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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Encontro regional de prefeitos
e vereadores eleitos

Dia do Evangélico é
comemorado em Manhuaçu
PÁGINA 12

Confira a lista dos
novos prefeitos
eleitos no 2º turno
PÁGINA 9

Naílton Heringer falou
da comissão de
transição de Manhuaçu
PÁGINA 6

Por Devair G. Oliveira

V

isando à transição municipal,
os novos prefeitos eleitos da
região, vereadores, assessores, advogados, servidores municipais e
técnicos participaram, na tarde do
dia, 22 do Encontro Regional de
Prefeitos e Vereadores Eleitos, que
aconteceu no salão de eventos do
Manhuaçu Center Hotel. Organizado por Mauro Bomfim Advocacia
& Consultoria Jurídica S/C e o escritório Luiz Amorim & Advogados
Associados.

Advogado Luiz Amorim, Prefeito eleito de Manhuaçu Nailton Heringer e advogado Mauro Bomfim
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EDITORIAL

Associação Fiscalizadora
Municipal (AFIM)

Associação fiscalizadora municipal, essa poderá ser a saída para resolver
sérios problemas da municipalidade, os munícipes elegem seus representantes e passam os anos e nada dos resultados esperados, é por esta e
outras que em algumas localidades o número de votos nulos, brancos e
faltosos tem se multiplicado. A sociedade necessita de novos meios para
ajudar coibir os desmandos de cada comunidade, seria bom e oportuno
que cada comunidade criasse o (AFIM) um modelo de associação que
se colocado em prática junto com as orientações que regem o estatuto
poderá dar bons resultados. Diante de tantas aberrações passamos não
acreditar nas soluções, e até muitos pensam que as autoridades não querem
de fato acabar ou pelo menos amenizar a corrupção no país. Quer fazer
um teste, pergunte aos seus amigos se eles acreditam que estes que estão
sendo julgados pelo crime do Mensalão serão presos, você acredita que
irão algemar José Dirceu e conduzi-lo para a cadeia? A maioria diz só
vendo para crer.
A presidenta, os governadores poderiam dar bons exemplos, assim
foi na gestão passada e se repete, cada mês tem uma corrupção nova,
o ex-senador Demóstenes discursou na maior cara de pau, foi cassado
no senado e no outro dia assumiu sua vaga de procurador do Ministério
Público de Goiás. Na cabeça de quem cabe que fortunas adquiridas por
alguns políticos, como aquela do Palocci que multiplicou-se por 20 vezes quando era deputado foi lícita? E ninguém toma providência, aí vai
levando e empurrando com a barriga e aumentando a corrupção temos a
impressão que no Brasil vale mais as decisões políticas do que as leis. Afinal de contas o Ministério da Justiça e a Policia Federal, órgãos essenciais
em uma investigação, não são autônomas, e geralmente os governantes
tem maioria dificultando as CPIs, a base do governo é poderosa e para
mantê-la obediente e fiel poderíamos dizer a frase de Getúlio Vargas “Aos
amigos, tudo! Aos inimigos, os rigores da Lei”. Nesse contexto cabe bem
o estado de podridão que tomou conta das instituições jurídicas e políticas
de nosso país. A parcialidade entorta sua balança, e tira a sua venda. No
país temos bons exemplos, podemos ver a correta aplicação da lei, no
caso do governador do Distrito Federal, mas para alguns só foi possível
porque ele montou sua própria ‘estrutura de corrupção e suborno’, atreveu
a agir independentemente das outras “máquinas de corrupção”, existentes nas diversas esferas de poder. Por qual motivo não se investigam as
“máquinas” maiores, de gigantes estatais desviando dinheiro para ONGs
de fachada, de lobbys governamentais favorecendo setores privados de
telecomunicações, de acordos internacionais que geram prejuízos aos
cofres públicos, e da privatização de recursos públicos pelos sindicatos?
Será que o governo está preocupado em fazer justiça? A realidade é outra bem diferente e aí se o governo central não dá exemplo os estados e
municípios vão dando o jeitinho brasileiro, a fiscalização é precaríssima
nos municípios e tudo por causa da política, os prefeitos fazem tudo pensando na reeleição se o executivo começa fiscalizar e punir os infratores
ele mexe com eleitores e as vezes poderosos eleitores. Você já notou que
todos os problemas municipais esbarraram no voto. Essa associação até
que seria uma boa, imagine um engenheiro medindo um asfalto executado
no município e constatando ilegalidade. Dar conhecimento aos munícipes.
Quem moralizará a nossa cidade? Tomara que vingue a AFIM – Associação Fiscalizadora Municipal, o que vai inibir muito os políticos mal
intencionados. Hoje por tudo que tem demonstrado o Ministério Público
conquistou prestígio e respeito de toda a nação na justa medida em que
conquistou independência e altivez em face dos Poderes orgânicos da
soberania. As mazelas da investidura pública no Brasil continuam, para
desencanto geral, a comprometer o conjunto de nossas instituições, não
isentando ou deixando imaculada alguma delas em especial. Os membros
do Ministério Público, como também os integrantes da Magistratura,
não estão, por pressuposto constitucional e legal, livres das sequelas da
corrupção, do nepotismo ou do abuso de poder, tanto que as infrações da
legalidade no exercício de tais funções excelsas acham-se perfeitamente
tipificadas e sancionadas num extenso conjunto de normas.
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EU LEIO O
JORNAL DAS
MONTANHAS
Heron Hott da
Auto Escola
Popular (33) 3331-1016 Rua
Professor
Juventino Nunes,
279 Manhuaçu

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas
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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

O PROERD é um programa muito bom e que veio para sensibilizar
a comunidade escolar, pena que
esse ano de 2012 ele começou e
foi interrompido na escola em que
ensino, não sabendo o por que.
Atualmente nós, um grupo de dez
professoras dessa unidade escolar
estamos participando do curso de
Prevenção às drogas nas escolas
públicas e gostaríamos de contar
com a colaboração do PROERD.
desde já grata!
Joceli da Silva Mota
Ao Jornal das Montanhas
Gosto muito de ler o Jornal das

Montanhas, principalmente as noticias policiais, também o que Dizem
por aí, aliás, gosto muito de política
e por isso não deixo de ler a coluna
do Claudio Humberto.
Paulinho da Dona Neuza
Matipó/MG
Ao Jornal das Montanhas

Outro dia li no jornal de vocês
uma história linda com o título “Por
que você está vivendo”, conta a
história de um moço revolucionário
foi preso e condenado à execução
em praça pública. Antes de ser
fuzilado, porém, ele, dirigiu esta
provocante indagação aos executores: “Eu sei porque estou morrendo;

morro por um ideal! E vocês? Por
que estão vivendo?”
Boa pergunta, não acha? E isso
mexeu profundamente comigo e
comecei a pensar nos meus ideais, em tudo que faço. Comecei a
pensar, se vale a pena trabalhar e
viver preocupada com o trabalho,
ou preocupada apenas em ganhar
dinheiro.
Passei a meditar naqueles trechos da Bíblia “Assim, quer vocês
comam, bebam ou façam qualquer
outra coisa, façam tudo para a Gloria de Deus” ( lº Cor 10:31)
Marília da Conceição de
Andrade
Manhuaçu MG
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Quem será quem
no governo municipal
Dizem por aí, que nos papos nas praças
e nos botecos o assunto mais comentado é
a transição dos prefeitos e aí tem de tudo
e as notícias voam, assim disse um eleitor
de Manhuaçu. Espero que os prefeitos que
tomarão posse dia 1º de janeiro de 2013 tenham entendido o recado das urnas. Especialmente em algumas cidades parece que o
recado foi contundente, uma pergunta fica
no ar, porque em algumas cidades o prefeito já desativou vários serviços, em outras
cortaram benefícios da área social, será que
é represália? E as contas será que vão bater, não sei, mas a Lei de Responsabilidade
Fiscal pode pegar alguns. Tem prefeitos que
incharam a máquina e agora têm até o dia
1º para passar a casa mais ou menos em ordem, é lamentável que serviços de grande
utilidade em algumas cidades já não funcionam mais, os salários dos funcionários
atrasados, fornecedores que prestaram serviços licitamente estão sem receber.

Não é que o povo está
aprendendo dar o recado!
Isso aconteceu onde a população, cansada
de sofrer com o descaso e a gestão ineficaz
ou maldosa dos recursos públicos, decidiu
mudar. Fica, então, uma lição para os políticos eleitos: se quiserem longevidade política
e a confiança da população, que tratem de
administrar suas cidades de forma eficiente,
democrática, participativa e honesta. Ou esperem para ver daqui a quatro anos.

Não conseguiram
enganar o povo
Será que os prefeitos interessados em
reeleição outros em fazer seus sucessores
acreditavam que suas mazelas estavam escondidas do povo? Nestas eleições muitos
paradigmas foram quebrados houve municípios onde famílias que dominavam há
anos e mesmo com poderio econômico e
poder político não foram suficiente para
continuar no poder, poderíamos citar centenas delas algumas nem o Lula e Dilma
deram jeito, outras nem Aécio e Anastasia.
Patos de Minas uma prefeita foi derrotada
junto com seu irmão Secretário de Estado
e ex-prefeito por dois mandatos da cidade perdeu para um simples vereador que
nem dinheiro tinha para fazer campanha.
Luisburgo teve sua primeira mudança de
gestão, quando todos pensavam ser impossível, em Manhumirim o povo ignorou o
padre Ronaldo e elegeu Darci Braga a primeira mulher prefeita de Manhumirim.

Eu não sabia,
mas agora vou saber
“Sou vereador a 4 anos e só agora é que
vou saber quantos funcionários realmente
existem na prefeitura, é que nesta eleição
fui o mais votado e fizemos maioria na câmara”. Disse um vereador eleito da região.
É difícil saber quantos funcionários contratados nas prefeituras, ainda mais em ano
eleitoral, já que muitos jogam com inchaço
da máquina esperando os votos deles e de
seus familiares. Esperamos que assim que
tomar posse os novos prefeitos divulguem o
número de funcionários contratados.

O valor da democracia
A democracia é mesmo interessante, coloca pessoas em destaque, ontem um simples cidadão, amanhã poderá ser um vereador, um prefeito, deputado e até presidente
da república, o respeito e a educação vale
ouro e o dia de amanhã pertence a Deus e
pode alguém que hoje você debocha, não
respeita, pode ser o seu chefe amanhã.

Mensalão: pena parcial de
Marcos Valério sobe para
14 anos e nove meses
A fixação das penas da Ação Penal 470
foi retomada no dia (24) com um novo patamar condenatório para o réu Marcos Valério, considerado o principal operador do
esquema conhecido como Mensalão. Com
a nova pena para o crime de corrupção ativa em relação ao ex-diretor de Marketing
do Banco do Brasil Henrique Pizzolato, a
pena parcial do publicitário chegou a 14
anos, nove meses e 10 dias de prisão.
O julgamento começou com um assunto
polêmico envolvendo o item sobre corrupção no Banco do Brasil, que levou a sessão
do dia (23) a ser suspensa em meio à tomada de votos. Os ministros debatiam se Valério deveria ser condenado com base na lei
que ficou em vigor até novembro de 2003
que previa pena mais branda para corrupção ativa (de um a oito anos de prisão) ou
com base na legislação atual, que ampliou a
faixa punitiva para dois a 12 anos de prisão.
A dúvida ocorreu porque, para a maioria
dos ministros, o Ministério Público Federal
(MPF) não delimitou o exato momento em
que ocorreu o oferecimento de vantagem a
Pizzolato. A Lei Penal determina que a conduta do réu deve ser analisada sempre pela
lei mais branda, segundo comparação entre
a que existia na época dos fatos e a atual.
O assunto voltou a provocar bate-boca
acalorado entre o relator da ação Joaquim
Barbosa, que optou pela faixa de pena
maior, e o revisor Ricardo Lewandowski,

que fixou a pena pela lei antiga. Eles discutiram quando Lewandowski defendeu a análise do conjunto da obra para cada réu, e não
pena a pena. No final, vamos chegar a uma
pena estapafúrdia, a uma pena estratosférica.
Temos que considerar o princípio da proporcionalidade, argumentou o revisor.
Barbosa respondeu em tom de voz elevado: Meu raciocínio não é o mesmo de Vossa
Excelência. A tática do ministro Lewandowski é plantar o que ele quer colher daqui a
pouco. A situação só foi acalmada após a intervenção do presidente Carlos Ayres Britto,
que começou a tomar os votos.
Barbosa chegou a reconsiderar seu voto,
enquadrando a pena base no patamar de
um a oito anos, mas manteve a punição inicial que propôs (quatro anos e oito meses
e 210 dias-multa de 10 salários mínimos),
considerando que o papel de Marcos Valério foi fundamental no esquema e merecia a
condição agravante.
Ainda assim, por um placar de 6 votos a 4,
venceu o posicionamento de Lewandowski,
que também aplicou multa de 30 dias-multa
de 15 salários mínimos, sem divulgar o valor total. Além de Barbosa, formaram a divergência, com algumas variações de voto a
voto, Luiz Fux, Marco Aurélio Mello e Carlos Ayres Britto.
Como Valério responde a vários crimes
de corrupção ativa em pelo menos três situações diferentes, a maioria dos ministros
e o próprio relator Joaquim Barbosa disseram que vão deixar para o final a análise da
hipótese de continuidade delitiva - método
de cálculo que considera a ocorrência de
apenas um crime por meio de várias ações,
levando a pena base a ser aumentada de um
sexto a dois terços. Por esse método, as penas que estão sendo somadas até agora podem mudar no final.
Os ministros definem agora a pena para
Marcos Valério nos casos de peculato envolvendo o Banco do Brasil, referentes aos episódios de apropriação do bônus de volume
e de adiantamentos do fundo Visanet.
Confira placar das penas já fixadas para
o réu Marcos Valério (publicitário):
Capítulo 2 Formação
de quadrilha
1) Formação de quadrilha: dois anos e 11 meses de reclusão
Capítulo 3 Desvio de
dinheiro público
1) Câmara dos Deputados
a) corrupção ativa (pagamento de R$ 50 mil para favorecimento
da SMP&B): quatro anos e um mês de reclusão + 180 dias-multa de dez salários mínimos (R$ 432 mil)
b) peculato (contrato da SMP&B): quatro
anos e oito meses de reclusão + 210 dias-multa de dez salários mínimos (R$ 546 mil)
2) Banco do Brasil

a) corrupção ativa (pagamento de R$ 326 mil
para favorecimento da DNA): três anos, um
mês e dez dias + 30 dias-multa de 15 salários
mínimos (não foi divulgado valor concreto)

Para presidente do Brasil
Para Presidente do Brasil
em 2014, eu quero votar em
“Joaquim Barbosa” o ministro que vale ouro. Se você
concorda passe a frente
para seus amigos. Manhuaçu DGO.

Prefeito é cassado por
usar até trator da
prefeitura em carreata
A primeira cassação de
prefeito eleito para gestão
de 2013 no Estado foi
julgada em 1ª instância
a segunda (22). Jamar
Lima (PT), reeleito em
Nova Brasilândia, e seu
vice Hélio Cruz (PSD) foram cassados pela
juíza Silvia Renata Anffe Souza da comarca de
Chapada dos Guimarães, por abuso de poder
político. A magistrada declarou a inelegibilidade pelos próximos 8 anos após determinar a
cassação dos registros de candidatura.
O prefeiro reeleito é acusado de realizar
carreata no dia da convenção da sigla, ocorrida em 30 de junho. Conforme a denúncia,
que foi impetrada pelo Ministério Público, o
candidato usou bens públicos, caminhões e
trator do município, guiados pelos motoristas
da prefeitura, para promover carreata de divulgação da candidatura, abusando do poder
político. Acontece que qualquer tipo de campanha é proibida antes da data estipulada pelo
TRE, que este ano começou em 6 de julho, e o
uso da máquina é crime eleitoral. Jamar ainda
pode recorrer da decisão no TRE e também,
caso perca no tribunal regional, no TSE.
Caso os tribunais mantenham a sentença,
o município precisará fazer eleição suplementar, já que Jamar obteve mais de 50% dos votos. O petista foi eleito com o aval de 53,63%
dos eleitores. Seu adversário Sérgio Benetti
(PMDB) ficou com 46,37%. Em Mato Grosso, a perda de mandato devido à cassação foi
vasta desde a eleição de 2008, com 13 prefeitos
afastados do cargo até o momento.
Entre as cidades que tiveram eleição suplementar estão Ribeirão Cascalheira, Rio
Branco, Santo Antônio do Leverger, Poconé,
Araguainha, Novo Horizonte do Norte, Novo
Mundo e Campos de Júlio. Os municípios
em o que o segundo colocado assumiu foram
Cáceres, Diamantino e Alto Boa Vista. Duas
cidades tiveram eleição indireta: Tangará da
Serra e Rondonópolis.
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Má gestão do Governo Federal do PT: promessa
de duplicação da BR-381 é de 2005. Em 2012,
edital é adiado e obra não sai antes de 2016
As promessas do Governo
Federal do PT para a duplicação da BR-381 seguem
sem rumo, sem prazos e sem
planejamento. A primeira
etapa da obra, que está virando lenda, foi novamente
adiada pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura
de Transportes (Dnit). A última previsão era que o edital saísse no mês de setembro, o que, mais uma vez,
não aconteceu. E é assim,
sem o menor compromisso,
que o governo continua a
tratar a rodovia federal que
mais vítimas faz em Minas.
A demora do Governo
Federal, da mineira Dilma,
em agilizar e iniciar a duplicação da BR-381 vem trazendo insegurança, riscos e
muito transtorno para a população, conforme afirmou
o deputado Sebastião Costa
(PPS), membro do Bloco

Transparência e Resultado
da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG).
Segundo ele, o atraso nas
obras só aumenta os problemas. “Todo problema adiado é problema agravado”,
afirmou.
A reforma da Rodovia da
Morte, como também é conhecida a BR-381, vem sendo prometida pelo Governo
do PT desde 2005. Desde
então, já são sete anos de
espera e de tragédias. Os
índices de acidentes graves
na estrada crescem assustadoramente e, mesmo assim,
o governo continua a tratar
a obra com descaso. “Várias pessoas estão deixando de viajar para o Espírito
Santo passando por João
Monlevade para ir por Ouro
Preto”, ressaltou Sebastião
Costa. Ele lembra que, ao
traçar uma rota alternativa

mais segura, os motoristas
são obrigados a enfrentar
congestionamentos e a aumentar o seu tempo de viagem.
Com o novo adiamento,
as obras da BR-381, para
serem concluídas em 2016,
precisam começar urgentemente no início de janeiro.
Pelo andar da carruagem, os
mineiros ainda vão ter muito
o que esperar. Além do edital ter sido outra vez adiado,
os projetos executivos, que
deveriam ser finalizados em
cerca de um ano e meio, estão sendo elaborados desde
2009, conforme informou o
jornal O Tempo. De acordo
com a reportagem, até que
a obra seja finalmente concluída, mais de sete mil acidentes e 400 mortes devem
ocorrer na rodovia, se considerarmos a média de ocorrências diárias neste ano.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
Nº397/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº70/2012
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº
18.385.120/0001-10 torna público que realizará
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
para contratação de empresa especializada para
fornecimento de peças para manutenção de Ônibus da frota do Transporte Escolar no Município
de Simonésia, com abertura marcada para 09-112012, às 13:30 horas. O edital completo e maiores
informações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas,
50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
Nº398/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº71/2012
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº
18.385.120/0001-10 torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para contratação de empresa especializada para fornecimento de vidros, divisórias e
forro de PVC para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Simonésia, com abertura marcada para 12-11-2012, às 13:30 horas. O
edital completo e maiores informações poderão
ser obtidos na sede da Prefeitura de Simoné-

sia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone:
(0xx) 33-3336-1235.
Cláudio Márcio Geraldo Costa
Pregoeiro
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº399/2012
LEILÃO Nº01/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA,
comunica aos interessados que nos termos da
Lei 8.666/93 e suas alterações, conforme Processo Administrativo Licitatório nº399/2012, que
fará Licitação na modalidade Leilão nº01/2012,
para a realização de Leilão público tipo maior
lance para desafetação de bens moveis, sendo
veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de
Simonésia. O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no departamento de
compras da Prefeitura Municipal, à Praça Getúlio Vargas, nº50, Centro, no horário de 11:00 às
17:00 horas, fone (33) 3336-1235. O Leilão será
realizado no dia 21/11/2012, às 13:30(treze e
trinta) horas, no pátio do almoxarifado da Prefeitura, situado à Rua José Geraldo Rodrigues,
no Bairro Bom Sucesso, Simonésia/MG.
O período de visita será do dia 05 ao dia 21 de
Novembro/ 2012 (dias úteis), de 08:00 às 11:00
e de 12:00 às 16:00 horas.
Leônidas Ribeiro Raimundo
Presidente da CPL

Praça Getúlio Vargas, 50 - Fone: (0xx33) 3336-1235 Fax: (33) 3336-1269 - CEP- 36930-000 - Simonésia – Minas Gerais

Gratinado de Frango

Ingredientes:
1 Kg de peito de frango desfiado
1 lata de molho de tomates
2 cubinhos de caldo de frango
1 xícara de chá de água
1 colher de sopa de farinha de trigo
1 lata de creme de leite
queijo ralado
100 g de manteiga derretida
Modo de Preparo:
Coloque a água numa panela e derreta o os
cubinhos de caldo galinha, coloque o molho
de tomates, o frango, mexa até começar a
ferver, acrescente a farinha de trigo e mexa
até engrossar
Coloque o creme de leite, misture bem
Ponha tudo em uma travessa e espalhe por
cima a manteiga e o queijo ralado
Leve ao forno para gratinar por mais ou menos 20 minutos

Comunicado

Dia 30/10, terça-feira, excepcionalmente, não
haverá atendimento ao público na Agência da Receita Federal do Brasil em Manhuaçu, devido a
evento de capacitação dos funcionários que será
ministrado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Governador Valadares. Agradecemos a
compreensão de todos.
Obrigada.
enciosamente,
Vanusa Duarte Ferreira
Chefe ARF/MAN

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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“ Polícia nas ruas e criminoso na cadeia ”

Geraldo Alckmin, governador de São Paulo,definindo sua política de segurança

Reforma ameaça ministro de Eduardo Campos

É só o começo

O ministro Fernando Bezerra (Integração) entrou na lista dos prováveis
demissíveis na reforma ministerial
prevista para o final do ano. Indicado
pelo governador de Pernambuco,
Eduardo Campos (PSB), cujas relações com a presidenta Dilma estão na
geladeira, o ministro teria irritado o
Planalto ao ausentar-se do cargo para se dedicar à candidatura
do filho à prefeitura de Petrolina (PE), afinal derrotada.

Terá sequência a revolução nos costumes políticos promovida
pelo julgamento do mensalão, no STF: os ministros discutirão
a eventual anulação de leis como a reforma da Previdência,
aprovadas durante o governo Lula mediante suposto suborno
pago a parlamentares.

Cuidados
Fernando Bezerra diz que durante a campanha viajou sempre
em avião de carreira, e permanecia no Estado apenas nos finais
de semana.

Corda bamba
Fernando Bezerra acha que é tudo fofoca. Na sexta, ele foi
convocado a acompanhar a presidenta Dilma à Bahia, na
próxima semana.

Vou de férias
O ministro da Integração já avisou à Casa Civil que em novembro
vai viajar em férias, por duas semanas, para a Bélgica e a Itália.

Malcriação
A divulgação de uma carta do comitê de acompanhamento
de ações contra a seca, atribuída a Eduardo Campos, irritou
o governo.

Compra do avião espião é ‘segredo de Estado’
O projeto que fez o Brasil comprar dois aviões espiões Vants
(Veículos Aéreos Não Tripulados), para patrulhar fronteiras no
combate ao tráfico de drogas, custará R$ 655 milhões no total.
Os aviões foram adquiridos com dispensa de licitação, mas a
Policia Federal não informa quais as 262 empresas que foram
pesquisadas no processo de compra. E cita a transferência de
tecnologia como uma das vantagens do negócio.

Top secret
Além de Israel, 51 países, como EUA, França e Alemanha
fabricam o avião sem piloto, mas o contribuinte não pode
saber quanto cobram.

Prisão à vista
O requerimento da Procuradoria Geral da República, para
recolher os passaportes dos condenados no julgamento do
mensalão, indica um movimento para prendê-los antes mesmo
da publicação do acórdão.

Comissão de Ética
A corregedoria da Anac decidiu submeter
à Comissão de Ética Pública o coronel
Cláudio Passos, temido diretor, por ter
exercido cargo de assessor de Operações
entre o primeiro e segundo mandatos. Isso o permitiu manter
prerrogativas para promover sua recondução ao cargo.

O subserviente
O chanceler morre de medo da presidenta, é um “subserviente
natural”, como o define Jorge Lanata, do jornal Clarín. Mas o
jornalista se refere ao chanceler do seu próprio país, o argentino
Jacobo Timerman, claro.

Quentinhas do barulho
A Justiça aceitou denúncia do Ministério Público de Pernambuco contra a Alimentação Perfeita, maior fornecedora de
“quentinhas” do Estado – 22 mil refeições diárias a escolas,
quartéis e presídios – acusando-a de fraude na venda da sede
a concessionária de automóveis em Recife.

Espeto corrido
O leitor Antonio Couto, de Campina Grande (PB), tem solução
para a falta de luz: a troca do horário de verão pelo rodízio de
apagões.

Poder sem Pudor

Noé, o sobrevivente

Caro treinamento
Somente o treinamento do pessoal envolvido na operação dos
aviões não-tripulados custa R$ 1,9 milhão. O TCU examina
o contrato.
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As três pipas do vovô
- Amanhã é dia de que? – Meus filhos perguntam, os
três ao mesmo tempo.
- Amanhã é dia de vovô e vovó – Eu respondo.
Eles saem saltitantes pela casa brincando e gritando.
-EBA! Amanhã é dia de vovô.
Como é bom “ser” criança e esperar pela visita dos
avós no “mingo” (Domingo, dia dos avós). Uma semana eles vêem, outra nós vamos.
Neste dia, o vovô veio cheio de papéis, cola e tesoura. É dia de vovô e também de churrasco. OBA!
A surpresa do dia. O Vovô faria pipas para as crianças. Depois do churrasco, o vovô sentou, rodeado de
seus trinetos para confeccionar as pipas. Sentados lá na
garagem, ficaram a tarde toda fazendo uma pipa, enquanto ele resgatava gostosas memórias de sua própria
infância. Uma tarde não seria suficiente para as três pipas. Mas a diversão já estava preparada. Só faltava o
vento!
Cadê o vento?
Naquela tarde muito quente de verão não tinha vento,
mas não impediu que a turma se divertisse da mesma
forma. Foi preciso mais um domingo para o término
das pipas. E o tão esperado dia de vento apareceu, afinal. Munido das três pipas, dos trinetos e eu, com a
câmera a tira colo, vovô partiu para o que seria a nossa
aventura dominical. Chegamos de mansinho naquela
praça no final da tarde. Havia crianças brincando de
bola, casais tomando chimarrão, crianças no balanço,
outros exercitando-se. Talvez, chovesse. Talvez ventasse. Estava estranho. A principio, nenhum vento, para a
tristeza das crianças. O vovô meio desapontado olhava
para as nuvens. De repente, uma brisa o animou. Ele
disse:
- Olha o vento! – Correu para o carro e buscou as
três pipas.
Elas teimaram um pouco, mas subiram. Aos poucos
as crianças pegaram o jeito. Corriam pela grande praça,
enquanto as pipas voavam chamando atenção do restante das pessoas. Aos poucos outras crianças foram
surgindo e querendo experimentar, crianças, talvez,
sem um avô maravilhoso como este que confeccionava
pipas.
De longe, sentada no banco eu registrava os momentos com todas as fotos que podia. Meu pai ao lado dos
netos e rodeado de crianças de todas as cores. Agradeci
pelo momento tão maravilhoso desfrutado ao lado de
meu pai e meus filhos trigêmeos.
Uma brincadeira quase tão rara nas nossas praças de
cidades grandes com pais e avôs ocupados. Uma brincadeira gostosa num lindo final de tarde de verão coroada pelos raios de um por de sol igualmente raro.
Como é bom “ter” crianças e viver toda esta alegria.
Por isso, não me canso de agradecer:
-Obrigada.Viva o Vovô com suas três pipas!

A especialista
A subsidiária Aeroespacial, da Elbit, acaba de assinar contrato
de US$ 14 milhões, sem licitação, para o projeto Remax, de
armas do Exército.

O amigo italiano...
O Ministério Público da Itália investiga o papel do ex-jornalista
Valter Lavitola, que está preso, no escândalo da venda de 11
fragatas da estatal Finmeccanica ao Brasil. O negócio foi de
€ 550 milhões.

...do ‘bunga-bunga’
Valter Lavitola, o ex-jornalista preso na Itália, acompanhou a
visita oficial do amigão Sílvio Berlusconi ao Brasil, em 2010,
quando promoveu “bunga-bunga” do premiê com brasileiras,
em São Paulo.

Noé era figura conhecida, no Rio Grande do Norte, por sua
capacidade de ficar bem com todos os governos. Não foi diferente no levante comunista de 1935, quando Giocondo Dias,
do PCB, ocupou o Palácio Potengi, sede do governo local,
enquanto Dinarte Mariz subia a serra, de Caicó para Natal. Uma
turba raivosa invadiu um jornal ligado ao governo, disposta a
empastelar tudo, e, lá, encontrou o inefável Noé.
- Afinal, com quem você está? – gritou um manifestante.
- Estou com Deus... ofende? – respondeu baixinho, com
olhar de súplica.
Escapou, mais uma vez.

ACADEMIA
KOMEIKAN
Rua Vicente de Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Encontro regional de prefe
Por Devair G. Oliveira

Visando à transição municipal, os novos prefeitos
eleitos da região, vereadores,
assessores, advogados, servidores municipais e técnicos
participaram, na tarde do dia,
22 do Encontro Regional de
Prefeitos e Vereadores Eleitos, que aconteceu no salão
de eventos do Manhuaçu
Center Hotel. Organizado por
Mauro Bomfim Advocacia
& Consultoria Jurídica S/C e
o escritório Luiz Amorim &
Advogados Associados.
O advogado Luiz Amorim,
abriu os trabalhos agradecendo a presença de todos. Em
seguida, o auditor do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais, Marcone Augusto
Castro Braga, ministrou palestra sobre o tema: “Encerramento de mandato: Controle
Interno e Contas Públicas”.

Marcone, destacou aspectos macroeconômicos e
financeiros dos restos a pagar, detalhou o momento de
transição e falou da importância de manter o equilíbrio das contas públicas, no

fim do mandato. Finalizando o auditor participou do
debate respondendo perguntas dos novos gestores,
vereadores e funcionários
sobre a gestão pública dos
municípios.

“Nós já nomeamos a nossa
comissão o prefeito Adejair
Barros também nomeou a parte
do executivo já estamos em andamento, e há alguns documentos que já foram entregues e
outros ainda serão entregues na
medida de um calendário estabelecido entre as duas equipes
para que nós possamos fazer
um diagnóstico para podermos
tomar consciência e conquistar
o município para a posse”.
Manhuaçu precisa organizar
forças para buscar no governo
estadual e federal recursos e algumas mudanças nas leis para
beneficiar a região, hoje as metrópoles são beneficiadas por
leis específicas que gera uma
infinidade de normas que beneficiam a população além das
verbas pré-definidas existem o
diferencial nas linhas telefônicas que são todas consideradas
locais não incidindo tarifas interurbanas, por exemplo, uma
ligação telefônica de Manhuaçu para Reduto.
Considerando-se que presente as cidades não estão isoladas,
mas obrigatoriamente estabelecem relações com outras, pode-se perceber uma nova classificação e uma hierarquia entre
diversos centros urbanos. Para
isso, leva-se em conta, sobretudo, a importância e a influência econômica que uma cidade
exerce em sua relação com as
outras.

Assim, pode-se falar em metrópoles nacionais, como São
Paulo e o Rio de Janeiro; metrópoles regionais, como Recife e Porto Alegre; em centros
regionais, como Governador
Valadares, ou Vitória da Conquista, no sul da Bahia; ou em
cidades polos regionais como
Manhuaçu, que constituem a
grande maioria das cidades de
qualquer país.
No estudo das cidades, deve-se levar em consideração dois
fenômenos que permitem estabelecer outras possibilidades
de classificação. Em primeiro
lugar, deve-se saber que a expansão horizontal de uma cidade (a área efetivamente ocupada) pode fazer com que ela
se junte e misture a outro sítio
urbano, de modo que seus limites geográficos mal podem ser
distinguidos.
A esse fenômeno dá-se o
nome de conurbação e é ele
quem gera as metrópoles, ou
seja, a união de várias cidades que funcionam, na prática,
como uma única cidade. Diversas capitais brasileiras já passaram pelo fenômeno e constituem regiões metropolitanas,
embora a metrópole brasileira
por excelência seja a Grande
São Paulo, cujo núcleo é formado por São Paulo/Capital
e o ABCD (Santo André, São
Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e

Rio Grande da Serra), embora
conte, em seu total, com 39 cidades.
A preocupação com a realidade da saúde em Manhuaçu,
uma vez que a cidade conta
com aproximadamente 85 mil
habitantes e atende em seu sistema de saúde, cerca de 200 mil
pessoas, pois as populações de
mais de 30 cidades circunvizinhas recorrem ao município de
Manhuaçu, para atendimento
médico”. *Manhuaçu, embora
seja uma cidade, tem uma demanda assustadora em várias
áreas da sociedade, inclusive na
saúde, digna de uma metrópole,
se Manhuaçu tem ônus de uma
metrópole, por que não fazê-la
uma Região Metropolitana?
Seria mais do que justo – juridicamente falando – e legal,
se Manhuaçu colhesse o bônus
também, de uma metrópole.
*Grifo meu
Deu para perceber o claro
apoio que o prefeito Naílton
Heringer recebeu dos prefeitos
da região, se ele souber canalizar estas forças com certeza assume a cidade polo com
amplo apoio popular do povo
de Manhuçu e dos prefeitos
da região. Em nossa opinião o
prefeito deveria aproveitar essa
força e começar antes mesmo
da posse junto com a Comissão de Transição organizar um
Consorcio Intermunicipal de
Prefeitos, para que logo após

Marcone Augusto Castro
Braga, ministrou palestra
sobre o tema: “Encerramento
de mandato: Controle Interno
e Contas Públicas”.

O prefeito eleito Nailton
Heringer que foi o anfitrião
da reunião também falou do
encontro “A reunião foi excelente, mostra que os novos
prefeitos e vereadores que
aqui estiveram estão preocu-

pados com os seus mandatos e estão de parabéns por
aqui estarem e muito mais os
nossos dois preletores, que é
o Dr.Mauro Bonfim e o Dr.
Marcone Augusto que nos
trouxeram excelentes infor-

mações para a fase de transição e para a questão do controle interno das prefeituras
que é o grande gargalo da lei
hoje, recebemos aqui informações muito importante”.
Disse Nailton

a posse ele já estaria bem encaminhado, sem o qual acreditamos que nada poderão fazer.
Nailton terá uma oportunidade
ímpar e acredito que chegou o
seu momento de colocar o que
aprendera nas escolas dominicais. Jesus criticou aqueles que
juram irresponsavelmente. Ele
disse: “Seja o vosso falar ‘sim,
sim; não, não’. O que passar
disso é de procedência maligna” (Mateus 5:37).
“Meu grande sonho é contar
com somatória de forças para
que nós possamos resolver
os nossos problemas que são
comuns e que Manhuaçu por
ser uma cidade polo é talvez

a maior responsável porque é
responsável na questão da saúde, mas eu creio que está precisando ter um novo paradigma
fazer outros esforços, a questão
do hospital, eu não abro mão
nós temos um grave problema,
a necessidade desse hospital
regional que eu sempre sonho
com ele porque o trauma aqui é
muito grande. Nós temos duas
rodovias aqui dentro, nós temos cidades acidentadas, grande frotas de veículos então nós
não podemos mais perder vidas
porque nós não temos como
responder. A questão do câncer
também, nós precisamos pensar porque é muito sofrimento
levar o doente fora, então isso
são assuntos, são demandas
clínicas que já estão com grandes problemas e as outras que
virão. Nós vamos abdicar um
grande hospital como temos ai
o Hospital César Leite, que é
um grande hospital, servindo,
atendendo mais outras clínicas. Aliás, pela população que
nós temos eu creio que de 3 a
5 hospitais não seriam demais
para Manhuaçu, um hospital
só não da conta mesmo, então
com isso nós vamos gerar emprego dentro da vocação nossa
que é a prestação de serviços.
Outra questão em torno disso
é a questão do lixo, cada vez
mais o meio ambiente está pedindo ajuda. Nós queremos
assumir, não só Manhuaçu e

os outros que ficarem a mercê
desse trabalho, nós queremos
ficar juntos. Os prefeitos estão
atentos a isso, ter novos modelos administrativos para que
nós possamos de fato sermos
parceiros para somar esforços
para resolver problemas e para
gerar novas oportunidades, nós
temos tanta coisa para trazer
do governo estadual e federal
mas só se nós estivermos juntos, porque juntos somos mais
fortes. Não vamos falar de uma
população de 85 mil habitantes
se tem outra de 15 outra de 30,
então vamos dizer que é uma
população estimada de 300 a
500 mil habitantes de uma vez
e esse que é o sonho. Desejo a
todos que estiveram aqui uma
feliz transição, um feliz governo e nós aqui estamos atentos e
querendo realmente que todos
eles que não estiveram aqui
também e em breve que possamos estar juntos para negociarmos essas questões fazer
de fato aqui um pacto pela região da Zona da Mata de nosso
Leste de Minas que é como nós
chamamos aqui, pois nós somos a transição entre Zona da
Mata e Leste de Minas e essa
área da vertente do Caparaó vai
se tornar uma área forte e é esse
o nosso anseio porque ela tem
muitos recursos e tem recebido
muito pouco, como disse o Dr.
Mauro Bonfim, nós temos que
ir atrás do nosso molho”.

Naílton Heringer falou da comissão de transição de Manhuaçu
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eitos e vereadores eleitos
Entrevista com advogado Mauro Bomfim

Jornal das Montanhas –
Como o Sr. avalia esse encontro?
Dr. Mauro Bonfim – É
uma avaliação altamente
positiva, a região de Manhuaçu sai na frente em
Minas Gerais com esse Encontro Regional de Prefeitos Eleitos e é um encontro
que servirá para um diagnóstico agora imediato da
situação, o “raio-x” das prefeituras já começa a ser feito
pela comissão de transição
e prefeitos que irão assumir
dia primeiro de janeiro. E
nós esperando dos atuais
prefeitos a consciência republicana, uma consciência
patriótica e cívica de permitir
amplamente e livremente o
trabalho da comissão de transição que tem o direito posicional de ter acesso às contas públicas e aos projetos e
programas da administração

municipal
consideramos
esse encontro altamente positivo, reuniu grande público
de prefeitos eleitos, prefeitas, assessores, todos aqueles
que estão pensando em uma
nova gestão moderna e eficaz e começando a trabalhar
imediatamente.
JM – A Comissão de
Transição ainda é nova que
paralelo o Sr faz antes e
depois de 2002?
Dr. Mauro – Veja bem,
o ano de 2002 foi decisivo
porque foi o momento em
que o ex-presidente Fernando Henrique pela primeira
vez na história republicana
recente possibilitou a Comissão de Transição permitindo, abrindo o ministério,
os órgãos federais para o
então presidente eleito Luiz
Inácio Lula da Silva. A partir
do ano de 2002 houve uma
lei federal regulamentando

a Comissão de Transição e
hoje o estado de Minas Gerais através da constituição
estadual já abrigou essa comissão no texto da Constituição Mineira, não é mais
uma simples faculdade, hoje
é uma obrigação legal permitindo o trabalho da Comissão
de Transição.
JM1 – O que mais o Sr
gostaria de acrescentar em
suas considerações finais?
Dr. Mauro – Eu gostaria de desejar uma excelente gestão para os prefeitos
eleitos que trabalharão em
um clima de dificuldades
pela concentração excessiva de recursos nas mãos do
Governo Federal, é preciso
ter planejamento, é preciso
ter criatividade para atender
as políticas públicas, para
atender até demandas que
são dos estados, até mesmo
a questão da manutenção

da Polícia Militar, Policia
Civil e outros que o estado
transfere, é necessária muita criatividade dos prefeitos
eleitos diante de tantas obrigações com a receita tão baixa, e é sim necessário muita
criatividade e também fazer
parcerias, eu creio que também não só fazer parceria
de convênios com o Governo Estadual e Federal e para
parcerias público-privadas,
para resolver, por exemplo,
os problemas do lixo urbano
que é uma questão importante para a vida no planeta,
transformar essa tonelada de
lixo em adubo para retornar
para as praças, em fibra de
carbono para transformar
em energia, enfim, que fique aqui lançada essa grande
missão, essa grande tarefa
dos novos prefeitos que terão
criatividade para conduzir de
forma produtiva.

Advogado Mauro Bomfim, fala aos
novos eleitos métodos de transição

Advogado Luiz Amorim presidente de um dos partidos que apoiou Nailton
O advogado Luiz Amorim
falando a reportagem do Jornal das Montanhas fez uma
avaliação da reunião realizada
dia 22 com os prefeitos eleitos
em 7 de outubro de 2012 , “
Nós estamos vivendo um momento muito difícil, uma transição, a legislação a cada dia
que passa se aplica ainda mais
e dificulta mais o trabalho dos
administradores públicos, e
às vezes esses administradores vivem da festa, da vitória
e esquecem-se de trabalhar,
a intenção desse curso é exatamente essa, alertar os administradores das suas responsabilidades. Nós estamos tendo
essa dificuldade de alertar os
administradores públicos de
suas responsabilidades. A Comissão de Transição, como o
Dr. Mauro falou muito bem,
desde o governo do ex-presidente Fernando Henrique
é uma obrigação e o prefeito
tem que ceder esse espaço. A
função da administração da
comissão não é legislar pelo
prefeito, não é governar pelo
prefeito, é pegar dados, é munir o novo prefeito de dados.
O que está acontecendo em
algumas cidades é que o chefe
está sendo demitido, a comissão não está trabalhando direito, a comissão tem o poder
de levantar dados para ajudar

no governo. Hoje como vocês
viram a responsabilidade do
controle interno que nós vemos em prefeituras é um cargo
em segundo plano para prefeitos que acham que não tem valor nenhum, mas é o segundo
administrador do município,
então tem que ser uma pessoa
realmente comprometida com
a administração, que ame seu
município, ter amor à administração para fazer um trabalho
sério, coerente e que vá ajudar
ao prefeito administrar bem.
Segundo Dr. Amorim um
prefeito administra uma cidade da qual ele não é dono
o que faz com que ele deve
administrar com lisura e humildade uma vez que precisa
de todo o povo para governar
bem “Olha, o mundo está modernizando, depois que inventaram o computador acabou o
rolo, acabou a falcatrua, hoje
só apertando um botão em
Brasília eles já sabem mais da
nossa vida do que nós mesmos
aqui no interior. Com a lei de
2002 veio a transição com
Fernando Henrique Cardoso,
desde então o Brasil está mudando, e as urnas nessa eleição
agora mostraram isso, o povo
está instruído, você vai a uma
zona rural por mais simples
que seja um casebre já tem
um computador e uma para-

Prefeita eleita de Manhumirim Darci e Nailton Heringer
prefeito eleito de Manhuaçu marcaram presença no
Encontro Regional

bólica, o povo já sabe os seus
direitos, o administrador tem
que saber disso, estar ligado.
Ele administra aquela cidade
que não é dele é do povo, pois
ele recebeu um aval do povo
para governar durante 4 anos.
É assim que tem que ser feito,
tem que agir, com lisura, seriedade, competência, honestidade, hoje é muito fácil você
detectar, o portal da transparência está aí e tantas outras
condições da população. Você
vai à internet e pega todos os
dados do município, o que re-

cebe o que ele faz e o que ele
não faz. Existe um ditado que
diz que o bandido tem que
ser honesto até por esperteza,
então o prefeito tem que ser
honesto, se ele rouba todos
vão ficar sabendo, ele não vai
conseguir enrolar o povo tanto tempo, pode até fazer um
ato ou outro desonesto, mas
garanto que não é o melhor.
Ele tem que se reciclar, buscar
informações, ser humilde, sabendo que ele não é o dono e
saber que ele precisa do apoio
de todos”. Relata o advogado

Advogado Luiz Amorim, Prefeito eleito de Manhuaçu Nailton
Heringer e advogado Mauro Bomfim

Luiz Amorim
Quanto à transição de
mandato em Manhuaçu considerou que está sendo feita
da melhor maneira possível
com transparência o prefeito
Adejair Barros colocou-se a
disposição, não está medindo
esforços e não está deixando
de fornecer qualquer informação e a comissão tem o intuito
de ajudar o prefeito Nailton
Heringer que receberá a prefeitura a partir de janeiro.
Para Dr. Amorim o administrador público tem que ter,

sobretudo humildade para
governar, “tem um ditado que
diz o seguinte: “A humildade
abre todas as portas”, e eu não
tenho dúvida disso, ele tem
que ouvir as pessoas, tudo
bem que a decisão final é dele,
mas ele tem que saber o desejo da população, não tenho dúvida nenhuma que a sabedoria
do povo nos ensina coisas realmente maravilhosas basta o
prefeito querer ouvir, se lembrar do recado das urnas que
foi através dela que chegou ao
poder”. Concluiu Amorim
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ENTRETENIMENTO

Áries 21/3 a 20/4 - Um novo projeto financeiro ganhará
força no início da semana. Aproveite de segunda até a
manhã de quarta para aquecer negócios, antecipar compras de fim de ano e planejar investimentos. Na quarta, as
comunicações estarão abertas. O que estava emperrado
começará a andar, principalmente em assuntos ligados a
viagens, processos jurídicos, pendências com irmãos e
documentos. No amor, a estabilidade dependerá do respeito
aos seus desejos e necessidades.

O gaúcho e o mineiro
O gaúcho diz ao mineiro:
- Na minha terra só tem macho.
O mineiro responde:
- E na minha tem macho e fêmea. Está
bom demais.

Touro 21/4 a 20/5 - Aproveite o início da semana para
cuidar da sua imagem e prestígio. Ficará mais poderosa,
com Lua Cheia em seu signo, da segunda a manhã de
quarta. Empatia e sensualidade marcarão um novo encontro
que despertará fantasias românticas. A quarta será um ótimo
dia para comprar presentes lindos e criativos. Amor em alta!
A vida sexual ficará mais quente com suas iniciativas. Uma
viagem a dois criará um clima excitante na relação íntima.

Bêbado no médico
Um bêbado foi a uma consulta em um
médico muito bom e então o médico
pensa em tirar toda informação necessária. Terminados os exames clínicos
o médico perguntou…
- O senhor bebe?
E o homem sem pensar duas vezes
- Pode colocar duas doses!

Gêmeos 21/5 a 20/6 - A Lua Cheia apontará sonhos
e inseguranças, a semana começará com distrações e
devaneios. A partir de quarta, Lua em seu signo trará mais
animação e boas novidades. A noite de quarta reserva
momentos especiais no amor. Arrase no visual: Vênus em
harmonia com seu signo destacará sua beleza, brilho e sensualidade. Se estiver só, poderá se apaixonar novamente,
não faltará sedução em novos encontros. O assunto “filhos”
cobrará uma avaliação mais profunda.

Três irmãos

Câncer 21/6 a 22/7 - Vida social intensa, nesta Lua
Cheia, também poderá ser cansativa. Encontre um ponto de
equilíbrio entre suas necessidades íntimas e as solicitações
externas. Se estiver em busca de trabalho, comunicações
e contatos ficarão mais fáceis nos próximos dias. No amor,
planos em comum para o futuro serão motivadores. Aproveite para expressar seus sentimentos mais profundos e
fortaleça um vínculo especial em sua vida.

Eram 3 irmãos: o Pum, o Calaboca, e
o Respeito. O Pum cometeu um crime e
foi preso e o Calaboca e o Respeito foram
soltá-lo da cadeia. O Respeito tinha medo
da delegacia e então ficou na esquina e o
Calaboca entrou. O delegado logo perguntou… - Qual é o seu nome: - Calaboca. - Uai. Cadê o Respeito? - Ficou na
esquina. - O que você veio fazer aqui? Soltar o Pum.

Leão 23/7 a 22/8 - Casa e família cobrarão um compromisso maior, aproveite os próximos dias para fortalecer suas
bases afetivas e estruturas de apoio. A Lua Cheia iluminará
caminhos para construir um futuro com mais segurança.
Bom período para pensar no plano de carreira, explorar
talentos e investir no seu desenvolvimento. Uma paixão
momentânea promete mais prazer e inspiração para a vida.
Criatividade e poder pessoal em alta!

Quase todos os dias...
O velhinho de 78 anos voltou da viagem de lua-de-mel com a moça novinha
e o amigou perguntou.. - Então, como
foi a lua-de-mel??? - Ótima!!! – responde o velhinho. O amigo insiste: – E o
sexo, como foi??? - Fizemos quase todos os dias!!! - Como assim, quase todos os dias??? - É isso mesmo: quase
fizemos na segunda, quase fizemos na
terça, quase fizemos na quarta..

Dor na perna
O velhinho foi ao médico reclamar
da dor na perna direita. O médico o
examina, examina e não acha nada de
errado… - A sua perna não tem nada
– conclui. – Está perfeita! - Então, por
que é que dói? - Deve ser por causa da
idade! - Como é que a outra também tem
a mesma idade e não dói?

CURIOSIDADES
Hábito de fumar foi levado dos índios
norte-americanos para a Europa por um
inglês - O hábito de fumar foi adquirido dos
índios norte-americanos pelos colonizadores
ingleses. Foi levado à Inglaterra por Walter
Raleigh e dali se difundiu pela Europa. Conta-se que um criado, ao ver Raleigh soltando
fumaça pela boca e pelo nariz, jogou-lhe uma
jarra de cerveja, pois pensou que estivesse
prendendo fogo.
Primeira lei de trânsito limitava a velocidade em 10 km/h - A primeira lei de trânsito
chamava-se Lei da Bandeira Vermelha e foi
promulgada em 1836, na Inglaterra. Além de
limitar em dez quilômetros por hora a velocidade máxima, obrigava a que o carro fosse
precedido por um homem portando uma bandeira vermelha para alertar os pedestres, a no
mínimo 60 metros de distância.
Bendito seja: Bento, Benedito, abençoar,
bênção e bendito têm a mesma origem: a expressão latina, benedictus (dizer bem). O elemento “dictus” é uma forma do verbo dicere
(dizer) aí usada com sentido sagrado, correspondendo à idéia de profetizar bom futuro.

HORÓSCOPO

SETE ERROS

Virgem 23/8 a 22/9 - Emoções positivas atrairão novas
chances para o amor. Aproveite a Lua Cheia para decidir
uma viagem ou para se comunicar com amigos de longe.
No amor, mais diálogo e compreensão. O tom das conversas ficará mais sério nos próximos dias que também
serão favoráveis para tratar de documentos e melhorar o
desempenho nos estudos. Assuntos domésticos e família
cobrarão um pouco mais de paciência.
Libra 23/9 a 22/10 - Conversas íntimas renovarão os
sentimentos e manterão o astral am alta. As comunicações
estarão aquecidas. Bom período para impulsionar contatos,
estudos e atividades comerciais. No trabalho, informações
desorganizadas ou falta de planejamento poderão afetar
sua produtividade. Evite atrasos e acúmulo de tarefas, nos
próximos dias. Acerto de documentos favorecerá viagens
e planos de expansão. Aposte numa mudança de visual.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Emoções fortes e mais romantismo marcarão esta Lua Cheia na sua área afetiva. Talvez
seja o melhor momento do ano para acertar diferenças,
realizar sonhos e aumentar a satisfação na vida íntima. Os
próximos dias prometem sensibilidade amplificada e maior
poder de decisão. Aproveite para determinar objetivos de
longo prazo. Mudanças no projeto de vida trarão novas
responsabilidades e resultados financeiros positivos.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Os próximos dias prometem
mais entusiasmo no trabalho e nas atividades cotidianas.
Bom período para cuidar da saúde e do seu equilíbrio. Sonhos da vida familiar ganharão maior riqueza de detalhes.
Aproveite a entrada de Mercúrio em seu signo para traçar
objetivos pessoais e impulsionar novos projetos. Marte
que também transita por seu signo acelerará a velocidade.
Seu poder de conquista estará em alta! Um novo romance
poderá começar como amizade.
Capricórnio 22/12 a 20/1 - Contatos profissionais abrirão
novas portas na carreira. Siga sua intuição para encontrar
as pessoas certas. Amigos experientes contribuirão com
o seu desenvolvimento. Mas os próximos dias poderão
ser cansativos, encontre tempo também para relaxar e
recuperar suas energias. No amor, a Lua Cheia promete
mais paixão, prazer e confiança no futuro. Conversas
emocionadas esquentarão o clima da vida íntima.
Aquário 21/1 a 19/2 - Os próximos dias serão de alívio.
Saturno e Sol na sua área da carreira garantirão o sucesso dos emprendimentos. Aproveite as boas notícias para
comemorar suas conquistas com programas gostosos com
amigos e mais horas de descanso. A Lua Cheia fortalecerá
a autoestima e criará um clima carinhoso na vida íntima.
Investimentos na casa trarão mais conforto e bem estar.
Se estiver só, uma nova amizade poderá dar em paixão.
Peixes 20/2 a 20/3 - Objetivos profissionais e plano de
carreira ficarão mais definidos. Se estiver em dúvida entre
dois caminhos, a intuição será uma bússola precisa. Aproveite a Lua Cheia para ampliar contatos e comunicações.
Novos estudos trarão entusiasmo e ótimas perspectivas
para o futuro. No amor, a ansiedade por mudanças
provocará instabilidades. Mantenha sua privacidade. A
interferência de outras pessoas poderá ser prejuducial
à vida íntima.
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Confira a lista dos novos prefeitos eleitos no 2º turno
Belém...............................Zenaldo Coutinho (PSDB)
Curitiba (PR)............................ Gustavo Fruet (PDT)
Vitória (ES).......................... Luciano Resende (PPS)
Cascavel (PR)............................ Edgar Bueno (PDT)
Niteroi (RJ)............................... Rodrigo Neves (PT)
Cariacica (ES)......... Geraldo Luzia, o juninho (PPS)
Blumenal (SC)............ Napoleao Bernardes (PSDB)
Ponta Grossa (PR).................. Marcelo Rangel (PPS)
Belford Roxo (RJ).......... Denni Dauttmam (PCdoB)
Campo Grande (MS)................. Alcides Bernal (PP)
Vila Velha (ES)..................Rodiney Miranda (DEM)
Florianópolis (SC)............ César Souza Júnior (PSD)
Juiz de Fora (MG)...............Bruno Siqueira (PMDB)
São Gonçalo (RJ).......................Neilton Mulim (PR)
Volta Redonda (RJ)............................. Neto (PMDB)

CANTINHO DE FÉ
por

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

Sorocaba (SP)...............................Pannunzio (PSDB)
Diadema (SP)............................ Lauro Michels (PV)
Nova Iguaçu (RJ)................Nelson Bornier (PMDB)
São Luiz (MA)........ Edivaldo Holanda Júnior (PTC)
Guarujá (SP)....................... Edivaldo Holanda Junior
Natal (RN).............................. Carlos Eduardo (PDT)
São Paulo (SP)...................... Fernando Haddad (PT)
Campinas (SP)....................... Jonas Donizette (PSB)
João Pessoa (PB)..................... Luciano Cartaxo (PT)
Cuiabá (MT)............................ Mauro Mendes (PSB)
Fortaleza (CE).......................Roberto Cláudio (PSB)
Manaus (AM)..........................Artur Virgílio (PSDB)
Porto Velho (RO)..................Dr. Mauro Nazif (PSB)
Teresina (PI)........................... Firmino Filho (PSDB)

Deputado Doutor Wilson
Batista recebe medalha
Santos Dumont

Filmou a própria morte

Há alguns anos, os telejornais norte-americanos deram
a notícia da tragédia que aconteceu a um homem. Ele
gostava muito de paraquedismo. Não era novato na coisa.
Na verdade, já tinha até alguma experiência. Planejou
com os amigos que saltariam certo dia, filmando toda a
emoção das alturas.
Os amigos concordaram e, no dia combinado, lá estavam
todos. Eles saltariam primeiro, enquanto ele ficaria filmando tudo. Por fim, ele próprio saltaria. E assim fizeram. Os
amigos saltaram, um por um. O homem filmava tudo. Por
último, ele próprio saltou, com a câmera ligada, filmando
todos os amigos bem abaixo.
Seria uma história de filmagem como outra qualquer, não
fosse um pequeno detalhe: o homem esquecera de levar
o paraquedas. E só se deu conta disso, quando já estava
em pleno ar. Foi assim, em pânico e em queda livre, até
chocar-se contra o solo. Levou a câmera filmadora, mas se
esqueceu do paraquedas. Foi a grande manchete de todos
os telejornais daquele dia.
O mesmo se dá com muita gente neste mundo. Vive
valorizando o supérfluo e se esquece do essencial. Ocupa-se do periférico e não percebe que deixou de lado aquilo
que é central. Ao celebrar os enfeites, ignora o vital. Foi
o que Jesus disse a Marta: “Marta, Marta, estás ansiosa
e perturbada com muitas coisas; entretanto, poucas são
necessárias, ou mesmo uma só” (Lc 10.41,42).
Os homens improvisam várias maneiras de serem salvos.
Alguns supõem que a caridade seja meio de salvação. A
caridade é bela e recomendável. Faz bem a quem dá e talvez mais ainda a quem recebe. Mas dar esmolas também
não salvam. Orações (At 10.1-6), lágrimas (Hb 12.16-17),
remorso, jejuns, penitências, autoflagelos... nada disso
conduz a alma para o céu. Na vida espiritual, TODOS
precisamos de Jesus. Sem Ele, “ninguém vai ao Pai” (Jo
14.6c). Sem Jesus, ninguém se salva, do mesmo modo
que sem um paraquedas ninguém deve saltar de um avião.

O

presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
deputado Dinis Pinheiro (PSDB), participou na
sexta-feira (26/10/12) da
entrega da Medalha Santos Dumont, em solenidade
realizada na Fazenda Cabangu, em Santos Dumont
(Zona da Mata). A medalha
é considerada a segunda
comenda mais importante
concedida pelo Governo do
Estado e a entrega foi presidida pelo governador Antonio Anastasia.
Foram agraciadas este ano
123 personalidades, entre políticos, empresários, secretários, militares, pesquisadores
e artistas que contribuíram em
suas áreas de atuação para o

desenvolvimento de Minas e
do País. O vice-governador,
Alberto Pinto Coelho, e o presidente da ALMG agraciaram
os homenageados da comenda no Grau Prata, entre eles
três parlamentares estaduais.
Foram condecorados a deputada Luzia Ferreira (PPS), o
deputado Doutor Wilson Batista (PSD) e o deputado Fred
Costa (PEN), que não participou da solenidade.
A comenda é dividida ainda nos Graus Ouro e Bronze
e foi criada em 1956 pela
Lei 1.493, em comemoração
ao primeiro voo do 14-Bis,
em 23 de outubro de 1906,
em Paris. O presidente da
Assembleia é o presidente
do Conselho Permanente da
Medalha.
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Tri-Objetiva - 20
Celso de Medeiros Costa (*)

Alegria! Alegria!! Alegria!!!
1- Essa alegria é convertida da tristeza?
2- Ela não será nunca tirada, com certeza??
3- E, ainda, será completa, outra grande beleza???
1 - Convertida – § Jesus Cristo, o
Sol da Justiça, traz salvação nas Suas
asas (Malaquias 4.2a). Ele, Sol Especial, tem “asas especiais”, e, a Salvação
especial; daí, o salvo ou convertido sair
e saltar como bezerro livre do curral
(parte b do versículo 2), ou, com alegria especial. Ele, o caminho, a verdade e a vida (João 14.6), ou – como ensinou o
estudioso que passou por nossa região, Stuart E. MacNair, no
A Bíblia Explicada – caminho verdadeiro e vivo (explico: não
uma departamentalização grega de caminho & Cia. isolados,
mas, o todo hebraico da verdade), Ele que é a verdade, e que
gosta tanto dela, várias vezes introduzia Seus ensinos com a
expressão “Em verdade, em verdade vos digo”, para destacar a
verdade. § Como este ensino: “vós ficareis tristes, mas a vossa
tristeza se converterá em alegria” (João 16.20b). § O convertido tem a alegria, ex-tristeza, que é o 2º gomo do fruto do
Espírito Santo, ficando atrás só do amor, o primeiríssimo lugar
(Gálatas 5.22-23a). Jesus ilustrava bastante Seu ensinamento;
pensando, especialmente, na Sua época, sem nossas maternidades, falou que a grávida ficava triste, mas, depois que o bebê
chegava, ficava alegre (João 16.21). O salvo nasceu de novo,
no sentido espiritual (leia todo capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme a narrativa de João!), e, como convertido,
tem essa alegria!! Ele e a tristeza, eis, agora, dois ex.., ou melhor, dois convertidos!!!...
2 - Definitiva – § Jesus ainda falou que “o
vosso coração se alegrará, e a vossa alegria
ninguém poderá tirar.” (João 16.22b). Além de
ser alegria convertida, é definitiva, pois ninguém a tira do salvo (nem o tira perdido!), pois
não se consegue arrombar o coração habitado
pelo Espírito Santo, que faz deste até santuário
(1ª aos Coríntios 6.9), e coloca alegria de forma definitiva!!! § A alegria chega no Kit que
tem o amor em 1º lugar, como vimos em Gálatas 5.22-23a. §
Aliás, quando O Espírito Santo chega com Sua Mudança, que
faz mudança em nós, Ele traz muitas cousas definitivas.
Paulo escreveu que estava “bem certo” que nada e ninguém
pode nos separar do amor de Deus (Romanos 8.38,39), logo,
não tem ladrão para roubar nossa alegria.
3 - Integrativa – § Jesus Cristo, finalmente,
falou para que a nossa “alegria seja completa”
(João 16.24, in fine). § É mais completa que a
alegria da mãe, ou, mesmo avó, realizada com
filhos ou netos que se amontoam sobre ela,
que até os puxa, e solta amor como que pelo
ar, contagiando, a cores, o local. § É alegria
íntegra, integral, integrada, integradora, integrativa – e interativa –, pois, ela, juntinha ao
capitão amor, ajuda-o a capitanear paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. § É
uma alegria diferente, que já tínhamos de ter dito bem acima –
mas, que dizemos em tempo! –, e que supera as outras alegrias,
ainda não convertidas, portanto ilusórias; não definitivas, pois
são passageiras; e que não são completas, já que ilusórias...
1- Aliás, é ex-tristeza que superou o sentimental!
2- Ainda, é moradora não visitante, mudando o temporal!!
3- Agora, ela pode ser, assim, interativa,
ou, completa no essencial!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História
Eclesiástica.
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POLÍCIA

POLÍCIA

Colisão entre motos mata os dois pilotos na BR-262

Milton Rufino, 28 anos e Marcelo Rodrigues, 35 anos

PM de Rio Casca
apreende revólver

r

Equipe da Polícia Militar
de Rio Casca apreendeu um
revólver calibre 38 numa
residência na região central
daquela cidade na tarde de
quinta, dia 25.
Com mandado de busca
e apreensão, os militares
foram até a residência e fizeram uma busca minuciosa. No local, encontraram

um revólver escondido no
guarda-roupas.
O dono da casa alegou
que havia comprado a arma
de fogo de uma pessoa no
bairro Céu Azul, em Rio
Casca, por 1.200 reais.
O suposto vendedor não
foi localizado. O autor foi
encaminhado para a delegacia de Rio Casca.

No dia 18/10/2012 o
responsável pelo pátio de
veículos apreendidos em
Abre Campo verificou que
a motocicleta Honda CG
125, Titan KS, cor verde,
ano 2001/2002, placa GZR
5043, licenciada na cidade
de Pingo D água / MG havia
sumido do pátio. Imediatamente acionou a PM para
comunicar o fato, pois se
tratava de um veículo apreendido.
Sexta-feira (19), após denúncia sobre o paradeiro da
referida moto, a polícia militar deslocou-se para a Rua
Santo Antônio e ao realizar
a abordagem de um adolescente, este informou que
a motocicleta que estava
empurrando, seria a mesma

furtada do pátio credenciado do DETRAN em Abre
Campo, sendo ele e outro
menor os responsáveis pelo
furto.
O menor Informou ainda que vários outros menores entraram no pátio
e realizaram a retirada
de peças de outros veículos apreendidos. Em
diligência à residência
dos menores delatados,
foi encontrada a placa da
motocicleta furtada, duas
carenagens, um farol, um
sistema de freios, um guidão, um carburador e um
cano de descarga.
Seis menores infratores
foram apreendidos e encaminhados para Delegacia
local.

Moto furtada de pátio
credenciado é localizada
em Abre Campo

Dois motociclistas morreram num grave acidente no
km 31,5 da BR-262, no final
das descidas entre Manhuaçu e Reduto, no local conhecido como Pedro Mol.
O fato ocorreu por volta de
19:30 horas de sábado, 27, e
envolveu duas motocicletas.
Numa infeliz coincidência,
eles bateram de frente.
Segundo as primeiras informações, Marcelo Rodrigues de Oliveira, 35 anos
seguia sentido Reduto/Manhuaçu, pilotando uma moto
Honda CG Titan 150, placa
de Ipanema, tendo como
passageira Rosiane Maria
da Silva, 25 anos. No sentido contrário vinha Milton
Rufino da Silva, 28 anos,
também pilotando uma moto
Honda CG Titan 150, placa

de Reduto. As duas motos
chocaram-se de frente.
Marcelo e Milton morreram no local do acidente
com fraturas múltiplas no
crânio e em diversas partes
do corpo. Rosiane, esposa de
Marcelo, foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento
de Manhuaçu com fraturas e
escoriações.
Após os trabalhos do perito Bruno, os corpos dos
dois pilotos foram liberados
para o serviço funerário de
Manhuaçu. Marcelo era morador de Mutum e Milton de
Jaguaraí, distrito de Reduto.
Os policiais rodoviários
federais Sotti e Carlos Alfredo registraram a ocorrência.
A equipe do Corpo de Bombeiros era comandada pelo
Sargento Eduardo Dias.

Dois motociclistas morreram num grave acidente no km 31,5
da BR-262, no final das descidas entre Manhuaçu e Reduto,
no local conhecido como Pedro Mol.

Polícia apreende DVDS,
CDs, bonés e chip
PM de Caratinga desarticula furtado em Simonésia.
quadrilha que iria arrombar
o caixa eletrônico

Na madrugada do dia 25,
por volta das 02h30 durante o
patrulhamento, a Policia Militar conseguiu impedir a ação
de infratores que planejavam
arrombar o Caixa Eletrônico
na cidade de Córrego Novo.
Uma equipe de policiais
militares realizavam o patrulhamento pela Rua Padre
Caetano Campos, centro da
cidade, quando avistaram dois
indivíduos que caminhavam e
estavam próximo a cidade de
Córrego Novo e a um caixa
eletrônico do Banco Bradesco. Os indivíduos ao perceberem que seriam abordados,
fugiram para um matagal.
De imediato a Polícia Militar iniciou o rastreamento e
localizou próximo a uma bica
que fica na chegada da cidade
de Córrego Novo, uma motocicleta Honda XRE 300, cor
preta, placa NYD 7291 Ipatinga/MG, com 02 capacetes
abandonados.
Continuando o rastreamento, foi localizado o suspeito
Willian de Mello Pacheco de
27 anos que estava em outra
motocicleta Honda Tornado
XR 250, placa HHU 9784
Ipatinga, cor Laranja. Os infratores adesivaram a motocicleta com uma fita de cor
preta, provavelmente para que
não fosse possível identificar
a cilindrada da motocicleta,
bem como para dificultar a
identificação desta motocicleta em locais ermos e sem
luminosidade.
O outro individuo que estava na companhia de Willian
não foi localizado, porém já
foi identificado pela Polícia
Militar. Foi encontrado um pé

de cabra, próximo a Willian
que confessou que queriam
arrombar o caixa eletrônico.
Ao ser efetuada uma busca
pessoal no suspeito, foi localizado em um dos bolsos de
sua jaqueta, a quantia de R$
2.020,00 em dinheiro.
Todos os materiais foram
apreendidos juntamente com
as motocicletas que foram recolhidas ao pátio pelo guincho
credenciado, guincho car.
O suspeito Willian foi preso
em flagrante delito e conduzido a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado pelo crime de formação de quadrilha.
A 22ª Companhia de Polícia
Militar Independente realizou
o contato com o 14° BPM
em Ipatinga, onde os Militares foram até a residência do
Willian e conseguiram localizar 03 bananas de dinamites e
uma arma de fogo. Ainda há a
informação de que tem mais
03 indivíduos envolvidos
nesta ocorrência. A Polícia
Militar continua o intenso rastreamento, pois há a informação que tem mais 03 suspeitos
envolvidos.
Quem souber de alguma informação a respeito deste fato,
que denuncie pelo telefone
190 ou 33 3321-2302.
Materiais apreendidos:
01 pé-de-cabra
R$ 2.020,00 dois mil e vinte
reais
04 capacetes
01 moto HONDA XRE 300
placa: NYD 7291
01 moto HONDA XR250
TORNADO placa: HHU
9784
01 celular de marca NAVCITY

A

PM de Manhuaçu
apreendeu grande
quantidade de mercadorias furtada da loja
Distake Modas de Simonésia: 27 bonés de marca, avaliado em R$ 80,00
cada, um cinto marca Maresia no valor de R$ 69,00,
uma carteira marca Maresia no valor de R$ 50,00
e uma jaqueta Bad Boy
no valor de R$ 270,00. O
autor do furto confessou
que vendeu os materiais ao
autor Márcio pelo valor de
R$ 80,00, no Box de “Camelô” onde ele trabalha,
situado no Pátio do Terminal Rodoviário de Manhuaçu.
Quando o autor Márcio
percebeu os policiais vindo com o autor do furto em
sua direção evadiu em desabalada carreira, tomando rumo incerto. Na parte
da frente do Box do autor
Márcio foram encontradas
várias mídias (1048 DVDS
e 1112 CDS piratas), os
quais foram apreendidos

e segundo as testemunhas
arroladas, são comercializadas pelo valor de R$
3,00 ou dois por R$ 5,00.
Com a presença de testemunhas arroladas, inclusive o irmão e o sobrinho
do autor Márcio, foi procedida uma busca no interior
do Box, foram encontrados
22 bonés, os quais foram
reconhecidos pela vítima.
O restante do material não
foi localizado. Também foram apreendidos 23 Chips
da operadora TIM e 01
Chip da operadora Claro,
todos de procedência duvidosa, sendo que alguns
se encontravam com a embalagem violada. As testemunhas tentaram contato
telefônico com o autor, porém este se recusou a comparecer no local. O autor
do furto (menor infrator)
retornou para Simonésia
para confecção do REDS
pela PM daquela localidade. Toda a ocorrência foi
acompanhada pela vítima
e testemunhas.
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Drica Moraes diz:
“Graças a Deus, fiquei doente”

Catarina terá sua 1ª vez na Austrália
com japonês de 53 anos

Após vencer a batalha contra a leucemia, Drica Moraes afirma cheia de
orgulho que muita coisa melhorou em
sua vida. Apesar da fase difícil que
precisou enfrentar, ela se diz muito
mais fortalecida do que antes da doença.
“Graças a Deus, fiquei doente. A
gente tem de aproveitar situações
como esta para abandonar a negatividade, sair do sentimento de culpa”,
disse em entrevista à revista “Marie Claire”.
Novamente no ar em “Guerra dos Sexos”, a atriz disse
recentemente que estava animada para voltar aos folhetins. “Trabalho é uma parte da gente muito importante. Fazer uma novela me afirma novamente como profissional.”
Prestes a adotar o segundo filho, a global mostra que a
vida seguiu em frente mesmo. “Canalizei minha energia
para o que é importante. Estou focada no que me faz feliz.

O japonês identificado como Natsu, que arrematou a virgindade da
brasileira Ingrid Migliorini, a Catarina, tem 53 anos e vive em Tóquio.
A informação foi confirmada pelo diretor do documentário Virgins Wanted, o australiano Justin Sisely, que
promoveu o leilão. “Ele (Natsu) tem
uma quantidade enorme de dinheiro
e não quer ser descoberto”, comentou Sisely.
Natsu vai viajar à Austrália para
ter relações sexuais com Catarina, porque ele não gostaria
de ter uma equipe de filmagens acompanhando sua rotina
diária, em sua terra natal. “É compreensível”, avaliou Sisely. Mas o diretor do documentário pretende gravar imagens e entrevistas dos parceiros e dos virgens - além de
Catarina, a primeira vez do russo Alexander Stepanov foi
leiloada -, antes e depois da primeira vez, mesmo que seja
preciso esconder os rostos dos compradores.
A intenção de Sisely é promover um jantar para que os
parceiros possam se conhecer e conversar, antes do ato
sexual. “Definitivamente, vamos organizar um jantar e,
depois, eles vão para um quarto de hotel”, definiu. Nos
próximos dias, Catarina tem consultas marcadas com um
ginecologista e uma sexóloga. Os atendimentos também
serão filmados.
Na semana que vem, o diretor e os dois protagonistas do
filme estarão no Brasil para um trabalho, ainda mantido em
segredo por Sisely. “Só estamos esperando os vistos, mas
não posso dar mais detalhes porque é um contrato muito
bem pago que pede sigilo”, explicou. Eles devem ficar no
País durante uma semana. Assim, a primeira relação sexual
de Catarina deve acontecer somente na metade de novembro, depois que o grupo voltar à Austrália.
A virgindade de Catarina foi arrematada por US$ 780
mil, enquanto um paulista de 35 anos ofereceu US$ 3 mil
pela primeira relação de Alex. Porém, ele ainda pode perder a vez para a primeira mulher da fila, já que o russo,
que se declara heterossexual, estaria desconfortável com
a ideia de se relacionar com um homem. Os dois jovens
receberam ainda US$ 20 mil cada pela participação no projeto.

“Silvio Santos só tem um amigo”,
diz Gugu Liberato sobre ex-patrão
Em entrevista ao colunista Léo Dias, Gugu Liberato
afirmou que tinha uma mania esquesita quando era criança. Segundo o apresentador da Record, ele costumava andar em cemitérios: “Adorava andar nos cemitérios para
desafiar meu próprio medo”, revelou ele.

Ronaldo Ésper se irrita com pergunta e
abandona o “Programa da Tarde” ao vivo
O “Programa da Tarde” de
sexta-feira (26), na Record, recebeu como convidado o estilista Ronaldo Ésper.
Ele iria participar do quadro
“Alfineta ou Não Alfineta”, mas
acabou se irritando e abandonou
os estúdios da atração, ao vivo.
Tudo aconteceu quando o
apresentador Britto Jr. questionou Ésper sobre uma acusação que Clodovil Hernandes fez no passado, de que ele
teria roubado obras de arte na casa de amigos.
Ronaldo Ésper se assustou com a abordagem e perguntou onde havia sido noticiado essa informação. Ele ainda
disse estar extremamente chocado com a produção do programa, por ser chamado para passar um vexame desses.
Ele então pediu desculpas aos telespectadores e saiu do
palco, logo após dizer que iria analisar o que poderia ser
feito legalmente contra a atração.
Britto Jr. seguiu com o “Programa da Tarde” chamando
o quadro “Diário das Celebridades”.
Em tempo: A pergunta de Britto Jr. referiu-se a uma
acusação de Clodovil Hernandes, que morreu em 2009.
Em 2005, o estilista e apresentador disse em uma revista
que Ronaldo Ésper roubou obras de arte na Itália.
Ésper entrou com um processo na Justiça e venceu em
2010. Clodovil foi condenado a pagar R$ 5 mil de indenização por danos morais, pagamento feito através de seu
espólio.

Ator Ney Latorraca tem melhora
no quadro de saúde
Ney Latorraca tem melhora no quadro
de saúde, segundo informações do hospital. O ator permanece internado na Casa
de Saúde São José, na Zona Sul do Rio,
com diagnóstico de cálculo na vesícula.
Ele foi internado na sexta-feira (26)
e na próxima quarta-feira (31) está prevista a cirurgia para retirar o cálculo. Por
enquanto não existe previsão de alta.

Lindsay Lohan colecionaria
brinquedos eróticos
O hábito de colecionar objetos eróticos já
rendeu alguns constrangimentos a Lindsay
Lohan. Um deles ocorreu quando a atriz perdeu a chave do baú onde guarda seus “brinquedinhos” e teve que recorrer a um chaveiro
para abrir o esconderijo. Na ocasião, o rapaz
ficou espantado ao deparar com o arsenal da
estrela.
“Não é mais segredo pra ninguém que Lindsay mantém um baú em seu quarto cheio
de brinquedos eróticos. Um dia em que ela
perdeu a chave, e quase teve uma crise de
nervos. Lindsay ficou sem reação e começou
a mostrar ao chaveiro algumas das suas peças. Ele morreu de rir e foi embora rápido”,
contou uma fonte da revista OK.

Famosos e anônimos lamentam morte
de atriz: “descanse em paz”
Famosos, ex-colegas de trabalho,
fãs e admiradores anônimos lamentaram no Twitter a morte de Regina
Dourado. Lutando contra um câncer
de mama desde 2003, a atriz estava
internada há cerca de duas semanas.
Regina morreu por volta das 11h20
de sábado (27), no Hospital Portu-
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guês, em Salvador, na Bahia.
“Meu beijo pra família da Regina Dourado. Tenho certeza que ela está bem melhor agora! E que Deus possa
aliviar a dor dos que ficaram”, escreveu a apresentadora
Monique Evans em seu perfil no microblog. O ator Luis
Miranda também se manifestou: “meu eterno carinho e
saudade da amiga Regina Dourado. À família luz e vida,
que ela brilhe nos corações”, postou.
As atrizes Nívea Stelmann, Antonia Fontenelle e Fernanda Souza também foram ao Twitter falar sobre o assunto. “Que notícia!!! Triste mesmo”, postou Nivea. Fernanda
Souza declarou “axé e admiração” pela atriz e Fontenelle
engrossou o coro: “que Deus a tenha, amava a Regina”.

Cantor sertanejo abusa do álcool e
declara amor ao rock
Hudson, dupla de Edson,
protagonizou algumas cenas interessantes na noite
de segunda-feira (22), no
Festival Nacional da Música, em Canela (RS). Depois
de aparentemente ter bebido um pouco demais, ele
subiu ao palco, que recebia
a banda Detonautas, simulou movimentos de um guitarrista e fez um discurso de
amor ao rock. As informações são do colunista Leo Dias,
do jornal O Dia. Depois, o sertanejo teria tentado conquistar uma das apresentadoras do evento, sem sucesso. Já no
fim de sua “performance”, resolveu chamar o grupo Roupa
Nova ao palco, que negou o convite. No dia seguinte, o
cantor não apareceu em um jogo de futebol entre artistas.

Moacyr Franco afirma que Paula
Fernandes o sustenta, diz jornal
Em entrevista ao jornal O Dia, o cantor, escritor e ator Moacyr Franco afirmou que é sustentado pelo dinheiro que
Paula Fernandes manda para ele referente aos direitos autorais da música Ainda
Ontem, Chorei de Saudade, que a sertaneja tem no repertório de seus shows.
De acordo com a publicação, sobre o
assunto, Franco também comentou que
não costuma cobrar o dinheiro que lhe é de direito pela
autoria de suas músicas, que ainda hoje fazem sucesso
com outros cantores. Ele disse que apenas recebe o que
lhe mandam, mas que não discute nada.

Fim da linha: Marcos Palmeira e
Maria Paula terminam namoro
Apenas
três meses
depois de
serem vistos trocando
beijos
e carinhos
na pista de
dança, Marcos Palmeira e Maria
Paula já não
estão mais juntos. O motivo para o fim da relação ainda
não foi confirmado, mas de acordo com o jornal “Extra”,
a incopatibilidade de agendas e o gênio forte dos dois podem ser as causas.
Segundo amigos do casal, os atores estavam apaixonadíssimos. A primeira aparição pública como namorados
foi na festa do filme “E aí, comeu?”, em agosto deste ano.
Antes de assumirem o rolo, eles estavam tentando esconder o relacionamento por causa da filha da ex-casseta
com João Suplicy. Maria Paula e Palmeiras evitavam a
todo custo eventos sociais e os paparazzi.
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Lael Varella reúne com lideranças
dos partidos PPS, PSB, DEM e PSD

Deputado Lael reune com políticos do PPS, DEM, PSB e PSD

Por Devair G. Oliveira
Conversando com Lael
percebi nele boa vontade
em ajudar e dependendo das
conversas que com certeza
ocorrerão pode-se encontrar
um caminho que seja bom
para Manhuaçu, mas isso é
conversa para depois da posse do novo prefeito, e isso
dependerá de acordos e como
disse o novo prefeito eleito
Nailton Heringer, “eu agora
sou prefeito de todos”. Já o
deputado Lael Varella acena
com boa vontade em ajudar e
essa ajuda normalmente passa pela prefeitura.
“Ah, minha atuação será
no que Manhuaçu depender
de mim eu devo a Manhuaçu,
aqui eu consegui 15.000 vo-

tos, eu devo satisfação à cidade, além de eu ter ajudado
o Hospital César Leite com
verbas, eu também tenho que
procurar fazer tudo que puder
para o prefeito, porque o prefeito pode ter sido adversário
do meu candidato na eleição
mais não é meu adversário,
ele é um prefeito que foi escolhido pela maioria, mas
agora é prefeito de todos , o
povo escolheu então eu tenho
que dar todo apoio no que depender de mim”. Disse Lael
Varella. Ainda Lael falando a
nossa reportagem sobre a visita aos líderes dos partidos,
disse que tem um carinho
muito especial por Manhuaçu.
“Esta reunião foi uma
questão de solidariedade, a

luta e a bravura do Renato
da Banca nas eleições aqui
em Manhuaçu. Eu acho que
essa disputa que os partidos
oferecem aos candidatos a
prefeito, o povo tem todo direito de entre eles escolher o
melhor e o povo escolheu o
Nailton Heringer e eu acho
que agora terão todos que
unir mesmo aqueles que
faziam oposição deveriam
juntar e dar apoio ao prefeito
eleito, tem que ter harmonia,
compreensão porque a política é uma coisa interessante,
você tem que ter a disputa
antes da eleição, depois da
eleição todos devem trabalhar e ter união no espírito de
vontade de ajudar a cidade”.
Concluiu o deputado Lael
Varella

Dia do Evangélico é
comemorado em Manhuaçu

Com um grande trio
elétrico que cuidou da sonorização, e um bondinho
que levou idosos com dificuldades para caminhar,
foi realizado sábado 27 de
outubro a Marcha para Jesus. Milhares de pessoas de
todas as idades e de várias
igrejas evangélicas de Manhuaçu participaram da
comemoração do Dia do
Evangélico que acontece agora no último sábado
do mês de outubro, realizado pela Associação dos
Ministros Evangélicos de
Manhuaçu (AMEM), com
apoio da Prefeitura Municipal.
A concentração começou às 17 horas, na Praça
Cordovil Pinto Coelho. A
multidão percorreu várias
ruas de Manhuaçu durante a Marcha para Jesus.
Como já se tornou tradição os líderes param em
alguns pontos e pastores
intercedem a Deus pedindo bênçãos para a cidade,
no Centro, rodoviária, Coqueiro e Estádio JK, em
todos estes pontos pastores se reuniram para orar
e trouxeram mensagens de
agradecimento e súplica
a Deus, louvores durante
toda a caminhada. Este ano

A multidão percorreu várias ruas de Manhuaçu durante a
Marcha para Jesus.

entra para a história, pois
pela primeira vez um líder
evangélico que sempre participou da Marcha para Jesus teve momentos de sobra
para agradecer ele é o grande vencedor das eleições em
Manhuaçu Nailton Heringer
Presbítero e líder da 1ª Igreja
Presbiteriana de Manhuaçu.
O pastor Anderson sempre
zeloso pelas ordenanças de
Deus, sempre buscou fazer
cultos nas organizações que
tem maiores responsabilidades na direção da cidade, as
igrejas evangélicas oram o
ano todo pelas autoridades
constituídas, e agora Deus
coloca na direção da maior
cidade da região um evangélico. E este necessitará muito mais agora das orações de

todo o povo de Deus, pois
muito dele será cobrado.
Foi montado na Praça
Cordovil Pinto Coelho, uma
estrutura de som e iluminação de grande porte para receber as atrações musicais,
entre elas, Ministério de
Louvor da 1ª Igreja Presbiteriana e a grande atração
deste ano, o Ministério Toque no Altar.
O presidente da AMEM,
pastor Gilberto Onofre,
considerou a realização do
evento um grande sucesso.
“Esperamos que esta data
sirva para que todos tenham
um momento de reflexão
nas palavras de Deus. Foi
um dia realmente dedicado
a pregações e louvores ao
Senhor.”

