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Distribuição gratuita

Veja os prováveis eleitos em Manhuaçu

O

Jornal das Montanhas
divulga sondagem feita
com os eleitores do município de Manhuaçu, que foi
dividido em 23 setores abrangendo centro bairros e distritos.
Perguntamos para 575 eleitores
do município: se a eleição fosse
hoje para qual dos candidatos a
prefeito (a) você votaria? Estimulada foi mostrado um disco
contendo 4 opções o nome dos
três candidatos a prefeito, mais
NS/NR (indecisos) e uma pergunta espontânea: qual o seu
candidato a vereador?

Renato Rios
do PSC Assume
a Liderança
em Iúna

PÁGINAS 8 e 9

Semana do Trânsito em Rio Casca

Semana Nacional do Trânsito teve inicio na cidade de Rio Casca no dia 18 e
término no dia 25 de setembro com a caminhada pela paz envolvendo os alunos
das escolas estaduais Monsenhor João Facundo e Imaculada Conceição e Escola
Municipal Senador Cupertino.

PÁGINAS 6 e 7

PÁGINA 5
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EDITORIAL

CHARGE

Analisando as campanhas

A pior de todas as derrotas é aquela onde o candidato
é atacado pelo fogo amigo, ou melhor, quando seu maior
adversário está do mesmo lado e isso acontece em vários
municípios, os fatores são os mais variados.
Lamentamos por aqueles candidatos que ainda não atualizaram seus métodos. Uma campanha por mais simples que
seja deve ser organizada, os candidatos devem se prevenir
com uma boa assessoria de imprensa e jurídica elas são
indispensáveis, sem a devida atenção podem ganhar e não
levar. Na sondagem que publicamos nesta edição, tentamos
passar para nossos leitores a realidade mais próxima do
momento, a realidade mesmo só nas urnas, e ainda mais,
a sondagem mostra a tendência do momento da coleta podendo mudar de um dia para o outro. Na eleição passada
comprovamos que nossa sondagem estava correta, Nailton
estava subindo e uma leve queda do Sérgio Breder, visto
que o índice do Sérgio quando iniciou a campanha era bem
alto em torno de 70%. Quase igual o deste momento com
a Cici Magalhães.
Fomos criticados pelos dois lados, do lado do Nailton que
achava 28,75% pouco e pelo lado do Sérgio eles diziam
que Nailton não chegaria a 15% dos votos. Como essa
sondagem foi feita para os leitores do Jornal das Montanhas, que é o nosso interesse maior. fomos nós que a 18
dias das eleições divulgamos a mais correta amostragem
eleitoral de Manhuaçu, dissemos que se continuasse a
mesma tendência Zé Rulinha, Teté, Paulo Altino, Fernando
do Fórum, Xodó, Renato da Banca, Nicolina, Imaculada
seriam eleitos. Explicamos na época o efeito ocorrido.
Fazer cálculos dizendo que Imaculada, Toninho Gama,
Jorge do Ibéria, Paulo Altino, seriam eleitos é fácil, pois
são todos campeões de votos, acertamos também quando
anunciamos que Nicolina poderia ser a mais votada, só
não foi eleita por mera coincidência. Fomos criticados por
pessoas preconceituosas que diziam que ela não chegaria
a 100 votos e chegou a 1ª suplência com 1.188 votos. A
Nicolina não foi, mas nesta eleição provavelmente ela
será eleita, é uma pessoa simples, mas não é boba como
algumas pessoas pensam, é uma pessoa simples. Tiririca
foi muito criticado pela sua simplicidade mas é hoje um
dos 25 melhores deputados da câmara. Diziam de nossa
sondagem, “onde já se viu o Zé Rulinha ter mais votos que
João Amâncio e Dorca”. O resultado mostrou que estávamos certo, dia 18 de setembro de 2008 garantimos que Teté
naquele momento tinha tudo para se eleger e se confirmou
com boa votação. Apontamos Paulo Altino e Fernando do
Fórum como eleitos, sendo que o segundo colocado foi eleito
e o primeiro com maior quantidade de votos ficou com a 1ª
suplência. Já vi muitas vezes o diretor de grandes institutos
de pesquisa ir para televisão explicar as surpresas que às
vezes não são detectadas pela amostragem e veja que nós
só ouvimos 240 pessoas, se tivéssemos ouvido 600 pessoas
com certeza o acerto seria quase 100%.
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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
Bom lembrar que os eleitores que votarem em candidatos que estejam envolvidos em
processos nos tribunais, candidatos que estavam pleiteando estes últimos anos e que
se omitiram aos fatos ocorridos, Candidatos apoiados por
quem que sempre esteve no
comando de secretarias e não
fizeram nada. Lembrem, não
adianta reclamar depois, você
será responsável pelo que eles
fizerem e será frustrado
Antônio Viana

didatos com essa mentalidade,
puxa conquistamos uma democracia! Uma liberdade de
expressão! Vamos nos valer
disso para, conquistar o direito
de administrar uma cidade,
vamos falar expor nossas
ideias e o povo que tenha o
governo que quiser. Lamento
profundamente os acontecimentos nesta campanha, que
Deus os proteja
Regina Mageste Feres –
Manhuaçu

Eu não voto em candidatos
que não têm compeAmigos de Santa margarida,
tência
para assumir o cargo
tenham calma! Coronelismo
de
vereador
em Manhuaçu,
já era, vocês são jovens can-

sou contra a candidatura de
pessoas que se candidatam
sem saber o que é política,
há candidato que não tem
o que povo precisa que é a
formação escolar digna para
defender direitos que nós
cidadãos precisamos e como
que eu vou poder confiar em
pessoas que não têm nem a
4ª série primária é difícil de
ver essas pessoas como vereador de Manhuaçu, não tem
lógica. Não vote em qualquer
candidato. Procure analisar
os candidatos e veja quem
tem mais competência.
Anacleto de SouzaManhuaçu
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Ponto de
encontro
de políticos

D

izem que candidato em Manhuaçu para
dar sorte tem que visitar a Padaria Kipão. Os familiares de Xodó sempre
tiveram a Padaria Kipão como um ponto de
encontro. Visitando a padaria Ki Pão, na data
do dia 25 de setembro o candidato a vereador
Xodó, se viu rodeado por amigos e acabou
concedendo uma entrevista ao repórter Willy
do Jornal das Montanhas.
Jornal das Montanhas - O que o Sr está
achando da sua campanha eleitoral?
Xodó - Não só da minha mais da nossa,
da Cici, que no conjunto envolve o povo especialmente pelas pesquisas e seus resultados,
intenções de votos o que tem demonstrado que
a campanha tem Deus na direção e é pela fé,
pela honestidade, pela integridade e pela certeza que algo melhor será feito pelo povo é que
nos faz feliz, com resultado, no caminhar e desenrolar da mesma, isto tem sido uma benção
na nossa vida!!
JM – Os candidatos ao governo de Minas
quando visitam Manhuaçu visitam a Kipão?
Xodó - Olha eu fico feliz por que sempre
brinco que a Kipão é palco de renomados políticos, o que me faz inclusive lembrar de meu

pai Zé Nagib, que Deus já levou há quase 7
anos e ele se orgulhava de dizer que a Kipão
era seu Birô político. Contudo isto eu não conheço nenhum político que chegou ao poder
sem passar por esta honrada padaria que tem
tradição pelos seus nobres proprietários, orgulho para todos nós por isto peço a Deus que
continue abençoando está empresa, seus ilustres funcionários aos quais só tenho a agradecer pela oportunidade.
JM – Fique à vontade para dizer mais alguma coisa.
Xodó - Digo que minhas considerações
finais são no sentido que estou muito feliz,
muito satisfeito no caminhar e pedir votos, visitando família e casas lembrando que não é
possível visitar todas, por que Manhuaçu tem
quase 30 000 casas, por fim tenho a dizer que
estou desenvolvendo um trabalho para ser um
vereador eleito pelo povo e colocado na câmara por Deus, para servir a Ele e ao nosso povo,
servindo também a cidade, desenvolvendo
projetos magníficos, por isto desejo a vitória,
pois quero fazer como já disse um trabalho
magnífico em Manhuaçu marcando a história
pela hora da mudança. Obrigado a todos.
Por Willy de Souza Menezes

DF: Cade impede a Rede
D’Or demonopolizar
hospitais particulares
Após denúncia do jornal Metro Brasília,
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu na quarta-feira (26)
congelar a compra de hospitais no Distrito Federal pela Rede D’Or, que pretendia
monopolizar os hospitais particulares da
capital federal ao comprar o Hospital Santa
Lúcia. O plenário do Cade divulgou hoje o
despacho do conselheiro Ricardo Ruiz do
Acordo de Preservação de Reversibilidade
da Operação (APRO) na compra de hospitais do Medgrupo em Brasília. Pelo acordo,
a Rede D’Or se compromete a não praticar
qualquer ato que caracterize a consumação
da operação sem a prévia anuência do Cade.
Com isso, toda a gestão das sociedades e
dos ativos permanecerá inalterada, sob o
controle de Medgrupo, até análise final do
Conselho. Caso a Rede D’Or descumpra o
acordo, ela será obrigada a pagar uma multa
de R$ 50 milhões e seus dirigentes e administradores, de R$ 5 milhões. Caso a compra
do Hospital Santa Lúcia fosse consumada, a
Rede D’Or se tornaria dona de mais da metade dos leitos hospitalares do DF.

Senadores discutem
decisão da Mesa
Diretora de arcar com
IR sobre 14º e 15º
Os senadores divergem sobre decisão da
Mesa Diretora da Casa de arcar com o pagamento da cobrança do Imposto de Renda dos parlamentares relativo ao período
de 2007 a 2011, incidente sobre os décimo
quarto e décimo quinto salários. O líder do
PT, Walter Pinheiro (BA), por exemplo, disse que pagou o seu imposto incluindo o cálculo desses dividendos já no início do ano.
A Diretoria-Geral do Senado e a consultoria jurídica orientaram os representantes da
Mesa Diretora a assumir os pagamentos cobrados e questionar na Justiça a cobrança da
Receita, por considerá-los não tributáveis.
O primeiro-vice-presidente do Senado,
Aníbal Diniz (PT-AC), disse ter feito uma
retificação em sua declaração, em agosto,
quando os senadores começaram a receber
as notificações da Receita Federal. Em reunião ontem (25), Diniz levantou a questão,
mas disse que “não se sentiu à vontade [para
questionar] a orientação feita pela consultoria jurídica e a diretoria-geral”. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), Eunício Oliveira (PMDB-CE), considerou “um absurdo” o fato de os senadores
estarem sofrendo um desgaste por culpa do
Senado. “Seria mais honesto a administração dizer que errou”, ponderou.

CHUMBO TROCADO
NÃO DOÍ?

Paulo Altino é outro que sempre
está visitando a Kipão

Outro grande homem que estava lá
também é o Eli de Abreu

As pessoas fazem as coisas as vezes totalmente diferente daquilo que se comprometeu
a fazer, se acha dono do pedaço, tá no poder
e está podendo... Esquece que tudo passa e
passa rapidinho... depois, depois com certeza
voltará para o lugar que nunca deveria ter saído, até porque todo poder é transitório...nada
dura para sempre...ainda bem! Ainda bem!

Renato da Banca deu uma ideia de limpeza

Comentário corre solto
Comenta-se por ai que um dos candidatos
a PREFEITO de Valadares, que é médico,
deve renunciar ainda hoje para apoiar o outro
colega médico, que esta bem a sua frente. O
tititi ta correndo solto. Muitos não acreditam
na renúncia, pois a eleição não está definida
ainda; quem vota é o eleitor que ainda está
em silêncio, pois o voto é secreto. De mais a
mais, quem quer renunciar para perder além
de dinheiro já perdido, tempo, e a confiança
que vai perder dos aliados e da clientela?

Estudantes visitam a
Câmara de Vereadores

Jovem André de Oliveira, comentou que
“foi uma experiência muito proveitosa.
Aprendemos um pouco sobre o dia-a-dia dos
políticos de nossa cidade, e, queremos levar
estas informações, este conhecimento adquirido, para nossa escola. A população de Manhuaçu está aumentando, e, queremos ajudar
a melhorá-la, a cada dia, indicando novas
propostas, ajudando, expondo nossa opinião,
exercendo realmente nosso poder de democracia na sociedade”.
O estudante Crystian Veloso também considerou a visita um aprendizado. “Aprendemos
o que os vereadores fazem; como os projetos
são elaborados na Câmara e encaminhados
para o Prefeito. Então, é importante aprendermos para uma melhor escolha no momento do
voto”, avaliou.
Idealizadora desta visita, a Professora Maria do Carmo Garcia adiantou que a iniciativa
terá continuidade na EE de Manhuaçu. “Foi
uma visita muito positiva e esclarecedora. Tivemos a oportunidade de conhecer o espaço
físico da Câmara e o trabalho desenvolvidos
pelos vereadores. Os alunos esclareceram
suas dúvidas, e, acreditamos que poderemos
organizar um novo encontro, dando sequência
a este diálogo. [...] Estamos em um processo democrático de eleições, e, esta iniciativa
possibilita incentivar os jovens a uma maior
participação. Nós falamos muito a palavra cidadania, mas, o que sempre digo é que nós
nos tornamos cidadãos de papel, se não participarmos da política. Através da participação
na política e do nosso voto consciente é que,
de fato, conquistaremos os direitos dos cidadãos”, ponderou Maria do Carmo.
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Mensalão: julgamento do STF pode não valer
LUIZ FLÁVIO GOMES*

Muitos brasileiros estão
acompanhando e aguardando o final do julgamento
do mensalão. Alguns com
grande expectativa enquanto outros, como é o caso
dos réus e advogados, com
enorme ansiedade. Apesar
da relevância ética, moral,
cultural e política, essa decisão do STF – sem precedentes - vai ser revisada pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos, com eventual chance de prescrição de
todos os crimes, em razão
de, pelo menos, dois vícios
procedimentais seríssimos
que a poderão invalidar fulminantemente.
O julgamento do STF, ao
ratificar com veemência vários valores republicanos de
primeira linhagem - independência judicial, reprovação da corrupção, moralidade pública, desonestidade
dos partidos políticos, retidão ética dos agentes públicos, financiamento ilícito de
campanhas eleitorais etc. -,
já conta com valor histórico
suficiente para se dizer insuperável. Do ponto de vista
procedimental e do respeito
às regras do Estado de Direito, no entanto, o provincianismo e o autoritarismo do
direito latino-americano, incluindo, especialmente, o do
Brasil, apresentam-se como
deploráveis.
No caso Las Palmeras a
Corte Interamericana mandou processar novamente

um determinado réu (na
Colômbia) porque o juiz do
processo era o mesmo que o
tinha investigado anteriormente. Uma mesma pessoa
não pode ocupar esses dois
polos, ou seja, não pode ser
investigador e julgador no
mesmo processo. O Regimento Interno do STF, no
entanto (art. 230), distanciando-se do padrão civilizatório já conquistado pela
jurisprudência internacional, determina exatamente
isso. Joaquim Barbosa, no
caso mensalão, presidiu a
fase investigativa e, agora,
embora psicologicamente
comprometido com aquela
etapa, está participando do
julgamento. Aqui reside o
primeiro vício procedimental que poderá dar ensejo a
um novo julgamento a ser
determinado pela Corte Interamericana.
Há, entretanto, um outro
sério vício procedimental: é
o que diz respeito ao chamado duplo grau de jurisdição,
ou seja, todo réu condenado
no âmbito criminal tem direito, por força da Convenção Americana de Direitos
Humanos (art. 8, 2, h), de
ser julgado em relação aos
fatos e às provas duas vezes.
O entendimento era de que,
quem é julgado diretamente
pela máxima Corte do País,
em razão do foro privilegiado, não teria esse direito. O
ex-ministro Márcio Thomaz
Bastos levantou a controvérsia e pediu o desmembramento do processo logo

no princípio da primeira
sessão, tendo o STF refutado
seu pedido por 9 votos a 2.
O Min. Celso de Mello,
honrando-nos com a citação de um trecho do nosso
livro, atualizado em meados de 2009, sublinhou que
a jurisprudência da Corte
Interamericana excepciona
o direito ao duplo grau no
caso de competência originária da corte máxima. Com
base nesse entendimento, eu
mesmo cheguei a afirmar
que a chance de sucesso da
defesa, neste ponto, junto ao
sistema interamericano, era
praticamente nula.
Hoje, depois da leitura
de um artigo (de Ramon
dos Santos) e de estudar
atentamente o caso Barreto
Leiva contra Venezuela, julgado bem no final de 2009
e publicado em 2010, minha convicção é totalmente
oposta. Estou seguro de que
o julgamento do mensalão,
caso não seja anulado em
razão do primeiro vício acima apontado (violação da
garantia da imparcialidade), vai ser revisado para se
conferir o duplo grau de jurisdição para todos os réus,
incluindo-se os que gozam
de foro especial por prerrogativa de função.
No Tribunal Europeu de
Direitos Humanos é tranquilo o entendimento de
que o julgamento pela Corte
Máxima do país não conta
com duplo grau de jurisdição. Mas ocorre que o Brasil, desde 1998, está sujeito

COMUNICADO DE
EXTRAVIO DE DOCUMENTO
A TOPX CIMENTOS LTDA, INSCRITA NO
CNPJ 10.576.864/0002-90.
INSC ESTADUAL 0011056000180, SITUADA NA BR 262
km 40 S/N - PONTE DA ALDEIA - MANHUAÇU-MG, VEM
ATRAVÉS DESTE COMUNICAR PARA CONHECIMENTO
GERAL QUE EM 20/09/2012 O SEU LIVRO DE REGISTRO
DE EMPREGADOS FOI EXTRAVIADO.

à jurisprudência da Corte
Interamericana, que sedimentou
posicionamento
contrário (no final de 2009).
Não se fez, ademais, nenhuma reserva em relação a esse
ponto. Logo, nosso País tem
o dever de cumprir o que
está estatuído no art. 8, 2, h,
da Convenção Americana
(Pacta sunt servanda).
A Corte Interamericana
(no caso Barreto Leiva) declarou que a Venezuela violou o seu direito reconhecido no citado dispositivo
internacional, “posto que a
condenação proveio de um
tribunal que conheceu o
caso em única instância e o
sentenciado não dispôs, em
consequência [da conexão],
da possibilidade de impugnar a sentença condenatória.” A coincidência desse
caso com a situação de 35
réus do mensalão é total,
visto que todos eles perderam o duplo grau de jurisdição em razão da conexão.
Mas melhor que interpretar é reproduzir o que disse
a Corte: “Cabe observar, por
outro lado, que o senhor
Barreto Leiva poderia ter
impugnado a sentença condenatória emitida pelo julgador que tinha conhecido
de sua causa se não houvesse operado a conexão que
levou a acusação de várias
pessoas no mesmo tribunal.
Neste caso a aplicação da regra de conexão traz consigo
a inadmissível consequência
de privar o sentenciado do
recurso a que alude o artigo

8.2.h da Convenção.”
A decisão da Corte foi
mais longe: inclusive os réus
com foro especial contam
com o direito ao duplo grau;
por isso é que mandou a Venezuela adequar seu direito
interno à jurisprudência
internacional: “Sem prejuízo do anterior e tendo em
conta as violações declaradas na presente sentença, o
Tribunal entende oportuno
ordenar ao Estado que, dentro de um prazo razoável,
proceda a adequação de seu
ordenamento jurídico interno, de tal forma que garanta o direito a recorrer das
sentenças
condenatórias,
conforme artigo 8.2.h da
Convenção, a toda pessoa
julgada por um ilícito penal,
inclusive aquelas que gozem
de foro especial.”
Há outro argumento forte favorável à tese do duplo
grau de jurisdição: o caso
mensalão conta, no total,
com 118 réus, sendo que 35
estão sendo julgados pelo
STF e outros 80 respondem
a processos em várias comarcas e juízos do país (O Globo
de 15.09.12). Todos esses 80
réus contarão com o direito
ao duplo grau de jurisdição,
que foi negado pelo STF para
outros réus. Situações idênticas tratadas de forma absolutamente desigual.
Indaga-se: o que a Corte
garante aos réus condenados sem o devido respeito
ao direito ao duplo grau de
jurisdição, tal como no caso
mensalão? A possibilidade

de serem julgados novamente, em respeito à regra contida na Convenção Americana, fazendo-se as devidas
adequações e acomodações
no direito interno. Com isso
se desfaz a coisa julgada e
pode eventualmente ocorrer
a prescrição.
Diante dos precedentes
que acabam de ser citados
parece muito evidente que
os advogados poderão tentar, junto à Comissão Interamericana, a obtenção de
uma inusitada medida cautelar para suspensão da execução imediata das penas
privativas de liberdade, até
que seja respeitado o direito
ao duplo grau. Se isso inovadoramente viesse a ocorrer – não temos notícia de
nenhum precedente nesse
sentido -, eles aguardariam
o duplo grau em liberdade.
Conclusão: por vícios procedimentais decorrentes da
baixíssima adequação da
eventualmente autoritária
jurisprudência brasileira à
jurisprudência internacional, a mais histórica de todas as decisões criminais do
STF pode ter seu brilho ético, moral, político e cultural
nebulosamente ofuscado.
LUIZ FLÁVIO GOMES,
54, doutor em direito
penal, fundou a rede de
ensino LFG. Foi promotor de justiça (de 1980 a
1983), juiz (1983 a 1998)
e advogado (1999 a 2001).
Siga-me: www.professorlfg.com.br
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Renato Rios do PSC Assume a Liderança em Iúna

Pesquisa NP-5 mostra o Candidato com 31% das intenções de voto. O Ex-prefeito Rogério
Cruz vem em segundo com 26% e José Ramos, o atual prefeito, em terceiro, com 16%.

O

candidato a prefeito de Iúna, Renato Terra Rios (PSC), assume a
liderança na corrida eleitoral com
31% das intenções estimuladas de voto,
segundo pesquisa NP-5 realizada de 20 a
21 deste mês. Rogério Cruz (PDT), que
teve a sua candidatura impugnada pelo
TRE e está concorrendo provisoriamen-

te com um recurso, aparece em segundo
com 26% e José Ramos Furtado (DEM),
em terceiro com 16%.
Os candidatos, José Roberto (PV), está
com 4% e Matusalém (PPS) obteve 3%
das intenções de voto. Os Votos Brancos
e nulos somam 9% e indecisos 11%.
O atual Prefeito José Ramos tem 55%

de rejeição, o maior percentual entre os
cinco e mais do que a soma da rejeição
de todos os outros candidatos juntos.
Outros 22% disseram que não votariam
em Rogério Cruz de jeito nenhum. Renato Rios é rejeitado por 5% dos entrevistados. José Roberto e Matusalém
foram rejeitados por 2% e 6% respec-

tivamente.
A pesquisa foi encomendada pelo Instituto Superior de Educação, de Vila Velha e está registrada no TRE-ES com o
número ES-00093/2012. O NP-5 ouviu
510 eleitores. A margem de erro é de
3% para mais ou para menos e o grau de
confiabilidade é de 95%.

Pesquisa de Intenção de Voto

Rejeição
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CANTINHO DE FÉ
por

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

Jovens Corajosos
O dia 22 de setembro de 286 d.C. deveria ser lembrado com reverência pelos cristãos do mundo inteiro.
Havia uma certa legião romana que possuía exatos
6.666 soldados. Chamava-se “legião tebana”, porque
todos os soldados eram de Tebas, no Egito. Outro
dado importante é que todos eram cristãos, inclusive o
comandante, chamado Maurício.
Maximiano, constituído imperador adjunto de Diocleciano, determinou à legião tebana que assistisse a um
sacrifício religioso pagão. Ao mesmo tempo, ordenou
que todos os soldados jurassem plena obediência ao
Estado, e que também jurassem apoiá-lo na campanha
visando à extinção do cristianismo na Gália, atual
França.
Sendo cristãos, os soldados se recusaram a fazer
ambas as coisas. Sentindo-se desrespeitado, Maximiano ordenou que os soldados fossem contados, e cada
décimo homem seria isolado dos demais para ser morto
à espada. É dessa prática perversa que surge o verbo
dizimar, que, a rigor, não é entregar o dízimo, como
às vezes se pensa, mas, como registra Aurélio, “matar
(um soldado) em cada grupo de dez”. E assim se fez.
Entretanto, nem o horror desse gesto mudou a opinião
do grupo, que permaneceu inflexível.
Maximiano ordenou, então, uma segunda dizimação:
outra vez o décimo homem seria sacrificado.
Mesmo vendo as centenas de companheiros mortos,
os soldados de Maximiano, na verdade, soldados de
Cristo, não retrocederam. Chegaram até a formular uma
explicação: que mesmo sendo súditos de César, deviam
obedecer primeiramente a Cristo; se do imperador vinha
o salário, de Deus vinha a própria existência. Irado ao
extremo, Maximiano chegou ao cúmulo de ordenar que
toda a legião fosse executada. Foi preciso trazer outras
tropas para cumprir-se a determinação assassina. Um
por um, cortados em pedaços, os 6.666 soldados da
Legião Tebana tombaram por causa de sua fé.
“Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida” (Ap
2.10).

ACADEMIA
KOMEIKAN
Rua Vicente de Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)

Prefeito Adejair Barros anuncia a
programação da Feira da Paz 2012

O Prefeito de Manhuaçu,
Adejair Barros, confirmou
oficialmente terça-feira, 18,
a programação principal de
shows da 35ª Feira da Paz de
Manhuaçu. O evento acontece em novembro na comemoração dos 135 anos de
Manhuaçu e terá shows com
Victor & Léo, Trem Bala,
Raça Negra e João Neto &
Frederico.
Segundo Adejair Barros,
serão quatro dias de festa
com abertura na noite de
quinta-feira, dia 1º, com a
banda Trem Bala. Na sexta,
02, o show será com João
Neto e Frederico. O sábado,
dia 03, terá a apresentação do
grupo Raça Negra. No do-

mingo, a festa termina com
show da dupla Victor & Léo.
“Lembrando que na segunda-feira, dia 05, é aniversário
de Manhuaçu e, portanto, feriado na cidade”, justificou o
prefeito.
Com entrada franca todos
os dias, a programação será
no Parque de Exposições da
Ponte da Aldeia. A prefeitura
também está licitando a contratação de um companhia de
rodeio para a programação
de sexta, sábado e domingo.
Adejair Barros ainda confirmou que estão sendo definidos outros detalhes da
programação como a escolha do patrono, a realização
de inaugurações e a promo-

ção do Concerto da Primavera com o 11º Batalhão de
Polícia Militar. “São ações
que estão sendo definidas
para a programação do aniversário da cidade e que se-

rão realizadas antes da festa”, concluiu.
Carlos Henrique Cruz
Jornalista Profissional
MG 07791 JP

Tiririca é eleito um dos melhores parlamentares do Brasil
Muitas pessoas achavam
que Tiririca, por ser uma
pessoa que não teve a oportunidade de estudar iria ser
mais um dos deputados que
nada iria fazer quem pensou assim enganou-se, o
deputado foi escolhido pelos jornalistas que cobrem
o Congresso como um dos
melhores deputados do ano.
(Foto: Dida Sampaio/AE)
Logo após sua eleição, ele
foi ridicularizado e hoje
deve estar rindo à toa o deputado federal Tiririca (PR-SP) de seus detratores. Ele
foi eleito com um desempenho superior ao de muitos
de seus colegas com mais
anos de Casa, o segundo
parlamentar mais votado da
história da nação foi indicado como um dos 25 melhores deputados do ano.
O Prêmio Congresso em
Foco, em sua sétima edição, definirá os melhores
parlamentares em diversas
categorias em votação aberta na internet até o dia 8 de
novembro. Na eleição entre
os jornalistas, Tiririca recebeu 14 votos. Ficou entre os
15 mais votados na Câmara. “Para mim, só de estar
na lista é uma vitória. Não
sou político, estou político.
É uma diferença grande.
Estou bem pra caramba. E
o mais importante: sem deixar de ser eu mesmo aqui”,

contou o palhaço ao site do
Congresso em Foco.
Tiririca participou de todas as sessões no plenário
da Câmara, foi assíduo na
Comissão de Educação e
Cultura e está com um projeto de sua autoria que beneficia trabalhadores de circo
bem encaminhado na Casa.
“Estou superfeliz com isso,
mostrando para os meus
eleitores que eles não deram
voto perdido. Não estou fazendo feio. Não quero decepcionar o povo nem me
decepcionar”, afirmou.
A Comissão de Seguridade Social e Família da
Câmara aprovou, no último
dia 22, um projeto de lei
apresentado por Tiririca que
garante aos profissionais do
circo a inclusão na Lei Orgânica de Assistência Social, o que permite que eles
sejam atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Agora, a proposta segue
para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Caso
aprovada, vai para votação
no plenário.
Adaptação: Após um ano
e meio de Brasília, ele se
diz “totalmente adaptado”
à vida parlamentar. “Cabe
a você caminhar pelo caminho certo ou errado. Aqui,
tem esses dois caminhos. A
responsabilidade é maior,
qualquer vacilo que eu der,

a imprensa e os colegas vão
cair em cima: ‘Oh, o palhaço está fazendo palhaçada’”, diz. “Eu me sinto vigiado aqui 24 horas.”
O palhaço-parlamentar
também prima pela transparência. No começo deste
mês, o gabinete do deputado publicou a primeira edição de um boletim de oito
páginas que informa o que
Tiririca faz na Câmara. O
material reúne desde as propostas apresentadas por ele,
as audiências de que participou e a destinação de suas
emendas parlamentares.

O deputado eleito com 1,3
milhão de votos é um dos
nove deputados que registraram presença em todas as
171 sessões destinadas a votação na Câmara. Também
tem sido assíduo nas comissões, onde a presença não é
obrigatória. Tiririca compareceu a 106 (88%) das 120
reuniões da Comissão de
Educação e Cultura, da qual
é titular. Ele apresentou sete
projetos de lei voltados para
o circo e a educação, além
de relatar cinco proposições. Mas não fez nenhum
discurso em plenário.

PM Reduto Lança Projeto “Bicicleta Segura - Cadeado Legal”
O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

O projeto tem o objetivo
de coibir o Furto de Bicicletas.
É importante ressaltar que
tal modalidade delituosa é
de rara ocorrência nos subsetores de Reduto, todavia,
para a PM de Reduto, torna-se mais um motivo para que
ações preventivas como esta
sejam adotadas no sentido
de não darmos espaço para
que se mude esta realidade.

O programa foi divulgado para ciclistas de Reduto, alguns possuidores de
bicicletas de considerável
valor, girando em torno de
R$1.000,00 a R$2.000,00
ou mais, por serem algumas
inclusive específicas para a
prática de modalidades esportivas como o Bicicross,
Mountain Bike e Down Hill.
Também foram cadastradas bicicletas de uso coti-

diano.
Divulgado e gerado grande expectativa para instalação do Projeto em Reduto,
foi conjuntamente realizado o cadastro do Nome dos
Proprietários e respectivas
bicicletas contendo o nº do
quadro, marca, modelo, cor
e demais dados relevantes.
Com o adesivo do Cadeado Legal colado na bicicleta, aliada à utilização de

um bom cadeado prendendo
a bicicleta (roda e quadro
pelo menos) a um ponto fixo
(ex: árvore), o possível autor certamente desistirá de
cometer a prática do Furto.
Os adesivos foram patrocinados pela empresa Beto
Placas.
Att., Soldado Duarte,
Destacamento Policial
Militar de Reduto
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Semana do Trânsito em Rio Casca

Segundo o Sargento Edmar, a Semana Nacional do
Trânsito teve inicio na cidade de Rio Casca no dia 18 e
término no dia 25 de setembro com a caminhada pela
paz envolvendo os alunos
das escolas estaduais Monsenhor João Facundo e Imaculada Conceição e Escola
Municipal Senador Cupertino. “A comunidade foi
convidada para participar
dessa caminhada e como
encerramento foi montado
um cenário com veículos
acidentados na Praça João
Camilo aqui no Centro da
cidade, onde há grande
concentração de pessoas e
veículos. Esse local seria
para todos observarem os
veículos acidentados e que
tivessem um pouco mais de
cautela ao atravessar a rua.
Faixas educativas foram
colocadas no local com o
objetivo de conscientizar
pedestres e motoristas para
um trânsito mais seguro.
Durante a semana foram realizadas várias blitz e com
isso fomos convidando as
pessoas para essa passeata,
em média mil pessoas participaram do evento. Toda
comunidade foi convidada
e essa caminhada partiu da
Praça Eyer Nogueira sentido ao centro da cidade
e retornamos à praça e os
alunos retornaram às respectivas escolas” Explicou
o sargento Edmar

Entrevista com o
Capitão Willdré
Luiz Santos
Fortunato,
Comandante da
118ª Cia de Polícia
de Rio Casca

Jornal das Montanhas
– Como foi comemorado
a Semana do Trânsito em
Rio Casca?
Capitão Fortunato - Na
verdade foi um planejamento feito pelo comando da 21ª
Cia Independente e dentro
desse planejamento da policia militar nós constamos
ai a questão da educação no
trânsito, frisamos bastante
nas atividades desenvolvidas durante a semana, não

Professora Érica Fabiana e o Sargento Edmar com a turma
do 5º ano da Escola Municipal “Monsenhor João Facundo”

só nas passeatas como foi
citado, mas também em projetos educativos nas escolas,
tendo a frente o Sgt Edmar
que tem desempenhado um
excelente papel nessas questões. O objetivo principal é a
conscientização do cidadão
na prevenção de acidentes
automobilísticos e principalmente da preservação da vida
que é o bem mais importante
que nós temos. As atividades
não só em Rio Casca, mas
nas 6 cidades que compõe a
118ª Cia de Policia Militar
elas desenvolveram nos aspectos preventivos e repressivos. Nos aspectos preventivos em decorrência de ações
preventivas, educativas, blitz
de trânsitos, distribuição de
panfletos
personalizados,
medidas de alta proteção
par aa cidade. Tivemos também uma demonstração nas
principais vias de acesso na
cidade, nas praças públicas,
simulações de acidentes automobilísticos para tentar
conscientizar a comunidade
da gravidade que muitas ve-

zes alguns cidadãos acaba
assumindo o risco e colocando outras vidas em risco também, e principalmente como
eu disse põe em risco a vida
humana. Então foi uma campanha muito disciplinar que
houve abrangência do nosso
PROERD (Projeto Educacional da Resistencia às Drogas)
onde houve também palestra
efetuada por policiais militares constando sobre a questão
da resistência às drogas principalmente, porque hoje é
um fator que muito nos incomoda. Somente nesses dois
anos que estamos ai à frente
da 118ª Cia as ocorrências de
tráfico de drogas e a manifestação desses usuários tem
crescido assustadoramente,
então é um trabalho tanto no
aspecto preventivo quanto
repressivo. Além desse trabalho que vem sendo feito nós
também temos trabalhado
incisivamente para a questão do combate aos crimes
violentos, e nesse combate
nos entendemos que a apreensão da arma de fogo, tirada

dessa arma de circulação são
fundamentais. Somente nesse ano conseguimos retirar
mais de 150 armas de fogo
de circulação e a nossa meta
na verdade é bater esse numero o quanto antes e temos
certeza que ate o final do ano
e com apoio da comunidade
nas denuncias via o 181 que
é o nosso disque denúncia
unificado, via 190 e pelos
contatos com os policiais da
área nós certamente vamos
alcançar o objetivo principal
que é a manutenção da paz.
JM1 – E como tem sido
o trabalho da policia nesse
período eleitoral aqui em
Rio Casca e nas demais cidades pertencentes a 118ª
Cia?
Cap. Fortunato – O trabalho da Policia Militar tem
sido um trabalho integrado
com o poder judiciário, ministério público e Policia Civil no sentido de estabelecer
critérios dentro daqueles que
já são critérios legais estabelecidos. Com relação a legislação eleitoral a situação em
Ponte Nova e na nossa região
está sob controle, nós temos
mantido contatos estreitos
com os correligionários e os
candidatos dos partidos que
estão concorrendo as vagas
que estão disponíveis no
pleito eleitoral e nesse sentido nós temos conseguido um
avanço bastante significativo
graças ao diálogo e ao bom
senso também desses correligionários da própria comunidade que tem percebido que
não é por meio da violência,
da incitação à violência ou
até mesmo da manifestação e
aceitação de atos ilegais por
parte de pessoas envolvidas
nesses partidos políticos e assim vamos consegui efetivar
a nossa cidadania, então nós
temos percebido esse avanço
e essa melhoria na nossa comunidade.
JM1 – Há mais alguma
coisa que o senhor gostaria
de dizer?
Cap. Fortunato – Gostaria mesmo é de aproveitara
oportunidade e agradecer
a comunidade pelas denuncias frequentes e pelo
apoio. Tem crescido muito o número de denuncias
de estancias irregulares e
isso mostra realmente que
o cidadão tem confiado no
trabalho da Polícia Militar,
tem obtido realmente esse
retorno. Lembrando mais
uma vez que o que importa na verdade é o problema
que nos é anunciado, é a sua
denuncia e não quem você
é. Será preservado o anonimato e o que importa realmente para a Polícia Militar
é a satisfação da necessidade da comunidade. E gostaria também de lembrar do
nosso disque denúncia unificado que é o 181 e pode
também pela internet e o
próprio 190.

PÃO DE ALHO

INGREDIENTES
2 copos de leite morno
30 g de fermento
4 ovos (batidos como pão de ló, isto é, claras em
neve, juntar a gema e bater)
20 g de margarina
20 g de manteiga
4 colheres de óleo
1 colher (sopa) de sal
1 colher (sobremesa) de açúcar
8 dentes de alho bem socados
1 kg de farinha de trigo
MODO DE PREPARO
Dissolver o fermento no leite, juntar todos os ingredientes restantes, menos o alho
Acrescentar a farinha por último
Sovar, fermentar, juntar o alho à massa
Sovar e fazer os pães
Deixar crescer novamente, pincelar com a gema e
o óleo e assar
Pode acrescentar mais alho se desejar
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Jornal das Montanhas divulga sondagem feita com os eleitores do município
de Manhuaçu, que foi dividido em 23
setores abrangendo centro bairros e distritos.
Perguntamos para 575 eleitores do município:
se a eleição fosse hoje para qual dos candidatos a prefeito (a) você votaria? Estimulada foi
mostrado um disco contendo 4 opções o nome
dos três candidatos a prefeito, mais NS/NR
(indecisos) e uma pergunta espontânea: qual o
seu candidato a vereador?
Os números revelam a intenção de votos dos
eleitores na coleta realizada nos dias 14 e 15 de
setembro de 2012, que aponta uma tendência
dos 53.730 eleitores (TRE- MG) aptos a votarem em 7 de outubro. A população do município é 79.534 mil habitantes, segundo o IBGE.
Os números revelam a intenção de voto do
eleitor quanto ao desempenho eleitoral dos
candidatos a prefeito e dos candidatos a ocupar
uma cadeira na Câmara Municipal, que este
ano passa a ter 15 vagas.
A sondagem captou as intenções de votos entre
os dias 14 e 15 de setembro nos distritos, bairros,
centro e itinerante que é um setor das pessoas em
trânsito pela cidade oriundos da zona rural. Foram ouvidos, ao todo, 575 eleitores, representando percentual de pouco mais de 1.07% do eleitorado. A margem de erro é de 3% e tratando-se de
levantamento de opiniões, sem controle de amostra, o qual não utiliza método cientifico para sua
realização, dependendo apenas da participação
espontânea do interessado. Os locais onde ocorreu a sondagem foram os bairros:
ALFA SUL, DOM CORREA, SÃO
PEDRO DO AVAÍ, PONTE DO SILVA,
MATINHA, BOM PASTOR, CENTRO,
SANTANA, BAIRRO LAJINHA, SAGRADA FAMÍLIA, ITINERANTE, CENTRO,
REALEZA, SACRAMENTO, VILA NOVA,
SANTA LUZIA, PETRINA, CAMPO DE
AVIÃO (SFA), ENGENHO DA SERRA,
COQUEIRO, PONTE DA ALDEIA, SANTO AMARO, VILA NOVA ll, ENGENHO
DA SERRA ll

A

o trazermos essa sondagem queremos fazer uma observação aos
eleitores. Pesquisa é assim os
candidatos que estão bem pontuados
concordam e os menos classificados
discordam. Em 2008 publicamos uma
sondagem das intenções de votos e nossa sondagem ficou bem perto quando
apontamos Sérgio Breder com 56.5%
e Nailton Heringer com 28.75%, bem
diferente das outras sondagens, mas
mesmo assim os partidários de Sérgio
Breder discordaram por achar que eles
estavam bem acima e de igual modo os
de Nailton Heringer pela mesma forma,

pois na cidade só falavam em Nailton,
mas não podemos esquecer que Manhuaçu é um município enorme maior
que 17 países do mundo com comunidades bem distantes desconhecidas até por
alguns candidatos. Nessa sondagem dos
23 setores Cici venceu em 16, Nailton
venceu em 5 e Renato em 2. Lembramos que nas eleições de 2010 acertamos
100% da sondagem tanto para presidente, governador e deputados, fomos nós
que apresentamos uma sondagem que
mostrava Lael campeão de votos, enquanto outras sondagens mostrava Lael
em terceiro e quarto lugar, nós aponta-

mos Lael bem a frente dos demais e foi
através de nossa sondagem que Sergio
Breder ascendeu o pisca alerta etriplicou os trabalhos conseguindo conquistar os votos que elegeu o deputado Sebastião Costa.
Nota: A sondagem apresentada não
se trata de pesquisa eleitoral, mas de
levantamento de opiniões, sem controle de amostras, o qual não utiliza método científico para a sua realização,
dependendo, apenas, de participação
espontânea do interessado, nos termos
do art. 15 da Resolução nº 22.623 do
TSE.
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Se a eleição fosse hoje os quinze (15) vereadores eleitos sairiam desta lista dos primeiros 32 nomes
mais pontuados, podendo eventualmente aparecer surpresa de um ou dois nomes daqueles abaixo.

NOME DOS CANDIDATOS - VEREADOR...................................................................................................................INDICAÇÕES..................SETORES

PAULO ALTINO.............................................................................................................................................................................................................................16........................................8
JORGE DO IBERIA....................................................................................................................................................................................................................... 11........................................3
CHIQUINHO.................................................................................................................................................................................................................................. 11........................................2
JUNINHO LINHARES....................................................................................................................................................................................................................10........................................4
JUAREZ CLERES ELOI................................................................................................................................................................................................................10........................................3
ZÉ RULINHA...................................................................................................................................................................................................................................8........................................6
XODO..............................................................................................................................................................................................................................................8........................................4
ELI DE ABREU................................................................................................................................................................................................................................7........................................6
MAURÍCIO JUNIOR........................................................................................................................................................................................................................7........................................4
DIONIZIO.........................................................................................................................................................................................................................................7........................................4
JANIO..............................................................................................................................................................................................................................................7........................................2
JOSE EUGENIO.............................................................................................................................................................................................................................7........................................2
FERNANDO DO FORUM................................................................................................................................................................................................................6........................................5
CABO FERREIRA...........................................................................................................................................................................................................................6........................................4
ANA MARIA RHODES PROCON....................................................................................................................................................................................................6........................................3
FERNANDO DA POLICLINICA.......................................................................................................................................................................................................6........................................2
GILSON...........................................................................................................................................................................................................................................6........................................1
ROBERVAL ANTUNES - GAROTINHO..........................................................................................................................................................................................5........................................4
OSMARINO.....................................................................................................................................................................................................................................5........................................3
CHICO DO JUQUINHA...................................................................................................................................................................................................................5........................................2
DR GETULIO...................................................................................................................................................................................................................................5........................................2
JOAOZINHO....................................................................................................................................................................................................................................5........................................2
VANTUIL MARTINS.........................................................................................................................................................................................................................5........................................2
NICOLINA........................................................................................................................................................................................................................................4........................................4
CARLOS CLEMENTE.....................................................................................................................................................................................................................4........................................3
SJ DE MORAES..............................................................................................................................................................................................................................4........................................3
HELIO FERREIRA...........................................................................................................................................................................................................................4........................................2
AILTON FAGUNDES.......................................................................................................................................................................................................................3........................................3
GERALDO ADÃO............................................................................................................................................................................................................................3........................................3
DILSON DUTRA - SUS...................................................................................................................................................................................................................3........................................3
PAULINHO DA PETRINA................................................................................................................................................................................................................3........................................3
RONALDINHO.................................................................................................................................................................................................................................3........................................3
CELIO RAMOS...............................................................................................................................................................................................................................3........................................2
CIRO FERREIRA DE SOUZA.........................................................................................................................................................................................................3........................................2
ROGERINHO FILGUEIRAS............................................................................................................................................................................................................3........................................2
ZE DO PIROCA...............................................................................................................................................................................................................................3........................................1
ERASMO PACHECO, FLAVIO VERDUREIRO, IVONETE DE SENA, LUCIA MACHADO, PÁDUA, SEBASTIÃO BRANDÃO, TETÉ..........................................2........................................2
CLEBER DA MATINHA, BATISTA DA GRAÇA, GÊ, HELTIM, MARCOS CABRAL, JOÃO AMANCIO...........................................................................................2........................................1
ADILSON DIAS,AGRIMALDO, ALCINA-TINA DO PSF - ALLAN DO ALAOR, ANDRE BLACK METAL, ANTONIO DA MERCEARIA, BATISTA
CAMOTRI , BETH PROFESSORA DE MATEMATICA, BRANCA, CABO ANÍZIO, CAPITAO ROMULO, CRISTIANO MARCOS, DANILAO
DJ, GLENDA MIRANDA, IZABEL AMARAL DOS SANTOS, JOACIR, JOSE CARLOS DE ANDRADE, JOSE LUIZ FOCHAT, JOSE RENATO,
MARCO ANTONIO PINTOR, PASTOR VINICIUS, PAULO BREDER, PROFESSOR LANDER FRANCKLIN, RENAN DA SILVA FRANKLIN,
SARGENTO RAUL, TAPARUBA, TEO MÃO AMIGA, VANDERLEI PINTOR, WANDERSON, VALCI CALDEIRA, SONIA, SILAS GOMES,
DORCA, CATININHA, GERALDINHO, GUSTAVO, VAVÁ, VININHA NACIF (42) VOTOS

...................1.........................................1
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Capacitação de Conselheiros Tutelares debate Exploração Sexual Infantil
Uma iniciativa inédita para
conselheiros tutelares da região ocorreu em Manhuaçu,
na manhã do último sábado, 21. O Fórum Regional
de Conselheiros Tutelares
organizou a 1ª Capacitação
de Conselheiros Tutelares da
Microrregião de Manhuaçu,
com o tema Exploração Sexual Infantil.
Ocorrido no auditório do
Campus Ilha de Excelência
da Facig, no B. Coqueiro, o
encontro contou com expressiva participação de conselheiros tutelares das cidades
vizinhas. A Mesa Diretora
foi composta pela Coordenadora Institucional do Fórum
Regional da Microrregião de
Manhuaçu e Conselheira Tutelar de Caparaó, Cristiane
Batista Breder; Palestrante
Luciano Betiate, Sargento
Marcos Goulart Diogo (11º
BPM) e o Presidente do
Conselho Tutelar de Manhuaçu, Danilo Barbosa.
No decorrer da solenidade
de abertura, as autoridades se
pronunciaram, mencionando
a importância desta capacitação e os desafios existentes
na sociedade, relacionados
aos menores. Também foram
relacionadas as dificuldades
enfrentadas pelos conselheiros tutelares no dia-a-dia,
na maioria das localidades,
como as condições de trabalho, a indisponibilidade de
veículos para o deslocamento de conselheiros – em razão de os carros estarem com
problemas mecânicos, que
demoram a ser resolvidos
–, número insuficiente de
conselheiros para atender as
demandas locais, dificuldade
de realização de viagens para
a recondução de menores às
suas cidades de origem, en-

tre outras questões. Neste
contexto, foi reiterada pelos
presentes à capacitação a
necessidade urgente de haver maior apoio das prefeituras para se resolver estas
pendências. Em seguida, o
Palestrante Luciano Betiate deu início à sua palestra,
evidenciando a questão da
exploração sexual infantil e
a ação do Conselho Tutelar.
Os conselheiros tutelares
atuam no cotidiano com problemas sérios existentes na
sociedade, como a exploração sexual e do trabalho infantil, o desafio das crianças
pedintes nas ruas, entre outras atividades relacionadas
aos menores.
Sobre esta primeira capacitação, o Presidente do Conselho Tutelar de Manhuaçu,
Danilo Barbosa, mencionou
que “É com alegria que recebemos conselheiros tutelares
da microrregião de Manhuaçu. É um evento importante,
principalmente, porque há
alguns dias mencionávamos
que, às vezes, a população
não conhece as funções dos
conselheiros. Então, estamos
aqui, integrando esta rede de
assistência social para este
curso de capacitação, para
que a cada dia possamos
aprender mais sobre a nossa
função. [...] Não temos em
nosso Estado muitas capacitações para os conselheiros.
Uma vez que o encontro
acontece em nossa região,
é uma oportunidade de melhorarmos nosso trabalho”,
destacou Danilo.
Organizadora desta inédita capacitação, Cristiane
Batista Breder, Coordenadora Institucional do Fórum
Regional da Microrregião
de Manhuaçu e Conselheira

Tutelar de Caparaó, ressaltou
que o encontro é positivo em
diversos aspectos, inclusive
quanto à proposta de se reforçar o elo com as prefeituras,
para que as reivindicações
dos conselhos tutelares de
cada município possam ser
atendidas. “É uma satisfação
imensa proporcionar esta
capacitação em Manhuaçu,
expondo nossas dificuldades
em nosso trabalho e buscando maior apoio das prefeituras aos conselheiros. [...]
Entre os maiores desafios enfrentados pelos conselheiros
tutelares, estão a violência
sexual e abandono de incapaz, entre outras situações.
São problemas reais existentes na região, e, precisamos
de muito apoio das nossas
Comarcas para que soluções
possam ser efetivadas. [...]
Os municípios devem oferecer a estrutura necessária
para que os conselhos funcionem. Infelizmente, nossa
demanda é muito grande.
Temos muito trabalho a ser
feito. Não queríamos um
cenário assim, porque, isto
significa que nossas crianças
estão expostas a maus tratos,
e, se não tivermos as condições de trabalho adequadas,
como poderemos prestar este
serviço? [...] Neste primeiro
encontro, temos como tema
a Educação Sexual, com ênfase na exploração infantil,
e esclarecimentos sobre a
nova Lei, que entrou em vigor em Julho”, comentou a
Coordenadora Cristiane Batista Breder.
A organização desta 1ª
Capacitação de Conselheiros Tutelares registra o
agradecimento às instituições e empresas que apoiaram esta iniciativa. São elas:

O Fórum Regional de Conselheiros Tutelares organizou a 1ª Capacitação de Conselheiros
Tutelares da Microrregião de Manhuaçu, com o tema Exploração Sexual Infantil.

Prefeituras de Lajinha, Caputira, Manhuaçu, Caparaó
e de Reduto, 11º Batalhão
da Polícia Militar, Nova
Gráfica, Armazéns Gerais
de Caparaó, Armazéns Ge-

rais Caparaó, Supermercado
Marambaia e Sicoob (Caparaó), Restaurante Xakibão,
Manhuaçu Center Hotel,
Laboratório São Lourenço,
CNA Manhuaçu, Bis Motel,

Coocafé Manhuaçu, Eq-Terra, Café Brasil, Grupo
Gardingo (Matipó), e aos senhores Renê, Ronaldo Gripp
e José Gomes.
Policia e Cia

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 nº67/2012 – Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de manutenção de equipamentos odontológico e médico hospitalar, neste Município. Contratado: CENTRO DE
TECNOLOGIA ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR LTDA – Valor estimado (R$26.950,00).
Pregão nº68/2012 – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de um veículo tipo van, 16 lugares para atendimento as necessidades da secretaria Municipal de Educação, neste
Município. Contratado: NAVELLI NACIONAL VEÍCULOS LTDA - Valor
(R$104.500,00).
Inexigibilidade nº09/2012 – Credenciamento de veículos cadastrado na condição de taxi para prestar serviços a Prefeitura Municipal
de Simonésia. Credenciados: ELIAS TEMER MURTA – Valor estimado (R$21.600,00); IDAIR LOPES DE SOUZA JUNIOR – Valor estimado (R$15.600,00) e CLODOALDO DE CRISTO – Valor estimado
(R$15.600,00).
Dispensa nº81/2012 – Contratação de empresa especializada p/ fornecimento de Óleo Diesel S 50 para abastecimento de veículos da
frota Municipal que utilizam nova motorização alimentada com este
combustível. Contratado: BARRIGÃO COMERCIAL LTDA – Valor
(R$7.650,00).
Simonésia, 25 de Setembro de 2012.
MARINALVA FERREIRA
Prefeita Municipal
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Animal na pista provoca grave
acidente em Manhumirim
O administrador Luciano
Corrêa Pechara, 38 anos, funcionário de uma cooperativa de
crédito, sofreu um grave acidente na noite de segunda, 24,
quando retornava do serviço
pela MG-108 para Martins Soares. O acidente foi no km 265,
no trecho de Manhumirim, por
volta de 19 horas. Luciano dirigia um Renault Logan quando
atropelou um burro (equino)
no meio da pista.
O motorista ficou preso nas
ferragens e com o cavalo em
cima do carro. O Corpo de
Bombeiros de Manhuaçu teve
que retirar o animal e cortar a
lataria para socorrer Luciano.

Ele sofreu traumatismo craniano com trauma de face e
foi transferido do Hospital de

Manhumirim para a CTI de
Carangola, devido a gravidade dos ferimentos.

PM recupera materiais furtados de igreja

Um jovem de 19 anos
e um senhor de 65 anos
foram presos pela Polícia Militar, segunda-feira
(24). Eles são suspeitos
de comprar equipamentos de som, que foram
furtados de uma Igreja
Evangélica em Vilanova, distrito de Manhuaçu,
no dia 1 de setembro. Os
dois vão responder por
receptação.
Tudo começou quando
os policiais militares receberam informações de
que duas pessoas teriam
furtado a Igreja Assembleia de Deus localizada
no Córrego São Roque,
zona rural de Vila Nova.
Paulo Sérgio Gomes está
preso. Já o seu comparsa,
Simão Pereira da Silva,
foi localizado, mas como
fugiu do flagrante não foi
preso.
Com essas informa-

ções, os militares foram
até a residência de Paulo, onde a esposa dele os
recebeu. Franqueada a
entrada, os policiais encontraram na sala parte
dos objetos furtados.
Segundo a mulher, o
marido chegou em casa
com os objetos eletrônicos e ela não sabia a
procedência. Contudo, a
esposa de Paulo confirmou que havia vendido
uma furadeira com brocas para um rapaz de 19
anos, que mora no Córrego São Roque, pelo
valor de R$ 80. Valor
considerado baixo, de
acordo com o preço de
mercado.
Já o senhor de 65 anos
teria adquirido uma caixa de som com amplificador em troca de uma
bicicleta. O receptador
teria ainda devolvido

mais R$ 200 para Simão.
Sabendo quem eram, os
militares foram até as residências dos receptadores e prenderam ambos,
bem como recuperaram
os materiais.
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Confusão e tumulto durante
carreata em Santa Margarida
A cidade de Santa Margarida foi palco de um
conflito na tarde de domingo, 23. Apoiadores de
um candidato promoveram quebradeira, atiraram
pedras em carros e casas
e botaram fogo em uma
barricada com pneus velhos e madeira na Praça
Cônego Arnaldo, no Centro. Houve disparos de tiros no meio da confusão e
a Polícia Militar teve que
reforçar o policiamento
para evitar o confronto
entre os dois grupos.
Segundo a Polícia Militar, uma carreata foi
programada pela coligação Novos Tempos. Enquanto se aproximavam
do centro, dando suporte
ao movimento, os policiais militares notaram a
aglomeração de correligionários da coligação “O
compromisso continua”
se aglomerando na praça.
Pessoas empunhavam pedaços de pau e pedras.
Para evitar um confronto, policiais impediram a
continuidade do deslocamento da carreata e solicitaram apoio das equipes
militares de cidades vizinhas. Nas negociações, o
grupo que fechava a praça
dizia que não iriam liberar a passagem. Durante
esse intervalo, algumas
pessoas formaram uma
barricada com pneus velhos e pedaços de madeira
e colocaram fogo.
Os policiais colocaram
as viaturas para bloquear
a rua e impedir qualquer
tentativa de deslocamento dos veículos da carre-

ata em direção ao centro.
Como os ânimos foram
ficando exaltados, alguns
correligionários da coligação “O compromisso
continua” tentaram transpor o bloqueio policial
para chegar à coligação
adversária. A PM teve que
conter os manifestantes e
novos reforços foram chamados.
Somente após novas negociações com a presença do Capitão Adenilson,
comandante da 72ª Companhia de Polícia Militar,
os grupos foram se acalmando e cedendo até que
o povo se dispersou.
Durante todo o episódio, manifestantes atiraram pedras em carros,
pessoas e casas do outro
grupo. Uma criança chegou a ser ferida por conta
de uma das pedras que
quebrou o vidro do carro
em que ela estava. A PM
identificou quem arru-

mou os pneus, o veículo
para carrega-los, alguns
que atiraram pedras e outros que incitaram a violência. Os ataques foram
dos dois grupos, já que
foram identificadas ações
iniciais e o revide nos
dois lados.
Em determinado momento, um veículo chegou com algumas pessoas
e fez disparos em direção
aos manifestantes. As balas atingiram o muro da
igreja católica e não feriram ninguém.
Apesar de ter nomes de
suspeitos, a PM não conseguiu chegar aos autores
dos disparos. A Polícia
Militar calcula que cerca
de cinco mil pessoas estavam presentes na confusão generalizada.
Todos os fatos, imagens
e registros serão encaminhados pela Polícia Militar para a Justiça Eleitoral
de Abre Campo.
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4
Benefícios para seu cotidiano, harmonia e amadurecimento de idéias
que vão melhorar seu presente e impulsionar seu futuro.

BÊBADO EM ITU!
Um turista hospeda-se num hotel na cidade de
Itu. Como fazia muito calor, resolve ir até o bar
tomar alguma coisa.
Senta-se numa mesa e pede um chope para o
garçom. Logo o garçom coloca na sua frente uma
caneca imensa.
- Nossa, que loucura, dá para nadar aqui dentro!
Por que tão grande?
- É que aqui é a cidade de Itu, onde tudo é grande e exagerado, respondeu o garçom.
- Que maravilha!
E rapidinho tomou tudo.
- Garçom, outro!
Lá vem o garçom com mais um canecão. O cara
delira e diz para si mesmo:
- Meu, que zzzzidade maravilhosa! Aqui tudo é
grande, que chope imenzzzo!
E mandou outro chope para dentro de novo.
A figura, já torto, ri à toa, feliz da vida, e diz:
- Garzzzzommmm, onde ffffica o banheiro?
- No final daquele corredor, à direita.
O homem levanta e, cambaleando, segue na direção indicada, mas, no final do corredor, se confunde e vira à esquerda, dá de cara com a Piscina
do hotel, e começa a rir mais ainda.
- Não é pozzzivel, aqui zuzo é grande mezzzmo!
Olha zzó ezzzza privada enooorrrrme!!!!
E começa a mijar, feliz da vida. Com o corpo balançando por causa da bebedeira, o coitado cai na
piscina, e começa a gritar desesperado:
- Ninguém pujjja a dezzzgarga! Ninguém pujjja
a dezzzgarga que eu tô aqui dentro!!!
O porteiro do hotel, um negão 4x4, vê a situação
do bêbado e pula na piscina para salvá-lo, e vai nadando em sua direção.
O bêbado, em pânico, começa a empurrar a
água na direção do negão gritando:
- Zzzai cocozão ! Zzzai cocozão

Touro - 21/4 a 20/5
Disposição para cuidar de seus compromissos sociais. Você terá mais facilidade para lidar com as pessoas.
Gêmeos - 21/5 a 20/6
Possibilidade de crise de familiar. É
hora de aparar as arestas! É por meio
do diálogo que tudo se acerta.
Câncer - 21/6 a 22/7
A fase é boa para se aproximar das
pessoas que têm os mesmos interesses e paixões que você. Os encontros serão gratificantes.
Leão - 23/7 a 22/8
Dedique-se a organizar e traçar metas para sua vida, principalmente a
financeira, planejando seu futuro.
Use sua sensatez!
Virgem - 23/8 a 22/9
Aumentada sua percepção para novos projetos. Seus pensamentos proporcionarão amadurecimento e fortalecerão seus valores pessoais.

O IDIOTA ANIMAL

Certo dia um bêbado chegou no bar e depois
de tomar umas três chegou para o dono do bar
e disse:
- Aposta comigo R$50,00 que eu mijo nesse
copo, sem deixar cair uma gota no chão?
Com a oportunidade de ganhar um dinheiro
fácil encima do bêbado o dono do bar aceitou
a aposta.
O bêbado chapadaço pegou o copo e caindo
pra lá e para cá, mijou no bar inteirinho não
acertando uma gota se quer no copo.
O dono do bar começou rir do bêbado, tomou
a nota de R$ 50,00 reais e colocou na carteira.
E o bêbado também estava rindo e o dono do
bar não entendeu...
- E agora o que está rindo??!!! você perdeu!!!
E o bêbado respondeu:
- Tá vendo aqueles caras sentados naquele balcão eu apostei R$100,00 com cada um deles que
eu mijaria no seu bar todinho e você ainda ia rir.

CURIOSIDADES
TINTA - Novidade da tecnologia: a tinta eletrônica, que permitirá a reutilização do papel inúmeras vezes. Simplificando, a tinta é feita de partículas
de metal que se eletrizam e adquirem cor quando
soltos por uma caneta especial. Para apagar um
trecho, basta alterar a eletrização, assim a cor desaparece e a tinta torna-se transparente.
PRECISÃO - O NIST-7 é o relógio mais preciso
que já se construiu até hoje. Funciona no “National
Institute of Standards and Technology” do Colorado, EUA. Segundo seu construtor, Robert Drullinger, se o NIST-7 funcionasse durante 3 milhões de
anos, só atrasaria ou adiantaria um único segundo.
INVENTOR - Máquina de escrever foi criada
por padre brasileiro. O verdadeiro inventor da
máquina de escrever foi um padre brasileiro, José
Francisco de Azevedo. Além de matemático era
excelente mecânico. Ganhou medalha de ouro por
um protótipo em 1861, em exposições de Pernambuco e Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, só em
1868 é que Christopher Sholes registrou a patente.
RECORDE - Pastor norte-americano foi o
homem que casou mais vezes. O homem que
mais vezes se casou e se divorciou no mundo é
Glynn Wolffe, pastor da Igreja Batista nos Estados Unidos. Wolffe foi à pretoria, pela primeira
vez, em 1927. Depois disso, casou-se 28 vezes,
claro que depois de 27 divórcios. Perdeu a conta dos filhos que gerou. Calcula, modestamente, que somam 41.

HORÓSCOPO

SETE ERROS

Libra - 23/9 a 22/10
Em breve chega a estação do ano que
mais toca você. Prepare-se para viver bons momentos juntos a amigos e
familiares. No amor, maravilhas.
Escorpião - 23/10 a 21/11
Bom momento para viver as verdadeiras relações de amizade, já que
o período é benéfico aos relacionamentos pessoais.
Sagitário - 22/11 a 21/12
A fase continua favorável à sua vida
profissional, aumentando sua inteligência emocional para tratar das
pessoas e das metas no setor. Sua capacidade de liderança lhe faz sair na
frente!
Capricórnio - 22/12 a 20/1
Bom momento para sua vida social,
pois você atrai pessoas que estimulam seu intelecto com sua inteligência e carisma. Aproveite a boa fase!
Aquário - 21/1 a 19/2
Você estará mais maduro para os assuntos do coração. Estará analisando melhor as situações e tomando
decisões de forma mais consciente.
Peixes - 20/2 a 20/3
Bom momento para seus relacionamentos, principalmente os afetivos.
Aproveite para ter conversas francas
para planejar um futuro em comum.
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Café: o mundo se encontra em BH
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Minas sediará maior evento mundial do café em 2013

Belo Horizonte acaba de
conquistar o direito de sediar o maior evento mundial
do café. O encontro, em setembro de 2013, marcará o
cinquentenário da Organização Internacional do Café
(OIC). O anúncio aconteceu
na manhã de segunda-feira
(24/09), durante reunião do
colegiado em Londres. Presentes no encontro, o presidente da FAEMG, Roberto
Simões e o presidente das
Comissões Técnicas de Café
da Federação e da CNA,
Breno Mesquita comemoraram a vinda do evento, após
forte campanha encabeçada
pela FAEMG e Governo de
Minas. “Esta decisão reforça a importância do Bra-

sil e de Minas para o setor
cafeeiro global. E acontece
em cenário muito favorável
para o setor, que vive um
excelente momento, com
safra recorde em 2012”, explica Breno Mesquita.
Roberto Simões adianta
que os preparativos para a
realização da reunião daqui
um ano já devem ter início
nos próximos dias. “Conseguimos trazer o evento.
Agora iremos trabalhar
muito para que o mundo,
através da OIC, conheça
nosso Estado e descubra que
Minas Gerais são várias cafeiculturas. Todas elas com
suas peculiaridades e uma
coisa em comum: a excelente qualidade de seus grãos”.

Maior produtor mundial
de café, o Brasil ocupa lugar de destaque na OIC, que
tem como diretor-executivo
o mineiro Robério Silva.
Integram a Organização 70
países-membros, dos quais
38 são exportadores e 32,
importadores. Somados, os
países membros representam 97% da produção mundial de café e mais de 80%
do consumo mundial.
(OIC 50 anos - Principal
organização intergovernamental para o café, a OIC
foi criada em Londres em
1963 como um braço da
Organização das Nações
Unidas (ONU), devido à
grande importância econômica do grão. A missão da

Organização é fortalecer o
setor cafeeiro global e promover sua expansão sustentável em um ambiente
baseado no mercado para o
aperfeiçoamento de todos
os participantes do setor cafeeiro. A organização busca
promover o diálogo entre
governos e o setor privado
sobre condições de mercado, tendências e políticas
públicas, fomentar o consumo e o desenvolvimento de
mercado para o café, promover a qualidade do grão,
a transparência do mercado
e investir em programas de
formação e informação para
auxiliar a transferência de
tecnologias relevantes para
o setor.

Primeira pauta do esforço
concentrado do Senado, a
medida provisória que altera
o novo Código Florestal foi
aprovada em plenário na tarde de terça-feira (25). A medida foi aprovada em votação
simbólica, sem votação nominal dos senadores. Agora,
a medida será encaminhada
para sanção ou veto da presidente da República, Dilma
Rousseff.
Tal como ocorreu na Câmara, a medida que alterou
trechos da nova legislação foi
aprovada com a manutenção
do texto definido pela comissão especial que analisou a
proposta. A proposta precisava ser aprovada até o dia 8 de
outubro, sob pena de perder a
validade. A MP preenche lacunas deixadas pelos vetos de
Dilma ao novo Código, aprovado no primeiro semestre.
A versão aprovada pela
comissão especial – e depois
pelo plenário da Câmara –
prevê que, nas propriedades
de 4 a 15 módulos fiscais
com cursos de água de até 10
metros de largura, a recomposição de mata ciliar será de
15 metros. A redação original
da medida provisória enviada
pelo governo era mais rígida
e determinava recomposição
de 20 metros em propriedades de 4 a 10 módulos.
Relator da medida na comissão especial, o senador
Luiz Henrique da Silveira
(PMDB-SC) foi o primeiro
a defender o texto da medida
em plenário. “Com esta metodologia, o Brasil passa a
ter normas gerais protetoras,
duramente protetoras do patrimônio florestal brasileiro”,
disse.
O senador Jorge Viana (PT-AC), que foi vice-presidente
da comissão especial, afirmou que acredita que a presidente Dilma Rousseff não
vá vetar a medida aprovada

pelo Congresso. “A proposta do parecer aprovado na
comissão é a melhor para o
meio ambiente. Defendo que
ela seja mantida [...] O argumento é que o entendimento
qjue foi construído aqui leva
em conta a realidade das bacias hidrográficas. O parecer
que sai daqui resolve o pasivo ambiental brasileiro”, afirmou o senador.
O senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), presidente da Comissão de Meio
Ambiente do Senado, lembrou a polêmica em torno da
discussão da medida. No final
de agosto, quando o texto da
medida foi fechado na comissão especial, a presidente Dilma Rousseff enviou bilhete
às ministras Ideli Salvatti e
Izabella Teixeira questionando sobre acordo, que desagrada ao governo.
No começo desta semana,
a ministra Izabella Teixeira
afirmou que o governo mantém a posição de defender a
exigência aos médios produtores de uma recomposição
maior de áreas desmatadas,
conforme previsto no texto
original da medida provisória
do Código Florestal. “O governo poderia ter acompnhado com mais atenção desde o
começo da discussão”, criticou o presidente da Comissão
de Meio Ambiente.
Durante a discussão da
nova lei, representantes do
setor agropecuário e do setor
ambiental consultados pelo
G1 apontaram vários gargalos que podem dificultar a
aplicação das novas regras.
Veja os principais pontos destacados:
‘Escadinha’
A criação de escala para recuperação das matas nas margens de rios de acordo com
o tamanho da propriedade,
criada pela MP e modificada
na comissão, é considerada

injusta por ambientalistas e
ruralistas, mas por motivos
diferentes. De acordo com
Fábio Meirelles, presidente
da Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado de São
Paulo (Faesp), a recomposição imposta ao pequeno produtor, por seguir um padrão
nacional, “não atende as peculiaridades do país”. Além
disso, pode “custar caro” demais aos agricultores devido
à falta de financiamento.
André Lima, assessor para
políticas públicas do Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia (Ipam), pondera
que a mudança da área de
recomposição em função do
tamanho do imóvel vai gerar confusão, já que parte do
pressuposto de que todos os
produtores descumpriram a
lei. “Aquele que não desmatou será injustiçado. (...) Essa
nova regra obriga a recompor
quem manteve a floresta em
pé, sem criar benefícios”.
Recomposição de APPs
feita por estados
Segundo a senadora Kátia
Abreu (PSD-TO), presidente
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), outra incongruência
da nova lei é a impossibilidde
de os estados legislarem sobre a recomposição de áreas
desmatadas em vez da União.
“Independentemente
da
escadinha, a recomposição
tinha que ser decidida nos
estados, que poderiam avaliar
melhor a situação individual dos produtores, com um
conceito social”, explica. Da
mesma opinião compartilha
Meirelles, da Faesp, afirmando que um código ambiental
estadual evitaria conflitos e
dificuldades para o setor produtor de alimentos.
Cadastro Ambiental Rural (CAR)
A exigência do mapeamento de propriedades por saté-

lite e cadastro em secretarias
estaduais de Meio Ambiente,
que deverão fiscalizar as áreas antes de liberar financiamentos agropecuários, seria
uma boa iniciativa se sua
aplicação não demorasse tanto a vingar, afirma Paulo Barreto, do Instituto do Homem
e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Segundo ele, a
lei ambiental dá margem aos
bancos para que usem os dados apenas 5 anos após a entrada em vigor da lei, o que
poderia acelerar o desmatamento.
Ainda em relação ao CAR,
Fábio Meirelles, da Faesp,
afirma que é alto o custo que
o produtor rural terá para
mapear sua propriedade. De
acordo com ele, o micro e pequeno produtor terão que desembolsar altos valores sem
ter garantias da liberação de
financiamentos.
Rios efêmeros deixam
de ser área de preservação
permanente (APP)
Apesar do acordo feito entre o Congresso e o governo
para ampliar a proteção aos
rios temporários, deixam de
ser APP os rios efêmeros,
que são cursos d´água superficiais que dependem de
chuvas para existirem, sem se
alimentarem do lençol freático. Segundo Tasso Azevedo,
ex-diretor geral do Serviço
Florestal Brasileiro, essas
áreas não poderiam deixar
de ser contempladas pela lei
ambiental pois podem abrir
precedentes para novos desmatamentos.
Os rios efêmeros são especialmente importantes em
áreas que já sofrem de escassez de água, como no Nordeste.
Ausência de incentivos
ambientais
Um dos pontos criticados
por ambientalistas e ruralistas é a falta de criação de

| Liderança mineira - No
ano-safra 2012/2013, uma
em cada cinco sacas de café
consumida no mundo sairá de Minas Gerais. A OIC
estima que a produção mundial atingirá 127,41 milhões
de sacas. O Estado é responsável por mais de 52% da
supersafra brasileira. Para
a safra 2012 são esperadas
50,48 milhões de sacas, um
crescimento de 16,1% em
comparação com a anterior,
conforme o terceiro levantamento realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Deste
total, 26,63 milhões terão
origem em Minas Gerais.
Será a maior colheita nos
300 anos de cultivo do grão

no país.
A liderança de Minas Gerais no cultivo do café está
refletida na economia e qualidade de vida do Estado.
O grão representa 7,8% do
PIB (Produto Interno Bruto) do agronegócio mineiro.
O Valor Bruto da Produção
de Café em 2011 somou R$
11,3 bilhões, com a saca
comercializada a um preço
médio de R$ 522,58. É cultivado em 607 dos 853 municípios do Estado, sendo a
principal atividade econômica em 340.
Mais informações: Assessoria de Comunicação do
SISTEMA FAEMG - Telefone: (31) 3074-3015

Senado aprova medida provisória que altera novo Código Florestal

(Foto: André Edouard/Arquivo/AFP)

Vista aérea da floresta amazônica

incentivos financeiros para
produtores rurais que conservam vegetação nativa em sua
propriedade. Segundo Seneri
Paludo, diretor-executivo da
Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Mato
Grosso (Famato), apesar de
o novo Código Florestal trazer segurança jurídica para
o agricultor, ele precisará de
incentivos para recompor
os hectares desmatados – de
acordo com Paludo, cada
hectare recuperado custaria
cerca de R$ 6 mil.
Paulo Barreto, do Imazon,
considera que este aspecto foi
uma oportunidade perdida na
elaboração do Código, que
poderia incluir, por exemplo,
o pagamento por serviços
ambientais, uma forma de
remunerar quem conserva a
mata.
Topos de morro
A modificação da regra de
que são APPs apenas topos
de morros que tenham no mínimo cem metros de altura (a
contar da planície) faz com
que 80% dos morros de estados como São Paulo, Bahia
e Santa Catarina fiquem, em
teoria, passíveis de desmatamentos, segundo Tasso
Azevedo. “Apenas 20% [dos
morros] se enquadram na
característica do novo código”, explica. André Lima, do

Ipam, também entende que
essa alteração dá brecha para
desmates legalizados.
Replantio com espécies
frutíferas
Um dos pontos polêmicos
na lei ambiental é a possibilidade de recompor áreas de
proteção permanente degradadas com espécies frutíferas
- e não apenas com espécies
nativas. Para ambientalistas,
isso cria o risco de impacto
principalmente se o plantio
ocorrer em beira de rios, por
causa do uso de agrotóxicos
nesses pomares.
“Quem desmatou será
beneficiado duas vezes: ele
poderá plantar, por exemplo,
laranjais em APPs e ainda faturar com a venda dessas frutas”, argumenta André Lima,
do Ipam. Já Seneri Paludo, da
Famato, afirma que a exploração de forma correta não
traz risco ao meio ambiente.
APP urbana
O projeto de lei do Código
Florestal não trata da recomposição de mata ciliar dos
rios urbanos, além de não englobar arborização das cidades com espécies nativas. O
documento passa a atribuição
de recompor faixas marginais
desses rios para os municípios, que devem delimitar o
uso do solo nos seus planos
diretores.

14
13

27 de setembro / 2012

acesse: www.jm1.com.br

ENQUETE
“O presidente Lula já não detém prerrogativas de foro ”
Procurador-geral Roberto Gurgel,para quem qualquer promotor pode processar Lula

Escolha de Zavascki evitou pressão de Lula
Pareceu apressada a escolha do ministro
Teori Zavascki para o lugar de Cezar Peluso, no Supremo Tribunal Federal, e foi
mesmo. Mas nada teve com o julgamento
do mensalão. Seu nome surgiu durante
uma conversa da presidenta Dilma com o amigo Gilson
Dipp, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ao bater o
martelo, ela evitou a pressão que Lula já fazia para indicar
o substituto de Peluso. Daí a “pressa”.
Unanimidades

Valec para comprar 95 mil toneladas de trilhos. Vetava a
participação de empresas nacionais e prevendo pagamento
dos produtos no exterior.
Assim é fácil
O governador Tarso Genro (PT) vai patrocinar com dinheiro
público o Fórum Social Mundial Palestina Livre, em novembro. Faltou perguntar aos contribuintes gaúchos se eles
concordam com essa “contribuição”.
Às moscas

O ministro Gilson Dipp, ele próprio uma unanimidade,
mostrou a Dilma que o ministro Teori Zavascki seria sua
melhor escolha. Ela aquiesceu.

Em recesso branco devido às eleições, a Câmara sequer
reuniu um décimo dos deputados esta semana, número necessário para que a sessão conte como prazo para a votação
de emendas constitucionais.

O nome de Lula

Habilitados

Lula queria que Dilma indicasse um outro ministro, que
ele nomeara para o STJ, também muito admirado no meio:
Benedito Gonçalves.

O ministro Aldo Rebelo (Esportes) entrega hoje as chancelas
do Plano de Promoção do Brasil para Copa 2014. Foram
aprovados 96 dos 199 projetos apresentados nas áreas de
negócios, turismo e sociocultural.

Brasil envergonhado
A prisão do presidente do Google por não retirar o vídeo pelo
qual não é responsável, teve mais destaque internacional
que Dilma na ONU.
Lei da Mordaça
Mais um: a Justiça Eleitoral de Piraí (RJ) proibiu a circulação do jornal Correio de Notícias, acusado de beneficiar
um candidato a prefeito.
Dilma poderá nomear Pimentel na Casa Civil
A presidenta Dilma poderá substituir Gleisi Hoffmann na
chefia da Casa Civil por seu amigo Fernando Pimentel, ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Em uma tacada só, Dilma deslocaria Aloizio Mercadante
(Educação) para o Itamaraty, e ganharia os ministérios do
Desenvolvimento e da Educação para negociar em troca de
apoio a Fernando Haddad num segundo turno em São Paulo.

Pepino é do PR
O PMDB divulgou nota lembrando ontem que
o ex-líder do partido José Borba – em julgamento no STF por envolvimento no mensalão
– não faz parte da sigla desde outubro de 2007,
quando se filiou ao PR.
Intriga da oposição
Com medo de perder votos em Minas, o PT alega que a
presidenta Dilma recebeu ofício da associação de municípios mineradores pedindo para vetar emenda que evita
exportação subfaturada de minérios.
Pergunta ao barman
Se o mensalão não é “happy hour”, como afirmou ontem
no Supremo o ministro Luiz Fux, os mensaleiros vão ficar
sem “saideira”?.

Recompensa

Poder sem Pudor

A promoção de Pimentel seria prêmio por
seu engajamento, a pedido de Dilma, na
campanha de Patrus Ananias, seu rival no
PT mineiro.

Pedido de bebum

Acordo branco
Candidato pelo PMDB em São Paulo, Gabriel Chalita fez
acordo para apoiar o PT num segundo turno. Em troca, pede
a pasta da Educação.
Salve, Dilma
Curiosa a aprovação de Dilma no Nordeste (68%), segundo
a pesquisa CNI/Ibope. É a região com os piores índices de
Educação e Saúde. A pesquisa mostra que o caso do mensalão não prejudica a imagem dela.
Valec demite outro
Após demitir o ex-presidente da estatal Valec José Eduardo
Castello, o governo confirmou a demissão de outro dirigente. Ricardo Garofalo Loos, réu por improbidade e fraude
em licitações no escândalo do VLT de Brasília, não é mais
o chefe de Licitações e Contratos da Valec.
Edital cancelado
O governo federal também cancelou o suspeito edital da

Lutero Vargas, filho de Getúlio, aceitou convite para passar uns dias em Fortaleza. O anfitrião, Renato Solden, era
boêmio conhecido na cidade e amigo sincero do visitante.
Num banquete oferecido por Menezes Pimentel, Lutero
resolveu brincar com Renato:
- Faça um pedido que eu dou um jeito de ele ser atendido.
Com a língua enrolada pela bebida farta, Solden levantou-se, solene:
- Amigo Lutero, quero mesmo pedir uma coisa...
- Pois não. É só falar que eu atendo.
- Quero ser nomeado Bispo Auxiliar desta zona...

O PALHAÇO E O NARIZ
Era uma vez um palhaço muito engraçado, e muito
bonzinho. As crianças adoravam ir ao circo só para ouvir
suas piadas e cair na gargalhada.
Quando o circo chegava, era aquela festa! Todo mundo
se arrumava para ver os malabaristas e outros personagens, mas famoso mesmo era o palhaço.
Sempre que ele entrava no picadeiro, fazia suas gracinhas, e contava suas piadas, as crianças logo gritavam
felizes:
- Eh! Esse palhaço é muito bom! É muito engraçado
mesmo!
O que ninguém sabia era que o palhaço era um velhinho triste, muito triste com o seu nariz, que ele achava
muito feio:
- Se as crianças me virem sem fantasia, vão me achar
horrível com este nariz!
E tanto ele sofria com isto que, um dia, um anjinho teve
pena dele:
-Está bem, vou levar você até o Planeta dos Narizes, e
você vai poder escolher um nariz novo que o deixe muito
feliz!
-Obá! (o palhaço nunca esteve tão animado!)
Voaram para o espaço, e viram a Terra lá de longe. Viajaram pelas estrelas até encontrar o Planeta dos Narizes.
Ali só tinha nariz, e mais nada. O palhaço nem sabia o
que fazer, de tanto nariz que tinha neste lugar.
Olhou para tudo o que pôde, e começou a experimentar as trocas. Na frente do espelho, ele tentava: primeiro
este, depois aquele... Até encontrar um que achou muito
bonito.
O anjinho olhava tudo com muita paciência, pois aquele era alguém especial: um palhaço muito bonzinho.
- Podemos voltar para a Terra?
- Claro! Vamos lá!
Na hora do espetáculo, o palhaço entrou no picadeiro
se achando o máximo, lindo de morrer. Contou uma porção de piadas, fez todas as gracinhas, mas...
Ninguém achou engraçado.
Até o faquir, que estava esperando sua vez, desistiu de
esperar a risada de sempre, e perguntou:
-Já posso começar? É a minha vez?
O palhaço saiu muito triste, e foi procurar o anjinho.
Pediu para voltar novamente ao Planeta dos Narizes, pois
a criançada não tinha gostado nada deste. E então foram
até lá.
Uma... ...
Duas... ...
Três... ...
...Muitas vezes! E em todos os resultados era os mesmo:
- Uh! Esse palhaço é feio! Não é engraçado, não! Uh! e a vaia doía e rolava uma láguima nos olhos do palhaço,
que a toda hora escolhia um nariz novo.
Até que, um dia, o palhaço estava lá escolhendo nariz no Planeta dos Narizes, quando descobriu um que ele
nunca tinha visto antes:
- Ahá! Deste aqui as crianças vão gostar, tenho certeza!
E voltaram os dois para o circo.
Na hora do espetáculo:
Foi aquela festa!
O palhaço contou suas piadas, e a criançada riu muito
com ele!
Todos comemoraram a volta do palhaço engraçado. Até
a vovó ficou contente e dançou com a criançada:
O palhaço ficou muito feliz, e saiu correndo para contar
ao anjinho que, finalmente, tinha escolhido o melhor nariz. Só não esperava que o anjinho lhe falasse:
- Esse é seu próprio nariz, aquele que deixava você tão
infeliz ...
Muito espantado, o palhaço acabou reconhecendo que
era mesmo! Mas a verdade é que estava muito feliz, e
logo voltou correndo para o circo e seus amiguinhos contentes .
Descobriu que nada é melhor do que sermos nós mesmos.
FIM
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Suposto vídeo íntimo
com rapper Kanye West
cai na rede

teiro” xingando Latino.
“Aquele vídeo não me incomodou, aliás
deu até Ibope pra mim. Ajudou a bombar
ainda mais a música”, disse.

Segundo informações publicadas no site
Radar Online, vazou
na internet um vídeo de
sexo do rapper Kanye
West. A gravação tem
duração de 20 minutos
e parece ter sido filmada em um quarto de hotel. A suposta mulher que protagoniza o vídeo diz que tem 18
anos no início da filmagem e garante que é
casada. “Com meu marido não tenho mais
sexo, por isso estou aqui”, disse ela.

Preta Gil entra para o
time de “The Voice Brasil”

“Eu devo estar incomodando”, diz Latino sobre
críticas a nova música
Leo Dias, do
NaTelinha, entrevista Latino
sobre versão de
“Gangnam Style”
Na última semana, o cantor
Latino lançou
uma versão do sucesso mundial “Gangnam
Style”, do rapper sul-coreano Psy, que recebeu o nome de “Despedida de Solteiro”.
Rapidamente, o brasileiro foi criticado
pela qualidade da letra e por supostamente
plagiar mais uma música. Vale lembrar que
ele já bombou nas paradas com “Festa no
Apê” - versão de “Dragostea Din Tei”, do
grupo O-Zone – e “Dança Kuduro” – inspirado em “Danza Kuduro”, de Don Omar
ft. Lucenzo.
A criação de “Despedida de Solteiro” foi
autorizada pela gravadora de Psy.
Em sua estreia no NaTelinha, o jornalista
Leo Dias conversou sobre o caso com Latino, durante ensaio do bloco da Preta Gil, no
Barra Music, Zona Oeste do Rio.
O cantor falou sobre as críticas. “As pessoas são leigas no assunto. Tem gente que
entende, mas tem outras que não entendem”, começou.
E explicou, citando exemplos de plágios
e versões: “Plágio seria a situação de Rod
Stewart com Jorge Ben. Ele pegou a melodia, criou uma letra e não pediu autorização. Têm oito compassos pra ser considerado plágio. Já versão é o caso de Gilberto Gil
com Bob Marley, ’No Woman, No Cry’.
Isso é uma versão. Música é uma via de
mão dupla, a gente importa música e exporta música. Desde que o mundo é mundo as
pessoas fazem versões. Sandy e Jr fizeram
milhões de versões no Brasil”.
Neste momento, Leo Dias então perguntou por que as pessoas não criticaram
a Sandy com suas adaptações e criticaram
Latino, que respondeu, em meio a risadas:
“Ah, eu devo estar incomodando”.
“O que eu mais odeio no ser humano é
a inveja. Quando não entendem do assunto, a forma de chamar atenção do artista é
criticar”, completou o cantor, falando logo
depois sobre um vídeo que está repercutindo bastante no Youtube, onde internautas
fizeram uma paródia de “Despedida de Sol-

A Nova Atração da rede Globo, “The
Voice Brasil”, terá novidades que promete,
esquetar essa fase de começo do programa,
que parece cair na boca do povo, alias mais
uma vez!
E uma Novidade será a entrade de Preta
Gil, á rumores de que outros cantores poderam entrar para a equipe do programa.
A cantora Preta Gil vai participar do programa “The Voice Brasil” como co-treinadora na fase das batalhas. Ela será auxiliar
de Lulu Santos.

Com candidatos bizarros, “Ídolos” vence o
SBT e chega a São Paulo
O “Ídolos” desta terça-feira, 25 de setembro ficou na vice-liderança marcando
08 pontos e apresentou uma edição repleta
de candidatos bizarros no segundo dia de
audição no Rio de Janeiro. A maior parte
do programa deu prioridade a exibição de
candidatos desafinados e com performances duvidosas. Buchecha foi o convidado
especial do dia.
A última parte do programa exibiu o
início das audições em São Paulo, última
cidade desta primeira fase. Em 2012 o programa passou por Porto Alegre, Salvador,
Goiania e Rio.
A fase de audição termina na quinta-feira, 27 e na próxima semana começa a
segunda fase no teatro.
O SBT ficou em terceiro lugar com o
“Cine Espetacular” com 06 pontos.

Susana Vieira, Elizabete
Savalla e Cassia Kiss são
escaladas para a mesma
novela em 2013
Susana Vieira voltará as novelas da
Globo em 2013 e será
uma das protagonistas
da trama de Walcyr
Carrasco. A atriz confirmou presença na
história que ainda terá
Elizabeth Savalla e Cassia Kiss no elenco.
Os primeiros capítulos serão gravados na
Bolivia e no Peru e já tem a presença de
Barbara Paz, Antônio Fagundes e Paola de
Oliveira.

Paulo Goulart em
tratamento contra o câncer
O ator Paulo Goulart, 79, está internado
no setor de oncologia do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.
Goulart está em tratamento desde o início
de 2012 e se internou há algumas semanas
para cuidar de um tumor no mediastino,

uma cavidade no centro do tórax, localizada
entre os pulmões.
“Paulo está muito bem. Não precisou
raspar o cabelo e está
consciente, conversando com amigos e família”, informou Monica Simões, assessora
de Paulo e de sua mulher, a atriz Nicette
Bruno. Nicette tem ido e voltado para São
Paulo, para acompanhar o tratamento do
marido, enquanto grava no Rio seu papel
em “Salve Jorge”, próxima novela das
nove da Globo.
Já em tratamento, Paulo participou em
2012 das gravações do filme “O Tempo e
o Vento”, adaptação para o cinema do clássico de Erico Veríssimo, com direção de
Jayme Monjardim.
Em 2011, o ator fez parte do elenco da
série “Louco por Elas” e da novela “Morde
& Assopra”, ambas na TV Globo. O ator
começou a atuar na TV em “Helena”, de
1952, e passou pelas TVs Continental,
Tupi, Rio, Excelsior até chegar na emissora carioca.
Atuou em mais de 60 espetáculos, sendo
o último em 2008, “O Homem Inesperado”, ao lado de Nicette Bruno.
Paulo nasceu em Ribeirão Preto, São
Paulo, no dia 9 de janeiro de 1933, e se
chama na realidade Paulo Afonso Miessa.
O Goulart veio de um tio que, ao entrar na
vida artística o escolheu como sobrenome.
Conheceu Nicette Bruno, com quem se casou em 1954, e tiveram 3 filhos: Barbara,
Beth e Paulinho, todos artistas.

Lady Gaga: ‘Luto
contra a bulimia e a
anorexia desde os 15 anos’
Lady Gaga (26) compartilhou nas redes
sociais nesta terça-feira, 25, uma foto em que
aparece vestindo apenas lingerie.”Luto contra
a bulimia e a anorexia desde os 15 anos”, disse
a cantora. O título da imagem é “Revolução
do corpo 2013”.
A revelação acontece em meio à polêmica
sobre o aumento de peso de Gaga. Em entrevista a um programa de rádio, ela admitiu estar
fazendo dieta por ter ganho pouco mais de 11
quilos durante as cinco semanas de férias da
turnê. “Eu realmente não me sinto mal com
isso, nem mesmo por um segundo. Porém,
estou tentando encontrar um novo equilíbrio
para meu corpo”, declarou recentemente.
Será que, após engajar-se na defesa dos
homossexuais, Gaga agora entrará em algum
tipo de campanha para chamar atenção àqueles que sofrem de distúrbios alimentares - e
usará isso como tema do novo disco?

Dorotéia (Laura
Cardoso) foi quenga
antes de virar beata
De acordo com informações da “Minha
Novela”, Dorotéia (Laura Cardoso) foi quenga antes de virar o bastião da moral e dos bons
costumes em Ilhéus (BA).
O fato vai ser revelado por Coriolano (Ary
Fontoura) após a fofoqueira destratar Manoel
das Onças (Mauro Mendonça) por convidá-la
para ser madrinha no casamento dele com Za-
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rolha (Leona Cavalli). O casal será convocado
por ele, junto com Juvenal (Marco Pigossi) e
Lindinalva (Giovanna Lancellotti), para ir à
casa da megera para ouvir uma grande revelação. Ao chegar em casa e dar de cara com
as prostitutas, Dorotéia tenta expulsá-las, mas
Coriolano começa a dizer que ela não tem moral para isso, já que também foi quenga.
Ele então revela que ela atendia com o nome
de Dodô Tanajura e era uma das moças mais
safadas de sua época. “Quenga, sim! Vivia em
casa de luz vermelha. Era famosa em Itabuna
pela bunda avantajada!”, dirá o coronel.

Virgindade de brasileira
já vale mais de R$ 315
mil em leilão na internet
Uma catarinense de
20 anos está leiloando sua virgindade pela
internet, após aceitar
participar de um documentário de um cineasta australiano. Os lances para fazer sexo com
Catarina Migliorini já
chegam a US$ 155 mil
(cerca de R$ 315,3 mil)
e vêm de compradores dos EUA, Índia, Brasil e Austrália. Catarina e o russo Alexander
Stepanov, 21 anos, foram selecionados há
cerca de dois anos pelo cineasta Justin Sisely, idealizador de “Virgins Wanted”. O
documentário, que segue o formato reality
show, contará a história dos dois jovens, que
terão suas primeiras relações sexuais com o
vencedor dos leilões.
Temendo eventuais problemas judiciais
na Austrália, Sisely desistiu de filmar o projeto em seu país. Enquanto espera o fim do
leilão, que começou em 17 de setembro e
termina em 15 de outubro, Catarina está na
Indonésia.
Em entrevista à Fox News em 2011, o cineasta disse que os virgens ficarão com todo
o dinheiro dos lances, para que ele não possa
ser acusado de ganhar dinheiro com a iniciativa. Na mesma entrevista, Sisely disse não
se preocupar com a polêmica. “Considero
que isto é arte, não prostituição”, afirmou.
Em entrevista ao jornal australiano Herald
Sun, Catarina garantiu que não foi pressionada a participar do projeto. “Vou seguir
até o fim com o leilão”, disse ela. “Espero
encontrar alguém depois, porque o leilão é
uma oportunidade de negócio, e não uma
oportunidade amorosa.”
De acordo com as regras do leilão, publicadas na internet, a relação sexual acontecerá
até dez dias depois de o vencedor ser definido.
Catarina terá de passar por um exame médico
que garanta sua virgindade ao comprador. Por
sua vez, o vencedor do leilão terá de passar
por um exame médico para mostrar que não
possui doenças sexualmente transmissíveis.
As regras definem que, durante a relação
sexual, o comprador não poderá estar drogado, envolver uma terceira pessoa, beijar a
virgem, realizar qualquer fantasia ou fetiche,
usar brinquedos eróticos, telefone ou qualquer
aparelho de gravação. A duração mínima da
relação sexual - que, segundo o site, é definida como “o pênis entrando na vagina” - é de
uma hora. Só uma relação sexual é exigida e
nenhuma outra pessoa além do comprador e
da virgem poderão entrar no local. Não haverá
filmagem deste momento.
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