia, sentido BR 262 para
Lajinha, quando em um
declive acentuado e com
várias curvas também
acentuadas para ambos os
lados percebeu defeito
mecânico (falha no sistema e
perda de freios), momento em
que o veículo empreendeu
maior velocidade, tendo o
mesmo perdido o controle
direcional não conseguindo
evitar o acidente, ocasionando
o
tombamento
e
conseqüentemente a saída da
pista vindo a parar em um lote
as margens da via, próximo a
uma oficina de lanternagem,
tendo a carga de móveis
ficado espalhada no local.
O condutor, Josimar

Ás 20h30 de Quinta, 15,
denúncias
anônimas
informaram a Polícia Militar
que havia um homem á Rua
Paulo Moreira Brandão,
Bairro
Copacabana,
espancando uma mulher no
meio do mato. Imediatamente
a viatura policial comandada
pelo sargento Marcos
compareceu ao local,
deparando a vítima, uma
O veículo, M. Benz/L1620, placas MQG-7656 licenciado em
Jaguaré/ES, sofreu avarias diversas, inclusive a cabina
fora totalmente destruída

Quiuqui e o passageiro,
Renato Quiuqui de 26 anos
sofreram ferimentos e foram
socorridos ao PAM local,
sendo
o
condutor
encaminhado para o hospital
de Linhares/ES e o
passageiro liberado após
atendimento médico.
A Perícia compareceu e
realizou os trabalhos
periciais, recolhendo o disco
diagrama do cronotacógrafo
para análise.

O veículo, M. Benz/L1620,
placas MQG-7656 licenciado
em Jaguaré/ES, sofreu
avarias diversas, inclusive a
cabina fora totalmente
destruída, e estando
devidamente licenciado foi
liberado para o irmão do
condutor que providenciou
acionamento de serviço de
remoção
através
da
seguradora para retirada do
veículo e carga do local
sinistrado.

Duplo assassinato na estrada de
Cordeiro ainda é mistério para Polícia
O duplo assassinato ainda
é um mistério para a Polícia
Civil. Wesley Dias Bedetti, de
36 anos, e Leonardo Martins
Silva Pereira, de 31, que
residiam na capital mineira,
teriam sido assassinados
entre 3 e 5 horas da
madrugada de sexta-feira, dia
9 março.
Os corpos das vítimas
foram encontrados às
margens da estrada de
Cordeiro de Minas, próximo
à entrada da Lagoa do Piau, a
cerca de dois quilômetros do
trevo da LMG – 759, que liga
Ipatinga a Pingo D’Água. As
Polícias Civil e Militar foram
acionadas por pessoas que
passam a trabalho pela
estrada
de
terra.
Compareceram à cena do
crime, policiais civis do Vale
do Aço e Caratinga.
Conforme a perícia da Civil
de Ipatinga e Caratinga,
Wesley e Leonardo, a
princípio, teriam sido mortos
a tiro e facadas. Além de
serem executadas, as vítimas
também estavam com sinais
de atropelamento e um deles
teve a cabeça dilacerada. Os
corpos foram levados ao
Instituto Médico Legal
(IML) de Ipatinga para a
realização de uma autópsia
para identificar mais detalhes
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PM prende estuprador em
flagrante em Ponte Nova
mulher de 38 anos, deitada,
sem as vestes da parte baixa
do corpo e o estuprador de
49 anos, forçando a relação
sexual. Ele foi preso em
flagrante delito e ela
encaminhada até ao Hospital
Arnaldo Gavazza Filho.
A vítima disse que o autor
de posse de uma faca passou
a ameaçá-la, levando-a até ao
matagal, desferindo ainda

tapas no rosto, puxões de
cabelo e socos, mantendo a
conjunção carnal sem o seu
consentimento.
Em decorrência das
agressões, ela teve vários
hematomas e cortes na face.
A faca utilizada para cometer
o delito foi apreendida e
entregue á delegacia de
polícia, juntamente com o
autor preso

Três são presos por causa de
notas falsas em Durandé
Três moradores de Ipanema
foram presos passando notas
falsas no comércio de
Durandé. A ocorrência foi
registrada pela Polícia Militar
de Durandé, por volta de
13:30 desta quinta, 15.
A PM recebeu o chamado
por que um homem comprou
um desodorante numa
mercearia por 8 reais e, na
hora que recebeu os 42 reais
de troco, saiu correndo ao
notar que a comerciante
desconfiou da autenticidade
da nota de 50 reais que usou
para pagar.
Com base nas imagens das
câmeras da loja, a PM chegou
até o Corsa Classic em que
estavam os três moradores de
Ipanema Júnior Gleissom de

Oliveira Silva, 21 anos,
Juniomar Alves Guimarães,
30 anos, e Thiago Alves
Ferreira, 21 anos. No carro,
foram encontrados 1.098
reais em dinheiro, oito
cheques totalizando 2.674
reais e várias mercadorias de
pequeno valor.
O funcionário reconheceu
Junior Gleissom como quem
passou a nota e entrou no
carro com os dois amigos. A
nota de 50 foi apreendida. O
desodorante jogaram numa
lata de lixo, depois que
notaram a desconfiança da
comerciante e que poderiam
ser abordados pela PM.
Gleissom disse que foi
Thiago que deu o dinheiro
falso para comprar os objetos

e admitiu ainda que comprou
uma camisa de cor verde
numa loja de roupas com
moeda falsa. A cédula foi
passada no banco da cidade
e ninguém percebeu que não
era verdadeira.
O dinheiro verdadeiro
apreendido,
segundo
Gleissom contou aos
policiais, foi resultado de
outros locais em que
aplicaram a mesma atitude. O
carro foi apreendido,
Gleisson foi preso por crime
de moeda falsa e dois
vendedores Juniomar e
Thiago por co-autoria do
crime de moeda falsa e por
crime de favorecimento
pessoal. Eles foram autuados
na delegacia de Manhuaçu.

Homem tenta matar a cunhada
Wesley Dias Bedetti, de 36 anos, e Leonardo Martins
Silva Pereira, de 31, que residiam na capital mineira,
teriam sido assassinados entre 3 e 5 horas da
madrugada de sexta-feira, dia 9 março.

das mortes.
As vítimas estavam em um
veículo Ford Ka placa HGV0445, com emplacamento em
Belo Horizonte. O carro
abandonado no local estava
com o porta-malas aberto. Em
consulta
ao
sistema
informatizado da polícia,
também foi constatado que
Wesley já teria passagem
criminal por cometer um
delito em Juiz de Fora.
O corpo de Leonardo estava
caído ao lado do Ford Ka. Já o
de Wesley estava a uns 15
metros de distância do
veículo. Além de um celular
sem chip e documentos
pessoais das vítimas, um
projétil deflagrado de um

revólver calibre 38 também foi
recolhido na cena do crime.
Além disso, conforme a
polícia, Wesley e Leonardo
estiveram no shopping de
Ipatinga no dia anterior ao
crime.
Dentro dos próximos dias,
uma equipe da Polícia Civil de
Caratinga deve ir a Belo
Horizonte, para ouvir a família
das vítimas a fim de elucidar
o duplo homicídio, que pode
estar ligado a uma dívida de
carro. Já que Leonardo
trabalharia com compra e
venda de veículos, e teria ido
a Ipatinga em companhia do
amigo Wesley cobrar uma
pessoa. Motivo pelo qual,
eles podem ter sido mortos.

O lavrador Sebastião de
Paula Teixeira, 48 anos, foi
preso depois de tentar matar
a cunhada Maria das Graças
de Amorim Teixeira, 38 anos,
no Córrego Boa Vista, zona
rural de Santa Bárbara do
Leste, na tarde de quintafeira, 15, com golpes de foice.
Quando a polícia chegou ao
local, o cunhado dela Sebastião

de Paula Teixeira, antes mesmo
de ser perguntado sobre o
ocorrido, alegou que não havia
feito nada e estava limpando um
poço de peixe. Os policiais foram
até o pronto atendimento e
descobriram que a mulher foi
socorrida em estado grave.
Com novas informações,
ele foi preso e confessou que
tentou matar a cunhada, pois

ela havia matado um
cachorro dele, há algum
tempo.
Sebastião foi levado para a
delegacia. Maria das Graças
permanece internada com
cortes profundos na região
craniana e braços e ainda com
um dos braços quebrado.
Carlos Henrique Cruz

Quatro homens armados: Pecuarista
é morto com treze tiros em bar
O pecuarista Renato de
Moura Cardoso, 36 anos, foi
morto com treze tiros na noite
de sexta, 16, no bairro
Invejada, em Mutum. Quatro
homens chegaram num carro
ao bar em que ele estava,
atiraram várias vezes e
fugiram em seguida.
Por volta de 21 horas,
Renato estava numa cadeira
na frente do bar, viu o carro
parando, levantou-se e

tentou se abrigar no interior
do comércio. Os quatro
homens saíram do Audi
armados. Eles atiraram e,
quando o pecuarista já
estava morto no chão,
entraram no carro e fugiram
em alta velocidade.
Sebastião
Marques
Teixeira, que se encontrava
sentado perto da vitima, foi
atingido por um disparo
numa das pernas e socorrido

para o serviço de saúde de
Mutum, sem maiores riscos.
Segundo a perícia, Renato
tinha treze perfurações a bala
em diversas partes do corpo.
A PM segue em busca de
informações dos autores e da
motivação do crime, que
pode ter relação com
pistolagem. O veículo Audi
foi encontrado abandonado
em Imbiruçu, um distrito de
Mutum.
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ENQUETE
Pó... Poli... Política - II
- O 1º ponto trata de alagoano?
- O 2º, de insano?
- O 3º, urbano???
1 - Pó – § Não escreverei sobre o Pres. Fernando
Afonso Collor de Mello, que não nasceu em Alagoas,
mas, no Rio – dois nomes que lembram afogamento! –
. Não estou dizendo que ele se afogou!!!... Escrevo
sobre um alagoano que viveu mais em Pernambuco, a
ponto de eu ler que ele foi “alabucano” – neologismo de
misto de alagoano e pernambucano –. Desculpe-me
não citar o autor desse termo novo, e, sobretudo,
desculpas deverei pedir a ele. § Conheci o alagoano
quando eu era calouro no Seminário Presbiteriano em
Campinas (SP), e convivi com ele, quando cheguei ao
Batista no Recife (PE), e, mais, ao Presbiteriano,
também da Veneza Brasileira. Na época, ele era cientista
político. § Mas, sobretudo, teólogo de mão cheia, cabeça
feita, coração ardente. Edward Robson de Barros
Cavalcanti foi mais conhecido como Robson Cavalcanti.
Conheci-o já luterano. Tornou-se articulista e escritor
dos bons, deputado estadual, reitor da Universidade
Federal Rural em Pernambuco, e bispo anglicano. Voltou
ao pó, após a noite de 26 do 2, de forma trágica.
2 - Dó – § O problema da “polis”, metrópole e
megalópole, hoje, também, da cidade de porte médio e
da pequena, e da vila e do córrego, é a droga, que tem
feito seu trabalho “missionário”, do campus aos campos,
indo a todos rincões de nossa pátria, e feito prosélitos
ou novos seguidores. E o filho adotivo do bispo Robson
e de sua esposa, Prof.ª Míriã, tornou-se vítima da droga,
ao ponto de fazer do casal retro citado vítima, na noite
do último dia 26, quando o cabeça do lar morreu na
residência, e sua esposa, que foi defendê-lo, só aguentou
até ao hospital. § Temos dó desse jovem, de 20 e poucos
anos, que fez esse ato, e de outros que estão sob a
prisão da droga. E não podemos ficar de braços
cruzados, pois temos de, de corpo e alma, num corpo-acorpo, ajudar ao drogado, e fazer algo para o problema
da droga. Não esqueçamos que odiamos a droga, mas,
amamos o drogado; não aceitamos sua prática, mas,
sua pessoa, sim. § Urge que façamos uma política mais
efetiva, voltada para o drogado! Que nossos políticos
busquem soluções, urgentemente!!!
3 - Nó – § Deu-me um nó na garganta, quando soube
da morte da dupla supracitada. Quando morei no Recife,
em tardes de 5ªs-feiras, eu e alguns seminaristas –
inclusive, o cearense Edenildo e o maranhense Elenildo
– íamos na casa do casal, para conversarmos com ele
sobre Teologia Contemporânea – correntes e
pensamentos –, e assuntos correntes e decorrentes, bem
como usufruir do apetitoso lanche de Miriã. § Aproveito
para dar nó no texto: Edenildo se tornou, além de pastor,
psiquiatra, ele irmão ultimogênito de ex-reitor da
Universidade Federal do Ceará, e ex professor do
compositor Belchior na Faculdade de Medicina; o
primogênito, médico Manasses, é, agora, reitor da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, em S. Paulo/
SP. § O nó para gente desatar, repito, em outras palavras:
Temos de fazer tudo para tirar essa droga de nosso
mundo. Vê-se que o assunto não é só urbano, mas, até,
rural. Dá para esperar que os políticos desatem esse
nó? Vamos ajudá-los?? Podemos responder com um
retumbante, sincero e firme sim???
- O 1º, uma recordação!
- O 2º trouxe uma reportação!!
- O 3º ponto trouxe uma recapitulação!!!
(*) O autor é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.

“Mar está tranquilo; revoltos estão os marinheiros”
Senador Walter Pinheiro (PT-BA), sobre o clima de guerra na base aliada

Lulistas do PT querem demissão de Ideli Salvatti

Os perguntadores

Inconformados a dispensa do deputado
Cândido Vaccarezza (PT-SP) da liderança do
governo na Câmara, membros da facção
Construindo um Novo Brasil (CNB), que é
majoritária e liderada por Lula, trabalham pela
demissão da ministra Ideli Salvatti (Relações
Institucionais), a quem atribuem a armação
que resultou na substituição do parlamentar
por Arlindo Chinaglia (SP), que integra facção
rival dentro do PT.

Também com índices elevados de aprovação, o governador
Marconi Perillo descobriu uma característica em comum com
Dilma: ambos são fissurados em detalhes técnicos das obras.
Querem saber de tudo.

Chá de sumiço
Os aliados que restam a Ideli Salvatti no PT recomendaram
que ela tome um chá de sumiço por uns dias, para ver se a
CNB a esquece.

Briga provinciana
Além da guerra de facções no governo, Jilmar Tatto, Arlindo
Chinaglia e Cândido Vaccarezza disputam os mesmos
territórios, em São Paulo.

Pior que está, fica
Para piorar a situação, o presidente da Câmara, Marco Maia,
celebrou a queda de Vaccarezza em casa, com muito uísque.
Lula soube.

Mau sinal
Sinal de que Lula detestou a escolha de Chinaglia: recebeu
o novo líder do governo no Senado, Eduardo Braga
(PMDB-AM), mas não o petista.

Aldo deu lição de futebol e política a Blatter
O ministro Aldo Rebelo (Esporte)
surpreendeu o suíço Joseph Blatter,
presidente da Fifa, com algo incomum
entre europeus: levou-o à sua casa,
quinta à noite. Blatter ficou encantado
com o gesto e riu muito dos “causos”
de futebol contados pelo alagoano que
é torcedor doente do Palmeiras. Entre
um pedaço e outro de picanha, Rebelo deu algumas lições
de política e advertiu, com seu jeito mando: “Se houver
disputa, briga, a chance de o governo brasileiro perder é
zero”.

Pátria de chuteiras
Rebelo observou e Blatter anuiu: o futebol ganhou
dimensão mundial porque virou o esporte nacional no
Brasil, grande país fora da Europa.

Desculpas formais

Gravata malufista
Em almoço na casa do deputado Fábio Ramalho (PV), o
petista Nelson Pellegrino (BA) elogiou a gravata de Paulo
Maluf (PP-SP). O ex-governador retirou-a e presenteou o
deputado: “Use-a em dia de festa”.

Novas caras
A vice-presidente da Câmara, Rose de
Freitas (PMDB-ES), avalia que “as cartas
embaralharam” na disputa pelo comando
da Casa em 2013. “O troca-troca de líderes
do governo muda as caras do jogo”.

Fisiologismo for export
A bancada brasileira no Parlamento do Mercosul nada faz de assinalável,
mas aprovou resoluções para a criação de um “Banco do Sul” e de um
“Instituto Social do Mercosul”. Cargos. Só pensam nisso.

Aposta no tapetão
Ruim de voto e da cabeça, o que o mantém no limbo do
próprio PT, o suplente Luiz Eduardo Dutra torce para que o
TSE ignore a soberania das urnas para tomar o lugar da
senadora Maria do Carmo (DEM-SE).

Missão de resgate
A coreana Samsung, que abdicou da parceria, tinha 400
coreanos trabalhando no estaleiro Atlântico Sul, em Suape
(PE), que ameaça naufragar. A região não tem infraestrutura
para recebê-los.

Livro em segundo plano
A Câmara Brasileiro do Livro agora informa que “não se
opõe” ao uso do logo apoiando a 1ª Bienal do Livro, em
Brasília, mas condiciona isso à citação da câmara local, cuja
existência é ignorada pela cidade.

Pensando bem...
...isso não se faz: os defensores da proibição de bebida na
Copa queriam Lula longe dos estádios.

PODER SEM PUDOR

Dois em um

Blatter pediu desculpas, em nome da Fifa e dele próprio,
pela atitude grosseira do secretário-geral Jerome Valcke,
que não foi citado.

Nó em pingo d’água
Joseph Blatter é sabido. Fala oito
idiomas, inclusive o português, e só usa
intérprete para ganhar tempo e pensar
melhor as respostas.

Bem com o povo
O governador tucano de Goiás, Marconi Perillo, notou que
a povo, ao contrário dos políticos, reage bem à presidenta
Dilma. Ela foi saudada com entusiasmo, nas ruas, na primeira
visita ao Estado em 14 meses.

Além de Petrônio Portela, o articulador da abertura política, o
Piauí tinha o senador biônico Lucídio Portela. Ao contrário do irmão,
Lucídio tinha fama de autoritário e pouco letrado. Reza a lenda que
certa vez ele elogiava a ditadura quando citou o escritor Fiodor
Dostoievsky. Um senador de oposição aparteou:
- Interessante sua citação de Dostoievsky. A propósito, o nobre
colega já leu "Crime e Castigo"?
- Li os dois! - fulminou o velho Lucídio, multiplicando por dois o
clássico romance da literatura russa.
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Parabéns Anderson por
mais uma data festiva

Parabéns Sílvia Soares, comemora
aniversário no mês de março

Rita Maria de Oliveira, a vida é um dom precioso. Parabéns por seus 91 anos, data
tão feliz e significativa, que Deus a abençoe. É o que deseja sua família e amigos

Luhiene parabéns por seus 7 anos de
vida. Felicidades sempre !

Assessoria de imprensa da Coocafé
Gabrielle e Cintia

Quem comemora aniversário no mês de
março é o jovem Jesus de Abreu Neto

Kevyn com seu sorriso de felicidade
comemora data festiva. 7 anos!!!

