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Grande festa do PMDB de Lajinha

O

O encontro aconteceu no Tô A toa Campestre Clube, mais de 400 pessoas compareceram a festa o salão superior do clube não coube todos
e muitos ficaram no espaço ao lado do salão e também no térreo. Velha guarda do PMDB de Lajinha esteve presente

PMDB de Lajinha pro
moveu um encontro
quarta-feira, 30 de maio
de 2012 as 19 horas com os filiados e militantes para apresentar os pré-candidatos a prefeito
e vice-prefeitos o encontro
aconteceu no Tô A toa Campestre Clube, mais de 400 pessoas compareceram a festa o salão superior do clube não coube todos e muitos ficaram no
espaço ao lado do salão e também no térreo que não tinha um
telão para que todos pudessem
acompanhar a festa.
Os pré-candidatos João Rosendo e Jerfim

Justiça condena o funcionário público Romeu
do SUS a pagar R$ 10 mil por danos morais

PÁGINA 7

O Juiz da 2ª Vara Civil da Comarca
de Manhuaçu Vinicius Ristori condenou o funcionário público Romeu
Meira Dias, ‘Romeu do SUS’ (FOTO)
como é conhecido, a pagar indenização por danos morais ao ex-prefeito
Sérgio Breder que esteve no cargo
de janeiro de 2005 a março de 2010,
por proferir, de acordo com o ex-prefeito, em sua fala no plenário da Câmara Municipal de Manhuaçu do dia
20 de maio de 2010 conteúdo calunioso e difamatório dizendo que Sérgio Breder cometera crimes de irregularidades na administração citando um grande desvio de dinheiro do
erário público.
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EDITORIAL

CHARGE

Existe democracia nos
partidos políticos brasileiros?
Apesar de termos muitos partidos, na realidade, tudo isso está
nas mãos de poucos, não deveria ser assim, muitos partidos são
dominados por uma única família e é sabido que quem manda
mesmo no partido do município é o deputado majoritário. Ah se
aqui a política fosse levada a sério pela cúpula dos partidos!
Infelizmente não temos partidos fortes, quase tudo é feito de
maneira autoritária. Muitos outros partidos são criados por descontentamento de alguns membros, lembra porque Heloisa
Helena saiu do PT e fundou o Psol? Caso Kassab prefeito de
São Paulo criou o PSD e assim vão levando a política brasileira
onde os partidos não tem credibilidade e nem força política.
Quantos munícipes pensando em fazer alguma coisa séria na
política acabam se decepcionando com as decisões muitas vezes tomadas de cima para baixo, pois vem um deputado que não
conhece a realidade local e num total desrespeito desfaz o sonho de muitos que pensam que existe democracia dentro dos
partidos. Mas não meu amigo leitor, em muitas organizações
partidárias ainda impera o coronelismo apesar de termos mais
de 40 partidos. Em Alto Jequitibá, o PTB nunca esteve tão
organizado e com tantos filiados como nas eleições de 2008,
com mais de 150 filiados, o vereador Edimar Lobato, não concordando com a democracia resolveu atropelar a organização e
o direito de muitos, foi ao deputado Bráulio e esse mandou fazer
outra comissão provisória e o PTB foi reduzido a 5 revogando o
que há de mais legítimo na democracia que é a vontade da maioria. Até mesmo o PT já atropelou muitos sonhos por interferência direta de Lula, em muitos estados foi desfeito o sonho de
muitos militantes, nestas eleições em São Paulo Lula está forçando a barra para colocar um de seus ex-ministros deixando de
lado figuras históricas dentro do partido, será o fim dos partidos?
E a tão sonhada reforma quando virá? Meu amigo, se fosse
contar casos que de manhã uma comissão e a tarde outra todo o
jornal não caberia. Para que tantos partidos políticos se não há
tantas ideologias e pensamentos diferentes? Mas funciona assim um determinado político querendo com o poder econômico
ganhar as eleições domina todos os partidos possíveis para depois acomodar seus afilhados e companheiros, sendo assim, só
por aí você já eliminou uma grande barreira e fica difícil, pois
cada partido tem um determinado número de vagas para os candidatos e ainda tem o tempo no rádio e na televisão e se um
cidadão consegue abocanhar um número razoável de partidos
está praticamente com a eleição ganha.
Foi assim que um candidato não pôde expor seu plano de governo no tempo que lhe deram só podendo dizer: “Meu nome é
Eneas” . Existem políticos despreparados para administrar, mas
mesmo assim estão aí, e o Brasil está cheio de Tiriricas a imprensa já mostrou vários casos destes pelo país a fora. Isso
começa com o desrespeito a vontade da maioria, existe muitos
municípios grandes onde vários partidos de igual modo irão disputar as eleições em melhores condições que os demais apenas
com comissão provisória na democracia isso é inadmissível, resta aos brasileiros esperar da justiça eleitoral arbitrar nestes casos que desonram a democracia e o direito do cidadão que pensa em ajudar sua cidade e o Brasil.
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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
Sempre que converso com as pessoas sobre a política de Manhuaçu, sinto nelas o desejo de que Manhuaçu tenha um administrador capaz de absorver o
crescimento econômico e a transformação social que
passa o município. Será preciso uma reflexão do antes,
do durante e do depois do próximo pleito eleitoral.
Sabiamente vejo que a população não se manifesta
abertamente, mas deixa transparecer o caminho o qual
deseja que Manhuaçu seja pautado. Até o próximo dia
30 de Junho já estarão definidas as candidaturas à
Prefeitura de Manhuaçu, roguemos a Deus que dê aos
partidos políticos a sabedoria para a escolha de seus
candidatos, tanto a vereador, quanto a prefeito. Todos
contam com nomes de primeira linha, pessoas com
capacidade e experiência de vida que os credenciam a
serem os dirigentes de nossa querida Manhuaçu. Que
o próximo pleito seja coroado de bons projetos e que
saibamos separar o joio do trigo.
JAIMINHO – Manhuaçu - MG

Ao Jornal das Montanhas
A dor é o que nos faz capaz de reconhecer a
tristeza onde na vida não podemos nos considerar felizes, pois, no fundo do baú sempre existe
algo inesperado onde a amargura se difunda a
qualquer parte.
Mas, por mais difícil que pareça sempre pense
positivo, pois, nós viemos ao mundo para fazer
a nossa história e partir desta vida para outra na
qual a morte seja apenas uma viagem belíssima
de uma pessoa especial que fez uma viagem na
qual você um dia poderá encontrá-la novamente.
Saber principalmente que quem faz mal ao próximo pagará por tudo o que fez, pois Deus separa o certo do errado .
Ele está no comando de tudo, creia, Deus tem
grandes bênçãos para você.
Edicleuza de Fatima B. faria
Orizania - MG

10 de junho / 2012

acesse: www.jm1.com.br

3

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Paula Fernandes
em Manhuaçu

O show do fenômeno da música brasileira
Paula Fernandes foi confirmado para o dia 24
de junho no Parque de Exposições de Manhuaçu. A produção informa também que Manhuaçu e região terá a oportunidade de receber a cantora pela primeira vez, já que a apresentação mais próxima aconteceu a mais de
170 km. Além de podermos ver o lançamento
do novo cenário, novo show e a nova performance da cantora no palco.

A verdade sobre
as pastelarias Chinesas
Comentários maldosos disseminados na
internet estão prejudicando o trabalho de
empresários das duas
pastelarias chinesas
existentes em Manhuaçu. A história
mentirosa de que pasteis eram preparados
com carne de cachorro se disseminou em
redes sociais e virou boato de rua. A Vigilância Sanitária já explicou: a única pastelaria
que fechou foi por que a empresa não renovou o contrato de aluguel. A Coordenadora
da Vigilância Sanitária, Maria Lúcia Dutra, garante: Todos os estabelecimentos são fiscalizados rotineiramente. Tem gente que até
reclama a presença dos fiscais. Quanto à carne, a conservação e preparo dos alimentos:
não tem nada de irregular. Para a Coordenadora da VISA, Maria Lúcia, boatos deste tipo
poderão prejudicar outros estabelecimentos
que manipulam alimentos em Manhuaçu.

Vereadores recebem ameaças
Ameaças em forma de mensagens de texto
têm sido encaminhadas para os vereadores
José Geraldo Damasceno – Zé Rulinha – (Vicepresidente da Câmara) e Nelci Alves Gomes
– Teté-, nos últimos dias. Ambos integram a
CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que
investiga denúncias de possíveis irregularidades na Secretaria Municipal de Obras e
SAMAL (Serviço Autônomo Municipal de
Limpeza Urbana), instaurada na Câmara Municipal de Manhuaçu, na sessão legislativa
de 06 de Janeiro deste ano. O Vereador Antônio Carlos Xavier da Gama também integra
esta CPI.
Os trabalhos desta CPI estão em fase final,

sendo concluído o relatório
que será levado a conhecimento do plenário legislativo, e, em seguida, para análise
do Ministério
Público. No decorrer destes
meses, o trabalho dos vereadores que integram esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem sido intenso. Documentos foram analisados e pessoas citadas nas
denúncias ouvidas pelos vereadores. Os
dois vereadores relatam que as mensagens
recebidas mencionam ameaças à vida. Já
houve situação em que o celular acusou recebimento de uma destas mensagens no
mesmo momento em que uma audiência da
CPI estava em andamento na Câmara Municipal. O Vereador Nelci Alves Gomes – Teté –
relatou que já registrou queixa na Delegacia
de Polícia, além de procurar o Ministério Público, levando consigo a mensagem registrada na memória do aparelho celular. O Vicepresidente da Câmara, José Geraldo Damasceno – Zé Rulinha –, disse que irá agir de
forma semelhante ao colega vereador, registrando a ocorrência.

Já Valeu a Pena!
Bem recentemente ouvi uma ministração
em minha Igreja, que considero oportuno e
útil repassar a meus leitores. Fez bem a minha alma, foi refrigério para meu espírito e foi
baseado numa nova canção (um verdadeiro
louvor a Deus), cuja letra enfatiza que vai
valer a pena crer em Jesus e segui-lo em total
obediência.
No final desta canção, a letra da música
enaltece que já valeu a pena, porque aqueles
que creem, vivem em abundância, apesar das
crises e tribulações pois Deus é esperança e
temos acesso direto a Ele. Veja Hebreus,
4:16:”Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para
socorro em ocasião oportuna.” João Antonio Pagliosa

Junho mês das convenções
partidárias

Alimentando
além de Sete Bilhões
Observo uma crescente preocupação, particularmente de nossos meios de comunicação, em questionar se o planeta tem recursos
e capacidade para alimentar sua população,
que cresce ano após ano.
Há muita falácia e boa dose de paranoia
sobre o assunto e vejo muitos neófitos (reculutas, como diriam alguns), tecendo considerações assaz preocupantes sobre tão palpitante tema. Mas a humanidade está vivendo com celeiros e lagares abarrotados, como
nunca em outros tempos; e se há fome em
algumas regiões do planeta é por pura ignorância/ganância/prepotência, do bicho homem.
Sou agrônomo e este ano completarei quarenta anos de formado. Para mim, o planeta
tem sim recursos naturais suficientes; e o
homem contemporâneo domina tecnologia e
tem capacitação para produzir alimentos em
quantidade suficiente para atender à demanda, para pelo menos, o dobro de nossa população atual. E sem derrubar florestas e sem
comprometer a natureza e nosso meio ambiente.
João Antonio Pagliosa - Eng. Agrônomo
pela UFRRJ em 1972.

Atenção internautas:
Devido a certos abusos por parte de alguns internautas resolvemos mudar o nosso
procedimento referente aos comentários em
nossa página na internet www.jm1.com.br
A partir de hoje qualquer cidadão que quiser expressar sua opinião através do Jornal
das Montanhas impresso ou online deverá
se identificar, quando o comentário for uma
crítica a determinadas pessoas, será necessário ter um e-mail válido, ou seu nome completo que possa ser identificado.
Cuidado com os candidatos que adoram
se passar por vítimas em épocas de eleições.

Com o início oficial do prazo para as convenções partidárias visando às eleições de
outubro – de 10 a 30 de junho os partidos já
começam a se articular. Mas por enquanto
nenhum dos partidos marcaram convenções
a maioria estão deixando para o último dia,
na esperança de fechar bons acordos, na
coligação que apoia Maria Imaculada como
pré-candidata, há conversas bem adiantadas
para uma possível vinda do PSDB de Toninho Gama para compor a chapa como précandidato a vice-prefeito com o PSB de Imaculada, se confirmar a coligação ficará com
os seguintes partidos até o momento, PSB,
Dem, PPL, PSD, PC do B, PPS, PSDB, PTB e
PV, podendo aumentar até o dia 30 dia da
convenção. A coligação da pré-candidata Cici
Magalhães irá fazer a convenção de 25 a 30
de junho e Jorge do Ibéria deve compor a
chapa como pré-candidato vice, integra a
coligação segundo Eron os seguintes partidos: PMDB, PR, PRB, PSC, PT do B, PRTB,
PRP, PTN, PSL e PMN, podendo aumentar
até o dia da convenção. Uma das estratégias

dos pequenos partidos é a de não coligarem
com os partidos considerados grandes. Assim eles têm a oportunidade de elegerem representantes com votações menos expressivas. Isso acontece porque o quociente eleitoral, que determina a quantidade de cadeira
a serem ocupadas por cada legenda, beneficia os candidatos mais votados de cada sigla, com o aumento das cadeiras em Manhuaçu para 15, teremos uma variação maiores de
partidos participando da próxima legislatura
e uma boa renovação na casa de leis de Manhuaçu.
O PT segundo nos informou a presidente
do partido Dorcas Vidal ficou decidido que o
partido terá pré-candidatura própria que sairá de dentro do PT e domingo próximo será a
reunião do diretório para decidir todas as
questões pendentes e a convenção está marcada para o último dia.
O PDT do pré-candidato Naílton Heringer
deve ter o apoio de mais três partidos podendo aumentar até o dia da convenção.

Mensalão
O julgamento do mensalão promete a emoção de uma cobrança de pênalti aos 44 do
segundo tempo. O primeiro réu a ser julgado
será o comissário José Dirceu. O jogo começará com o relator Joaquim Barbosa marcando 1x0 pela condenação. Em seguida, votarão, nesta ordem: Rosa Weber, Luiz Fux, Dias
Toffoli (caso não se declare impedido), Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Cezar
Peluso. Admitindo-se que a esta altura se
chegue a 5x2 a favor de José Dirceu, existe a
possibilidade de a absolvição de José Dirceu vir a ser decidida já no voto de Gilmar
Mendes. Se ele votar pela condenação, o jogo
prossegue, com mais três votos: Marco Aurélio, Celso de Mello e Ayres Britto. Fonte:
Jornal OTempo

Partir para cima
O comissário petista acredita que pode
“partir para cima” do Supremo Tribunal, inclusive jogando sua militância nas ruas. É
impossível prever quantos companheiros
estão dispostos a acompanhar essa palavra
de ordem. Plateia transportada em caravanas
de ônibus não conta. Certo mesmo é que, se
fizerem isso, comprometerão o desempenho
de seus candidatos nas urnas. Pior: demarcarão uma linha divisória que poderá influenciar a política brasileira por muitos anos.
Até hoje o mensalão é um capítulo da crônica petista “partindo para cima” do Supremo,
será seu título. Fonte: Jornal O Tempo

4

acesse: www.jm1.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE LAJINHA

10 de junho / 2012

10 de junho / 2012

acesse: www.jm1.com.br

5

Dilma: crise financeira não pode ser argumento para
fim de políticas de proteção ao meio ambiente
Carolina Gonçalves e Yara
Aquino
Agência Brasil
A sabedoria dos crocodilos consiste em verter
lágrimas quando querem
devorar. (Francis
Bacon)
A sabedoria dos velhos é
um grande engano. Eles
não se tornam mais
sábios, mas sim mais
prudentes. (Ernest
Hemingway)
O esforço para unir a
sabedoria e o poder
raramente dá certo e
somente por tempo muito
curto.
A juventude é a época de
se estudar a sabedoria;
a velhice é a época de a
praticar.
O oposto do amor não é
o ódio, mas a indiferença. ( Érico Veríssimo )
O amor é como a gota de
mercúrio, é preciso
manter a mão aberta
para retê-lo. Se a
fecharmos, ele escapa.
( Autor Desconhecido )
É melhor dizer, Eu fiz
esta única coisa do que
dizer, eu me interessei
por estas 40 coisas.
( Washington Gladden )
É mais fácil conseguir
perdão do que permissão. ( Stuart )
É fraco e depreciativo
continuar querendo
coisas e não tentar
consegui-las.
(Joanna Field )
A menor das boas ações
é melhor que a maior
das boas intenções.
( Duguet )
A atividade enriquece
mais que a prudência.
(Luc de Clapiers)

Brasília – A poucos dias
do início da Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
(Rio+20), a presidenta Dilma
Rousseff disse que a crise
financeira internacional não
pode ser usada como argumento para que se interrompam as políticas de proteção
ao meio ambiente e de inclusão social. A Rio+20 vai reunir, no Rio de Janeiro, representantes de governos e da
sociedade civil para discutir
questões ambientais.
“É possível enfrentar
essa crise e continuar o desenvolvimento sustentável.
A crise não pode ser argumento para que se interrompam as políticas de proteção
ao meio ambiente e estamos

vendo que nada adianta defender políticas de ajuste
sem que o país cresça”, disse ao discursar na cerimônia
de lançamento de medidas
para a área ambiental. “Todos esperamos que a crise
gerada pelo excesso, pela
ganância e pela falta de controle dos mercados não seja
um pretexto para a vitória do
excesso da ganância e da falta
de controle sobre os recursos naturais”, completou.
A presidenta disse ainda
que o Brasil tem um “arsenal
de medidas” econômicas a
serem tomadas para conter
os efeitos da crise financeira
internacional. “Sistematicamente tomaremos as medidas
para expandir o investimento público, estimular o investimento privado e o consumo das famílias. Medidas
estão sendo tomadas e ainda temos um arsenal de pro-

vidências que serão adotadas.”
Segundo a presidenta,
nos próximos meses, o Brasil crescerá e irá manter o
compromisso com a sustentabilidade. “Nenhuma das
nossas conquistas será destruída, não vamos permitir
que conquistas ambientais,
econômicas e sociais sejam
paralisadas ou derrotadas.”
Dilma disse ainda que o Brasil soube crescer sem abusar
dos recursos naturais e se
tornar uma referência de preservação ambiental.
Na cerimônia que marcou
as comemorações pelo Dia
do Meio Ambiente foram
anunciadas medidas como
acriação de unidades de conservação, a homologação de
terras indígenas e a criação
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema.

A presidenta Dilma Rousseff disse que a crise financeira
internacional não pode ser usada como argumento para
que se interrompam as políticas de proteção ao meio
ambiente e de inclusão social.

Imigração diz que não vai mais deportar
imigrantes presos por violação no trânsito
Mudança tenta refletir no impacto que o programa “Comunidades Seguras” tem sobre a comunidade.
O Departamento de Imigração anunciou, uma mudança
que pode colocar alívio na
vida de milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos. A partir de
agora, pessoas presas por violações de trânsito, não serão mais sujeitas a deportação.
A mudança na política em
como agentes federais irão
tratar os imigrantes indocumentados, presos pelo estado e pelas polícias locais por
infrações, como dirigir sem
carteira de motorista, é uma
resposta do departamento a
um relatório sobre o programa federal “Comunidade Seguras”.
O relatório, que recomenda que o programa evite deportar imigrantes que cometam violações de trânsito,
argumenta que tais deportações são inconsistentes com
a prioridade do departamen-

to de priorizar a remoção de
pessoas com fichas criminais
sérias. O aumento do número de deportações de pessoas com infrações menores,
diz o relatório, estava prejudicando a confiança entre a
polícia local e a comunidade.
O Departamento de Segurança Interna também aceitou quase todas as recomendações do relatório, reconhecendo que uma comunicação falha entre o ICE a administração do departamento vem causando confusão
sobre o objetivo do programa e como ele funciona.
A mudança foi feita depois
de uma audiência na Suprema Corte, onde os advogados do governo argumentaram contra a lei do Arizona
que expande os poderes da
polícia em aplicar as leis imigratórias.
Com a nova política, quando um imigrante indocumen-

tado for preso somente por
uma violação de trânsito e
sem ficha criminal, agentes
federais irão apenas considerar colocar uma ordem de
detenção após ele ser condenado.
“O ICE concorda que aplicar a lei somente com base
em multas de trânsito é em
geral um uso ineficiente dos
recursos do governo”, disse
o Departamento de Imigração
em um comunicado.
Entretanto, imigrantes presos por dirigirem embriagados não serão beneficiados
pelas mudanças, disseram as
autoridades.
Na prática, quase todas as
pessoas que cometem infração de trânsito são liberados
muito antes de serem julgados e agora os imigrantes
parados no trânsito não ficarão mais detidos à espera
de serem levados por agentes da Imigração.

A partir de agora, pessoas presas por violações de
trânsito, não serão mais sujeitas a deportação.
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por

Pr. João Soares
da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

A adoração e o louvor sem palavras
de uma mulher sem nome
Jesus encontrava-se na casa de um fariseu para uma refeição. Era costume da época um servo da casa lavar os pés dos
convidados e ungir-lhes a cabeça com um óleo refrescante.
Aos não convidados, lhes era permitido sentar em volta da
mesa para ouvir a conversa. Por qualquer motivo o dono da
casa não tratou Jesus com a devida hospitalidade. Uma mulher que estava entre os assistentes, e identificada como pecadora, percebe que Jesus não havia recebido o cuidado do
anfitrião. O que será que ela sente e o que será que pensa?
Com determinação e coragem ela resolve servir. Começa a
lavar os pés de Jesus com suas próprias lágrimas. O que
significou chorar na frente de todos? Ela unge os pés do
Mestre com um unguento perfumado e os seca com seus
cabelos. Ela não fora aquele lugar planejando lavar os pés de
Jesus. Não havia levado bacia, nem água e nem toalha...
A mulher humilhou-se em lavar, enxugar e beijar os pés de
alguém que ela nunca havia falado. Enfrentou a desaprovação e desdém do anfitrião e dos demais convidados. Teve
medo de ser rejeitada, impedida ou mesmo expulsa. Foi alvo
do olhar mal intencionado dos presentes. No entanto, ela
usou o que tinha disponível para servir a Jesus. Ela usou
tudo: ela mesma.
A adoração e louvor ocorrem aos pés de Jesus. Isso significa reconhecer Sua grandeza, Sua perfeição e Seu poder para
salvar e sustentar. Louvor é preocupar-se com a pessoa de
Jesus, o que envolve emoções e despojamento. Aquela mulher não se preocupou nem com a torcida e nem com as dificuldades, mas apenas com o seu Mestre. O louvor da mulher
não teve sequer uma palavra dela. Qual era o seu nome? Até
hoje não sabemos.

Simonésia inaugura
nova ponte na zona rural
A Secretaria de Obras de
Simonésia realizou a inauguração da ponte do Córrego
dos Belizários, em São Simão
do Rio Preto. O evento aconteceu com a presença de um
grande público de lideranças
e moradores da região do distrito.
Visando atender as dificuldades de deslocamento na
zona rural, a prefeitura municipal de Simonésia está realizando a construção de várias
pontes pelo munícipio bem
como a instalação de mataburros em diversas localidades. “Estamos muito satisfeitos com a construção dessa
ponte. Era um sonho antigo
da nossa comunidade. Agora
teremos condições melhores
para escoarmos a nossa produção e até para acesso as
nossas casas. A população do
Rio Preto só tem a agradecer
por mais esta conquista”, relatou o morador Juca Alcides.
Toda comunidade comemorou muito o momento. “A
construção desta ponte é algo
que a população sempre reivindicou e a prefeitura realizou esse nosso sonho, especialmente meu. Isso aqui demonstra o comprometimento
em ajudar as pessoas que estão no meio rural. Elas têm um
papel fundamental na hora de
alavancar a economia no campo e consequentemente no
município”, também elogiou a

vereadora Maria do Carmo.
As novas pontes fizeram
com que os produtores se
sentissem mais valorizados
no campo, tendo a condição
de transitarem com mais facilidade e passarem sobre pontes que realmente proporcionam mais segurança. “Hoje
estamos com uma condição
privilegiada, já que isso serve
para facilitar o nosso trabalho.
É muito gratificante”, diz o
morador Moisés Miguel.
A nova ponte liga o distrito
de São Simão do Rio Preto às
regiões de Santa Bárbara do
Leste, Caratinga e Simonésia.
A estrutura com vigas de aço
suporta o peso de caminhões
carregados de café que utilizam a estrada e também levou
em conta o volume de água
no período da cheia.
Ainda de acordo com Prefeitura de Simonésia, em breve serão entregues as obras
de calçamento na Serra do
São Pedro, eletrificação dos
bairros Bela Vista e Jardins
(calçamento, rede de esgoto
e pluvial), revitalização das
praças Dona Miquita e do
Bairro Nossa Senhora Aparecida e também a ponte do
Bairro São Geraldo.
Divino Augusto - Rádio
Cidade FM
Alda Caldeira - Assessoria de Comunicação da
Prefeitura de Simonésia

Bolo dois amores
(queijo com goiabada)
Bolo: 2 xícaras de
açúcar, 1 xícara de
margarina, 5 gemas
peneiradas, 1 xícara
de queijo minas ralado, 1 xícara de chá de
leite, 3 xícaras de farinha de trigo, 5 claras
em neve, 1 colher de
sopa de fermento
químico, 150 g de goiabada cortada em cubinhos passados pela farinha de trigo, Queijo ralado a gosto
Cobertura: 150 g de goiabada, 1/4 xícara de água, 1/2
cálice de vinho do porto (opcional), 100 g de queijo ralado
MODO DE PREPARO
Bolo: Bata o açúcar com a margarina até ficar fofo,
Adicione as gemas e o queijo, Alternadamente adicione a
farinha e o leite, Incorpore as claras em neve e o fermento
com delicadeza, Disponha em forma untada e enfarinhada, Jogue os cubinhos de goiabada sobre a massa, polvilhe queijo ralado e leve ao forno médio por cercade 40
minutos ou até que enfiando um palito, este saia limpo
Cobertura: Corte a goiabada em cubinhos, adicione a
água e o vinho e leve ao fogo até derreter, Aplique frio,
Polvilhe o queijo ralado

(33) 8887-8409 *(33) 3331-8409
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Justiça condena o funcionário público Romeu
do SUS a pagar R$ 10 mil por danos morais

Romeu Meira Dias, ‘Romeu do SUS’ como é
conhecido, condenado a pagar indenização por danos
morais ao ex-prefeito Sérgio Breder

O Juiz da 2ª Vara Civil
da Comarca de Manhuaçu Vinicius Ristori condenou o funcionário público
Romeu Meira Dias, ‘Romeu do SUS’ como é conhecido, a pagar indenização por danos morais
ao ex-prefeito Sérgio
Breder que esteve no cargo de janeiro de 2005 a
março de 2010, por proferir, de acordo com o exprefeito, em sua fala no
plenário da Câmara Municipal de Manhuaçu do
dia 20 de maio de 2010
conteúdo calunioso e difamatório dizendo que
Sérgio Breder cometera
crimes de irregularidades
na administração citando
um grande desvio de dinheiro do erário público.
Para Sérgio Breder a
denuncia do funcionário pu-

Condenado a pagar indenização por danos morais Romeu Meira Dias, ‘Romeu do SUS’ em
sua fala no plenário da Câmara Municipal de Manhuaçu do dia 20 de maio de 2010 conteúdo calunioso e difamatório dizendo que Sérgio Breder cometera crimes de irregularidades na administração citando um grande desvio de dinheiro do erário público.

blico é leviana e tendo por
“objetivo macular a imagem
do homem público”.
De acordo com a sentença, imputar prática de
atos ilícitos a outrem sem
a devida comprovação

caracteriza-se como
dolosa, assim sendo a
justiça condenou Romeu a reparar os danos
morais resultantes da
sua conduta lesiva em
indenização no valor de

R$ 10 mil, mais as custas processuais e honorários advocatícios de
R$ 1.500.00 (mil e quinhentos reais). Romeu
informa que vai recorrer
da decisão.
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Grande festa do P
Jéferson Salomão
dos Santos (Jerfim)

O

Os pré-candidatos João Rosendo e Jerfim

PMDB de Lajinha pro
moveu um encontro dia
30 de maio de 2012 as
19 horas com os filiados e militantes para apresentar os précandidatos a prefeito e vice, o
encontro aconteceu no Tô A
toa Campestre Clube, mais de
400 pessoas compareceram a
festa.
Adriano Alvim vice-prefeito,
foi o primeiro a discursar, mas
em nenhum momento disse
que era pré-candidato lembrou
da trajetória do partido das
campanhas passadas e fez
questão de frisar: “nas eleições
de 2004 enfrentei pai, mãe, esposa e filhos para compor a
chapa como vice junto com
Sebastião Moreira enquanto
ninguém queria por achar que
a eleição estava perdida, diferente de hoje com situação mais
confortável há muitos pré-candidatos” completou Adriano,
dando continuidade fez um
balanço da administração e se
colocou como um soldado do
partido dizendo que qualquer
que seja o candidato pode contar com seu empenho.
Paulo Cesar de Oliveira atual presidente da câmara e presidente do PMDB disse em sua
fala que “Tudo tem a hora certa e os candidatos a vereadores e a prefeito não devem se
apressar só depois da convenção é que iremos saber quem
serão os candidatos” explicou
o presidente do partido, ressaltou a harmonia do executi-

vo com o legislativo, da grande parceria que existe dos vereadores do PMDB com o prefeito, lembrou ainda o que esta
administração tem feito e poderia estar fazendo caso não
tivessem herdado tanta dívida que ainda ficará para os próximos administradores, tanto
Adriano como Paulo Cesar fizeram questão de dizer da grande popularidade do prefeito
Tião Moreira como a maioria o
chama.
Quando chamaram o pré-candidato Jerfim para falar foi uma
surpresa junto com a queima de
fogos o salão explodia em gritos
de já ganhou, já ganhou, a cada
palavra a militância ia ao delírio,
o pré-candidato fez uma reflexão
de sua vida pessoal, como empresário e como presidente do
Sindicato Rural, segundo Jerfim ele não entende muito esse
processo de prévia ou votação
do diretório, explicou que estiveram em sua casa o prefeito Sebastião Moreira, o vice Adriano
Alvim juntamente com outras lideranças do partido para lhe fazer o convite para ser pré-candidato a prefeito, mas que só aceitou depois de consultar a família
de Sebastião Moreira, com o aval
unanime ele aceitou o convite e
disse que apesar de não ser político está pronto para a luta,
aproveitou para pedir aos convencionais que vote em seu
nome e se for o vencedor, vai
dedicar –se ao máximo para fazer o melhor possível.

Geralda Alvim
“A reunião foi só uma prestação
de esclarecimento porque muitas
vezes as pessoas falam ‘teve reunião
e não me convidaram’ muitos ainda
vão falar que não sabiam da reunião,
essa será apenas a primeira reunião
que nós vamos fazer, muitas outras
virão, mas esta é apenas para uma
apresentação dos pré-candidatos ao
partido, daqui para frente vamos nos
organizar para que nas outras reuniões todos sejam convidados, pois
são milhares de filiados e simpatizantes”. Explicou a Coordenadora
da reunião Geralda Alvim

Boa noite! Fico honrado
com os aplausos, antes de
começar minhas palavras,
gostaria de convidar minha
companheira Ana. Em primeiro lugar esclareço aqui a minha trajetória. Sou pré-candidato a prefeito e desejo
deixar claro minhas intenções, eu não estaria aqui sem
a parceria do nosso prefeito
Sebastião Moreira que agradeço.
O vereador presidente da
câmara Paulo Cesar que não
contesto nenhum momento e
sei da importância dele e de
Adriano para o partido, penso que pior do que um povo
sem partido é um partido sem
o povo e o povo sabe o que
quer, aceitei ser pré-candidato e respeitei o momento do
vice-prefeito e entendi todo
o tempo que o direito de ser
pré-candidato era do nosso
vice-prefeito e também do
presidente da câmara, só que
durante esse período muitas
coisas aconteceram, fui solicitado algumas vezes por
pessoas do partido, pessoas
que a vida inteira assim como
meu pai, me lembro quando
menino empurrando compra
do Zizinho Fortunato debaixo de chuva com um propósito e um ideal, agradeço a
meu pai, meus irmãos e a todos vocês que estão comungando conosco esse momento diferenciado, a vida é feita
de etapas e nós temos que
ter sensibilidade e coragem
de enfrentar cada etapa que
vem em nossas vidas.
No dia em que fui convidado estiveram em minha casa
o prefeito Sebastião Moreira
Bastos, Adriano Alvim como
vice-prefeito, Valter Batista
Almeida e Dr. Wagner, Dr.
Roberto Moura e seu filho
Rafael, Antonio Fonseca, Fabinho e o Marcelo me convi-

Jasson Salomão, João Dutra, prefeito Sebastião Moreira,
presidente do PMDB Paulo César, Jéferson,
Vivaldo e Ronaldo Moura

dando para que eu fosse o
pré-candidato a prefeito pelo
PMDB, quero aqui humildemente pedir aos convencionais o apoio, talvez tenha falhado com alguns, não sou
tão político, mas, tenho um
propósito firme já que cedi
meu nome e esse propósito
não é só meu é de todos nós,
como militante do partido
quero dizer que não caí de
para quedas, quem olhar a ficha de filiação vai ver lá o
nome do meu pai há muito
tempo fazendo parte do partido o nosso nome vem junto
nessa batalha e essa luta é
de todos nós.
O Sebastião honrosamente cumpriu seu papel e ainda
acredito que tem muito para
fazer, e agora tem que ter um
sucessor e de mãos dadas
nós chegaremos lá, quero ser
um servidor público exemplar
como na minha vida até hoje
nós temos sido honrosamente no município e em todos
os lugares que tivemos, é por
isso que me respaldo por esse
momento sabemos que podemos contribuir e quero somar, se for para compartilhar
estou junto e podem contar
comigo. Muito Obrigado.

Tião Moreira
Boa noite! Quero dizer
para vocês que se nós chegamos aonde chegamos hoje
como prefeito, eu tenho que
agradecer muito a vocês, se
nós conseguimos alguma
coisa foi pelo apoio que tivemos por ter confiado em
nós, vamos trabalhar para a
alegria dos pré-candidatos,
a política está boa, mas, precisamos trabalhar, então conto com todos vocês, muito
obrigado.

O pré-candidato Jerfim e Dr. Wagner

O pré-candidato Jerfim e amigos

Empresário João Rosendo, prefeito Tião Moreira e amigo

Público fora do salão
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PMDB de Lajinha

João Rosendo
Ambrósio de Medeiros

O encontro aconteceu no Tô A toa Campestre Clube, mais de 400 pessoas compareceram a festa o salão superior do
clube não coube todos e muitos ficaram no espaço ao lado do salão e também no térreo

Amizade alegria e descontração marcou o encontro

Velha guarda do PMDB de Lajinha esteve presente

Ana esposa do Jéferson (Jerfim)

João Rosendo

O empresário João Rosendo Ambrósio de Medeiros falando a nossa reportagem disse de sua satisfação em participar da reunião do partido do
qual ao longo dos anos aprendeu a gostar devido à ligação
de seus familiares com a política, em Lajinha a maioria do
povo gosta de participar, foi
uma reunião apenas para
apresentação ao partido dos
pré-candidatos a prefeito e a
vice-prefeito do PMDB e o
salão foi pequeno para comportar tanta gente, algumas
pessoas colocaram seus nomes dentre eles ouvimos o
João Rosendo que espera
que seu nome seja avaliado e
se for escolhido pretende fazer o seu melhor possível para
ajudar a cidade. Seus pais
empresários de renome em Lajinha com a loja Ambrósio &
Medeiros uma empresa onde
toda a família trabalha.
“Comecei meu trabalho ainda muito cedo, parece que sou
jovem, mas, tenho 34 anos de
idade, sou filho de um empresário de Lajinha e comecei minha vida montando e consertando parabólicas e com isso
pude conhecer várias pessoas do meu município visitando várias residências onde fui
muito bem recebido e fiz bastantes amizades a partir do
meu trabalho e hoje o meu
nome está à disposição do
partido, conheço o município
inteiro e graças a Deus tenho
muitas amizades como todos
puderam ver a aclamação do
povo falou a altura, sou précandidato porque fui convidado por muitas pessoas e
tenho um pouquinho do sangue político sou sobrinho do
Natal Rodrigues Pereira, ex-

prefeito de Lajinha, politicamente não venho do nada tenho minha história também”.
Explica João Rosendo.
Ele falou de suas pretensões caso seja escolhido para
compor a chapa de Jerfim um
de seus grandes amigos e padrinho de casamento.
“É uma pessoa que eu respeito à altura e é da minha inteira confiança, jamais me candidataria com uma pessoa que
eu não conhecesse, é uma pessoa que está entrando agora
na política e Lajinha merece
nosso respeito e vamos trabalhar juntos para conseguir o
apoio dos convencionais” salienta Rosendo.
Finalizando agradeceu o
povo que prestigiou a reunião,
os convencionais, as lideranças
e todos os militantes do PMDB
e lembrou-se da velha guarda
pessoas que estão militando na
vida política antes mesmo de
seu nascimento por isso merece o respeito de todos.

Presidente do PMDB e da Câmara
Municipal Paulo Cesar de Oliveira
Segundo Paulo Cesar foi
uma reunião muito participativa sem dúvida até fora do controle dele, o PMDB já vem acertando ao longo do tempo e
serão acertados em uma reunião com o diretório, “e o diretório já achou qual é a vontade popular e pode ter certeza
absoluta que o PMDB de Lajinha vai lançar o melhor candidato a prefeito de Lajinha é o
melhor de todos os partidos e
o melhor que o PMDB vai ter”.
Disse Paulo Cesar.

Em suas considerações finais ele disse; “Como presidente do partido, a gente está
fazendo a pesquisa, a perspectiva para que nós possamos
escolher o melhor está bem disputada a chapa também para
vice-prefeito e bem disputado
os cargos de vereadores, mas
já estamos tentando fazer alianças para que nós possamos
escolher juntos com todos os
pré-candidatos a vereadores e
vice-prefeito”. Concluiu Paulo
Cesar
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Muriaé recebe Comissão Especial
para Enfrentamento do Crack
A Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
realizou uma audiência pública em
Muriaé (Zona da Mata) dia 31de
maio. O encontro foi realizado às 9
horas no Teatro Zacaria Marques
(Av. Constantino Pinto, 400 – Centro), atendendo a requerimento do
deputado Doutor Wilson Batista
(PSD).
De acordo com o deputado, a audiência se fez necessária em função
do alto índice de homicídios em
Muriaé, que está entre os municípios mais violentos do Estado. Segundo ele, praticamente todos os crimes violentos na cidade tem relação com o tráfico de drogas. Doutor Wilson Batista afirmou também
que as audiências no interior são
fundamentais “para conhecer melhor a realidade de diferentes regiões, propor políticas voltadas ao
enfrentamento do crack e ajudar o
Governo de Minas a aprimorar o
programa Aliança pela Vida, que
veio para reduzir o drama das famílias que sofrem com o problema da
dependência”. A comissão já esteve nas cidades de Uberlândia e
Uberaba e deve visitar ainda os
municípios de Manhuaçu (Zona da
Mata), Caratinga (Vale do Rio
Doce), Governador Valadares (Vale
do Rio Doce), Viçosa (Zona da
Mata), Almenara (Jequitinhonha) e

Doutor Wilson Batista afirmou
também que as audiências no
interior são fundamentais

Juiz de Fora (Zona da Mata). O objetivo é elaborar um documento com
sugestões de políticas públicas
para diminuir o consumo do crack
em Minas Gerais.
Durante a audiência os deputa-

dos discutiram a situação das drogas em Muriaé. Em 2011 foram 31
homicídios na cidade, a maioria ligado ao tráfico, segundo a polícia.
O município está entre os mais violentos do estado.Uma das propostas foi criar um Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas (Caps
AD) no município. De acordo com
o subsecretário antidrogas, Clóvis
Benevides, a previsão é de que até
o fim do ano seja feito um trabalho
em várias cidades da Zona da Mata.
Foram convidados para participar
da reunião o prefeito de Muriaé, José
Braz; o presidente da Câmara Municipal, Vander Gonçalves de Oliveira; o juiz da Vara Criminal da comarca, Augusto Vinícius Fonseca e Silva; o defensor público Marcus Tarcísio Silva de Castro; a promotora
Jackeliny Ferreira Rangel; o subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas, Cloves Benevides; a
presidente da OAB/MG – Subseção de Muriaé, Ana Paola Medeiros de Oliveira Carneiro; o presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública, Wolney Rosa da
Silva; o presidente da Comunidade
Terapêutica El Shaday, Otávio de
Assis dos Santos; o presidente do
Conselho Municipal Antidrogas,
Fabiano Antônio de Oliveira e Silva; e o comandante do 47º Batalhão
da Polícia Militar, tenente-coronel
Rodrigues.

Astro do futebol
brasileiro deixa sua
marca também na política
Rio de Janeiro – Durante sua carreira de décadas no futebol, Romário de Souza Faria, malandro de jogo
bonito amado no Brasil, gostava de
provocações. Ele festejava até de
madrugada enquanto seus companheiros amargavam a concentração,
brigava com torcedores, menosprezava repetidamente o rei Pelé e sempre reclamava de ter de treinar.
"Se me tornarei um técnico no
futuro?" disse ele certa vez, antes
de marcar seu milésimo gol e pendurar as chuteiras. "De jeito nenhum. Eu nunca conseguiria aguentar um sujeito como eu." Naturalmente, mesmo assim ele acabou treinando por um tempo seu antigo clube, o Vasco da Gama.
Hoje, porém, Romário vem agitando os brasileiros num novo domínio: a política.
Eleito para o congresso em 2010,
Romário, com 46 anos e ostentando vários cabelos brancos, surgiu
como um dos parlamentares mais
francos do Brasil, defendendo os
direitos de deficientes físicos e oferecendo críticas contundentes sobre a cultura política brasileira e
suas preparações para a Copa do
Mundo de 2014.
E de forma ainda mais surpreendente, Romário – que costumava

Eleito para o congresso em 2010,
Romário, com 46 anos e ostentando vários cabelos brancos,
surgiu como um dos parlamentares mais francos do Brasil

dizer que seus companheiros de seleção chegavam para treinar na mesma hora em que ele voltava das boates – também figura entre os políticos mais esforçados do país, possuindo um registro de presença
quase perfeito.
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ENQUETE
Da “solução” da Política
à “Política” da solução.
1º ponto: Vem Profecia!
2º ponto: Sem Sociologia!
3º ponto: Tem Teologia!
1 - Reconhecimentos! – § Não foi em maio de 1962,
mas, em julho desse distante ano que ocorreu a Conferência do Nordeste, que teve grandes nomes da intelectualidade, “como [o sociólogo e antropólogo] Gilberto Freyre e [o economista] Celso Furtado”. Mas, de
qualquer forma, eu estava com meus 7 para 8 anos, na
vila São Sebastião da Vala ou na do Mundo Novo, ou,
em ambas, pois, mudando para esta, ia sempre naquela.
§ A revista on line da Faculdade de Teologia da Universidade Metodista da grande São Paulo ecoa o pr. “Dorival Beulke que participou da organização do evento
e, passados [...] 50 anos, tem nítidas lembranças desse
momento. ´Lembro-me que no dia 22 de julho de 1962,
um domingo, o dia amanhecia com um céu azul...´ [...]
inicia Beulke. Nesse dia especial [...], ao ouvir a palestra de abertura oficial [...] Beulke sentiu-se como se
estivesse ´diante do profeta Elias´, ouvindo um ministro da Palavra que levava a Igreja a refletir sobre sua
missão na terra.”. – § Os profetas e toda a Bíblia dão um
lugar à ação social, sim!
2 - Pronunciamentos! – § Da última vez que ocupei
este maravilhoso espaço, fiquei de compartilhar algo
de Vitória/ES, pois, da noite de 17 de maio p.p., ao final
da manhã do dia 19, foi comemorado, antecipadamente,
o jubileu de ouro da conferência retro citada, com(o) o
1º congresso da Faculdade Unida (de Teologia & Similares), que atua, pelo menos na área de convalidação,
com a UFES – Universidade do Espírito Santo –, onde,
inclusive, há pouco, convalidei meu bacharel em Teologia livre (aquele, sim; esta, não), e, a pouco, deverei
receber o diploma registrado pelo MEC. § Estive lá,
mas, na manhã e tarde sabatinas, fiz da rodoviária e do
ônibus minhas salas de leituras. § Até Rubem de Azevedo Alves lá esteve, relançando sua tese doutoral, da
Faculdade de Teologia de Princenton, de 1964, e falando. Se não pude estar, há 50 anos, depois de quase
meio século estive nas comemorações. Valeu por estas,
por ter podido estar e pelos pronunciamentos! Sairão
em fitas de vídeo; e de livros a gente sabe que, pelo
menos um, será lançado dessas efemérides teológicas!!
3 - Arrependimentos! – § Não falei do encontro de
Vitória como pensava fazê-lo. Até por quê não pude
ficar até a manhã sabatina! E, sobretudo, por quê ele
será divulgado em vídeo, e quem quiser – não é merchandising, ou propaganda despistada! –, a Faculdade
Unida lançará em vídeo, não só as palestras, mas, depoimento dos preletores, incluso Rubem Alves, supracitado, que não estava podendo ir, mas, mesmo no sufoco, foi. (Alguém disse que o congresso fez bem ao
Alves, e este àquele); além de vídeo, lançar-se-á livro.
§ Mas, acima de tudo mesmo, não falarei do congresso,
por quê falarei do melhor, eu que dissera no artigo anterior: “E não é que poderei viajar para lá, para essa cordilheira de visão?! Indo mesmo, compartilharei com vocês essas soluções teológicas!!!...” § Deixo essas soluções para trás – ou, para frente? –, para dizer o melhor, da maior cordilheira da melhor visão: O arrependimento pelo pecado espiritual individual é melhor que o
aliviamento pelo pecado social estrutural!!! E isso é o
melhor da Teologia! E é melhor que quaisquer políticas!!!
1º ponto: Social colocado!
2º ponto: Social noticiado!
3º ponto: Social superado!
(*) O autor é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica.

“Este é o código do bom senso”
Ministro Mendes Ribeiro (Agricultura) sobre novo Código Florestal

Bancada tenta salvar pele de governador do MS
Em reunião com o vice-presidente Michel Temer (FOTO), o candidato a prefeito de Campo Grande, Edson Girotto (PMDB), cobrou
“posicionamento do partido” para impedir
que o governador de Mato Grosso do Sul,
André Puccinelli (PMDB), seja chamado a
depor na CPI de Cachoeira. O requerimento
foi apresentado por Filipe Pereira (PSC-RJ),
que também pediu a convocação do governador do Mato Grosso, o peemedebista Silval
Barbosa.

Velloso no IAB
Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do
Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Carlos
Mário Velloso tomará posse, segunda (11), às 18h,
como membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros.

Pernas curtas
O presidente da Infraero, Gustavo do Vale,
chegou a distribuir informe interno desmentindo a privatização da gestão dos aeroportos
do Galeão, Manaus e Confins. Ele passou por
desinformado, mas depois funcionários descobriram que ele participou de todas as discussões.

Motivos eleitorais
Deputados do MS alegam que os motivos da convocação são eleitorais: o PSC fechou aliança com PSDB, em Campo Grande.

Quem pode mais
A bancada apelou também ao líder do PMDB, Henrique Eduardo
Alves (RN), que tem forte influência no PSC.

Denúncias
Os governadores André Puccinelli e Silval Barbosa são acusados de
favorecimento à Delta Construções.

Dura lex
O advogado da Sociedade Mestra de Educação de Cultura de
Goiânia, mantenedora da Faculdade Padrão – alvo de suspeitas na
CPMI do Cachoeira – é um desembargador aposentado do TJ de
Goiás.

‘Santo errado’

Para Chico Alencar (PSOL-RJ), se já era confusa, “a venda da casa
para Marconi Perillo agora ficou sombria”: “Deve ser mal-assombrada”.

Réu no processo do mensalão, Roberto Jefferson (PTB) considera
que, ou o PT sabe algo que o resto
dos mortais não sabe, ou está batendo no ministro errado: “Gilmar
[Mendes] é um dos últimos garantistas do tribunal, um dos que não se curvam à opinião pública”.

Servidores do INSS reagem a manobra na Geap

Clima tenso

Causou indignação nos servidores do INSS a decisão da presidência da autarquia de mudar, aos 47 minutos do segundo tempo, as
regras das eleições para os conselhos da Geap, a milionária fundação de seguridade de servidores federais que tem sido aparelhada
por setores do Partido dos Trabalhadores. A manobra da direção
do INSS, segundo servidores, tem o objetivo de beneficiar seus
protegidos.

Candidato pelo PSDB à prefeitura de Natal, Rogério Marinho
(RN) deu seu lugar ao colega Wanderlei Macris (SP) na CPI mista
de Cachoeira: “Além de estar sem tempo, o clima lá é muito
pesado”, justifica.

Mal assombrada

Menos, menos
A fuga de dólares do Brasil em maio foi de US$6,3 bilhões e não
US$ 37,7 bilhões, como informou a coluna. Bem menos, mas ainda
muito.

Olha o boi
O grupo JBS-Friboi vai processar o Greenpeace, que o acusou de
romper acordo de não comprar gado de áreas desmatadas ilegalmente.

Aguaceiro
Terra de Cachoeira, o contraventor, Goiás terá um Museu da Água,
em Goiânia. O ministério da Cultura liberou R$ 1,22 milhão.

Pensando bem...
...São João começará mais tarde este ano, pelo menos para a quadrilha do mensalão.

Problema dele
O deputado Maurício Quintela (PR-AL) foi o
primeiro a pedir na CPI do Cachoeira a convocação do ex-diretor do DNIT, Luiz Antonio
Pagot, que se desfiliou do partido após denúncias de corrupção.

PODER SEM PUDOR

Lei de palanque

Ferroada
O deputado federal Fernando Ferro (PT-PE) está
em brasas com a imposição do senador Humberto
Costa à prefeitura de Recife. “Foi capricho de parte da executiva, que deu bombom ao bebê chorão”.

‘Reialista’
Secretário Nacional de Comunicação do PT, o deputado federal
André Vargas (PT-PR) se trumbicou de novo no Twitter, insinuando que o Supremo cedeu à pressão popular para julgar o mensalão
em 1º. de Agosto. Tudo que o “rei” Lula agora quer evitar: mais
lenha na fogueira.

Fala, Pagot
Líder do PR, o deputado Lincoln Portela (MG) defende a convocação do ex-diretor do DNIT, Luiz Antonio Pagot (ex-PR), na CPI
mista do Cachoeira: “Se ele quer tanto, deixa ele falar”.

Candidato a prefeito de Catolé do Rocha (PB) nos anos
60, Benedito Alves Fernandes, o Biu Fernandes, encerrou a
campanha usando a famosa expressão do Direito: “Dura Lex
Sed Lex” (“A Lei é dura, mas é a Lei”). Como o povão não
entendeu, Biu resolveu traduzir a frase: “Lutarei até morrer!”. Biu podia não saber o significado da expressão em
Latim, mas deve ter aprendido depois que, para certos políticos, como diria Fernando Sabino, a expressão mais adequada é “dura lex sed latex” (a lei é dura, mas estica).
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Ex-comandante do batalhão de
Manhuaçu morre em acidente
O coronel da reserva Ubiraci Ribeiro de Souza ex-comandante do 11º Batalhão de
Polícia Militar de Manhuaçu,
morreu vítima de um acidente
de trânsito que envolveu três
veículos em uma curva perigosa entre os distritos de
Realeza e Vila Nova. O acidente aconteceu por volta
das 14h30 de sábado 2 de junho de 2012, no km 590 da
rodovia BR-116.
O coronel conduzia a caminhonete Fiat Strada, placa
HDO-2354 de Manhuaçu/MG,
sentido a Realeza e bateu no
pneu traseiro de um caminhão, placa GMX-4266 de
Caratinga/MG, que seguia
pela rodovia em sentido contrário. Logo atrás do caminhão, vinha o Gol, placa GPN2013 de Manhuaçu/MG, que
não conseguiu desviar dos

Ubiraci Ribeiro de Souza

veículos acidentados e colidiu violentamente contra a
frente da Strada.
Com a pista molhada, o caminhão e o Gol rodaram. A caminhonete ficou parada no

acostamento. O coronel Ubiraci estava preso às ferragens
e foi retirado do interior do veículo por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que precisou cortar a lataria do veículo.
O militar foi encaminhado
para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de Manhuaçu em estado grave com
um quadro de politraumatismo de tórax e crânio-encefálico. Ele faleceu quando estava passando por uma cirurgia no Hospital César Leite.
No Gol, estavam o motorista e sua mãe, eles foram socorridos com alguns ferimentos para a UPA e o motorista
do caminhão não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a liberação de seu veículo. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária
Federal (PRF) de Realeza.

Três jovens morrem
em acidente na BR-116

De acordo com o bombeiro Lima, do Cobov, quando a equipe chegou ao local do acidente
encontrou já mortos: Lourenço da Silva Dias, de 27 anos e Silvaniu José da Silva, 29.

Um grave acidente na BR116, na madrugada de sábado, 02, tirou a vida de três
pessoas e deixou outras
duas gravemente feridas. O
acidente aconteceu em frente ao posto Gentil, na saída
para Dom Cavati.
Segundo informações obtidas no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a jovem Layra Carolina, de 24
anos, chegou a passar por
procedimento cirúrgico, mas
não resistiu e também morreu.
A colisão aconteceu entre
um Ford Ka, placa de Iapu,
com três pessoas a bordo,
conduzido por Eva Vilma Viana da Costa Souza e um Gol,
placa de São Domingos das
Dores, com quatro ocupantes. Os carros bateram de fren-

te com muita violência. O Gol
capotou e caiu em uma ribanceira. Os dois carros ficaram
totalmente destruídos.
De acordo com o bombeiro
Lima, do Cobov, quando a
equipe chegou ao local do
acidente encontrou já mortos: Lourenço da Silva Dias,
de 27 anos e Silvaniu José da
Silva, 29. Os dois foram lançados para fora do Gol. Foram socorridas três pessoas
feridas: Layra Carolina de
Souza, de 24 anos, que estava no Ford Ka – teve contusão no pescoço – e também
do Gol Gilvane Júnior da Silva, de 29 anos – socorrido
com escoriações na face e
contusões no tórax e abdome, além de Rodrigo Rosa da
Silva, com escoriações, contusões e uma fratura na per-

na esquerda.
Ainda de acordo com o
bombeiro Lima, Layra estava
deitada na pista quando a
equipe chegou. Rodrigo e
Gilvane estavam presos nas
ferragens. Mayrink, Wiliam
Costa e Lourenço que estava no For Ka, assim como a
condutora Eva foram socorridos por terceiros. Rodrigo
e Layra passaram por avaliações de um cirurgião do Pronto Atendimento Municipal de
Caratinga e passaram por tomografia. Gilvani tinha sido
avaliado pelo ortopedista e
estava apenas em observação. Os dois carros foram
encaminhados para a Fervel
e os corpos encaminhados
para o IML. A perícia da PC
esteve no local e deve apresentar um laudo em 30 dias.

VELÓRIO E
SEPULTAMENTO
O velório aconteceu
na Casa de Cultura pela
manhã do dia 3 e o corpo
do ex-comandante do
batalhão de Manhuaçu,
Coronel Ubiraci, foi sepultado no cemitério de
Caputira.

A camionete que era conduzida pelo Cel. Ubiraci Ribeiro se
chocou com um caminhão e em seguida com um Gol

PAI MATA FILHA ESTRANGULADA E ASSASSINA
A AMANTE EM GOVERNADOR VALADARES
Depois de mais de cinco
meses de intensas investigações, a Polícia Civil de Governador Valdares, no Vale do
Rio Doce, desvendou o assassinato de uma cabeleireira e o desaparecimento da filha dela, ocorridos em janeiro deste ano. Um agente penitenciário contou com dois
comparsas para matar Renata Aparecida Leite, de 26
anos, com quem teve um relacionamento extraconjugal e
ele próprio matou a menina
Nívia Victória Leite, de 2 anos,
cujo corpo ainda segue desaparecido.
De acordo com a Polícia
Civil, Renata foi presa em
2006 e, na cadeia, conheceu
o agente penitenciário Breno
Soares de Oliveira, de 31
anos. Eles iniciaram um relacionamento amoroso, embora o homem fosse casado.
Quando a cabeleireira ganhou a liberdade, ficou grávida de Breno e deu à luz Nívia, que não foi reconhecida
pelo pai biológico.
Renata passou a exigir
dinheiro do pai de sua filha.
Sob ameaças constantes da
amante, Breno pediu apoio
aos comparsas Luciano Felix
Rodrigues, 23 anos, e Henrique Gerônimo Alves Coelho,
27 anos, para que matassem
a mulher.
Para executar o crime, Breno marcou um encontro com
Renata, pedindo que ela levasse a filha. No local, Luciano e Henrique os esperavam
e simularam um assalto, tirando a mulher da presença da
filha. Renata foi executada a
tiros e seu corpo abandonado em um matagal.
Segundo a polícia, Breno
foi indagado pelos dois comparsas sobre o que fariam
com a pequena criança e ele
disse que cuidaria dela. Ele a

A pequena Nívia era considerada desaparecida, mas a
polícia já considera que ela foi morta, embora ainda não
tenham localizado o corpo

levou para outra estrada e a
estrangulou.
Ainda segundo a polícia,
Luciano e Henrique confessaram o crime e detalharam
como ele foi executado. Já
Breno nega participação, embora haja provas que comprovam o envolvimento direto dele na execução de mãe e
filha. Os investigadores continuam as buscas pelo corpo
da menina Nívia.
O inquérito policial deve
ser concluído na próxima semana, quando será encaminhado à Justiça.

Polícia afirma que o agente
penitenciário Breno Oliveira
mandou matar a amante e
matou a própria filha

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
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SIMONÉSIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.120/0001-10
E-mail: pmsim@uai.com.br

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, torna público, em atendimento ao caput do art.
26 e parágrafo do art. 61 da Lei de Licitações, que, nos autos dos processos
licitatórios indicados, foram firmadas as seguintes contratações:
Pregão nº33/2012 – Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de pinturas personalizadas de trânsito, placas e fachadas de
prédios, no Município de Simonésia. Contratados: WANDER FERREIRA – Valor
estimado (R$71.445,00); RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO –Valor estimado
(R$56.555,00) e RONILDO DIAS DO NASCIMENTO – Valor estimado
(R$32.940,00).
Pregão nº34/2012 – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de informática e material permanente para manutenção das atividades do CRAS, secretaria de Educação e Saúde, neste Município.
Contratados: I9 INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E CELULARES LTDA – Valor
estimado (R$28.476,40) e WALTER FULLY DE PAULA – Valor estimado
(R$273.103,00).
Pregão nº35/2012 – Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serralheria para atender as necessidades de diversas secretarias do Município de Simonésia. Contratado: FERNANDO CÉZAR DE CRISTO
- ME – Valor total estimado (R$292.682,40).
Pregão nº36/2012 – Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de instalação e manutenção de rede de iluminação, no Município de Simonésia. Contratados: LP4 ELETRIFICAÇÃO LTDA – Valor estimado
(R$195.820,00) e SEMA ELETRIFICAÇÕES LTDA – Valor estimado (R$148.200,00).
Pregão nº38/2012 – Contratação de empresa especializada para realização de
serviços gráficos para Prefeitura Municipal de Simonésia. Contratado: INDÚSTRIA GRÁFICA BRASIL LTDA – Valor total estimado (R$411.453,96).
Pregão nº39/2012 – Contratação de empresa para prestação de serviços de
hospedagem, alimentação, bufet e locação de espaço para eventos no Município
de Simonésia. Contratado: ADEIR ALVES BOREL ELLER – ME – Valor total
estimado (R$139.910,00).
Pregão nº40/2012 – Contratação de empresa para prestação de serviços de
sonorização mecânica, show regional e locação de palco, no Município de Simonésia. Contratada: PRM SONORIZAÇÃO E ACESSÓRIOS LTDA – Valor total
estimado (R$109.250,00).
Pregão nº41/2012 – Contratação de empresa para fornecimento de material de
consumo para o CRAS, no Município de Simonésia. Contratado: MATHEUS DE
OLIVEIRA ANDRADE – ME - Valor total estimado (R$124.571,20).
Pregão nº42/2012 – Contratação de empresa especializada para fornecimento
de Cesta Básica para atender as necessidades da secretaria de Ação Social,
neste Município. Contratado: JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA – ME – Valor
total estimado (R$20.156,00).
Pregão nº43/2012 – Contratação de empresa especializada para fornecimento
de cartucho de tinta, tonner e recarga dos mesmos para diversas secretarias do
Município de Simonésia. Contratado: MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE – ME
– Valor estimado (R$73.975,00).
Tomada de Preço nº02/2012 – Contratação de empresa especializada para
realização de serviços de Publicidade em mídia escrita, televisual e demais atos
de interesse Municipal. Contratados: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA – Valor
estimado (R$136.800,00); PRM SONORIZAÇÃO E ACESSÓRIOS LTDA – Valor
estimado (R$27.800,00) e VOZ JORNALÍSTICA E EVENTOS LTDA – Valor estimado (R$95.000,00).
Tomada de Preço nº04/2012 – Contratação de empresa especializada para
construção de Quadras Poliesportiva na Zona rural do Município de Simonésia.
Contratado: COSTA CONSTRUÇÕES LTDA – Valor total (R$347.403,084).
Dispensa nº69/2012 – Contratação de profissional com habilitação em assistencia social para atuar junto ao CAPS, no Município de Simonésia. Contratada:
JOSY MENDES DA CARVALHO MIRANDA - Valor (R$6.750,00).
Dispensa nº70/2012 – Contratação de profissional para aplicação de curso de
maquiagem, penteado e cabeleireiro nas oficinas desenvolvidas pelo CRAS no
Distrito de São Simão do Rio Preto, neste Município. Contratada: CLEONICE
TEIXEIRA DE CIQUEIRA OLIVEIRA – Valor (R$7.464,00).
Dispensa nº76/2012 – Contratação de associação devidamente habilitada para
realizar serviços de triagem e compostagem de resíduos sólidos recicláveis e ou
reutilizáveis garantindo a destinação final adequada dos resíduos, neste Município. Contratado: ASSOCIAÇÃO DE APANHADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SIMONÉSIA – RECICLASIM – Valor estimado (R$64.680,00).
MARINALVA FERREIRA
Prefeita Municipal
Praça Getúlio Vargas, 50 - Fone: (0xx33) 3336-1235 Fax: (33) 3336-1269 - CEP- 36930-000 - Simonésia – Minas Gerais

A comissão, no entanto, decidiu por aprovar o parecer do deputado Sebastião Costa.
A PEC 3/11 segue, agora, para apreciação em Plenário.

DEPUTADO SEBASTIÃO COSTA:
PRONTA PARA PLENÁRIO PEC QUE
RESTRINGE VOTO SECRETO NA ALMG
A Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 3/11, que
restringe o voto secreto no
Poder Legislativo, teve parecer favorável de 1º turno
aprovado em reunião realizada dia 23 de maio. A Comissão Especial que analisa o
projeto, o qual altera os artigos 55,56, 62 e 70 da Constituição do Estado, optou por
sua aprovação na forma do
substitutivo n º1.
“Esta PEC pretende dar aos
atos desta Assembleia maior
transparência, moralidade e
consonância com os anseios
da sociedade”, declarou o deputado Sargento Rodrigues
(PDT), primeiro signatário da
proposição, ao lado de 27 outros parlamentares. O projeto
original pretende manter o
voto secreto apenas em alguns casos de perda de mandato, como o do parlamentar
que incorre nas vedações
previstas no artigo 57 da Carta mineira, daquele cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, bem como do que
sofrer condenação criminal
em sentença transitada em
julgado. A PEC original mantém o voto secreto, ainda, na
deliberação acerca da exoneração, de ofício, do procurador-geral de Justiça, antes do
término de seu mandato, bem
como sua destituição, na forma da lei orgânica do Ministério Público.
O relator, deputado Sebastião Costa (PPS), opinou pela
aprovação da PEC na forma
do substitutivo nº 1, que mantém o voto secreto também na
deliberação sobre o veto do
governador e na eleição da
Mesa da Assembleia. O substitutivo, no entanto, propõe
a extinção do voto secreto
para a aprovação da escolha:
de conselheiros do Tribunal
de Contas e dos membros do
Conselho de Governo, indicados pelo governador; dos
integrantes do Conselho Estadual de Educação e do
Conselho de Defesa Social;

de interventor em município;
dos presidentes e dos diretores do sistema financeiro
estadual e de titular de cargo, quando a lei o determinar.
A proposta original também
pretende acrescentar parágrafo ao artigo 56 da Constituição do Estado, indicando
que “no caso de flagrante de
crime inafiançável, os autos
serão remetidos, dentro de 24
horas, à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da
maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não a formação de culpa”. O relator observou que
o dispositivo não pode ser
inserido na Constituição mineira, por ir contra emenda
inserida na Constituição Federal.
Durante a reunião da comissão, o deputado Sargento Rodrigues observou que
o Brasil vive um momento “de
extrema transformação social”. “Temos de acabar com o
voto secreto; este, deve ser
apenas o do eleitor. Os princípios de moralidade e de
publicidade na administração
pública caminham juntos. Os
deputados precisam perder o

medo do voto aberto. Entendo que o substitutivo já representa um primeiro avanço
no caminho da transparência”, destacou. O deputado
sugeriu que os membros da
comissão adiassem a votação
do parecer, pois avaliou que
a proposta de restringir o voto
secreto deveria ser ampliada.
O deputado Lafayette de
Andrada (PSDB) também manifestou o desejo de que a
votação do parecer fosse adiada. Contudo, o parlamentar
defendeu a ideia de que os
votos secretos, já previstos
na Constituição do Estado,
deveriam ser mantidos. “O
voto secreto existe para proteger o parlamentar de possível pressões do Executivo e
de outros grupos. Ele funciona como um escudo para
que o deputado possa votar
apenas com sua consciência,
sem sofrer pressões. O voto
do deputado é sempre aberto, mas deve haver as situações de exceção”, defendeu.
A comissão, no entanto,
decidiu por aprovar o parecer do deputado Sebastião
Costa. A PEC 3/11 segue, agora, para apreciação em Plenário.

Deputado Sebastião
Costa consegue
verba Santa Juliana
Mais uma boa notícia
para a população de Santa
Juliana. O governo municipal, por meio do deputado
estadual Sebastião Costa,
conseguiu a liberação de
uma verba no valor de R$
100 mil que será empregada no Hospital Municipal.
O dinheiro será utilizado na aquisição de equipamentos hospitalares, móveis e eletrodomésticos,

camas, colchões, lençóis e
travesseiros, além de outros utensílios necessários
ao Hospital Municipal.
De acordo com a Prefeitura de Santa Juliana, com
esse dinheiro, haverá uma
renovação de tudo o que é
utilizado no Hospital Municipal, o que vai garantir que a população tenha
mais qualidade no atendimento na área da Saúde.
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4 -Aproveite as coisas boas da vida. Seu carisma está
alto e isso contribuirá para que os
momentos de lazer sejam proveitosos também para as pessoas ao seu
redor.

Nunca é tarde
Simão, um velho pão-duro, está quase
morrendo. Em seu leito, com os olhos entreabertos, ele pergunta:
- Minha mulher está aqui?
- Sim, estou perto de você – ela responde.
- E as crianças ?
- Estamos aqui, papai – o mais novo responde.
- E o restante da família também está
aqui?
- Estão todos aqui – sua mulher lhe garante.
Com isso, Simão senta-se na cama e, aos
berros, pergunta:
- Então por que a luz da cozinha está
acesa ?

Touro - 21/4 a 20/5 - Benéfico para
os relacionamentos pessoais, incentivando a convivência e a intimidade. O momento pede aproximação
e fortalecimento dos valores familiares.
Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Tenha cuidado em suas relações pessoais. Momento delicado. Entenda que nem
tudo o que passa pela sua cabeça
precisa ser dito.

Manoel no Brasil
Manoel quando saiu do avião se deparou com seu amigo Juca que o pediu:
-Oi Manoel como estais, soube que
você veio do Brasil ?
-Sim,vim de lá.
-E do que tu mais gostaste no Brasil?
-Das praias,dos hotéis e a mulherada.
-E o que tu não gostaste?
-Ah, das escadas rolantes,acredita que
certa vez estava em uma e a energia acabou fiquei 2 horas lá parado?
-Mas como tu és burro Manoel, porque
não sentaste?

Câncer - 21/6 a 22/7 -Bom momento
para aprimorar seus recursos e investimentos. Fuja das especulações e escolha opções seguras para
destinar seu dinheiro.
Leão - 23/7 a 22/8 - Entusiasmo na
realização de suas atividades. Porém, seja menos egoísta e pense
nos interesses da coletividade. Lute
por seus objetivos, mas em sintonia
com os demais.

Bêbado
O sujeito chega em casa bêbado, de
madrugada. Sua mulher, indignada, aponta para o relógio de pulso e diz:
- Olha só! Três e quarenta!
O bebum responde:
- Pode comprar que tá barato!

Classificado
CURRICULUNS - Dgito curriculus na ora,
mais rapido que todos zotros digitadors,
pelospresso mais barato. Tel: 2234-56788.
DETETIVE - Profissional de ótimo gabarito. Sigilo absoluto, qualquer tarefa.
Não me procure, eu o encontrarei.

CURIOSIDADES
ISLÃ - O Ramadã é o nono mês do calendário árabe. Nesse período, comemora-se a
revelação dos primeiros versos do Corão
(Qur’an), o livro sagrado do islamismo, por
Alá. Para tal, os praticantes da religião muçulmana fazem caridade e nada comem ou
bebem enquanto o Sol encontra-se no céu,
regra que só pode ser quebrada por doentes, crianças e soldados. As restrições também são feitas em relação ao sexo e fumo. As
famílias acordam cedo e fazem uma refeição
antes do Sol nascer, chamada suhoor, e outra à noite, a iftar, antes de visitar os amigos
e parentes ou frequentar mesquitas. O jejum, além de purificar corpo e alma, exercita
o autocontrole e faz as pessoas passarem
menos tempo pensando nas coisas do dia a
dia, voltando-se à devoção. O sacrifício encerra-se com uma grande festa, o Eid al-Fitr.
ISRAEL – O antigo reino de Israel e suas
12 tribos desapareceram sem deixar rastro. O
antigo reino de Israel agrupava os judeus
em 12 tribos. A discórdia dividiu a nação.
Duas tribos, Judá e Dan, mais a metade de
uma terceira, Benjamin, separaram-se e fundaram o reino de Judá. Só este reino sobreviveu. Israel foi destruído por estrangeiros e
as suas 12 tribos desapareceram sem deixar
rastro, criando o enigma que até hoje excita
a imaginação dos povos.

HORÓSCOPO

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9 - Reflita sobre
seus objetivos de vida. Além de pensar, esta é uma fase para agir e procurar os meios de ser feliz. Use este
momento para recuperar suas forças.
Libra - 23/9 a 22/10 - Este é o momento para refletir sobre suas interações com grupos, principalmente
com seus amigos. Selecione melhor
suas amizades.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Suas últimas experiências profissionais proporcionaram aprendizados que serão úteis em novos projetos. Planeje e estabeleça estratégias.
Sagitário - 22/11 a 21/12 - Divirta-se,
pois nos próximos dias será preciso
cuidar de novas tarefas profissionais.
Pense se suas expectativas e seus
ideais estão em sintonia.
Capricórnio - 22/12 a 20/1 -Analise
seus sentimentos. A tendência é que
sua maneira de ver a vida passe por
transformações que o tornam mais
exigente. Pense no que você quer.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Sensibilidade
despertada para os sentimentos em
suas relações pessoais e afetivas.
A fase é boa para procurar maneiras de interagir melhor com as pessoas.
Peixes - 20/2 a 20/3 - Incentivo para
procurar maneiras de cuidar de sua
saúde e seu bem-estar. Analise seu
desempenho atualmente e melhore
sua qualidade de vida.
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Cássia Kiss Magro e Gabriel
Braga Nunes se estranham nos
bastidores de "Amor Eterno Amor"
Não é só nos bastidores de "Malhação"
que o clima anda pesado, não. Segundo o
blog do jornalista Léo
Dias, o tempo fechou
entre Cássia Kiss Magro e Gabriel Braga
Nunes durante as gravações de “Amor Eterno
Amor”. A atriz teria ficado bastante irritada com a
postura do galã em uma das cenas do folhetim.
Tudo começou quando Cássia reclamou que Nunes não estava olhando em seus olhos durante os
ensaios. Para ela, essa falta de atenção do bonitão
dificulta sua dramatização. O ator não gostou das
críticas da veterana e a dupla deu início a um intenso bate-boca. Os ânimos ficaram exaltados e a
direção cancelou o ensaio. Minutos depois, Nunes resolveu pedir desculpas à colega de elenco e
assumiu seu erro.

Advogada do ex-BBB Daniel
Echaniz diz que processará TV
Globo por danos morais
A advogada do ex-BBB Daniel Echaniz,expulso
do "Big Brother Brasil 12" pela produção do programa, acusado de "comportamento inadequado",
entrará com um ação por danos morais e materiais
contra a TV Globo. Segundo Elizeth Alvim de
Souza Mello, responsável pela defesa de Daniel,
o processo será registrado na Justiça de São Paulo
a partir do próximo dia 18 de junho, nove dias
depois do término do contrato do ex-BBB com a
emissora. Ela não revela o valor que será pedido
como indenização.

Lindsay Lohan sofre acidente de
carro e é hospitalizada
Lindsay Lohan se
envolveu em um acidente de carro, em
Los Angeles, nos
Estados Unidos. A
atriz foi encaminhada para a emergência de um hospital.
A atriz, que está filmando o longa "Liz & Dick",
no qual vive Elizabeth Taylor, dirigia seu Porsche
preto quando bateu na traseira de um caminhão.
Testemunhas contaram que ela e sua assistente,
que estava no banco do passageiro, ficaram feridas e estavam sangrando. Uma ambulância teria
chegado ao local para encaminhar as duas ao hospital. Lindsay teria dito que não teve culpa no
acidente, e que o caminhão a teria cortado.
Não há mais informações sobre o estado de saúde da atriz.

Faustão e Globo são condenados
a pagar multa de 40 mil, por
danos morais a mulher chamada
de Gisele Bucho.
A Globo e Fausto Silva terão que pagar R$ 40
mil para a consultora de moda Ana Lucia Zambon,
por ofensa no ‘Domingão do Faustão‘. Durante o
programa, o apresentador comparou a modeloGisele Bündchen com a consultora e chamou Ana
Lúcia de “Gisele Bucho“. A decisão é da 7ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP. O advogado da
emissora vai recorrer.

Antes do “The Voice”, Cláudia
Leite fará peregrinação na TV
De olho na estreia do reality “The Voice” – onde
sua participação é confirmada como uma das juradas da atração –, a cantora Cláudia Leite irá fazer
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uma verdadeira peregrinação pela televisão antes
da atração.
Segundo a jornalista Keila Jimenez, Cláudia irá
passar por várias emissoras para gravar programas a serem exibidos até setembro, quando o reality vai ao ar. Isso deve-se por conta do contrato
assinado com a Globo, que proíbe os jurados de
aparecerem em outros canais.
O cantor Daniel, que também vai participar do
reality – e que surpreendeu a Record ao ser anunciado no time do “The Voice” –, é outro que não
vai poder participar de outras atrações.

Clima esquenta nas gravações de
Gabriela, Ivete Sangalo e Juliana
Paes partem para briga.
Segundo informações de Fabíola Reipert, o clima esquentou entre Ivete Sangalo e Juliana Paes
nas gravações de “Gabriela”. A protagonista, Juliana, afirmou que era desnecessário a cantora exigir
seguranças na porta de seu camarim. Ivete não
gostou do comentário e rebateu, soltando muitas
alfinetadas. Ao que tudo indica, as duas estão sem
se falar por trás das câmeras…

Roberto Justus perde postura
e é agressivo com Danilo Gentili
durante entrevista.
No programa “Roberto Justus +”, o apresentador se irritou com a tentativa do humorista Danilo
Gentili de explicar uma piada que fazia referência
ao nazismo.
Gentili fez graça com o fato de que os moradores do bairro paulistano de Higienópolis, que concentra uma grande comunidade judaica, não queriam a construção de uma estação do metrô no local. “Às vezes falta a boa vontade de interpretar,
todo mundo sabe que eu não sou nazista”, disse o
humorista. Ao que Justus retrucou, irritado: “Vamos interpretar? Interpretar você dizer que aqueles trens do holocausto que levavam os judeus
para a morte, você fala que eles não querem metrô
em São Paulo porque vão lembrar daqueles trens?”.

Britney Spears tem
Déficit de Atenção
Britney Spears tem dado
trabalho à equipe do reality
“The X-Factor”. Ela deixou
a bancada dos jurados em várias audições. Segundo o jurado Simon Cowell, a cantora saía para ir ao banheiro ou
arrumar o vestido.Mas, segundo o site “Radar Online”,
a verdadeira razão para as pausas é porque Britney tem Distúrbio de Déficit de Atenção (DDA)
e hiperatividade, porém, não pode tomar medicamentos para isso.

Marieta Severo afirma que “A Grande Família” está chegando ao fim.
A atriz Marieta Severo participou do lançamento da segunda temporada do especial “Grandes
Atrizes”, do programa “Starte”, na Globo News.
Ela será uma das homenageadas, assim como
Renata Sorrah, Marília Pêra e Irene Ravache.
Com 47 anos de carreira, Marieta disse que não
sente saudade de nenhuma de suas personagens,
mas confessa que Nenê, de “A Grande Família”,
tem um gostinho especial. “Não sinto saudade de
nada. Não gosto dessa palavra.
Claro que é impossível não sentir um carinho
especial por Nenê. Ela tem um elo com o público;
marcou a vida e o coração das pessoas”.
A nova versão de “A Grande Família” está no ar
há 11 anos na Globo. Apesar do sucesso, a atriz
contou que a série pode estar na reta final. “O
programa está confirmado na grade este ano e em
2013, mas sinto que é um ciclo que está terminando”, disse ela.

Grávida de seis meses, Dani
Souza sofre acidente de carro
Dani Souza passou por susto nesse feriado. Às vésperas
do casamento - ela e o jogadorDentinho trocam alianças no
sábado (09), em uma cerimônia
em São Paulo - e grávida de seis
meses, a ex-repórter sofreu um
acidente de carro na manhã de
quinta-feira (07). “Amigos,
minha esposa sofreu um pequeno acidente de carro na manhã de hoje. Mas está tudo bem com ela
e com o bebê”, escreveu Dentinho no Twitter. O
casal teve que cancelar uma participação que faria
no programa "Muito +" nesta tarde. "Hoje ela vai
descansar e infelizmente não poderemos participar do programa da nossa amiga queridaAdriane
Galisteu ", acrescentou o jogador na rede social.

Larissa Manoela de Carrossel, recusou convite para ser atriz da Globo.
Antes de fechar contrato para interpretar a maldosa e egocêntrica Maria Joaquina no remake do
SBT, Larissa teria recusado um convite da Globo.
A atriz mirim permanecerá até 2013 no SBT, quando o folhetim Carrossel chegará ao fim. Em tempo:
O SBT já estaria em avançadas negociações com os
executivos da Televisa para produzir uma segunda
temporada do infantil. É inevitável o sucesso, médias entre 10 e 14 pontos e a vice-liderança isolada.
É estudado também um horário alternativo para a
segunda temporada, como às 18h ou 19h.

Justiça nega pedido de Belo para
“calar” Viviane Araújo
Belo, que queria “proibir” que Viviane Araújo
falasse sobre ele em ‘A Fazenda’, teve pedido
negado pela Justiça do Rio. De acordo com um
comunicado enviado pela assessoria de Viviane
Araújo, a Justiça carioca negou o pedido de Belo,
que pretendia proibir que sua ex falasse seu nome
enquanto participa do reality show A Fazenda.
A nota diz que a decisão foi “coerente e sensata”, já que não há provas de que Viviane fará qualquer tipo de comentário sobre o casal. O comunicado ainda ressalta que a ex de Belo “é uma pessoa conhecida nacionalmente e que possui uma
carreira sólida, cujo nome não necessita estar vinculado a ninguém, tampouco expor sua vida e de
outras pessoas para se promover”. Belo ainda pode
entrar com um novo recurso. No pedido, o cantor
exigia multa de R$ 500 mil caso Viviane fizesse
algum comentário sobre ele e sua atual mulher,
Gracyanne Barbosa. Recentemente, Gracyanne
usou seu Twitter para comentar o caso e disse que
Viviane não fala nada depreciativo, mas o casal
quer evitar que o assunto fique em evidência. “Isso
é apenas uma maneira de evitar que todas as entrevistas girem em torno do mesmo assunto. Bom
para mim, para o Belo, para ela e para o Radames.
É vida que segue”, publicou a dançarina em sua
página pessoal no microblog.

“Nós duas somos homossexuais”, revelam Pepê e Neném no
De Frente Com Gabi
No “De Frente Com Gabi” de domingo, 10 de
junho, Marília Gabriela entrevistou a simpática
dupla Potiara e Potiguara, mais conhecidas como
Pepê e Neném. As gêmeas que fizeram sucesso
em 1999 com hits como “Mania de Você” e “Mais
uma Vez” ficaram frente a frente com Marília Gabriela para falar sobre seu passado, suas histórias
de vida, o sucesso relâmpago, a carreira da dupla e
outros detalhes de suas vidas pessoais.
Confira as melhores frases da entrevista:
• Pepê – Nós duas somos homossexuais.
• Nenê – A gente é (homossexual) desde criança.
As duas. Eu com dez anos de idade me apaixonei
por uma menina.
• Pepê – Nós nunca namoramos um homem.
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• Pepê – Nós nunca
passamos do limite,
nunca paqueramos filha de empresário e
nunca ficamos com fã.
Nunca. Antes de qualquer coisa, somos profissionais.
• Pepê – Nos deixamos levar, não tínhamos advogado e fechamos contratos sem ler nada.
(sobre o começo da carreira)
• Nenê – O empresário passava pra gente que o
nosso show custava 15 mil e na verdade era 30 mil.
• Pepê – Ao todo somos em 7 irmãos. Nossa
família era muito pobre, dividir um prato de comida já era difícil.
• Pepê – Zeca (Pagodinho) vai participar de
uma música muito boa com a gente. Ele é uma
pessoa especial.
• Nenê – No começo ficamos deslumbradas.
Saíamos com dinheiro no bolso e esbanjávamos.
• Nenê – Ainda estamos morando de aluguel,
mas se Deus quiser vamos recuperar a nossa casa.

Valesca Popozuda lança música gay
Na Parada Gay de domingo, em São Paulo, a
funqueira Valesca Popozuda fez uma homenagem
ao público LGBT com uma música especial. “A
inspiração da música surgiu nas experiências de
amigos gays em diversas baladas. Eles mereciam
uma atenção especial”, disse. Um trecho diz assim: “Suei, beijei, gostei, gozei / Sou Bi, sou free,
Sou tri sou gay”. Valesca esteve no programa
“Muito +” e respondeu se faria filme pornô ou
não. “É difícil falar se eu faria ou não. Se eu fosse
fazer, teria que ser com a pessoa que eu gostasse”,
disse. “Vai que eu digo ‘nunca’ hoje e depois, com
uns 40 anos, decido fazer”, refletiu.

Rafa Justus aparece pela primeira
vez após cirurgia facial
A pequena Rafa
Justus em sua primeira aparição após uma
cirurgia facial. A pequena Rafa Justus, de
dois anos, apareceu
pela primeira vez
após se submeter a
uma cirurgia facial. A
filha de Justus e Ticiane foi diagnosticada
no começo do ano
com estenose craniofacial, disfunção que ocorre pela fusão dos ossos
da face e do crânio e pode causar complicação
respiratórias. A cirurgia aconteceu no dia 22 de
abril e foi bem sucedida. Em entrevista para a
Contigo!, Ticiane afirmou que a filha já está completamente recuperada.
— Dois dias após a operação, ela chegou em
casa e já queria brincar. Ela caminha para os três
anos e está desabrochando. Até entrar na escola,
vai continuar com as aulas de inglês de segunda a
quinta, além das aulas de música, que frequenta
desde os oito meses.

Rodrigo Faro anuncia que
será pai novamente
Apresentador de “O Melhor do Brasil” na Record, Rodrigo Faro anunciou que sua esposa, Vera
Viel, está grávida do terceiro filho.O artista disse
que eles fazem questão de compartilhar com os
fãs “esse pequeno milagre”.
“Na verdade, nosso terceiro pequeno milagre.
Vera ainda está no começo da gestação, mas é uma
menina e vai se chamar Helena”, anunciou ele. “A
gente está indo para o terceiro, a Heleninha vem
aí!”, completou o apresentador, eufórico. O anúncio foi feita através das redes sociais de uma marca
de fraldas, da qual são os novos embaixadores.O
bebê deve nascer daqui a seis meses, em
dezembro.Rodrigo e Vera já são pais de outras duas
meninas, Clara, de seis anos, e Maria, de três.
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SIGLA ..............
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