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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Igreja Presbiteriana celebra culto de
gratidão pelas eleições municipais

F

oi realizado dia 8 de novembro, na 1ª Igreja Presbiteriana de Manhuaçu culto de gratidão pelas eleições municipais de 2012 e intercessão pelos
eleitos, vários pastores de diversas denominações de Manhuaçu, o prefeito eleito Nailton Heringer que é presbítero da Igreja local juntamente
com o vice-prefeito Dr. Guliver e 13 dos 15 vereadores estiveram presentes e todos foram homenageados com um diploma de honra ao mérito e
receberam de presente uma Bíblia com uma dedicatória.

PÁGINAS 6 e 7

O povo quer saber para
onde foi tanto dinheiro
gasto na Feira da Paz
Há indícios de irregularidades
na Feira da Paz

PÁGINA 12

Gincana JCC 2012
foi um sucesso

PÁGINA 9
Capitão Luciano Reis, PM Legal, Cabo Knupp e Tenente Jésus

Justin Bieber e Selena Gomez, Geisy Arruda e Marcos Paulo
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EDITORIAL

Para muitos a Feira da Paz
foi uma afronta

Há de ter alguém com sensibilidade para dizer a verdade que tanto o povo
de Manhuaçu precisa e infelizmente nos últimos tempos as informações são
desencontradas e às vezes distorcidas e tendenciosas, queremos levar a boa
informação aos leitores. Dizer que a Feira da Paz foi sucesso sem dizer em
quais condições foi organizada e o custo de tal farra com o dinheiro do povo
é achar que o povo tem cara de bobo. No dia 7 de outubro próximo passado
ele sinalizou que não aprova gestões como estas dos últimos anos, preferiu
renovação total no executivo e legislativo. Sinceramente pensando na falta
de remédios nos postos, falta de médicos, educação cambaleando e muitas
outras prioridades que existem no município sem o olhar do prefeito, não há
outro sinônimo a não ser irresponsabilidade, será que se ele fosse continuar
gastaria tanto dinheiro assim de uma prefeitura com muitas dívidas, onde está
a responsabilidade com o dinheiro público, faltando pouco mais de um mês
para deixar o governo e sabemos que o próximo prefeito vai pegar o caixa
vazio, e já vazou por aí a pretensão do prefeito é dificultar o máximo o inicio
do governo Nailton a responsabilidade da prefeitura até dia 31 de dezembro é
do prefeito atual, os funcionários contratados e todos os serviços, comenta-se
na cidade que ele não quer deixar um real no cofre da prefeitura e que deixará
para o próximo prefeito Nailton Heringer o ônus de dispensar os funcionários
que ele contratou, será que foi por isso que ele gastou o máximo que pôde na
festa, dizem que a festa custou mais de um milhão aos cofres públicos, uma
observação feita por um cidadão dizia que estes mesmos cantores que estiveram
aqui os shows deles custaram menos que Manhuaçu em outros lugares, será
que alguém levou alguns por fora aí? Bem que o Ministério Público poderia
fazer uma investigação, é muito dinheiro em jogo quanto cada barraca paga
e para onde vai o dinheiro, quanto custou a organização terceirizada da festa
paga para a empresa Resende e Eventos? Sem necessidade o departamento de
cultura poderia fazer isso sem custo, mas terceirizar tem algumas vantagens?
Quantas empresas participaram da licitação, se é que foi licitado, o munícipe
não é bobo e isso nós fomos cobrado pelos internautas que já abarrotaram a
net com tais indagações, só que agora através do Jornal das Montanhas, no
mínimo 50 mil vão ficar sabendo, nossos associados vão republicar essa matéria
e poderá alcançar até um milhão de pessoas em todo o mundo. Quanto custou
a festança de comes e bebes da sexta-feira, um amigo comentou: “em minha
casa faço um churrasco para 20 pessoas bem simples não fica por menos de R
1.000,00, agora imagina mais de 200 pessoas consumindo sem parar cerveja,
refrigerante wisk, salgadinhos variados etc”. Foi realmente espetacular, mas
o dinheiro veio de onde, quem pagou? Uma pergunta: porque ele não fez esta
festa no inicio de seu governo? Ainda bem que o povo de Manhuaçu não aceita
mais esse tipo de governo. Chegou o momento de Manhuaçu ter um divisor do
antes e depois de Nailton Heringer, é muito simples pensar nos governos dos
últimos anos, corrupções em cima de corrupções, quais as obras importantes
que Manhuaçu tem dos últimos prefeitos? Digo isso não acreditando em homens, mas acreditando nas promessas de Deus, e há certos acontecimentos
que fogem ao natural, e a eleição de Manhuaçu fugiu do natural, ou para você
foi o Nailton quem derrotou todas as forças políticas de uma só vez? Há uma
força sobrenatural em tudo isso e acredito que Manhuaçu vai ter a partir do dia
primeiro de janeiro um governo que irá marcar a história de Manhuaçu, digo
isso acreditando nas palavras de muitos homens de Deus, pastores, presbíteros,
diáconos, evangelistas, mulheres e homens de orações. Deus honra os seus
escolhidos e sua palavra jamais volta vazia e a Bíblia está cheia de exemplos.
2crônicas 7.14: VERBOS PARA QUEM SE CHAMA PELO NOME DE DEUS.
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a
minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, |perdoarei
o seu pecado e curarei a sua terra”.
Penso no que seria o Brasil se o povo brasileiro se humilhasse, orasse, buscasse a face do Senhor e afastasse dos maus caminhos. Há aqui quatro verbos
humanos (humilhar-se, orar, buscar, afastar-se), respondidos por três inclusivos
verbos divinos (ouvir, perdoar, curar).
Eis o que os verbos divinos querem dizer: Deus nos ouve quando nos humilhamos, diante Dele, oramos a Ele, buscamos a sua face e nos afastamos dos
caminhos maus. Sinto-me na obrigação em dizer isso.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas

água é o básico de uma moradia e isso não pode continuar,
Moro no Bairro Matinha e pedimos solução imediata.
estou sem água encanada
em casa, sei que também A coisa tá feia!
nos Bairros Pinheiro e Colina estão com o mesmo Em Manhuaçu quando chove
problema,levamos o caso a coisa fica mais feia do que
a Câmara Municipal que já é, as ruas alagam todas é
prometeu tomar providência enxurrada em todas as ruas,
sobre o caso, já que nós mo- não tem como sair de casa, a
radores estamos sendo muito boca de lobo está entupida,
prejudicados com a falta pois não há uma limpeza
d’água. Queremos que este periódica, os pontos de ôniproblema seja solucionado o bus estão encharcados e sem
mais rápido possível, pois a cobertura, os ônibus atrasam

mais que o de costume, a
espera é grande mais de 30 a
40 minutos. O trânsito esse
se já é ruim com o tempo
bom, imagina quando chove,
ninguém sai do lugar vira um
caos. As pessoas não conseguem chegar a tempo em
seus compromissos e quando
tentam ir a pé são banhadas
pelos carros que passam
jogando água suja em todos
que circulam no local. Esperamos que a próxima administração olhe esta situação
porque a coisa tá feia!
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Cogita-se a presidência da Câmara
Já existe uma
clara atuação das
lideranças
nas
conversações para
conseguir votos
para eleger o presidente da câmara Municipal de
Manhuaçu, há até
agora dois candidatos declarados
o Maurício Júnior
vereador eleito da base do prefeito e homem de inteira confiança de Nailton, na oposição que será novidade se ela existir,
apresenta como candidato o Linhares por ter sido o mais votado de Manhuaçu tem sido um nome cogitado principalmente
nos encontros de lideranças políticas que desejam continuar
militando na política, mesmo perdendo as eleições algumas
lideranças acenam para estes vereadores na intenção de continuar na política fazendo oposição. “Nós realmente viemos nos
últimos dias conversando sobre a presidência da câmara mais
primeiramente como eu falo sempre desde o início da minha
campanha, coloquei tudo na mão de Deus, se for da vontade
Dele nós vamos lutar e trabalhar com esses votos para ser o
presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu. Mais uma vez
eu gostaria de agradecer a Deus e agradecer a todos os eleitores e nós vamos tentar com certeza fazer o melhor para nossa
cidade”, concluiu o vereador eleito.

O Ministério Público está de olho nos
shows contratados pelas prefeituras
A estimativa de contratantes de shows, de acordo com a
reportagem, é que existam de 350 a 400 prefeituras no país
que investem razoavelmente em shows e entretenimento à
população. Os cantores Michel Teló, Fernando & Sorocaba,
Paula Fernandes, Luan Santanna, Gusttavo Lima e Thiaguinho, em ordem, estão entre os shows mais caros do país, de
acordo com um levantamento feito pelo editor e colunista
Ricardo Feltrin, do site F5. Os shows mais caros podem
custar de R$ 300 mil a R$ 350 mil, se realizado no Estado
de São Paulo. Segundo o levantamento, a variação do preço
de um show inclui fatores como a exposição do cantor na
mídia, como Teló; se emplacou algum hit na novela da Globo ou em rádios do país,como Paula Fernandes, e o tempo
de carreira e de estrada, tal qual Zezé e Luciano.
Dos 20 artistas mais populares do ranking, 15 pertencem

ao gênero sertanejo, que são os
mais caros do
Brasil.
A estimativa
de contratantes
de shows, de
acordo com os
analistas, é que
existam de 350
a 400 prefeituras
no país que investem razoavelmente em shows e entretenimento à população. Esse é o primeiro e mais importante
mercado de contratação de artistas “da moda” no país, os
mais caros. Em seguida há o mercado de shows em grandes empresas. A estimativa é que os artistas acabam ficando
com “apenas” 30% ou 40% do valor total de cada show.
Quem paga a hospedagem e alimentação é o contratante,
que também precisa, quase sempre, depositar 20% do valor
total logo na assinatura do contrato, e o restante a combinar.
Mas não foi possível obter dados a respeito, mas um empresário disse que os shows custam mais baratos pela iniciativa
privada, lá não tem caixa dois.A estimativa é que os artistas
acabam ficando com “apenas” 30% ou 40% do valor total
de cada show. Quem paga a hospedagem e alimentação é o
contratante, que também precisa, quase sempre, depositar
20% do valor total logo na assinatura do contrato, e o restante a combinar.
A indústria de shows atualmente movimenta cerca de R$
1,5 trilhão no mundo. No caso de artistas como Gusttavo
Lima, Luan Santana, Thiaguinho ou Victor & Leo, não faltam empresários e empresas que investem dezenas de milhões de reais em entretenimento país adentro.
Não foram incluídos nesta lista os shows de “medalhões”
como Roberto Carlos e Ivete Sangalo, pois também são artistas contratados da Globo, o que distorce sobremaneira
seus valores. A exemplo do show realizado por Ivete Sangalo em dezembro de 2011, no qual uma empresa paulista
da área financeira contratou a cantora por R$ 400 mil. O
show de Roberto Carlos é difícil de mensurar, mas estima-se que custe sempre acima de R$ 1 milhão, já que é preciso
contratar a sua orquestra junto.
Lista dos Shows mais Caros no Brasil
Fernando e Sorocaba, Paula Fernandes e Michel Teló R$ 350 mil
Luan Santanna, Gusttavo Lima e Thiaginho - R$ 300 mil,
Victor e Léo - R$ 180 mil
João Neto e Frederico - R$ 160 mil
Bruno & Marrone, César Menoti e Fabiano, Chitãozinho
e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano - R$ 150 mil
Jota Quest e Edson e Hudson - R$ 130 mil

Marcos e Belutti - R$ 120 mil
Skank - R$ 110 mil
Paralamas do Sucesso - R$ 80 a 100 mil
Milionário e José Rico - R$ 85 mil
Belo - R$ 80 mil
Gian e Giovanni - R$ 60 mil
Inimigos da HP - R$ 50 mil
Pixote e Turma do Pagode - R$ 35 mil

Recadinhos dos leitores
A Feira da Paz foi boa, mas dá tristeza pensar que a prefeitura não tem recursos para aplicar nos postos de saúde,
onde falta quase tudo, dependendo do médico você leva até
60 dias para ser atendido e dinheiro para festas eles têm,
sei não mais aí tem treta. Olha quanto foi gasto na Feira da
Paz: Victor e Léo, quase R$ 200.000, João Neto e Frederico
mais de R$ 150.000, Raça Negra quase R$ 100.000, Trem
Bala uns R$ 50.000, Rodeio quase R$ 300.000. Agora outros shows, camarotes, bebidas e comidas a vontade para
algumas pessoas não tenho noção de quanto foi gasto, mas
comenta-se nas ruas que tudo passa de R$ 1.450.000,00 e o
povão mesmo, na chuva. Brincadeira. kkkkkkkkk

Gostaria de ver o MP
investigando a farra

Festa da Feira da Paz bomba no Face
Book Cássio Gouveia escreveu. A Feira
da Paz custou cerca de R$ 800.000,00,
só em shows foi meio milhão de reais,
Victor e Léo R$ 188.00.00, Neto e Frederico R$ 166.000,00, Raça Negra R$
93.600.00, Trem bala R$ 40.00.00. E
como o dinheiro estava sobrando a prefeitura contratou palhaços e táxi maluco
por R$ 11,500. 00 e a motoqueira maluca
por apenas R$ 8.800.00 e outros.
A estrutura da Feira da Paz foi organizada pela DE Resende Produções, sem nenhuma experiência no ramo, o povo quer saber, quanto foi a licitação que
eles ganharam 100.000,00 200.00.00, 300.000.00. A festa
foi bancada com dinheiro público, mas havia um curral VIP
com venda de camarotes. Havia garçons, buffet e bebidas
diversas. Um conforto para poucos, numa festa patrocinada
pelo povo que ficou tomando chuva. Será que o dinheiro
arrecadado com os camarotes voltou para a prefeitura ou
foi também para a empresa De Resende? Quanto foi arrecadado? E o que se arrecadou com estacionamento, barracas,
quanto foi e para onde foi o dinheiro?
Cássio Gouveia
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ENTRETENIMENTO
Elogio

- Querido, o que você mais prefere?
Uma mulher bonita ou uma mulher
inteligente?
- Nem uma, nem outra.. meu amor..
Você sabe que eu gosto só de você!

Bêbado

Gêmeos 21/5 a 20/6 Ideias brilhantes e muita criatividade
marcarão esta semana, que terá encontros divertidos e mais
espaço para o prazer. Mas prepare-se para não parar um
minuto. O cotidiano poderá ficar bastante agitado, será difícil
manter suas rotinas ou iniciar novas atividades. Fase de
sucesso profissional incluirá também aumento das responsabilidades. No amor, ótima comunicação manterá o astral
em alta, mas faltará tempo para a intimidade. Aproveite a
Lua Cheia, no fim de semana, para curtir os amigos.
Câncer 21/6 a 22/7 A semana começará com momentos
deliciosos, regados por muito romantismo e animação. Uma
programação íntima e criativa com o parceiro criará bases
mais firmes para a relação que a cada dia ganhará um
acréscimo de confiança e de intensidade. Ótimo período
para falar de amor, de sonhos e de perspectivas para o
futuro. Desejos fortes apimentarão a vida sexual. No fim
de semana, poderão surgir boas ideias para um projeto
financeiro em parceria. A Lua Cheia inspirará planos para
a carreira.

O AVÔ E A AVÓ...

TRÊS BAIANOS

Numa segunda feira, às três horas da
tarde. Dois baianos encostados numa
árvore à beira da estrada debaixo de uma
sombra saboreando uma água de coco.
Passa um carro forte a uma grande velocidade sobre uma quebra molas e deixa
cair um pacote de dinheiro cair no chão
espalhando o dinheiro no asfalto sem perceber o carro forte continuou seu caminho.
Os dois baianos vendo aquilo, passando cinco minutos, um deles diz para o
outro: Oh meu rei, se o vento virar para
o nosso lado meu rei, a gente fica rico…

CURIOSIDADES
Os primeiros escravos no Brasil - Os
primeiros escravos negros foram trazidos
para o Brasil em 1538 por um certo Jorge
Lopes Bixorda. Calcula-se que, desde então e até 1865, quando o tráfico foi finalmente proibido, entraram no país cerca
de 15 milhões de escravos.
Introdução da iluminação pública - A
primeira cidade a ter iluminação pública
na América Latina foi Campos, Estado
do Rio de Janeiro. As luzes de suas ruas
acenderam-se no dia 24 de julho de 1883.
A segunda cidade brasileira a substituir os
lampiões de gás foi Juiz de Fora, Minas
Gerais, em 5 de setembro de 1889.
A árvore de Natal - A tradição da árvore de Natal surgiu na Alemanha, no
século XVI. As famílias germânicas enfeitavam suas árvores com papel colorido,
frutas e doces. Somente no século XIX,
com a vinda dos imigrantes à América, é
que o costume espalhou-se pelo mundo.

Áries 21/3 a 20/4 Período de decisões difíceis, mas suas
estratégias darão certo. Uma mudança de ambiente trará
alívio e liberdade. A semana começará com inseguranças
nos relacionamentos. Porém, a partir de terça posicionamentos claros permitirão planejar o futuro com mais
garantias. Acordos com o parceiro trarão maior sartisfação
na vida íntima. Os melhores momentos no amor virão no
fim de semana com Lua Cheia em seu signo. Se estiver
em busca de emoções fortes, aposte no seu poder de
conquista e vá à luta!
Touro 21/4 a 20/5 A abertura para novos relacionamentos
aumentará as chances de se apaixonar intensamente. Mas
nesta semana sua prioridade será o trabalho. Aproveite uma
oportunidade de contrato ou de crescimento financeiro e aumente sua segurança. Tudo aberto também para fortalecer
a posição atual e garantir maior estabilidade. Entre quinta e
sábado, a vida social ficará agitada. Notícias de uma antiga
paixão despertará desejos e balançará o coração. Talvez
fique em dúvida entre dois amores.

Um sujeito, cambaleando pelo estacionamento, estava cutucando a porta
de cada carro com uma chave. Veio o
guarda e lhe perguntou:
- Qual é o problema, meu amigo?
E o sujeito responde:
- Perdi meu carro...
O guarda diz:
- Onde foi que você viu o carro pela
última vez?
- Foi aqui mesmo, na pontinha desta
chave...
A avó e o avô foram fazer uma visita
ao seu filho, nora e netos e resolveram
passar uma noite por lá.
Quando o avô encontrou no banheiro
uma caixa de Viagra ele perguntou ao
filho: posso usar uma dessas pilulas?
E o filho respondeu: Eu creio que não
deve tomar papai, são muito fortes e
muito caras.
E quanto custa? perguntou o pai ao filho.
“R$ 20 por pílula”, respondeu o filho.
“Não importa” disse o pai, insisto que
eu quero provar.
Amanhã pela manhã, te deixo o dinheiro debaixo do travesseiro.
No dia seguinte, perto do meio dia
o filho encontrou R$ 220 em baixo do
travesseiro.
Telefonou para o pai e disse: Eu falei
que cada pílula custava R$ 20, e não R$
220 papai.
Eu entendi respondeu o pai, os R$ 200
quem colocou foi sua mãe.

HORÓSCOPO

Leão 23/7 a 22/8 Novos conceitos mexerão com sua
cabeça, você descobrirá novos focos de interesse nesta
semana. Terá que lidar com muitos assuntos diferentes ao
mesmo tempo, o que poderá tumultuar seu cotidiano. Conte
com imprevistos em trâmites burocráticos, contratos e nas
comunicações. Conversas com irmãos e com amigos trarão
apoio e segurança. No amor, paixões fugazes, momentos
mágicos e mais sedução. Numa relação já estabelecida,
a fase será de companheirismo, mas talvez deseje mais
liberdade.

SETE ERROS

Virgem 23/8 a 22/9 Bom período para renovar conceitos
e eliminar barreiras que restringem o seu prazer. Oposição
entre Urano e o Sol poderá provocar imprevistos financeiros,
mas a sorte estará a seu lado. Mercúrio em harmonia com
Júpiter trará oportunidade de crescimento profissional que
aumentará a sua renda. No amor, os sentimentos estarão
confusos. Novos encontros serão sedutores na terça, na
quinta e no sábado. Haverá chances para começar uma
nova relação. A Lua cheia, no fim de semana, esquentará
a vida sexual.
Libra 23/9 a 22/10 Clima excitante dará um sabor delicioso à esta semana que será repleta de novidades. Ótimo
período para viajar, quebrar rotinas, mudar seus espaços e
curtir momentos únicos com o parceiro. Se estiver só, o amor
poderá acontecer de repente, por acaso. A vida social ficará
mais gostosa, com encontros carinhosos e novas amizades.
Entre quinta e sexta, poderá surgir uma proposta de trabalho
que trará dinheiro extra. Amor em alta, no fim de semana:
Lua Cheia na sua área afetiva promete paixão intensa!
Escorpião 23/10 a 21/11 Aproveite este período para
relaxar e recuperar suas energias. Clima mágico no amor
esquentará a vida sexual e inspirará ideias criativas para
o trabalho. Fase de conquistas pessoais importantes incluirá também maior participação social. Mas os melhores
momentos acontecerão na vida íntima que promete mais
paixão e cumplicidade com o parceiro. Lua Cheia no fim
de semana aumentará sua produtividade. O domingo trará
planos otimistas e empolgação para implantar mudanças
no cotidiano.
Sagitário 22/11 a 21/12 Fase gostosa para viajar com o
parceiro, renovar o ambiente social e explorar paisagens
misteriosas que inspirarão fantasias românticas. Se estiver
só, o período de segunda a quarta e o domingo trarão
encontros encantadores e chances para o amor. Apaixone-se, crie e registre suas experiências. A semana promete
momentos inesquecíveis que aguçarão os seus sentidos.
Fim de semana de prazer. Aproveite a Lua Cheia para
brilhar, amar e curtir as coisas boas da vida.
Capricórnio 22/12 a 20/1 Emoções à flor da pele no início
da semana. Lua em seu signo, na segunda, amplificará sua
sensibilidade, aproveite para se cuidar com mais carinho.
Terça e quarta trarão oportunidade financeira e resultados
positivos no trabalho. A vida social ficará mais agitada entre quinta e sábado. Aproveite para circular mais, ampliar
contatos e ficar por dentro das novidades. O fim de semana
será íntimo. A Lua cheia revelará sonhos e inspirará planos
ousados para a vida pessoal e familiar.
Aquário 21/1 a 19/2 A semana começará devagar, cuidado com distrações na segunda. A partir de terça, notícias de
longe ou planos de viagem trarão entusiasmo e otimismo.
Paixão, prazer e novos interesses prometem clima excitante
na quarta. Aproveite o período de quinta a sábado para
resolver assuntos financeiros, fazer compras e planejar
investimentos futuros. As comunicações estarão abertas
no fim de semana. Bom momento para falar de amor com
mais intesidade e emoção. Amor em alta!
Peixes 20/2 a 20/3 Imprevistos e gastos inesperados
marcarão a oposição entre Sol e Urano, que também poderá inspirar mudanças radicais no estilo de vida. Aposte
nos seus sonhos e dê uma virada na sorte! Harmonia no
ambiente cotidiano e vida sexual intensa darão um sabor
gostoso à semana. Aproveite a passagem da Lua por seu
signo de quinta a sábado para realizar desejos íntimos e
renovar os sentimentos. Os negócios estarão aquecidos no
fim de semana, com Lua Cheia na sua área do dinheiro.
Invista mais no seu conforto.
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O Gigante Abandonado

Se você for algum dia a Florença, na Itália, não deixe
de visitar a Galleria dell’Accademia. Você irá ver uma
das maiores obras de arte de todos os tempos. A estátua
de “Davi” é considerada a mais representativa da Renascença italiana. Mas a história por trás dessa estátua
esconde uma lição também impressionante.
Em 1460, um escultor, chamado Agostino di Duccio,
tentou fazer algo com um grande bloco de mármore.
Mas cometera alguns erros, danificando-o de vez. Por
causa disso, o bloco foi abandonado no pátio da catedral
de Florença. Lá ficou durante 40 anos, exposto ao sol
e à chuva. De tão grande que era passou a ser chamado
Il Gigante (O Gigante). Muitas pessoas passavam e
olhavam aquele monstruoso bloco abandonado, com o
mato tomando conta.
Alguns artistas foram chamados a dar uma olhada para
saber se poderiam tentar recuperá-lo. Olhavam, olhavam
e concluíam respondendo sem ânimo: “Não. O bloco foi
estragado completamente pelo primeiro escultor. Jamais
poderá ser recuperado”.
Até que no ano 1501, um jovem escultor apareceu,
examinou o bloco abandonado e disse: “Eu gostaria de
fazer uma tentativa”. Assim, em sua mente, começou a
conceber algo que pudesse fazer para aproveitar aquele
material. Cuidadosa e criteriosamente estudou as linhas
defeituosas do mármore, onde o outro homem havia
errado. Trabalhou pacientemente nisso por três anos.
Quando terminou, a estátua tinha 5 metros, pesando 9
toneladas. O jovem artista se chamava Michelangelo
Buonarroti, e à estátua ele deu o nome de Davi.
O pecado estraga a nossa vida. E às vezes o faz de
modo tão intenso que pensamos não haver mais possibilidade de nos recuperarmos espiritualmente. Achamos
que Deus nunca mais poderá usar-nos. Mas o supremo
artista que Ele é nos surpreenderá sempre com sua
criatividade restauradora.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Tri-Objetiva - 22
Celso de Medeiros Costa (*)

Farrinhas do mesmo
saco, sacou?!!!....

Arroz Carreteiro
da Véia

1- Novela é no-velha, pensei?
2- Ela é nova-vela penso, também, okey??
3- Ou – pensarei –, no-velha, nova-vela e nova-velha, meu rei???
1 - Reportagem – § A rádionovela que minha
mãe, D. Rita Costa de Medeiros ouvia, a fotonovela que minha irmã, Prof.ª Maria Luiza de Medeiros
Vita lia, e a telenovela que minha sobrinha, Jorn.
Carla Viana de Medeiros via, tais são farinhas do
mesmo saco, que levam à farrinhas do mesmo
saco, sacou?!!!.... § O trio da anciã rádionovela, da
adulta (e adúltera) fotonovela e da adâmica, anâmica e anêmica telenovela é parte da velha-caria e velha natureza adâmica
(pois, herdada de Adão), anâmica (portanto, sempre pequena) e
anêmica (porquanto, sempre fraca). Essa natureza pecaminosa
não pode fazer coisa boa – nem broa! –, se não sob a bênção
de Deus!!! – Daí, eu digo que é no-velha! § Eu, que passei da
meia-idade, e pretendo chegar à 3ª idade, pergunto: Alguém conhece membro da família-novela que presta e que presta serviço
à família, aos lares e domiciliares nos seus domicílios, e aos
familiares e família que fora das residência dos lares, nos bares
e noutros lugares, vêm novela? Há a que enobrece o lar e a família? Se tiverem resposta afirmativa e positiva, dá-ma, por favor!
2 - Roupagem – § Um dia desses, o editor de uma
das revistas para as quais escrevo me encomendou
abordar sobre uma nova-vela. Não a vi, não a vejo
e pretendo não vê-la (a não-vela!). Nem direi seu
nome – pois, isso não é importante, não irá ajudar
você, enfim, não irá ajudar nosso papo o nomeá-la,
e, nem atrapalhar a omissão à nomeação –. Voltando
ao pedido de um de meus chefes, eu escrevi mostrando que a
questão não era essa novela em questão, em tela, mas, à todas
da tela, enfim, à tela toda tola. § A mesma velha fábrica de velas
fabricou uma nova vela – e, pior, é a mesma vela velha, em
roupagem nova! – Daí, eu digo que é nova-vela!!
§ Eu não estou certo ao dizer que o nó desse novelo é nó
velho, com linhas aparentemente novas? Se eu estiver enrolado
nesse nó, véio, desenrole-me, por favor!!
3 - Repescagem – § Como minha esposa, Bel.ª
Grace Miriam Vasconcelos Silva de Medeiros, disse, há pouco, que a pouco mostrarei e corrigirei, “O
problema da novela é a ´filosofia de vida´ que nos
passa”; eu corrigo: Não é filosofia, pois não é amiga do saber, e, nem de vida, pois o é para a morte.
§ No-velha e nova-vela não valem a pena ver! E,
menos, a nova-velha não vale a pena ver de novo!!!... – Daí, eu
digo que é nova-velha!!! § Isso tudo que estou escrevendo não
deixa de ser uma
repescagem do que eu tenho pensado, falado e digitado sobre
novela, e o que – se não todos, a grande maioria, ou, mesmo,
boa parte –, pelo menos... não-poucos pensam sobre a novela.
Se eu não pesquei o problema como deveria ter feito, corrija-me, por favor!!!
1- Reportando: Cuidado com a família novela!
2- Repaginando: Nova ou velha, ela é má vela!!
3- Refrescando: Da vida, uma “a-filosofia” é ela!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História
Eclesiástica.

Ingredientes:
3 copos americanos de arroz branco
1 kg de carne acém/miolo de paleta
1 cebola
2 tomate
3 dentes de alho
1 linguiça calabresa
1 pedaço pequeno de bacon
1 maço de cheiro verde (cebolinha, salsinha)
1 pimentão
1 colorau
Modo de Preparo:
Lavar o arroz e reservar
Picar os tomates, a cebola e o alho e reservar
Cortar a carne, a linguiça calabresa e o bacon
em pedaços pequenos
Coloque para fritar em uma panela (eu gosto
da panela de alumínio batido), o bacon, depois
a calabresa sem tempero, sem óleo e deixe fritar
por 10 minutos
Após isso com certeza vai juntar o óleo do bacon eu jogo fora, deixando só um pouquinho para
continuar fritando
Depois de estar bem frito, jogue a carne e aos
poucos vá jogando água para desgrudar e deixe
fritando por mais 5 minutos
Na terceira vez que jogar a água, jogue um fio de
óleo e deixe fritar por mais 10 minutos
Coloque o tomate, a cebola e o alho e deixe fritando por mais 10 minutos, após, polvilhe um pouco
de colorau em cima da carne fritando, misture bem
Colocar o arroz e mexer bem misturando todos
os ingredientes
Coloque a água até cobrir todo o arroz
Quando estiver quase secando jogue a cebolinha
e a salsinha por cima e deixe cozinhar o arroz
Leve ao forno para gratinar por mais ou menos
20 minutos
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Culto de gratidão pela

oi realizado dia 8 de
novembro, na 1ª Igreja
Presbiteriana de Manhuaçu culto de gratidão
pelas eleições municipais
de 2012 e intercessão pelos
eleitos, vários pastores de
diversas denominações de
Manhuaçu, o prefeito eleito Nailton Heringer que é
presbítero da Igreja local
juntamente com o vice-prefeito Dr. Guliver e 13
dos 15 vereadores estiveram presentes e todos foram
homenageados com um diploma de honra ao mérito e
receberam de presente uma
Bíblia com uma dedicatória.
O culto teve a participação
da banda de música da Igreja Assembleia de Deus e
do cantor Marco Antônio
do Nascimento da Igreja
Tabernáculo de Vila Nova.
O pastor Gilberto Carlos
Onofre Pereira, da Igreja
Tabernáculo e Presidente
da AMEM, trouxe uma palavra aos eleitos e depois todos
foram convidados à frente
e ajoelhados receberam a
oração com a imposição das
mãos dos pastores agradecendo a Deus e pedindo proteção,
sabedoria e sobre tudo que os
eleitos tenham compaixão do
povo. Pastor Auxiliar Rev. Alberto Henrique Stauffer Sperber dirigiu o culto e trouxe
uma reflexão baseada no livro
2Crônicas capítulo 7, versículo 14 “Se o meu povo, que se
chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha
face e se afastar dos seus maus
caminhos, dos céus o ouvirei,
perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.”

O
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reverendo Anderson
Sathler pastor da
Igreja foi o preletor
da noite com uma palavra
propicia para a ocasião baseado na vida e exemplo de

Neemias que foi um homem
justo aprovado e abençoado
por Deus, ele não esperou
recompensa do povo e sim
de Deus.
“Uma administração precisa ser justa, honesta e transparente, para que o povo saiba
onde está indo o seu dinheiro
e onde está sendo aplicado”
disse o pastor. Segundo o
pastor Anderson as lideranças
precisam ter o temor de Deus
e compaixão pelo povo características marcantes e de
posse destas características
os administradores de Manhuaçu terão muitos recursos
que irão até sobrar e diante
dos propósitos de Deus irão
deixar marcas profundas e
eternas nesta cidade uma vez
que o povo está carente de
lideranças que tenham tais
atributos pois, muitos passaram sem deixar marcas positivas nos serviços de saúde,
educação, segurança e obras
públicas”.

O

Pastor Gilberto Carlos Pereira da Igreja
Tabernáculo e presidente da AMEM, fala
da eleição de Nailton e do
crescimento dos evangélicos. “A princípio vejo
como uma resposta à oração
da igreja, uma resposta em
favor desta cidade, a nossa
igreja representa Deus, e
como está na Bíblia que ‘O
senhor Deus está na igreja’
e através dela se expressa à
palavra de Deus e Manhuaçu é uma cidade abençoada
e esses homens escolhidos
para ocupar posições estratégicas
importantíssimas
para que a cidade possa
prosseguir próspera, feliz,
abençoada e principalmente na direção de Deus, tanto o prefeito eleito Nailton
quanto os vereadores que
foram eleitos, sendo cinco

deles evangélicos e nós esperamos que através desses
homens os demais sejam
abençoados por Deus. Nós
temos alguns desses companheiros, por exemplo, o
Gilson lá da Assembleia de
Deus, de Vila Nova o Cabo
Anísio de Manhuaçu, o Fernando do Fórum um homem
que vem para o seu segundo mandato, um homem
abençoado, e nós estamos
felizes e que Deus possa
abençoar todos eles. Fico
feliz também com o nosso
grande homem Eli, que é da
Assembleia de Deus e tenho
certeza que ele vai fazer um
grande trabalho junto com
o Nailton, confio neles, eles
estão com projetos maravilhosos e Deus vai abençoar
todos esses homens”.

para todos nós e não só aqui,
mais todos os dias e anos a
começar em 2013 durante
esses 4 anos possamos ver
essa realidade expressa por
palavras, por gestos, que
isso possa ser visto e refletido em obras, em fatos de
uma boa administração tanto no executivo quanto no
legislativo, então que Deus
possa abençoar todos eles e
abençoar vocês também do
Jornal das Montanhas que
continue sempre levando
notícias sérias, sempre marcando presença e por estar
sempre deixando o nosso
povo muito bem atualizado,
parabéns para vocês”! Conclui o presidente da AMEM

Nailton, Vânia, Adriana, Josiana, Nayara, Dr. Guliver,
Reinaldo, Chisley e Isabela

Líderes
“Na verdade está acontecendo aqui na nossa região,
podemos dizer assim, uma
nova meta, um crescimento
do povo de Deus, e hoje no
Brasil ao todo temos mais
de 42 milhões de cristãos
evangélicos e está crescendo gradativamente a cada
ano que passa. Antes nós
não tínhamos um número
grande de evangélicos suficientes para eleger candidatos e nem alguém representando nossa comunidade
e durante esse tempo Deus
tem abençoado com o número de cristãos que vem
aumentando, dando possibilidade a igreja de ter uma representação política não só
na prefeitura, mas também
no legislativo em diversos
setores da cidade e eu creio
que é uma resposta, é um
crescimento para Deus em
todas as áreas atuantes pelo
nosso povo. E isso tem feito
a diferença, hoje aqui esse
culto de louvor e gratidão
a Deus não só pelos evangélicos eleitos, mais por todos
os vereadores eleitos que
aqui estão, pelos 15 vereadores, pelo prefeito e vice-prefeito, enfim, por todas
as pessoas de bem que quer
o melhor para essa cidade e
eu acho que esse momento
é um momento maravilhoso

Vice, prefeito e vereadores eleitos e seus familiares

Lideranças da AMEM prefeito eleito Nailton e familiares

Cantor Marco Antônio do
Nascimento da Igreja
Tabernáculo de Vila Nova
Agradecimento de Nailton, após homenagens

Emilda esposa do pastor Gilberto ao lado
e pastor Anderson e esposa Delza
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Entrevista com o prefeito eleito
de Manhuaçu Nailton Heringer
Jornal das Montanhas – Em uma quinta-feira culto de gratidão, igreja lotada e
quase todos os eleitos. O que você tem a
dizer nesse momento?
Nailton Heringer – Uma palavra de gratidão total e absoluta a Deus seja a glória, a
honra o louvor porque a ele pertence o governo, o poder, tudo pertence ao senhor então
nós ficamos felizes como disse na minha palavra, tivemos um culto em Vila Nova, uma
missa e agora outro culto com toda a AMEM
participando, patrocinando o culto. Ficamos
feliz pelas palavras e a presença de todos,
apenas três não puderam comparecerem,
às famílias, demonstração de que o templo
cheio numa quinta-feira a noite é sinal que
Deus está abençoando e estamos percebendo a mão de Deus sobre nós. Dissemos que
se a igreja ficar de joelho nós vamos ficar de
pé, porque nós já estamos nos humilhando
diante de Deus e pedindo
sabedoria, capacidade, inteligência, pedindo a Deus
que nos dê os nossos secretariados, que tudo isso
vigore e se torne em uma
visão nova para Manhuaçu, uma cidade totalmente
restaurada, vamos governar para a família de Manhuaçu, nós amamos este
município, queremos ver
uma Manhuaçu cada vez
mais polo, cada vez mais
dinâmica, cada vez mais
presente na economia,
na educação, na saúde e
queremos que Deus nos
dê harmonia interna e em
torno de nós desta microrregião para que possamos juntos buscar o
Governo Estadual, o Governo Federal , os
recursos que precisamos para resolver todos
os nossos problemas como um grande hospital, temos uma dificuldade enorme ai com
a questão do trauma do câncer, temos dificuldade com as nossas enchentes temos que
combatê-las que tanto mal traz a nossa cidade. Queremos ver um anel rodoviário feito,
lutamos para ver a nossa Universidade aqui,
queremos ver um IFET, se ele existe realmente, se ainda há tempo para trazermos para
a cidade, a imprensa já divulgou várias vezes
que tínhamos um local, mas esses últimos
dias fomos surpreendidos ao ficarmos sabendo que ainda não tinham um local para a
construção, então não queremos perder nada
aqui no nosso município, nós queremos ganhar, nós queremos a força do povo, a força
de toda a região para buscarmos aquilo que
Manhuaçu necessita, mas falamos a palavra
Manhuaçu no sentido regional, nós queremos
dizer uma região, este grande polo político,
administrativo, econômico e queremos ser
sim uma benção para toda a região, por isso
então nós convidamos a todos os prefeitos,
vereadores, empresariado, o povo em geral
para nos darmos as mãos pois juntos nos tornaremos uma grande força para buscar os recursos que nós precisamos, porque sozinhos
nós temos muito pouca força, mas unidos nós
somos muito mais fortes, nós somos mais ou
menos meio milhão de pessoas em torno de

Manhuaçu que precisa de cobrar do Governo Estadual, Governo Federal as obras para
Manhuaçu e região, ao atendimento ao nosso
povo, na saúde, educação, enfim ao nosso desenvolvimento ao todo.
JM1 – Qual é o seu pensamento e sua
visão nesse momento de entrar para a história como o primeiro prefeito evangélico
de Manhuaçu?
Nailton – Para mim é uma honra. Manhuaçu acabou de fazer no último dia 5 de
novembro 135 anos e ser o primeiro prefeito
evangélico eleito de Manhuaçu é uma honra,
mais isso demonstra a primeira coisa: unidade do povo de Deus, não só dos evangélicos,
mas aqueles que tem a visão de Deus, a visão
da moral, da ética, a visão da família acima
de tudo, como diz a palavra de Deus um governo que não olha para seus interesses pessoais, mas olha para o caído, para o pobre,
para o necessitado e a
igreja do senhor é a única
que pode fazer isso, nós
como membro do corpo
de Jesus, membros um
dos outros, nos amando
é que nós podemos fazer
isso. A nossa administração não poderá existe se
não for à dimensão do
outro, é claro que nós
temos que fortalecer a
indústria, o comércio,
a agricultura, mas tudo
isso é na dimensão do
outro e conforme a administração o governo tem
que olhar para os menos
favorecidos e quando o
governo olhar para eles,
quando se faz a justiça social prevalecer, a
benção de Deus cai sobre nós, logo então entra à harmonia, o saber, a tranquilidade, as
pessoas glorificam a Deus.
Nós queremos então governar nessa dimensão, na dimensão do próximo e queremos pedir que todos cooperem, eu quero
trazer para nosso município uma visão de
que a cidade não é do prefeito, não é do
vice-prefeito, não é do secretariado, não é
do servidor público, mas é do povo e nós
da prefeitura através da administração do
executivo, os vereadores o judiciário, todos nós somos servidores, uns eleitos pelos
outros como nós e outros concursados que
estão servindo, mais lembrando que o povo
é o patrão, o povo é quem paga e nós temos que virar esta página e passar para o
reconhecimento lícito, essa pouca vergonha
que temos nesse Brasil e que Manhuaçu está
vivendo isso de uma forma muito terrível e
Deus há de nos dar forças, capacidade, sustentação para nós virarmos esta página.
Eu sempre tenho dito que chegou a hora de
nós sairmos da página policial para a página da benção, da página do desenvolvimento, não tenho compromisso com nada a não
ser para um bem comum, e tenho o temor de
Deus e eu espero que ele me use, que ele me
abençoe me capacite, mas eu sozinho não
faço, só poderei fazer se todos derem as mãos
e olharmos todos para o bem comum que é o
grande dever do povo.
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O Vice-prefeito eleito Dr. Guliver
também falou a nossa reportagem

“Nós ficamos muito felizes
de estarmos novamente em uma
igreja agradecendo a Deus por
este privilégio das eleições que
aconteceram em Manhuaçu. A
nossa luta foi uma luta difícil,
mas felizmente com o apoio da
população, do nosso povo, nós
vencemos as eleições. Temos o
dever então de agradecer a Deus,
já agradecemos em outras oportunidades mas mesmo assim
estamos aqui na Igreja Presbiteriana novamente agradecendo a
Deus” , disse o Dr. Guliver

Sr Noral Carlos Heringer, pai do
prefeito eleito Nailton Heringer
Conversamos também com o Sr Noral
Carlos Heringer, pai do prefeito eleito
Nailton Heringer, um dos que mais torceu para ver realizado o sonho de seu filho. O Sr Noral tem uma longa história
de trabalho e dedicação aos trabalhos da
igreja Presbiteriana, foi o primeiro presidente da Sinodal Leste de Minas.
Jornal das Montanhas – O Sr. como
cristão e como pai como se sente neste
momento?
Sr. Noral Carlos Heringer – Eu vejo
a atuação de Deus porque na verdade o
Nailton sempre quis assumir esse posto,
ele já foi candidato duas vezes mais até
agora não tinha conseguido, e dessa vez
ele virou para mim e disse, “Pai, eu vou
novamente enfrentar tudo e vou ser candidato a prefeito e que seja da vontade
de Deus se eu for eleito eu irei trabalhar,
se eu não for eu vou continuar sendo o
mesmo Nailton e vou continuar fazendo
o que eu puder”, então ele entrou nessas
eleições buscando e iluminado por Deus,
sempre com suas orações e sempre confiando em uma vitória sendo da vontade de Deus, e eu dizia que se fosse da
vontade de Deus, da glória do senhor ele
iria ser eleito, então continuamos com
a campanha e nós orando, trabalhando
e Deus nos deu agora a resposta, então
essa é uma vitória muito além do que nós
esperávamos.
Deus seja glorificado por esta vitória
e esperar do Nailton um bom governo.
Ele sempre foi uma pessoa que sempre
cumpriu com seu dever, temente a Deus
sempre procurando o melhor, como foi
dito aqui nessa noite por ele ser um líder religioso, líder de uma Congregação
Nacional de uma cidade, hoje é líder do
trabalho dos homens, sempre trabalhando e orando e então eu tenho que parabenizar Manhuaçu, e garanto que o Nailton
vai corresponder com os anseios desta
cidade. E nós notamos que os vereadores eleitos são pessoas muito boas, é um
grupo de vereadores de pessoas confiáveis que nós vamos ter ai se Deus quiser,
um bom governo para o bem do povo e
muito mais para a honra e glória do nosso Senhor.

JM – A vitória do Nailton antes da
eleição era julgada quase impossível,
qual foi o momento que o senhor sentiu que Deus estava agindo?
Sr. Noral – Nós temos que sentir que
quando Deus opera nada impede, a bíblia diz isso, está lá no Profeta Isaias,
“quando Deus opera nada impede”, então quando se é da vontade de Deus sempre será realizado e foi o que nós fizemos
e o que nós esperávamos, pois recursos
nós não tínhamos, mas em compensação
tínhamos uma amizade muito grande,
pessoas muito boas trabalhando com
ele então foi ai que nós sentimos que foi
Deus, não tem outra explicação.
JM – Nas suas considerações finais,
há mais alguma coisa que o senhor
gostaria de dizer?
Sr. Noral – Eu gostaria de dizer que
esse povo tem sido um povo muito bom,
um povo amigo, está sempre buscando
o de melhor e nós da região queremos
todo o bem para nosso município, que
todos possam ser muito felizes e que
tenham sempre a orientação de Deus, a
sábia orientação, para um bom trabalho
de um progresso do povo para este lugar
e região é a minha oração e que quando
Deus está agindo tudo ocorre bem.
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Publicitário desaparecido é encontrado morto
em ribanceira nas proximidades de Rio Casca
Publicitário e corretor de
imóveis Bolívar Emediato
Álvares, de 55 anos, que
estava desaparecido havia
15 dias, desde que saiu de
Guarapari (ES) para visitar
o túmulo dos pais em Belo
Horizonte, foi encontrado
morto ontem. O carro dele
– o Polo Sedan, placa ODI
2979 – caiu numa ribanceira
de 50 metros no Km 142 da
BR-262, nas proximidades
de Rio Casca.
“Ele pode ter dormido ao

volante, pois a pista é uma
descida e ele não chegou a
bater no guarda-corpo, caiu
antes”, informou o inspetor
João Camilo Alexandrino,
da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de João Monlevade. O alerta sobre o acidente
foi feito por um fazendeiro
da região, que avisou os patrulheiros. Devido à dificuldade de acesso, o corpo só
seria retirado e encaminhado quatro horas depois para
necropsia no Instituto Médi-

co Legal de Ponte Nova. Os
restos do veículo, que teve
perda total, ficariam para
hoje.
Assim que foram avisados, familiares de Bolívar
foram para o local. “Foi feita
a vontade de Deus. Ficar na
dúvida é pior do que saber
a verdade”, afirmou o irmão
de Bolívar, o despachante
Marcelo Emediato Álvares,
de 48, com a voz embargada. Antes disso, ele já havia
registrado boletins de ocor-

rência sobre o desaparecimento no Departamento de
Homicídios e na Polinter.
Só se sabia que Bolívar havia saído de Guarapari às 6h
do dia 25, segundo imagens
das câmeras de segurança
do prédio ele onde morava.
Um dia antes, ele ligou para
uma irmã avisando que viria
a BH para visitar o túmulo
dos pais no feriado de Finados, mas não fez mais contato e o telefone não atendia
as chamadas.

PM prende homem suspeito de praticar
furtos e golpes de estelionato

Com Reginaldo, os militares apreenderam R$ 118,00 em
dinheiro, cartões de banco, de crédito, de bolsa família, de
convênios de saúde, além de uma carteira de identidade de
uma mulher e um talão de cheque em nome dele.

A Polícia Militar de Piedade de Caratinga prendeu
Reginaldo Cardoso de Oliveira, de 36 anos. Reginaldo
é dono de uma ficha criminal de 18 páginas e também
existe um mandado de prisão em aberto contra ele em
Tarumirim. Segundo a polícia, Reginaldo é suspeito de
praticar furtos e golpes de
estelionato que vêm acontecendo há vários dias na
região.
Com Reginaldo, os militares apreenderam R$
118,00 em dinheiro, cartões
de banco, de crédito, de bolsa família, de convênios de
saúde, além de uma carteira
de identidade de uma mulher e um talão de cheque
em nome dele.
A ação da PM também terminou com a apreensão desta motocicleta placa HED
– 7075, de Ipatinga, que o
suspeito conduzia. Reginaldo foi preso a cem metros
deste posto de combustível
de Piedade. De acordo com
sargento Alcântara, uma vítima passou a placa da moto
que Reginaldo estava à polícia. Enquanto ele abastecia

a moto no posto, um policial
à paisana de Piedade, que
estava próximo ao local,
reconheceu a placa do veículo. Ao perceber que seria
abordado, Reginaldo fugiu,
mas foi alcançado logo em
seguida. O suspeito conversou com a reportagem e
confessou que seria autor de
estelionato.
Em consulta à placa da
moto, os militares também
constataram que o veículo
era produto de roubo que
Reginaldo teria praticado
em Ipatinga. O próprio suspeito contou como conseguiu a motocicleta.
Ainda conforme sargento
Alcântara, pessoas que seriam vítimas de Reginaldo
teriam o reconhecido como
autor.
A PM também destacou
que recentemente, em Piedade, também tiveram 4
registros de ocorrências da
modalidade que seria praticada por Reginaldo. Mas os
militares já vinham e vêm
trabalhando com um policiamento preventivo para
combater esses crimes na
cidade.

Publicitário e corretor de imóveis Bolívar Emediato Álvares,
de 55 anos, que estava desaparecido havia 15 dias,

Km 596 registra mais dois
acidentes seguidos

A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros registraram dois
acidentes num intervalo de
30 minutos na curva do km
596 da BR-116, entre Bom
Jesus de Realeza e São
João do Manhuaçu, na tarde de sexta, 09. O primeiro
acidente envolveu um Fiat
Uno, placa de São Paulo. O
motorista perdeu o controle
da direção, não conseguiu
fazer a curva e capotou pela
ribanceira abaixo. O carro
parou a poucos metros do
Rio Manhuaçu. O segundo
acidente envolveu um carreta Volvo, placa HMA 1985.

O carreteiro não conseguiu
controlar a carreta ao fazer
a curva do km 596 e tombou
na margem da pista, à beira
do barranco. Nos dois acidentes, a Polícia Rodoviária
Federal e o Corpo de Bombeiros atenderam vítimas
com ferimentos leves.
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Encerramento Gincana JCC 2012 é um sucesso!

Foi com grande sucesso e entusiamo que
aconteceu no dia, 09 de novembro (sexta-feira), na Escola Estadual Maria de Lucca
o encerramento da Gincana do JCC, (Jovens
Construindo a Cidadania), da cidade de Manhuaçu/MG.
O evento foi de grande repercussão junto
ao público juvenil e a sociedade de Manhuaçu e região, que compareceu em massa e
contou com a participação ativa das escolas:
Escola Estadual Maria de Lucca; Escola.Estadual Salime Nacif; Escola Estadual Renato Gusman; Escola Estadual João Xavier da
Costa; Escola Estadual São Vicente de Paulo; Escola Estadual de Manhuaçu e a APAE
de Manhuaçu.
CLASSIFICAÇÃO E
ESCOLA GANHADORA:
1º Lugar: Escola Estadual Salime Nacif.

2º Lugar: Escola Estadual Renato Gusman;
3º Lugar: Escola Estadual Maria de Lucca;
ALUNOS DA APAE
FIZERAM A DIFERENÇA

O público foi ao delírio com os alunos da
APAE da unidade de Manhuaçu que deram
um verdadeiro show de dança, sendo aplaudidos de pé pelos presentes.
Veja os melhores momentos no youtube:
http://www.youtube.com/
watch?v=uQljYpC0CHs
Por Jesse HUDSON de Andrade
Rádio: www.portal116.com.br
E-mail: conexaohudson@gmail.com
Portfólio: www.conexaohudson.blogspot.com.br
O evento foi de grande repercussão junto ao público juvenil e a sociedade de Manhuaçu e
região, que compareceu em massa e contou com a participação ativa das escolas

EDITAL DE PRAÇA LAJINHA
COMARCA DE LAJINHA-MG. EDITAL DE PRAÇA. O MM. Juiz de Direito da
Comarca de Lajinha MG, Dr. Rafael Murad Brumana. Faz SABER a todos
quantos o presente EDITAL DE PRAÇA virem ou dele conhecimento tiverem
que tramitam nesta Secretaria do juízo os autos da ação de Execução nº
0377.04.000861-9, movida pelo Banco do Brasil S/A em face de PELEGRINO WERNER tendo sido designado o dia 31 de janeiro de 2013, às 14 h,
no saguão do Fórum local, para a realização da 1ª Praça do seguinte bem
penhorado do executado PELEGRINO WERNER: 1) uma área de terras legítimas de 33.88.00 há de um total de 243.52.08 ha, de propriedade de PELEGRINO WERNER com as benfeitorias existentes, no imóvel denominado
Córrego Rico, neste município, dividindo-se ao norte com Herculano Ozório
Ker e herdeiros de Ludjero Ker, ao sul com Mário de Almeida Cardoso, Joaquim Galdino, a leste com Herculano Ozório Ker e herdeiros de Ludjero Ker
e Sebastião Leite e a oeste com João Cardoso e José Gomes Martins, devidamente registrado no CRI de Lajinha, livro 02, sob o nº 3570 de ordem, avaliado por R$ 175.000,00 em 12/01/2011. Se não houver licitantes, ou lanço
maior ou igual ao da avaliação fica desde já designado o dia 14 de fevereiro
de 2013 no mesmo horário e local, para realização da 2ª praça, quando o
referido bem poderá ser alienado por qualquer preço que não seja vil.
E, para que não se alegue desconhecimento, mandou expedir o
presente edital que será publicado em jornal de ampla circulação
local e terá afixada, uma via no átrio deste fórum. Lajinha-MG, 11 de
outubro de 2012. Eu, ______________, Rita de Cássia de Oliveira. Escrivã Judicial em substituição, o digitei ____________. Dr. Rafael Murad
Brumana, Juiz de Direito.
Capitão Luciano Reis, PM Legal, Cabo Knupp e Tenente Jésus
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“ ...o presidente do Supremo coordena e não enfia goela abaixo ”
Ministro Marco Aurélio dizendo pedir a Deus para que Joaquim Barbosa entenda isso

PV quer Eliana Calmon para disputa de 2014
Com a saída da ex-presidenciável Marina Silva e o crescimento
do PV nas eleições municipais, a cúpula do partido cogita convidar a ministra Eliana Calmon (STJ) a se filiar aos verdes e
disputar a Presidência da República em 2014. Calmon ganhou
fama de heroína do combate à corrupção e impunidade durante
sua gestão à frente da corregedoria do Conselho Nacional de
Justiça, quando enfrentou “bandidos de toga”.

Clamor social
Em pesquisas eleitorais, o PV identificou que a luta contra a
corrupção é demanda crescente no eleitorado brasileiro.

Opção interna
Também é cotado para disputar a Presidência pelo PV o
ex-deputado e jornalista Fernando Gabeira (RJ), membro-fundador do partido.

Sem força
O Partido Verde também planeja esforço concentrado em
2014 para aumentar a bancada federal, que hoje tem apenas
dez parlamentares.

Articulações
O PSC se reunirá nos próximos dias 24 e 25 em congresso
em Salvador para discutir cenário político e as articulações
para 2014.

‘Rebeldes’ do PMDB resistem a Renan
Após reunião na residência do senador Jarbas Vasconcelos
(PE), um grupo de dissidentes do PMDB, minoritário na
bancada, tentará fazer o senador Renan Calheiros (AL) sair
da disputa pela presidência do Senado. Eles alegam que há
“inconveniências” de Renan. Jarbas garante que a iniciativa
não constitui qualquer tipo de retaliação ou veto: “A disputa
neste momento pode trazer transtornos ao partido”, diz.

Agenda positiva
Para Ricardo Ferraço (ES), é uma questão de “resgatar o
prestígio que o Senado vem perdendo. O candidato precisa
ter base numa agenda”.

O preferido
Apesar da resistência dos “rebeldes”, Renan Calheiros tem
o apoio da presidenta Dilma e da maioria da bancada para
suceder a José Sarney.

O Ministério da Justiça se orgulha de “nunca” ter apreendido
celular nos presídios federais de segurança máxima. Desconfia
da eficácia dos bloqueadores e “tecnologia e recursos humanos”
barram os celulares.

A grande marcha
O governo Dilma poderia mudar os nomes com ranço stalinista
e maoísta dos planos, que todos sabem como começam e nunca
quando terminam. Já basta o “acaciano” slogan “País rico é
país sem pobreza”.

É com ele?
O deputado Fernando Ferro (PT-PE) acusou Alagoas e Maranhão dos “piores dados do analfabetismo, vergonha que revela
as elites que as governaram”. Ainda bem que o aliado Sarney
é senador do Amapá.

Prevenção
O prefeito eleito de Curitiba, Gustavo Fruet (PDT), já começou
o périplo na Esplanada em busca de ajuda para evitar desastres
no período das chuvas. Em outubro, uma chuva de granizo
deixou 40 mil sem energia.

Armário embutido
O maluquete Evo Morales, presidente da Bolívia, justificou seu
patrimônio de US$ 388 mil com os “presentes” que recebe da
população, diz a agência Efe. Investigado pela Procuradoria,
diz que só as “dezenas” de ponchos artesanais chegam a US$
100 mil.

Sobrou pro Nelson
Do senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) sobre a obrigatoriedade de decisão unânime no Confaz: “Até paralelepípedos
de Nelson Rodrigues sabem que a unanimidade é burra. Isso
é da época da ditadura”.

Pai da aviação
De Plano em Plano, o Brasil ainda acaba inventando o
“ah!eroplano”.

Poder sem Pudor

Medo de avião

Apoiado por Dilma
Segundo a praxe, o partido de maior bancada ganha o direito
de indicar o presidente do Senado. O PMDB tem o maior
número de senadores.

Em campanha
De olho no comando do PDT, que hoje está nas mãos de Carlos Lupi, o ministro Brizola Neto (Trabalho) planeja visitar o
Congresso a cada 15 dias. Quer despachar diretamente com
os deputados do partido.

Furacão de volta
Furacão da CPMI do Cachoeira, a ex-funcionária do Senado
Denise Rocha apareceu com estilo na festa do Congresso em
Foco. Desta vez, após posar para Playboy, estava acompanhada
até de assessora.

Alô, alô

Israel Pinheiro era presidente da Cia Vale do Rio Doce e tentava convencer um engenheiro americano, recém contratado,
a embarcar num pequeno avião para uma jazida pertencente
à empresa. O americano morria de medo de avião, mas Israel
garantiu que o bimotor era seguríssimo. Quando chegaram no
aeroporto Santos Dumont, o americano entrou em pânico: o
aviãozinho era um minúsculo monomotor.
- O sr. me disse que era um bimotor... – queixou-se o gringo.
- Pois é, são dois motores. Um fica no avião e outro na
revisão.

Minha vida de cão
Pela frestinha da janela posso ver o sol entrar. Sinal que já é de manhã. Pior. Sinal que é hora de
acordar. Não é que eu tenha preguiça. Afinal, preguiça de quê? Já sei que meu dia, como todos os outros trezentos e poucos dias que se passaram desde
que vim ao mundo junto com os meus outros doze
irmãozinhos, será mais um dia de sono, até que este
mesmo sol, que vejo raiar agora, faça o favor de
ir embora. Só nesta hora, enfim, poderei sair para
passear, como também já é de costume.
Minha orelha esquerda levantou. Opa. Esta é a
prova definitiva de que o relógio está marcando exatamente sete horas da manhã. Vamos lá. Um olho
de cada vez. Primeiro o direito, lentamente. Deste
ângulo, vejo dois pezinhos pequenos encostarem no
chão. Dois seriam se eu não tivesse esquecido mais
uma vez de abrir o olho esquerdo. Admito. A memória não é lá o meu forte. Pois bem, são quatro. Agora
com certeza. Os dois de mamãe e os dois de papai.
Demorei um pouco para me acostumar a chamá-los
assim, afinal, mamãe e papai verdadeiros, não vejo
desde que eu nasci. Eles ficaram na minha antiga
casa, de onde fui tirado quando este casal, que agora
vejo bem nitidamente, resolveu me adotar.
Eu gostava da “casinha de sapé” – nome que eu
e meus doze irmãozinhos combinamos de chamar
àquela casinha pequenina em que nascemos. Lá,
tudo era pequenino e vivíamos todos amontoados,
uns caindo por cima dos outros. Mas mamãe fazia
com que tudo estivesse sempre aconchegante. Não
estou reclamando da minha casa de agora. Aqui é
bem maior e é pertinho da praia, onde posso fazer
aqueles buracos na areia e me esconder depois. Já
não me lembro mais nem do nome, nem da carinha daqueles doze danadinhos que nasceram junto
comigo. Desta vez, não vou por a culpa na minha
memória. É uma daquelas coisas explicadas por essas circunstâncias da vida que não têm explicação.
Quando saí de lá, eu só tinha cinco dias de vida,
então, dá um desconto.
Meu nome original - aquele que recebi quando
nasci - é Joca, mas desde que cheguei aqui, percebi
que os seres humanos demonstram carinho com nomes terminados em “inho”. Pois bem, passei a me
chamar Binho. A única coisa de que não gosto muito é quando a mamãe – essa de carne e osso – fica
apertando minhas orelhas. Fico logo bravo e mostro
os dentes para ela. A outra mamãe – aquela de pêlos
como os meus – não fazia isso.
Mas o que ainda estou fazendo aqui debaixo da
cama? Me perdi nos meus pensamentos e nem vi a
hora passar. Vou lá na cozinha porque mamãe, como
todos os dias pela manhã, já deve ter posto o meu
leite naquela tigelinha. Exagerada como mamãe, eu
nunca vi. Tirou uma foto minha e colou neste pratinho. Achei meio infantil. Na verdade, acho que meu
pai e minha mãe não se deram conta que a idade
biológica de uma pessoa não corresponde à idade
biológica de um cãozinho como eu. Portanto, com
um ano e pouco, já sou adulto.
Eles saíram, foram trabalhar. Ainda não entendi
por que os humanos trabalham tanto. Acho que quero ser um deles na minha próxima encarnação. Ou
melhor, não quero não. Esta vida de dormir, passear
na praia e brincar com os meus donos é muito boa.
Se pudesse ser outra coisa na minha próxima vida,
seria um cãozinho de novo, só que com menos pêlos, porque estes insistem em cair no meu rosto, e,
quando esbarram no meu focinho, me dão vontade
de espirrar.
Ariane Bomgosto é jornalista e escritora
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Susana Vieira aparece ao lado de
noivo após polêmico vídeo

Justin Bieber e Selena Gomez não
estão mais namorando

Susana Vieira e seu noivo Sandro Pedroso foram fotografados durante um jantar em São Paulo, na noite de sexta-feira
(9). Nas fotos, os dois aparecem em clima
descontraído, posam para os fotógrafos e
não se incomodaram com o assédio. No
início da semana, vazou na internet um
vídeo do ator Danilo Sacramento que
aparece ao lado de Sandro Pedroso, sem
camisa, apenas rindo das exibições do amigo, que manda
beijos e mostra as partes íntimas para a câmera.

Justin Bieber e Selena Gomez
decidiram colocar um ponto final em seu namoro. Segundo o o
site “E! Online”, o término teria
acontecido cerca de uma semana
atrás e o motivo principal seria a
imcompatibilidade de agendas.
“Devido à loucura de suas respectivas agendas, era cada vez
mais difícil manter um relacionamento”, contou uma fonte ouvida
pelo veículo. Os rumores sobre a
separação dos dois começaram
nas últimas duas semanas, quando o cantor postou em sua
conta no Instagram uma foto com a legenda “Lingse”, possivelmente um anagrama da palavra “Single” (solteiro, em inglês). De acordo com a reportagem, a notícia ganhou ainda
mais repercussão depois de Bieber ter sido visto ao lado da
modelo da Victoria’s Secret Barbara Palvin, de 19 anos, durante uma saída em grupo na quinta-feira, 8. Selena e Bieber
tornaram o namoro público em fevereiro de 2011, quando
foram juntos à festa organizada pela revista “Vanity Fair”
após a cerimônia de entrega do Oscar.

Atriz Mariana Rios nega ataque
de estrelismo: “Isso não existe”
Nesta semana, surgiu uma notícia dizendo que a atriz Mariana Rios, no ar
como a Drika em “Salve Jorge”, anda
tendo ataques de estrelismo nos bastidores da novela, que teria exibido a presença de seu maquiado pessoal de SP nos
bastidores da trama, no Rio. Na última
quinta (08), a atriz esteve no lançamento
de uma cerveja no Villa Mix, em SP, e falou sobre o caso.
“Para começar eu vi isso e fiquei chateada porque não sei de
onde isso surgiu. A jornalista que deu não chegou até mim
para perguntar isso. Realmente eu tenho uma equipe, adoro
minha equipe, mas nunca exigi nada. Isso não existe. Não
dou trabalho em casa, quanto mais no meu trabalho que eu
amo”, disse durante conversa. “Foi um comentário infeliz
mas temos que lidar com esse tipo de coisa, a mentira”, finalizou.

Geisy Arruda faz recauchutada geral:
rinoplastia, lipo e cirurgia íntima
Geisy Arruda se submeteu a novas cirurgias plásticas na última terça-feira, 7.
A loira fez uma “recauchutagem” geral:
remodelou o nariz “coxinha” que tanto a
incomodava, fez uma nova lipo na barriga
e corrigiu uma cicatriz que tinha nas auréolas do seio. “Não cuidei direito quando
coloquei silicone e cresceu mais”, contou
ela, que para arrematar, também fez uma
cirurgia íntima.
“A íntima eu queria fazer há muito tempo, porque eu
tinha muita vergonha, pois “ela” tinha apareência de uma
couve-flor. Agora, ninguém me segura mais!”, diz ela,
sem perder o humor, apesar das dores do pós-operatório.
“Estou com muita dor, mas minha mãe está cuidando de
mim”. O procedimento completo durou sete horas e foi
feito no Hospital São Luiz, no Itaim Bibi, em São Paulo.
Pelo Twitter, Geisy falou mais sobre as cirurgias para os
seguidores. “Esta terça- feira eu acabei fazendo uma das
maiores loucuras da minha vida... Mas não me arrependo
de ter operado!!”.
De acordo com o doutor Marcos Vinicius dos Santos,
médico de Geisy, foram procedimentos simples. Do abdômen só foi retirado um litro de gordura na lipoaspiração.
“Foi uma lipo pequena e, nos seios, foi só um ajuste. E o
nariz vai ficar mais arrebitado e suave, porque ele ‘abria’
quando ela sorria e isso a incomodava”. De acordo com
o Dr. Marcos, os cuidados no pós-operatório duram uma
semana. “Mas em 15 dias ela já pode voltar a fotografar”,
adiantou.
Em 2010, Geisy passou por seus primeiros procedimentos
estéticos. Na época, ela tirou 5 litros de gordura de diversas
partes do corpo: joelhos, coxas, bumbum, abdômen, costas
e braços. De tudo isso, 400 ml foram injetados no bumbum,
para arrebitar a região. Após a operação, ela fez sessões de
Heccus (aparelho que utilizada ultrassom e estímulos elétricos) e drenagem linfática para ajudar na retenção de líquidos, inchaço e hematomas.

Justin Bieber não está pronto para
desistir de Selena Gomez
Parece que o relacionamento entre Justin Bieber e Selena
Gomez ainda não chegou completamente ao fim.
Segundo fontes ouvidas pelo “TMZ”, o cantor gostaria de
reatar o namoro com Selena e acha que há uma boa possibilidade de isso acontecer. Segundo a fonte, o casal já terminou algumas vezes antes, então Bieber acredita que esse
é apenas mais um término momentâneo. Além disso, de
acordo com a reportagem, o cantor não está involvido com
ninguém no momento, apesar de ter saído recentemente com
um grupo de amigos que incluía a modelo da Victoria’s Secret Barbara Palvin, de 19 anos.

Joelma, da Banda Calypso,
diz que nunca posaria nua
Acostumada a usar roupas coladas
e curtas nas apresentações da Banda
Calypso, a cantora Joelma disse que
nunca faria um ensaio sensual. “Jamais
eu daria um autógrafo se uma pessoa
abrisse a revista bem naquele lugar.”
“Não dá certo não, é muito constrangedor. Não é por causa do Chimbinha
não, é uma coisa minha mesmo. Jamais posaria pelada a não
ser se fosse para salvar a vida de algum ser humano, acho que
talvez”, afirmou. A banda foi uma das atrações musicais mais
animadas no programa “Teleton 2012”, na sexta-feira, dia 9.
Com tanta animação, Adriane Galisteu sugeriu que a cantora doasse as botas que estava usando. Ela não pensou duas
vezes e ficou descalça até o final. “É muito importante cada
um fazer a sua parte”, declarou. A história do Calypso será
contada nos cinemas e a atriz Deborah Secco irá interpretar a
cantora. Joelma adiantou que as gravações começarão depois
de fevereiro do ano que vem e que a banda fará uma pequena
participação.

Oscar Niemeyer tem “franca
recuperação”, diz médico
O arquiteto Oscar Niemeyer está em franca recuperação.
A declaração foi feita na manhã deste domingo, dia 11, durante entrevista coletiva concedida pelo médico Fernando
Gjorup, diretor geral do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde Niemeyer está internado.
Segundo o médico, ainda não há previsão de alta, mas a
expectativa é que ele volte para casa. “Não há previsão de
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alta, ninguém está com pressa de mandar ele para casa. Está
evoluindo. Se continuar no rumo em que ele está, ele volta
para casa, não sei quando, mas isso deve acontecer.”
De acordo com o médico, a função renal do arquiteto foi
prejudicada, em razão de uma gripe, mas no momento está
“em franca melhora”. “Qualquer um que pega uma gripe
forte fica na cama, imagina ele, na idade dele. Ele desidratou
e afetou o rim, mas evolução é bastante favorável”, afirmou.
Niemeyer tem 104 anos. Gjorup disse também que o arquiteto se encontra lúcido, não depende de nenhum aparelho,
respira espontaneamente e está comendo espontaneamente.

Zagallo morre no RJ
A esposa do ex-treinador Mário
Jorge Lobo Zagallo, Alcina de Castro Zagallo, morreu na segunda-feira (5 de novembro), no Rio de
Janeiro. Casada desde 1955 com o
tetracampeão, Alcina, de 80 anos,
estava internada há cerca de dois
meses e faleceu na Casa de Saúde
São José, no Humaitá, na Zona Sul
da cidade, vítima de insuficiência respiratória. Chamada
pelo ex-treinador carinhosamente de Nina, Alcina era professora e teve quatro filhos com o Velho Lobo. Os dois se
conheceram no bairro da Tijuca, onde se casaram na Igreja
dos Capuchinhos. Em reportagem da revista “Isto É Gente”
em 2006, a esposa afirmou que a superstição do marido com
o 13 nasceu por sua causa. Assim como Zagallo, Alcina era
devota de Santo Antônio, cujo dia é celebrado em 13 de
junho (um dos motivos para o técnico considerar o 13 como
número da sorte), e os dois se casaram no dia 13 de janeiro
de 1955. Apesar de o Velho Lobo ser o brasileiro com o
maior número de conquistas em Copas do Mundo, Alcina
nunca acompanhou o marido nas viagens para o torneio
da Fifa. Zagallo venceu duas vezes como jogador (1958 e
1962), uma como treinador (1970) e uma como auxiliar-técnico de Carlos Alberto Parreira (1994), além de ter saído
derrotado em 1974 e 1998, como treinador, e 2006, também
como auxiliar de Parreira.
- Ele prefere assim. E eu também, não gosto de perturbar. Acima de tudo, sou torcedora do meu marido. Não vou
trazer tranquilidade para ele estando lá perto - disse Alcina
em entrevista ao jornal “Folha de S. Paulo” na véspera da
Copa de 2006.

Morre o ator e diretor
Marcos Paulo
O ator e diretor Marcos
Paulo morreu na noite de
domingo (11), no Rio
de Janeiro. Ele tinha 61
anos e sofria de câncer
no esôfago.
De acordo com comunicado, o ator morreu em
casa, vítima de embolia
pulmonar.
Em 2011, quando foi
diagnosticado com câncer no esôfago enfrentou a
doença e não abandonou
sua paixão da TV.
Ao fim do ano, o diretor considerou a batalha contra o
câncer como um renascimento. Ele lutava contra a doença
desde maio do ano passado. Em agosto, ele passou por uma
cirurgia para remover o tumor que descobriu por exames de
rotina e ainda no início.
Apesar de abatido e visivelmente mais magro, o ator não
deixou sua rotina de trabalho de lado. Sua mulher, a atriz
Antônia Fontenelle, no ar na novela Balacobaco (Record),
ajudou o artista nas piores fases e era comum ver o casal se
exercitando pela orla carioca.
Filho adotivo do ator e diretor Vicente Sesso, a paixão
pela TV começou cedo e dentro de casa. A primeira novela,
como ator, foi em 1967 com O Morro dos Ventos Uivantes
(TV Excelsor).
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Há indícios fortes de
irregularidades na Feira da Paz

De cincos ações ajuizadas sobre shows superfaturados, ninguém foi punido

Feira da Paz 2012 foi a
mais cara da história
Calcula-se que a prefeitura de Manhuaçu tenha gasto
mais de R$ um milhão e 200
mil reais na festa em que
comemorou os 135 anos de
Manhuaçu, recebemos alguns comentários em nossa
página dando conta de superfaturamento da festa, mas
cabe ao Ministério Público
investigar. Não entendemos
o porquê de um prefeito que
falta apenas menos de 60
dias para entregar o posto,
gastar discriminadamente
numa festa em uma cidade
que carece de recursos básicos como remédio que falta,
médicos e muitos outros serviços básicos que são negados aos pobres desta cidade
polo. Adejair Barros parece
mesmo não temer a justiça,
já foi afastado duas vezes
por irregularidades em sua
administração agora parece novamente enfiar os pés
pelas mãos, ou será que ele
pensa que o próximo prefeito ao abrir as gavetas vai
ficar calado e assumir para si
os desmando que encontrar
na prefeitura, esse foi um
erro do prefeito Renato que
assumiu a prefeitura e aceitou tudo que lá estava até
mesmo os funcionários, se
ele soubesse poderia ter tido
outro resultado nas eleições.
Os processos contra Adejair
estão andando e com certeza essa farra com o dinheiro
público pode complicar ainda mais sua situação. Não
somos contrários às festas,
mas com responsabilidade,
mas esta festa não foi sucesso como dizem por aí. Seria
sucesso se outros serviços
básicos fossem tratados com
responsabilidade, veja o que

está acontecendo e ainda o
que acontecerá até dia 31
de dezembro vai gastar discriminadamente e deixar os
ônus para o próximo prefeito Nailton Heringer. O povo
pergunta por que Adejair
Barros não fez uma licitação
pública e entregou a direção
da festa para uma empresa
sem experiência no ramo a
Vinicius Resende Eventos,
na verdade é que as coisas estão obscuras e o povo
quer saber, e nosso jornal
quer manter a credibilidade
informando as notícias que
escapam dos leitores, será
que tudo isso foi programado para fazer o que o povo
está dizendo que a festa foi
superfaturada? Se tiver coisa
errada o Jornal das Montanhas vai mostrar. Estamos
enviando ao prefeito Adejair
Barros e aos organizadores
quanto realmente custou
toda a festança com o dinheiro do povo.
A promoção oficial de festas, shows e eventos esportivos tornou-se instrumento
recorrente de desvio de recursos públicos em praticamente tod as as cidades. Nos
últimos anos, há notícia de
superfaturamento em cidades espalhadas pelos quatro
cantos do Brasil. Muitas das
acusações foram investigadas e, diante dos indícios de
irregularidades, deram origem a ações de improbidade
administrativa apresentadas
pelo Ministério Público à
Justiça. Mas na maioria dos
casos apontados nos últimos
quatro anos, não houve decisão definitiva nem punição
dos supostos envolvidos. A
demora na tramitação dos

processos encoraja políticos,
gestores públicos e empresários a continuarem usando o
mercado da diversão como
uma brecha por onde escorre
verba pública.
Desde 2008, foram formuladas, pelo menos, cinco
ações de improbidade administrativa ajuizadas pela
6ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Patrimônio Público e Social do Ministério
Público (Prodep) para as
quais até hoje não há desfecho na Justiça. O valor
somado das causas chega
a quase R$ 2 milhões (veja
quadro), dinheiro que, segundo o MP, deve retornar
aos cofres públicos. Os
processos se referem a diferentes eventos, em cidades distintas. Mas o método
de desvio quase sempre é
muito parecido e já manjado pela Polícia Civil e pelo
Ministério Público, o que
infelizmente não inibe as
fraudes. Aproveitando-se do
caráter subjetivo, que envolve a contratação de artistas,
gestores e políticos mal-intencionados beneficiam empresas de parentes, superfaturam cachês e pagam por
produções aquém do que o
ajustado em contrato.
Uma das ações de improbidade administrativa relata
o superfaturamento em um
show da dupla César Menotti e Fabiano em Planaltina.
O valor do contrato acertado
à época com a Secretaria de
Cultura foi R$ 258 mil. Mas
nota fiscal apontou que os artistas receberam R$ 120 mil
e o restante ficou para a empresa Campos e Silva Promoções, que representava a

A dupla Victor e Léo animou a festa da virada em 2007. O evento foi orçado em R$ 480 mil,
mas o governo não conseguiu justificar os gastos.

dupla. O Ministério Público
até entende que possa haver
justificativa para a dispensa
de licitação na escolha da
banda (por se tratar de caráter subjetivo), mas reprova a
falta de concorrência pública
para a produção do evento,
que, a exemplo desse caso,
é mais dispendioso que o
próprio cachê. Essa ação
foi ajuizada em 17 de junho
de 2008, mas o processo só
foi aberto em 25 de abril de
2011, quase três anos depois.

Inoperante
Na contratação do show de
Victor e Léo para a festa da
virada de 2007 na Esplanada
dos Ministérios, o MP detectou irregularidades, mas
ainda assim a inicial do processo (Leia O que diz a lei)
até hoje não foi aceita pelo
Judiciário. À época, o go-

verno empenhou R$ 480 mil
para o pagamento do cachê
dos artistas e a produção do
evento. Segundo os promotores de Justiça, no entanto, o
governo não conseguiu justificar os gastos, como o da
contratação de um táxi aéreo
de Uberlândia para Brasília,
orçado em R$ 44 mil. O MP
descobriu que a Aeromil,
empresa que teria prestado o
serviço, não estava autorizada a operar desde 2003 e que
o último voo teria ocorrido
em 2004. Por isso, além do
valor total pago, a ação de
improbidade administrativa
sugere multa de duas vezes a
quantia do suposto prejuízo.
Muitas cidades estão enfrentando processos de irregularidades nas festas e
Manhuaçu tudo indica que
caminhou nessa direção fazendo tudo como foi feito
em outras cidades que su-

perfaturou os shows, entregando como aqui no caso da
Vinicius Eventos.

O que diz a lei?
Em 2000, uma alteração
na Lei nº 8.429, de 1999, incluiu a fase inicial na tramitação de ações por improbidade administrativa. A etapa
prevê que os réus apontados pelo Ministério Público apresentem uma defesa
preliminar à Justiça, que
vai analisar os argumentos
em caráter preparatório. Só
depois dessa etapa é que o
juiz definirá se aceita ou não
abrir o processo e, em caso
afirmativo, citará as partes
envolvidas. O procedimento é visto por integrantes do
MP como um dos fatores
que atrasam a tramitação
das ações de improbidade
nos tribunais de Justiça.

