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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Três jovens morrem em acidente em Realeza
Fotos Portal Caparaó

Três moradores de Manhuaçu morreram num grave acidente no km 51 da
BR-262, na primeira curva
na saída de Realeza para
Santo Amaro de Minas,
Fábio Júnior de Aguiar (Fabinho do Açougue) de 25
anos; Taigor Monteiro Garcia e Fábio Rodrigues de
Aguiar, ambos de 17 anos.

PÁGINA 8

Nasce
um novo
partido: PS

Fábio Júnior de Aguiar (Fabinho do Açougue) de 25 anos;
Taigor Monteiro Garcia e Fábio Rodrigues de Aguiar, ambos de 17 anos.

DIZEM POR AÍ...
PÁGINA 3

O Corpo de Bombeiros teve que cortar parte da lataria para retirada dos corpos. O veículo ficou destruído com a força do impacto.

PÁGINA 9

PÁGINA 11
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EDITORIAL
Poderiam fazer o IDH dos prefeitos

Não sabemos quando, mas chegará um dia em que após a disputa
de um cargo público para o qual concorrem vários candidatos e
partidos, após o pleito todos se unirão para o bem comum, os
homens já poderiam ter alcançado tal estágio de conhecimento e
reconhecimento para que a máxima que todos conhecem prevalecesse em um município após as eleições, “o povo unido jamais
será vencido”, em muitos municípios para os vencidos quanto pior
melhor, na realidade grande parte dos que perdem as eleições torcem
para dar errada a administração é o caso de verbas pré-agendadas
por um político que tem ligação com os governos do estado e da
união, fazem campanha com algumas verbas já garantidas e após
as eleições perdendo começam a trabalhar para tal benefício não
vir para a cidade. E é sabido que a falta de conhecimento e de
preparo leva as pessoas a pensarem negativamente. O dia em que
todos chegarem ao conhecimento que o serviço público deve ser
tratado da mesma forma com a qual tratamos as nossas empresas,
aí sim vamos poder ter as contas das prefeituras equilibradas e o
prefeito vai pensar duas vezes antes de fazer obras desnecessárias
e gastar dinheiro público sem critério como se a prefeitura fosse
sua, lógico que a maioria do povo não tem preparo suficiente para
alcançar cargos elevados, para tanto as empresas fazem seleção para
empregar as melhores cabeças, pois dependem da criatividade e da
produção para funcionar, mas em se tratando das administrações
públicas as causas muitas vezes são olhadas de outra forma. Porque para administrar uma empresa pública exige-se conhecimento
e para administrar uma prefeitura ou outra empresa pública não é
olhado esse lado, a bem da verdade sabemos que muitos prefeitos
sem conhecimento já deram show de seriedade e boa administração, mas são minoria e isso é bem claro aos nossos olhos quando
comparamos nossa cidade com outra.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida
comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de
“desenvolvimento humano” e para separar os países desenvolvidos (desenvolvimento humano muito alto), em desenvolvimento
(desenvolvimento humano médio e alto) e subdesenvolvidos (desenvolvimento humano baixo), a estatística é composta a partir de
dados de expectativa de vida ao nascer, educação e PIB (PPC) per
capita (como um indicador do padrão de vida) recolhidos a nível
nacional. Cada ano, os países membros da ONU são classificados
de acordo com essas medidas. O IDH também é usado por organizações locais ou empresas para medir o desenvolvimento de entidades
subnacionais como estados, cidades, aldeias, etc.
O índice foi desenvolvido em 1990 pelos economistas Amartya
Sen e Mahbub ul Haq, e vem sendo usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no
seu relatório anual.
É por isso que somos favoráveis ao executivo que invista na educação, um exemplo claro de desenvolvimento, através da educação
podemos comparar o Rio Grande do Sul que teve um governador que
abriu escolas em todo o estado criando um despertar nas pessoas pelo
conhecimento as escolas primárias criaram um grupo de alunos que
ao concluir o ensino das quatro primeiras séries começaram a buscar
alternativas e a cobrança para as séries seguintes o que fez do Rio
Grande do Sul um estado bem classificado e com um índice de analfabetismo baixo, que perde apenas para os estados Distrito Federal, Santa
Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, nos quais a taxa de analfabetismo
é inferior a 5% da população. Enquanto isso, o analfabetismo atinge
mais de 20% da população acima de 10 anos de idade dos estados da
Paraíba, Piauí e Alagoas, em Minas Gerais o índice é de 7,6 10º lugar.
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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
Nossa pátria tem estado chorando
há muito tempo, estão desacreditados
nosso legislativo, executivo e até
mesmo o judiciário. Parece que agora
o Supremo deu início a um voto de
confiança neste poder, esperamos que
os outros poderes sigam este exemplo
nem que seja a força, porque vergonha
os políticos não têm mais. Parabéns
Ministro Joaquim Barbosa, se todos
aí fossem como Vossa Excelência,
teríamos um horizonte mais confiante,
felizmente é a minoria que mostrou
não estar no lugar certo.
Luis Carlos Lima
Ao Jornal das Montanhas
Manhuaçu, quem ti viu, quem te vê,
quem te verá, é muito bom ver que as

mudanças em nossa cidade já mostram
as caras, digo isto não só na política,
mas principalmente nos veículos de
comunicação. Parece que a coisa está
mudando, e para melhor, pelo visto,
rádios, TVs e jornais já sentiram que
se não mostrarem a verdade, estarão
desacreditados na cidade já é o reflexo
da nova realidade política de Manhuaçu. A renovação bate à porta! Ô glória!
Obrigado Senhor!!!
Márcio José Bahia
O culto de gratidão realizado dia
08/11/2012 na 1ª Igreja Presbiteriana
foi muito importante, pois reuniu as
lideranças Cristãs de nosso município
e os eleitos do Executivo e Legislativo
municipal, que receberam as orações
de uma comunidade de fé e também
o certificado pela eleição. A imprensa
presente registrou mais uma noite que

entrará para história de Manhuaçu com
destaque esse veículo JM que com a
brilhante cobertura, estende para além
de nossas fronteiras os acontecimentos
locais. Parabéns Jornal das Montanhas.
Ueziler Nacari
Ao Jornal das Montanhas
Gostaria de parabenizar esse Jornal
das Montanhas por trazer notícias a
nossa comunidade aqui do Distrito do
Prata, muito obrigada mesmo por tudo é
o único meio de comunicação impresso
real que vemos aqui, o mais é mesmo
são emissoras de radio e TV de fora e a
internet, o resto somos carentes, é muito
bom de vez enquanto agente ver algumas
notícias da nossa comunidade, temos
muitas coisas bonitas para mostrar.
Obrigada
Maria Aparecida Feijó
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Prefeitura de Luisburgo
dispensa 38 funcionários
A situação em algumas cidades é bastante caótica, após
as eleições alguns prefeitos fazem corpo mole para continuar administrando o município, alguns serviços foram
desativados prejudicando a população, solicitamos ao prefeito de Luisburgo que reveja a situação, pois quando da
contratação só foi possível porque a lei que autoriza tais
contratações prevê também a verba para tal, em muitos casos o dinheiro é repassado pelo governo estadual ou federal
e os contratos foram feitos até dia 31 de dezembro e é uma
injustiça agora no finalzinho do mandato o prefeito dispensar estes trabalhadores. Em muitas cidades foi só apurar as
urnas e prefeitos que perderam as eleições começaram a
retaliação, tem uma cidade aí que até merenda, baile dos
idosos, transporte de doentes tudo foi cortado e ainda o prefeito manda o pessoal pedir ao candidato eleito. Que triste
realidade é a nossa, olha que o salário do prefeito é mais de
R$ 10 mil reais, os prefeitos que abandonaram a administração, se não querem resolver os problemas do povo que
entreguem o cargo e devolva os três meses de salários em
que deixou de administrar.

Um propósito muito mais
sério e mais importante.
Joel Moreira falando sobre Caratinga. Porque este assunto não deve ficar restrito exclusivamente em mãos de
nossos “políticos”. Aliás, nunca deveria!
E estes políticos de agora, esses novos eleitos por nós
- podem simplesmente reproduzir o mesmo modo de sempre!
Até porque SEUS PARTIDOS SÃO OS MESMOS QUE
SE OMITIRAM TODO ESSE TEMPO, COMO SE ELES,
PARTIDOS, NADA TIVESSEM A VER COM O QUE FAÇAM OU DEIXEM DE FAZER SEUS MANDATÁRIOS
ELEITOS PELO POVO! Não se acham responsáveis pela
qualidade com que seus filiados cumprem seus mandatos;
ainda que a Lei diga “pertencerem tais
mandatos aos Partidos e não àqueles que os exercem”!
IRRESPONSÁVEIS, SE OMITEM COMO AS VERDADEIRAS “BANCAS DE NEGÓCIO” QUE SEMPRE
TÊM SIDO!
Fenômeno, aliás, que vem acontecendo há anos, há secula seculorum, por todo os lados, em nosso país!!!

Lajinha, vereadores reclamam do
abandono da cidade
A
vereadora
Neura e o vereador
Flavio Elias reclamaram da atual situação e lembraram
que o mandato do
atual prefeito vai até
31 de dezembro. É
uma situação difícil, tivemos 8 anos
administrado pelo
PSDB e agora mais 8 anos administrado pelo PMDB, voltando ao poder a partir de 2013 o PSDB poderá corrigir os
erros e mostrar ao povo uma administração mais séria em
benefício do povo. Já o vereador Paulo César disse que em
sua gestão nunca aceitou colocar um projeto em votação
que não seja bem discutido pelos vereadores. Os munícipes de Lajinha reclamam da falta de muitos serviços que
foram desativados e um dos mais procurados é o transporte
para consultas médicas em outro município, já que Lajinha
falta muitos serviços, esta semana uma senhora quase entrou em desespero, precisava ir para Muriaé para fazer tratamento e os carros da prefeitura que normamente faziam
esse transporte não fazem mais, não sabemos o que se passa, mas possivelmente há falta de recursos na prefeitura, os
repasses que normalmente vem para a prefeitura, tem chegado com os saldos negativos, alguns precatórios e outras

dívidas da prefeituras tem sidos descontados por ordens
judiciais. Lógico que tudo isso chegou a esse ponto por má
administração de vários prefeitos e assim os problemas vão
somando cada prefeito que entra herda um pouco desses
problemas. O erro é humano principalmente aquele que o
executivo não teve a intenção de cometê-lo, o que não pode
é Lajinha continuar com esse modelo de administração. O
povo de Lajinha merece um tratamento melhor e deveria
unir as forças em um Pacto Social para o bem de todos.

Vereador Paulo César de Oliveira
Em Lajinha o atual presidente da câmara vereador Paulo
César de Oliveira, foi por duas vezes presidente da câmara aprovado por unanimidade, sempre foi transparente em
suas decisões e democrático, sua criatividade e capacidade
é respeitado por todos, soube como ninguém conduzir os
trabalhos da câmara, preocupou
com todos os munícipes inclusive
os excluídos, nunca esqueceu nenhuma classe social de Lajinha que
não tenha tido por parte da câmara
em seus mandatos como presidente
que não tenha sido lembrado e homenageado. Paulo César está bem
a frente de muitos outros políticos
no tocante as relações humanas,
como presidente do PMDB muitas
vezes foi prejudicado até mesmo
em campanhas políticas onde se preocupou mais com os
problemas dos outros que com os seus, nas eleições passada quase não foi eleito e infelizmente nesta eleição ele não
conseguiu se eleger, ao fazer um retrospecto das campanhas, vemos que o PC se baseia a sua campanha em fatos
concretos da sua postura o de fazer política séria e sempre
positivo em suas palavras o sim, sim e o não, não, se preocupando com o coletivo o que as vezes não agrada algumas
pessoas, mas o perfil ideal para a política moderna e justa.
Segundo comenta-se na cidade ele deixará também o comando do PMDB. A partir do ano que vem PC ficará na
primeira suplência e a câmara perde um grande vereador
no sentido de cumprir rigorosamente o papel de legislador.

Mais recados da Feira da Paz de
Manhuaçu 2012
Gostei da matéria “O povo quer saber para onde foi tanto
dinheiro gasto na Feira da Paz”. O mais estranho foi a dupla
Victor e Léo, que só o Carlos Henrique e Vinicius Resende,
pode fotografar. A pergunta que fica no ar é: Será que isso
foi realmente uma exigência da dupla?
O Vinícius não está preparado para dirigir eventos, ele
pensa em Manhuaçu de 30 anos atrás é lamentável a falta
de experiência dessa gente.
Marta Rodrigues de Aguiar
marta.raguiar@hotmail.com

O Trauma da Feira da Paz
A Feira da Paz de Manhuaçu, mais uma vez foi entregue
a pessoas inexperiente, ainda bem que a partir do ano que
vem haverá mudança e começará uma nova administração
que esperamos que não seja de privilégios para poucos, o
dinheiro público deva ser administrado com mais responsabilidade deixando os profissionais de imprensa exercer
suas atividades, pois quanto maior a divulgação melhor
para os diretores do evento, o que não aconteceu nos últimos 8 anos, o diretor de eventos Vinícius Resende, ainda
não aprendeu a conduta correta de um evento e acaba prejudicando pessoas. Os organizadores das festas estão desatualizados e prejudicam parte da imprensa que também
colabora na divulgação, é uma medida equivocada que só
acontece aqui em Manhuaçu. Eles esquecem que todos tem
o mesmo direito, ainda mais que a festa é para o povo e
pago com o dinheiro público.
Todo profissional de imprensa e dirigentes de eventos deveriam conhecer o documento “Princípios Editoriais das
Organizações Globo”. Todo jornalista seja ele de uma em-

presa jornalística pequena ou grande,
quando depara com eventos da Globo
recebe
um
tratamento
especial, eu
mesmo cobrindo o lançamento da Constituição Brasileira em Brasília
em 1988, a minha frente mais de 500 jornalistas do Brasil
e do mundo com responsabilidade social bem maior que
minha empresa jornalística, como eu poderia levar para minha cidade uma foto do então presidente da Câmara o Dr
Ulisses Guimarães apresentando a nação a Carta Magna,
qual foi minha surpresa um repórter da Globo tirou do bolso um filme de 24 poses e ainda me deu uma gravação e
disse pode usar a vontade coloque os créditos para você.
Veja este link - http://observatoriodaimprensa.com.br/
news/view/jornalista_impedido_de_trabalhar
Em 2008 nossa repórter Priscila estava trabalhando em
frente ao palco numa tentativa de fotografar a banda e foi
agredida e arrastada pelo segurança que ficou marca em seu
antebraço, ela saiu do local chorando e com seu trabalho
prejudicado, poderíamos ter feito um BO e ter denunciado
o fato. Esperamos que estes fatos lamentáveis não voltem
acontecer, que os organizadores futuros observem e corrija.

EX (...)
Do Rio para o JM Prometi-me não escrever mais sobre Adriano,
o ex-Imperador, ex-atleta, ex-jogador. Aos
30 anos, sua carreira no
futebol está encerrada.
Todas as tentativas para
recuperar seus tendões, fazê-lo perder 20 kg e botá-lo em
forma, por mais bem planejadas, fracassarão. A tendência é
a de que as notícias a seu respeito logo deixem as páginas de
esporte e se mudem para outros cadernos dos jornais.
Mas, se o jogador não é mais personagem, resta o homem
--e é este que, mais do que nunca, está em perigo. O Flamengo, clube que o revelou e do qual ele se afastou de vez, mantinha-o “treinando” por medo de que, sem o futebol, Adriano
emburacasse de vez. A intenção era louvável, mas inútil. Ele já
emburacou. Não tem mais controle sobre seu comportamento.
Quem o comanda é o álcool.
Adriano sobe aos palcos ou à
mesa dos botequins e se diz “orgulhoso de ser da favela”, que “tem
dinheiro, mas não precisa dele” e é
vítima “da inveja”. É a prepotência
em pessoa. Não admite seu único
problema: o de que sua vontade
tornou-se uma combinação de água,
malte de cevada e lúpulo.
Ainda não chegou ao estágio em que o sentimento de culpa
faz com que o alcoólatra cogite sinceramente interromper o
consumo (mas não consegue, porque o organismo já fala mais
alto do que o cérebro). E, pelo tom eufórico de suas aparições, sempre registradas pelas câmeras, ainda não foi tomado
pela depressão e pela inércia. Mas tudo isto --culpa, depressão,
inércia-- sobrevirá, e não terá a ver com o fato de ele estar
“treinando” ou não. Será apenas uma fase inevitável do processo.
A única chance para o homem Adriano seria uma internação
de pelo menos seis meses em clínica especializada e de regime
fechado. Mas os alcoólatras têm uma lógica própria. Não se
envergonham da doença --só do tratamento.
Ruy Castro, escritor e jornalista, já
trabalhou nos jornais e nas revistas mais
importantes do Rio e de São Paulo. Considerado um dos maiores biógrafos brasileiros, escreveu sobre Nelson Rodrigues,
Garrincha e Carmen Miranda. Escreve
às segundas, quartas, sextas e sábados na
Página A2 da versão impressa.
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ENTRETENIMENTO

Áries 21/3 a 20/4 - Lua Nova em harmonia com seu signo
aumentará seu prestígio social. Uma temporada fora ou viagens sistemáticas farão bem ao espírito e à vida íntima. Nesta
semana, você poderá assumir uma posição de maior poder
ou impulsionar um empreendimento próprio, com conexão
positiva entre Marte e Plutão. O amor inspirará mudanças
na carreira e planos excitantes para o futuro. Atividades em
outro lugar ou encontros com pessoas de fora darão um sabor
especial ao fim de semana.

Mui amigo!
Certa tarde, um bem sucedido advogado
estava sendo conduzido em sua limusine
para seu sitio, quando observou dois homens maltrapilhos comendograma ao lado
da estrada. Ele ordenou imediatamente ao
motorista que parasse, saiu do veículo e
perguntou:
- Por que vocês estão comendo grama?
- Porque nós não temos dinheiro para
comprar comida, respondeu um dos homens.
- Bem, você pode vir comigo para o sítio
disse o advogado.
- Senhor, eu tenho uma esposa e três filhos aqui.
- Traga-os também replicou o advogado.
- E quanto ao meu amigo?!
O advogado virou-se para o outro homem e disse:
- Você pode vir conosco também.
- Mas, senhor eu também tenho esposa e
seis filhos, disse o segundo homem.
- Eles podem nos acompanhar também,
disse o advogado enquanto se dirigia de
volta à limusine.
Todos se acomodaram como puderam
na limusine, e quando já estavam a caminho, um dos acompanhantes disse:
- O senhor é muito gentil. Obrigado por
levar-nos a todos com o senhor.
O advogado respondeu:
- De nada !!! Vocês irão adorar meu sitio. A grama esta com quase um palmo de
altura !!!!!

CABELOS BRANCOS
Um dia, uma menina estava sentada
observando sua mãe lavar os pratos na
cozinha. De repente, percebeu que sua
mãe tinha vários cabelos brancos que
sobressaíam entre a sua cabeleira escura.
Olhou para sua mãe e lhe perguntou:
- ‘Porque você tem tantos cabelos
brancos, mamãe?’ A mãe respondeu:
- ‘Bom, cada vez que você faz algo de
ruim e me faz chorar ou me faz triste, um
de meus cabelos fica branco.’
A menina digeriu esta revelação por
alguns instantes e logo disse:
- ‘Mãe, porque TODOS os cabelos de
minha avó estão brancos?’

CURIOSIDADES
O que são gárgulas? Gárgulas são monstros em forma de pássaros que eram esculpidas para esconder canos por onde escoava
água do telhado dos prédios góticos. Os gárgulas mais famosos são aqueles da Catedral
de Notre Dame, em Paris. Os bichinhos já viraram até escultura em miniatura à venda na
capital francesa.
A origem do cubo Mágico - O Cubo
Mágico, pequeno objeto formado por nove
quadrados coloridos em cada face, foi criado pelo húngaro Ernö Rubik, na metade da
década de 70. Porém, foi apenas em 1980
que o brinquedo, chamado originalmente de Cubo de Rubik, tornou-se famoso
no resto do mundo, quando foi importado
pelos Estados Unidos. O desafio proposto
pelo jogo é colocar todos os quadrados de
cor igual no mesma face do cubo girando
suas peças. O objetivo, que é ainda mais
complicado do que parece, pode gerar
muita frustração nos menos habilidosos.
Percebendo isso, uma empresa chegou
a comercializar, nos anos 80, um pacote
com adesivos coloridos imitando as peças
do brinquedo. Assim, qualquer um poderia
colá-los convenientemente no objeto e fingir que tinha vencido.

HORÓSCOPO

Touro 21/4 a 20/5 - Fase de maior independência e de
conquistas pessoais importantes. Aposte em projetos criativos
que tornarão sua vida mais gostosa. Novos caminhos se abrirão. Clima de sedução marcará novos encontros. Harmonia
de Marte e Plutão com seu signo promete mais prazer, paixão
e novos interesses. A Lua Nova esquentará a vida sexual
e trará respostas para questões íntimas. Poderão ocorrer
mudanças no ambiente social. Aproveite o fim de semana
para viajar e curtir momentos deliciosos, em ótima companhia.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Amor em alta: Lua Nova na sua
área afetiva inaugurará uma fase romântica, carinhosa e
de maior satisfação na vida íntima. Se estiver só, poderá
começar uma nova relação nesta semana. Vênus promete
mais sensualidade e muita cumplicidade numa relação já
estabelecida. Harmonia entre Marte e Plutão inspirará planos
de mudança, reforma da casa e reorganização das estruturas
básicas. Aproveite o fim de semana para curtir as coisas boas
da vida e as delícias da intimidade.
Câncer 21/6 a 22/7 - Novo romance poderá começar com
discussão instigante e assuntos que aguçam sua curiosidade.
Harmonia entre Marte e Plutão esquentará o clima, numa
relação já existente, suas palavras serão provocantes e
sedutoras, nesta semana. Mas o pavio estará curto em relacionamentos conflituosos ou em situações corriqueiras. Lua
Nova inaugurará uma fase de sucesso e de maior visibilidade
no trabalho. Fim de semana gostoso para se divertir, cuidar da
saúde, organizar suas coisas e fazer planos com o parceiro.
Leão 23/7 a 22/8 - O início de uma nova atividade alterará
rotinas e aumentará gastos. Conexão positiva entre Plutão
e Marte, na sua área do dinheiro, também incentivará tratamentos de saúde e mudanças no trabalho. A semana será
movimentada e divertida. Lua Nova, em harmonia com seu
signo, inaugurará uma fase gostosa com o parceiro e com
os filhos. Se o coração estiver livre, poderá se apaixonar
novamente, entre quinta e sábado. Aproveite o domingo para
eliminar tarefas pendentes e planejar o futuro.

SETE ERROS

Virgem 23/8 a 22/9 - Poder pessoal em destaque: conexão
positiva entre Plutão e Marte, em seu signo, trará mais atitude
e tiros certeiros. Bom período para tomar decisões ousadas
e reinventar o projeto de vida. Da noite de terça à noite de
quinta, as comunicações estarão aceleradas. Aproveite para
se reaproximar de pessoas que andavam distantes. Lua Nova
promete reencontros, lembranças do passado e autoestima
positiva. O coração falará mais alto que a razão a partir da
noite de quinta. Amor em alta neste fim de semana!
Libra 23/9 a 22/10 - Autoconfiança, beleza e simpatia
marcarão sua presença no início da semana. Aproveite a
passagem da Lua por seu signo, na segunda e na terça, para
suprir necessidades pessoais. Quarta e quinta serão dias
favoráveis para decidir investimentos e fazer acertos financeiros. Se estiver em busca do amor, as chances serão maiores
a partir da noite de quinta. Lua Nova incentivará os estudos
e as comunicações. A vida social ficará animada na sexta e
no sábado. Domingo gostoso para receber amigos em casa.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Novas amizades, bons relacionamentos, mais harmonia na vida íntima e projetos pessoais
bem definidos darão um sabor de vitória a esta semana. A
passagem da Lua por seu signo, da noite de terça a noite de
quinta, reforçará seu poder de sedução e magnetismo. Vá à
luta e abra seus caminhos! Lua Nova na sua área do dinheiro
promete oportunidades imperdíveis para aquecer negócios e
aumentar sua renda. Palavras doces e declarações de amor
intensificarão o relacionamento íntimo no fim de semana.
Sagitário 22/11 a 21/12 - A vida social será intensa. Aproveite para colocar a conversa em dia com amigos e ficar
por dentro das novidades. Seu brilho, carisma e poder de
comunicação atrairão novos relacionamentos. Comece um
novo ciclo em sua vida! Lua Nova em seu signo iluminará os
caminhos para o futuro e atrairá oportunidades para viabilizar
seus projetos. Harmonia entre Marte e Plutão favorecerá um
novo empreendimento ou nova posição profissional. No amor,
parceria e estabilidade.
Capricórnio 22/12 a 20/1 - Marte e Plutão prometem maior
poder pessoal, projeção social e mais prazer. Tudo aberto
para se livrar de compromissos cotidianos desgastantes,
viajar e recuperar suas energias. A Lua Nova dará destaque
aos sonhos e aos sentimentos. Vênus entrará em seu signo,
inspirará mudanças no visual e aumentará seu poder de atração. Beleza, sensualidade e simpatia marcarão sua presença
nos encontros da semana. No amor, clima de aventura e fase
de entusiasmo pelos projetos em comum.
Aquário 21/1 a 19/2 - Desejos intensos apimentarão a
vida sexual, mas as iniciativas terão que ser suas. Quebre
barreiras, elimine preconceitos e ouse mais! A Lua Nova
movimentará a vida social com o início de relações que
se tornarão amizades duradouras. Ótimo período para se
integrar em ambientes diferentes e ampliar o alcance das
suas comunicações. No domingo, um pouco de interiorização
trará maior segurança emocional. A fase promete harmonia
e estabilidade na vida íntima e familiar.
Peixes 20/2 a 20/3 - Uma amizade poderá se transformar
em romance. A harmonia entre Marte e Plutão também trará
maior companheirismo e cumplicidade numa relação já estabelecida. A semana favorecerá novos relacionamentos e
incentivará maior participação social. Lua Nova na sua área
da carreira irá inaugurar uma fase de sucesso e popularidade
no ambiente profissional. Bom momento para iniciar numa
nova posição ou ganhar uma promoção e conquistar mais
independência financeira.
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Urso Devorador

As crianças gostam de brincar com ursinhos de
pelúcia; e é gostoso afagar esses bichinhos. Por causa
disso, algumas crianças poderiam pensar que os ursos
de verdade são também assim: fofinhos e carinhosos.
E isso aconteceu justamente com dois garotinhos na
cidade de Nova Iorque, em 1990. Movidos por essa
ilusão, foram às escondidas ao Jardim Zoológico, no
Bairro do Bronx, saltaram a cerca e entraram na jaula
onde ficava um urso polar. No dia seguinte, os dois garotinhos foram localizados lá dentro. Estavam mortos!
Seria o caso de se perguntar se a mídia é culpada
do ocorrido, já que ela não avisa às crianças que urso
de verdade é fera perigosíssima. O Diabo não é um
inofensivo ursinho de pelúcia. Antes, urso velhaco, o
que quer é destruir a sua vida, saúde, fé, família, casamento, futuro, alma... Mas se ele o fizesse às claras,
certamente seria identificado e evitado. O problema é
que ele, sendo “o pai da mentira” (Jo 8.44), é capaz de
se camuflar em anjo de luz e beleza. A Bíblia diz dele:
“E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se
disfarça em anjo de luz” (2Co 11.14). Para enganar, o
Diabo aceita fazer qualquer negócio. Chega até mesmo a operar milagres (2Ts 2.9; Ap 13.13,14; 16.14a).
Enganar os homens desde o princípio, é só isso que a
Serpente sabe fazer. É especialista nisso; é PhD em
“enganologia”.
É triste saber que duas crianças foram enganadas
por uma ilusão: a de achar que urso de zoológico é tão
bonitinho quanto urso de pelúcia. Mais triste ainda é
saber que muitos de nós se deixam enganar, supondo
que o Diabo não é tão feio quanto pintam.
É feio, sim. E o que pintam não é nem a metade. Fuja
dele. Resista-o com a Palavra de Deus!

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

Relatório da leitura
maior-MELHOR

Bolo Gelado

1- Falarei da primeira!
2- E, d´outra certeira!!
3- Enfim, da derradeira!!!

1 - Original – § Continuo minha leitura dos originais Hebraico e Grego da Bíblia, sem pressa. Mas,
neste ano, de todas minhas leituras, destaco as 3 de
toda a Bíblia, que eu pensara fazer de 1º do 1 à 31 do
12, mas que quis e precisei antecipar, consumando-a
em 23 do 10. Em janeiro p.p., eu já escrevera: “Estou
lendo a (Nova) Tradução Na Linguagem de Hoje, de
2011, da Sociedade Bíblica do Brasil, pela 3ª vez, em edição sem
os números de capítulos e versículos, e na ordem dos Livros do
Original Hebraico” (também, acrescentei o que seria ordem mais
original do Novo Testamento!). “Por eu desejar ler a Bíblia sem indicação de capítulo e versículo (que facilitam encontrar o Texto!...
mas cortam o contexto e fluência!!!)”. § O site Amigo de Cristo
informou que essa edição foi fenômeno de vendas numa feira literária na Noruega, em 2011: “´estilo “Harry Potter”’, cita um texto
do jornal britânico ´The Guardian´”, e, “No site da SBB, ela é detalhada como ´clara, exata e natural´”. § Gostei muito, e voltarei
a falar, por quê li nessa ordem, e, sem capítulos e versículos; etc.
2 - Central – § Quero continuar a ler a Bíblia na
ordem cronológica, inclusive na edição que tem esse
nome; quero prosseguir a leitura da Nova Bíblia Viva.
Em janeiro, eu escrevera: “também pela 3ª vez, na ordem cronológica, e, pela 2ª vez, a (Nova) Bíblia Viva,
da Edit. Mundo Cristão, de nov./2010”. Essa foi a leitura mais trabalhosa, mas, também, gratificante, pois
eu tinha que buscar em a A Bíblia Em Ordem Cronológica, de Edward Reese e Frank Klassen, tradução de Judson
Canto, de 2003, da Vida – que é ordem histórica mui detalhada
–, e, estar bem atento para não errar. § Penso que a melhor maneira
de ler a Bíblia é na ordem cronológica. Retomarei a ela, no mais
tardar em 1º/1/13.
§ Quero falar daquela tradução e sua forma, e, sobretudo, do seu
1º tradutor. Nesse ínterim, lerei/ouvirei (de) meu professor de Mestrado, Dr. Augustus Nicodemus Gomes Lopes, no site
Voltemos ao Evangelho.
3 - Atual – § Se Deus quiser, continuarei leituras,
especialmente da Bíblia, e, muito especialmente, em
várias versões. A 3ª leitura da Bíblia toda foi, como
eu escrevera em janeiro: “Estou lendo [...] a A Mensagem, do Dr. Eugene H. Petersson, de 2011, tradução
de Luiz Sayão, da E. Vida, a mais atual...”. Essa leitura
foi na ordem em que os livros se encontram na Bíblia, nas edições
atuais. § O site gospelTop.com.br festejou: “Peterson criou o famoso texto: The Message, uma paráfrase vibrante da Bíblia que
se conecta ao leitor de hoje como nenhuma outra, resultado de dez
anos de trabalho”. § Concordo e quero mostrar mais cousas dessa
edição (como das outras!...), dando exemplo como essa tradução de
tão atual chega a ser ousada (dosada em alguns textos, no entanto!).
Aguarde-me!! Sobretudo e sobre todos, guardo você!!!
1- Já leu a 1ª tradução atual?
2- E, a 2ª, da mesma linha, afinal??
3- Enfim, a 3ª, que também tem esse arsenal???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica.

Ingredientes:
Massa:
3 ovos
1 xícara de açúcar (160 g)
1 xícara de leite (240 ml)
100 g de manteiga
2 xícaras de trigo (240 g)
1 colher de sopa de fermento em pó (10 g)
Calda:
1/2 litro de leite
1 xícara de achocolatado em pó
Creme:
1 litro de leite
1 lata de leite condensado (240 ml)
3 gemas
Modo de Preparo:
Massa:
Bater os ovos, o açúcar e a manteiga, acrescentar
o leite, o trigo e por último o fermento
Colocar numa forma untada com margarina e
trigo, assar em forno médio por 40 minutos
Calda:
Ferver o leite com o achocolatado
Creme:
Colocar os ingredientes numa panela e levar ao
fogo brando mexendo sempre até engrossar
Finalizando:
Perfurar a massa toda com um palito, colocar
sobre ela a calda de chocolate (bem quente) com
cuidado para espalhá-la bem, completar a forma
com o creme
Deixar esfriar por 1 hora e levar à geladeira
Servir bem gelado
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Ministro da Justiça diz que “preferia
morrer” a ficar preso por anos no país
Para José Eduardo Cardozo, sistema penitenciário brasileiro ‘é medieval’.
Ele participou de evento em SP e não quis comentar penas do mensalão.

O ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, disse que
“preferia morrer” a ficar preso no sistema penitenciário
brasileiro. “Do fundo do meu
coração, se fosse para cumprir
muitos anos em alguma prisão
nossa, eu preferia morrer”,
afirmou. A declaração foi dada
durante almoço organizado por
um grupo de empresários em
um hotel do Brooklin, na Zona
Sul de São Paulo.
Cardozo afirmou também
que os presídios no Brasil
“são medievais” e “escolas do
crime”. “Quem entra em um
presídio como pequeno delinquente muitas vezes sai como
membro de uma organização
criminosa para praticar grandes
crimes”, afirmou.

“Temos um sistema prisional
medieval que não é só violador
de direitos humanos, ele não
possibilita aquilo que é mais
importante em uma sanção penal que é a reinserção social”,
avaliou o ministro da Justiça.
Ainda durante o evento em
São Paulo, o ministro evitou
comentar as penas aplicadas
aos réus do julgamento do
mensalão no Supremo Tribunal
Federal (STF). “Eu como cidadão brasileiro tenho as minhas
impressões, meus sentimentos
em relação a esse processo que
julgou o mensalão no STF, mas
como ministro eu não comentarei jamais”, disse. “Não me
sentiria agindo corretamente no
meu ofício se fizesse qualquer
comentário.”

Segurança em São Paulo
O ministro participou de
reunião com o governador Geraldo Alckmin para celebrar
acordo de cooperação com o
estado para combater a onda
de violência. Desde o início do
ano, ao menos 90 policiais foram assassinados e houve alta
no total de homicídios. Segundo levantamento da TV Globo,
desde 8 de outubro, 256 pessoas foram assassinadas na Grande São Paulo.
“Temos um sistema prisional
medieval que não é só violador
de direitos humanos, ele não
possibilita aquilo que é mais
importante em uma sanção penal que é a reinserção social”.
José Eduardo Cardozo,
ministro da Justiça

Fiscalização
contra o crime
Sobre o plano contenção nas
divisas, Cardozo afirmou que
a fiscalização será reforçada
no estado nos planos terrestre,
aéreo e marítimo. Nos pontos
terrestres, a contenção será feita pela Polícia Rodoviária Estadual e Federal, Polícia Federal,
Força Nacional, Polícia Civil,
Polícia Militar, Receita Federal
e Secretaria da Fazenda.
Durante a palestra para empresários, Cardozo disse que
todos que governam têm responsabilidade sobre a segurança pública e afirmou que é
“hora de parar de fazer jogo de
empurra-empurra”.

Ele também reclamou da falta de diálogo entre as diferentes esferas de governo no país,
porém, preferiu um tom mais
ameno quando foi questionado sobre a discussão que teve
com o secretário da Segurança
Pública de São Paulo, Antônio
Ferreira Pinto.
“Uma coisa que aprendi na
vida é que, para ler um livro,
você vira páginas. Eu começo a
ler a página a partir do momento em que nós sentamos, com
o telefonema do governador
Geraldo Alckmin e da presidente Dilma Rousseff, em que
Ministro
Justiça,
José Eduardo Cardozo, disse que “prefefoi
decidoda
que
nós estaríamos
ria morrer”em
a ficar
preso no
trabalhando
conjunto.
Eusistema penitenciário brasileiro.
começo a ler esse livro a partir
dessa página”, afirmou.

Duração das penas impõe regime fechado a réus do núcleo financeiro

Penas de prisão de três ex-dirigentes do Banco Rural superam oito anos.Somadas as multas, os três também terão de pagar R$ 3,1 milhões.
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu quarta-feira (14) a definição das penas para os três ex-dirigentes
do Banco Rural que integram
o chamado núcleo financeiro
do esquema do mensalão.
Eles foram condenados
pela concessão de empréstimos fraudulentos para o
PT e para agências de publicidade de Marcos Valério.
O Supremo entendeu que o
dinheiro foi utilizado para a
compra de apoio político no
Congresso durante os primeiros anos do governo do
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.
Como as penas atribuídas
aos três são superiores a oito
anos, parte da punição terá

de ser cumprida em regime
fechado, conforme determina
o Código Penal. Os ministros
anunciaram, porém, que as
punições fixadas até agora serão ajustadas, posteriormente,
conforme o papel de cada um
no esquema.
A ex-presidente e atual
acionista do RuralKátia Rabello foi condenada a 16 anos
e 8 meses de prisão, além de
multa de R$ 1,5 milhão.
O ex-vice-presidente José
Roberto Salgadoteve a mesma pena de prisão e multa de
R$ 1 milhão.
O também ex-vice Vinícius
Samarane foi condenado a 8
anos e 9 meses de reclusão e
multa de R$ 598 mil.
A defesa de Salgado infor-

DEPUTADOS DEVEM APROVAR O FIM
DA TAXA DE R$ 40 PARA TELEFONE FIXO
O projeto que acaba com
a tarifa básica de telefonia
fixa está pronto para ser
votado na Câmara dos Deputados. Pela proposta, as
prestadoras de serviço de
telefonia fixa em regime
público cobrarão do assinante apenas pelos pulsos e
minutos efetivamente utilizados.
A tarifa custa em média
R$ 40 e é a principal queixa
dos consumidores para que
os parlamentares modifiquem a legislação. O projeto é o campeão disparado
de ligações ao serviço 0800
da Câmara dos Deputados:
desde 2004, mais de dois
milhões e meio de pessoas
já ligaram ou enviaram e-mail pedindo que os parla-

mentares priorizem a votação desse projeto.
Presidente da Comissão
de Orçamento do Congresso Nacional e membro da
Comissão de Defesa do
Consumidor na Câmara
Federal, o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS)
lidera a mobilização para
que o projeto seja votado.
O deputado diz que passou
da hora de o Congresso
dar uma resposta positiva
à sociedade e preservar o
interesse dos consumidores
brasileiros.Para participar
da mobilização contra o fim
da tarifa básica de telefonia
fixa, é preciso ligar para o
0800 619 619. A Câmara
dos Deputados informa que
a ligação é gratuita

Joaquim Barbosa assume
interinamente como presidente
da corte, mas toma posse em
definitivo no dia 22.

mou que considerou “excessiva” a pena e afirmou que irá
recorrer da decisão. Em nota,
o advogado de Samarane chamou a pena de “desproporcional” e afirmou que “não foi
adequadamente individualizada”.
Se pudessem ser somadas,
as penas dos três chegariam a
42 anos e um mês de prisão.
As multas somadas representam R$ 3,1 milhões em valores que ainda serão corrigidos
(se referem a quantias de 2003
e 2004 e serão corrigidas para
valores atuais).
Foi a última sessão de julgamento do processo do mensalão sob o comando de Ayres
Britto, que se aposenta compulsoriamente ao completar
70 anos no próximo domingo
(18). Ele informou que ainda
vai trabalhar como presidente
do tribunal na sexta (16), em
seu gabinete.
Na segunda (19), Joaquim
Barbosa assume interinamente como presidente da corte,

mas toma posse em definitivo
no dia 22.
A sessão de julgamento do
mensalão de segunda-feira
foi cancelada, a pedido de ministros da corte, em razão do
feriado.
Perda de mandatos
O relator do processo,
ministro Joaquim Barbosa,
tentou colocar em votação a
possível perda dos mandatos
parlamentares dos três deputados federais condenados na
ação penal: Pedro Henry (PP-MT), Valdemar Costa Neto
(PR-SP) e João Paulo Cunha
(PT-SP). O magistrado pediu
que fosse votado o tema para
que o presidente do STF participasse, contudo, a maioria
dos ministros não concordou
em discutir o assunto na quarta-feira.
Surpreendido com a proposta de Barbosa, o revisor da
ação penal, ministro Ricardo
Lewandowski, criticou o colega de tribunal. “Isso seria,
novamente, atropelar o rito.
Essa questão não se coloca.
Não é possível”.
Barbosa, então, rebateu:
“Mais cedo ou mais tarde, teremos de enfrentar.”
Lewandowski respondeu
ao relator que, então, deveria
ser “mais tarde”. “Quando
formos concluir o núcleo. Sua
excelência (Britto) é um democrata. Ele não aceita. [...]”,
enfatizou.
Mesmo diante das tentativas de Britto de encerrar a discussão, Barbosa ressaltou ao
revisor que a ordem de condução dos trabalhos é estabelecida pelo relator do processo.
“A ordem é a desordem.
A ordem é o caos”, disparou

Lewandowski.
Contrariado, Barbosa acusou o revisor de demorar para
apresentar seus votos de definição das penas dos réus condenados. “Eu trago meu voto
em três minutos. O senhor
leva uma hora”, reclamou.
“Tenho certeza que o presidente, em sua despedida,
manterá aquilo que está combinado”, respondeu o revisor.
Britto, então, deu prosseguimento ao julgamento do processo sem colocar em votação
o impasse sobre os mandatos
parlamentares. No final da
sessão, o presidente da Suprema Corte relatou a jornalistas
que havia trazido planilhas ao
plenário com as suas propostas de pena para todos os réus
condenados, incluindo os que
ainda não tiveram suas punições definidas pelos magistrados.
A intenção do chefe do
Judiciário era apresentar, a
exemplo do que havia feito o
ex-ministro Cezar Peluso em
sua última participação no tribunal, sua versão da dosimetria das penas dos acusados.
Segundo Britto, ele optou por
não proferir seu voto sobre os
15 condenados que ainda não
tiveram suas punições definidas porque cinco colegas da
corte (Cármen Lúcia, Celso de
Mello, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Ricardo
Lewandowski) haviam manifestado que teriam de deixar a
sessão mais cedo.
“Eu pretendia (proferir o
voto sobre o tamanho das penas), mas o quórum baixou
demais. Eu tinha feito tudo,
mas em homengam aos que
saíram, resolvi não fazer. Eu

vim preparado para tudo, menos para decidir sobre a pena
dos mandatos”, disse Ayres
Britto.
Outras punições
Até esta quarta, em sete sessões de dosimetria (cálculo da
pena dos condenados), 10 dos
25 réus condenados tiveram a
pena determinada.
O primeiro foi Marcos Valério, cuja pena soma 40 anos,
2 meses e 10 dias de prisão.
Além disso, a multa chega a
R$ 2,72 milhões, em valores
que ainda serão corrigidos
(entenda o que é dia-multa).
O segundo foi Ramon Hollerbach, ex-sócio de Valério,
condenado a 29 anos, 7 meses
e 20 dias de prisão, além de
996 dias-multa, que totalizam
R$ 2,533 milhões. O terceiro
a ter a pena definida foi Cristiano Paz, também ex-sócio de
Valério.
Já Simone Vasconcelos, ex-funcionária de Valério, recebeu pena de12 anos, 7 meses
e 20 dias de prisão, além de
288 dias-multa no valor de R$
374,4 mil.
Do núcleo publicitário, só
faltou a conclusão da pena
de Rogério Tolentino, o que
deve ocorrer só na semana
que vem.
No núcleo político, a pena
do ex-ministro da Casa Civil
José Dirceu ficou definida
em 10 anos e 10 meses, além
de multa no valor de R$ 676
mil. O ex-presidente do PT
José Genoino foi condenado a
6 anos e 11 meses de prisão,
mais multa no valor R$ 468
mil.
Delúbio Soares foi condenado a 8 anos e 11 meses,
além de multa de R$ 325 mil.
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Denúncia: prefeito de Bom Jesus é
investigado por compra de votos

O prefeito reeleito de
Bom Jesus do Galho Jadir
José da Silva, de 47 anos,
e o vice Eduardo Raspante,
de 48, ambos do partido Democratas (DEM) e da coligação União Democrática
Trabalhista Popular, são investigados por suposta compra de votos, que teria sido
cometida durante o período
de campanha eleitoral nessas eleições 2012. Um documento mostra que a ação
judicial sobre o caso já foi
protocolada na Justiça Eleitoral de Caratinga, na última
sexta, 9 de novembro.
As denúncias dessa suposta compra de votos envolvendo o prefeito Jadir e
o vice Eduardo, reeleitos em
Bom Jesus nessas últimas
eleições com quase 52% dos
votos, foram feitas pela coligação Frente Renovadora
para o Progresso. Coligação
de oposição à coligação do
prefeito Jadir. Jadir e Eduardo disputaram as eleições
2012 com Padre Aníbal
Borges do Partido dos Trabalhadores (PT), que obteve
quase 49% dos votos, o que
representa 4750 contra 5039
obtidos por Jadir. Uma diferença de 289 votos.
Eleitores teriam sido
ameaçados com corte do

Bolsa Família: Na terça-feira (13/11), em entrevista
coletiva, o advogado do processo de quase 500 páginas,
Sidiney Menezes Moreira,
disse como surgiram as denúncias desse possível esquema de compra de votos
em que os eleitores seriam
ameaçados de ter o benefício do Programa Bolsa
Família cortado, caso eles
não votassem no partido de
Jadir.
“Os eleitores procuraram
voluntariamente os partidos
políticos visando denunciar
irregularidades praticadas
pelos candidatos Jadir José
da Silva e Eduardo Raspante, e seus apoiadores e
cabos eleitorais. As irregularidades eram integrantes
do Programa Bolsa Família.
Os candidatos pessoalmente e por meio de seus cabos
eleitorais procuravam os
eleitores em suas residências munidos logicamente
de uma lista contendo essas
informações do Programa
Bolsa Família - e esse candidato Jadir José da Silva é
detentor do poder público
– e ameaçavam os eleitores
com a suspensão do benefício caso não apoiassem suas
candidaturas”, disse o advogado.

Em reunião realizada no
início da noite de terça-feira
(13/11/12), a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ)
da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais concluiu pela
legalidade do Projeto de Lei
(PL) 3.452/12, do governador, na forma do substitutivo
(novo texto) nº 1, que apresentou. O PL aprimora o plano de carreira e revê a política
remuneratória dos servidores
do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de
Minas Gerais (Ipsemg), propondo, também, a criação
de cargos comissionados. A
proposição, que tramita em 1º
turno, teve como relator o deputado Sebastião Costa (PPS),
presidente da comissão.
O substitutivo apresentado
pela comissão muda o parágrafo 3° do artigo 1º do texto
original, que propõe a criação
da Gratificação de Serviços
de Seguridade Social (GSSS),
atribuída mensalmente ao
servidor em efetivo exercício

no Ipsemg, cujo valor não se
incorpora à remuneração do
servidor nem aos proventos
de aposentadoria ou à pensão.
De acordo com o PL, a gratificação será suspensa caso o
servidor passe a ter exercício
em outro órgão ou entidade,
como também nas situações
de afastamento voluntário
incentivado, licença para tratar de assuntos particulares
e afastamento decorrente de
candidatura ou exercício de
mandato eletivo federal, estadual ou municipal.
Porém, o relator da CCJ
argumentou que a Lei Complementar Federal n° 64, de
1991, que estabelece os casos
de inelegibilidade e prazos de
cessação, assegura aos servidores públicos, estatutários ou
não, o direito de se afastarem
dos respectivos cargos para
concorrerem às eleições, nos
três meses anteriores ao pleito, garantindo o direito à percepção dos seus vencimentos
integrais.

As denúncias dessa suposta compra de votos envolvendo o
prefeito Jadir e o vice Eduardo, reeleitos em Bom Jesus nessas últimas eleições com quase 52% dos votos

Ainda conforme o advogado, outros meios de compra de votos também teriam
sido utilizados para tentar
convencer os eleitores: “Há
também o oferecimento de
materiais de construção,
de cestas básicas. Isso não
é uma conclusão minha, é
uma conclusão das provas
que estão nos autos. Os eleitores voluntariamente fazem
essa manifestação, o Ministério Público já colheu essas
declarações e eles confirmam claramente”.
As provas materiais como
documentos e CDs com
depoimentos de possíveis
eleitores foram entregues
ao Ministério Público (MP)
na semana seguinte após as

eleições. João Batista Jacobs, presidente do PMDB, é
quem foi o autor da denúncia junto ao MP. Sidiney comentou o que existem nessas provas.
“Essas provas mostram
que a campanha - a legitimidade, a normalidade das
eleições de Bom Jesus do
Galho foi afetada drasticamente. Feriu-se a dignidade
das pessoas com ameaças à
suspensão de benefícios que
são mínimo existencial dessas pessoas”. E mais uma
vez reafirmou que os eleitores supostamente coagidos
confirmam essas denúncias:
“Confirmam totalmente essas informações, confirmam
em sede do Ministério Pú-

blico e confirmam em gravações que estão nos autos
da investigação eleitoral”.
A defesa acredita ainda que
essa suposta compra de voto
também interferiu no resultado da eleição, que apresentou a diferença de quase
300 votos.
Homem que não quis
ser identificado declara
que família teria sido coagida: Um homem, que não
quis se identificar, relatou
que familiares dele teriam
sido supostamente coagidos
nesse possível esquema de
compra de voto: “Devido
ao fato de a minha família
apoiar um partido contra o
atual prefeito, né, na atual
administração. Isso aconteceu diretamente, por quê?
Pelo fato de não trocarem –
fazer as – trocar os cartazes,
trocar as bandeiras. Então,
diretamente, fui influenciado diretamente e foi cortado
durante esse período político a Bolsa Família de um...
de pessoa da família. Eles
já chegam com ameaças né.
Devido ao fato de saber que
como é cidade pequena, já
sabe quem vota em quem.
Então, devido ao fato de saber em quem você vota, eles
já chegam fazendo ameaça
e... já falando diretamente:

7

Advogado do processo de
quase 500 páginas, Sidiney
Menezes Moreira

“se você não trocar as bandeiras ou colocar bandeira
azul, nós vamos te... É...
Cortar diretamente o Bolsa
Família”. E foi exatamente
o que aconteceu na minha
família né. Aí acabou cortando o Bolsa Família de
um parente. Isso aí não está
nas mãos, não é direito de
uma pessoa que trabalha na
prefeitura, é... Fazer esse...
Trabalhar dessa forma né.
Pra poder influenciar e diretamente prejudicar uma
família”. Batista, presidente do PMDB, lamentou em
relação ao possível esquema de compra de voto.

Deputado Sebastião Costa: Projeto que trata
de carreira no Ipsemg passa pela CCJ

Deputados analisam, na CCJ, projeto do Executivo que trata
de carreira e política remuneratória de servidores do Ipsemg

Da mesma forma, na hipótese de afastamento do servidor
para exercício de mandato eletivo municipal, os incisos II e
III do artigo 38 da Constituição
da República asseguram ao
servidor a possibilidade de optar pela remuneração do cargo,
emprego ou função – no caso
de mandato de prefeito ou de
vereador –, ou até mesmo perceber as duas remunerações
integrais, caso haja compatibilidade de horários – no caso de
mandato de vereador.
Assim, para adaptar o proje-

to à legislação vigente, foi proposta nova redação, na forma
do substitutivo n° 1, segundo
o qual “o pagamento da GSSS
será suspenso caso o servidor
passe a ter exercício em órgão
ou entidade diverso do Ipsemg, bem como nas situações
de Afastamento Voluntário Incentivado (AVI), Licença Para
Tratar de Interesses Particulares (LIP) e afastamento decorrente de exercício de mandato
eletivo federal, estadual ou
municipal, ressalvada a opção
referida nos incisos II e III do

art. 38 da Constituição da República”.
Nove emendas - O substitutivo traz ainda outras alterações, incorporando nove
emendas encaminhadas pelo
governador. As emendas visam fixar a base de cálculo da
Gratificação de Produtividade
por Prestação de Serviço Adicional de Assistência Médica
e Odontológica; conceder a
Gratificação por Risco à Saúde da Área de Seguridade
Social somente nos casos em
que o servidor habitualmente
trabalhe em local insalubre; e
alterar a data de vigência do
posicionamento decorrente da
opção de jornada de trabalho.
Elas também preveem modificações na carga horária dos
ocupantes dos cargos de analista de Gestão de Seguridade
Social, que desempenham a
função de médico, e de analista de Seguridade Social, na
função de cirurgião-dentista.
O governador também sugere,
em uma das emendas, a subs-

tituição da nomenclatura de
Prêmio de Desempenho por
Metas por Gratificação por
Desempenho de Metas.
O PL 3.452/12 modifica as
Leis 9.380, de 1986; 15.465,
de 2005; 15.961, de 2005; e
a Lei Delegada 175, de 2007.
As leis alteradas referem-se à criação do Ipsemg (Lei
9.380/86), à instituição das
carreiras dos servidores do
grupo de atividades de seguridade social do Executivo (Lei 15.465, de 2005), às
tabelas de vencimento básico
das carreiras do Executivo
que especifica, à Vantagem
Temporária
Incorporável
(VTI) e sobre o posicionamento dos servidores nas carreiras (Lei 15.961/05). Já a
Lei Delegada 175/07 dispõe
sobre o grupo de direção e
assessoramento do quadro
geral de cargos de provimento em comissão e as funções
gratificadas da administração
autárquica e fundacional do
Executivo.
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Três moradores de Manhuaçu morrem
em acidente em Realeza

Três moradores de Manhuaçu morreram num grave
acidente no km 51 da BR262, na primeira curva na
saída de Realeza para Santo
Amaro de Minas, Fábio
Júnior de Aguiar (Fabinho
do Açougue) de 25 anos;
Taigor Monteiro Garcia e
Fábio Rodrigues de Aguiar,
ambos de 17 anos.
Segundo as informações,
Fábio e os dois jovens foram
vistos num posto de combustíveis em Realeza. Em
seguida, saíram no carro,
um Polo, no sentido Santo
Amaro de Minas, por volta

de 05h30min.
Na primeira curva, o motorista perdeu o controle da
direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente numa
carreta. Os três morreram na
hora.
O Corpo de Bombeiros
teve que cortar parte da lataria para retirada dos corpos. O veículo ficou destruído com a força do impacto.
A Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito até
por volta de 07h30min, já
que ficou apenas em meiapista para a retirada dos corpos e dos veículos.

“A perícia é que vai levantar
o que aconteceu no acidente,
mas o tamanho do estrago no
veículo demonstra que foi um
impacto muito forte. As causas do acidente realmente vão
depender do laudo pericial”,
afirmou o Policial Rodoviário
Rogério Faria.
Ele explicou que ainda
foi recolhido um revolver
calibre 32 com as munições
deflagradas que estava na
cintura do motorista do
veículo. A polícia está levantando ocorrências da
madrugada para verificar se
há alguma relação.

Fábio Júnior de Aguiar (Fabinho do Açougue) de 25 anos;
Taigor Monteiro Garcia e Fábio Rodrigues de Aguiar, ambos de 17 anos.
Fotos Portal Caparaó

O Corpo de Bombeiros teve que cortar parte da lataria para retirada dos corpos. O veículo ficou destruído com a força do impacto.

Adolescente mata aposentado de
70 anos a facadas em Manhumirim

Um adolescente de 16 anos matou o vizinho de 70 anos no bairro Nossa Senhora da Penha, em
Manhumirim, aparentemente por
ciúmes da mãe dele ajudar o aposentado. O garoto é usuário de drogas e fugiu, depois de esfaquear o
morador.
O crime foi no início da tarde. A
mãe do jovem contou aos policiais

que o filho começou a discutir com
ela por causa de drogas e bebida.
Ele chegou a dizer que iria “furar” o
vizinho porque não gostava da mãe
dele fornecer alimentação e prestar
assistência ao aposentado. Apesar
da ameaça, não se preocupou.
Por volta de 14:30, a mulher estava na rua, em frente à casa, quando ouviu gritos do aposentado. Ela

correu rapidamente até o local e
encontrou o filho esfaqueando o
vizinho.
O menor cessou a ação e fugiu
levando a faca do crime. Segundo
a PM, o adolescente fez uma bolsa
com roupas e não foi localizado.
O aposentado chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar
ao hospital.

Mais 16,5 quilos de
maconha apreendidos
em Rio Casca

Em
nova
operação realizada pela Polícia Militar de
Rio Casca, no
combate ao tráfico de drogas,
foram
apreendidos mais
16,5 quilos de
maconha. No
sábado, 10, a
PM havia localizado outros
90 quilos da
droga.
A operação foi desencadeada no Córrego Cachoeira Alta,
zona rural do município, local este usado por traficantes
para esconderijo e distribuição de entorpecentes. Houve
uma denúncia de que havia um carro, Uno azul, em atitude
suspeita na região.
Em uma varredura pelo local, a PM encontrou as barras de
maconha escondidas no matagal.
O Sargento Roberson, Comandante do 1º Pelotão da 118ª
Companhia PM, destacou a ação eficiente dos militares de
Rio Casca no combate ao tráfico de drogas, em especial do
Serviço de Inteligência. “As grandes apreensões dos últimos
dias resultaram em prejuízos consideráveis aos traficantes.
Sabemos que foi um duro golpe neles”, comemorou.
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Deputado Dr. Wilson Batista conclui os
trabalhos na Comissão Especial das Enchentes
A Comissão Especial, que
foi formada em março deste
ano encerrou as atividades
com um
relatório completo sobre
áreas de risco e municípios
vulneráveis A limitação de
recursos de municípios para
criarem projetos foi apontada como ponto crítico para
implantar medidas de prevenção a desastres causados por chuvas no Estado,
em reunião da Comissão
Especial das Enchentes, na
terça-feira (13/11/2012), na
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais. A comissão,
ao encerrar seus trabalhos,
aprovou o relatório final,
que traz recomendações aos
poderes e órgãos públicos
sobre temas como finan-

ciamento, levantamento de
áreas de risco e vistorias em
barragens.
O relator afirmou que a
falta de recursos nos municípios tem impedido a elaboração de projetos de prevenção
e a atuação do poder público
municipal após a ocorrência
de desastres. Uma das ações
solicitadas pela comissão é o
maior apoio aos municípios
por parte do governo federal,
treinando-os a elaborar projetos e planos de trabalho.
O deputado Doutor Wilson Batista (PSD) indagou
quanto à destinação de recursos federais aos Estados
e expressou o desejo de mudança.
“Esperamos que este corre-corre e estas velhas tragé-

dias não sejam a realidade
dos próximos anos” - concluiu o parlamentar.
Comissão - a Comissão
Especial das Enchentes foi
criada com o objetivo de
proceder ao
acompanhamento
das
obras de reconstrução das
áreas afetadas por inundações e apresentar
propostas para o enfrentamento dos problemas decorrentes do excesso de chuvas
no Estado. Desde a sua criação, em 29 de março deste
ano, a comissão realizou oito
audiências públicas, com
um total de 26 convidados,
e aprovou quase 40 requerimentos de informações e
providências ou convidando
autoridades para debates.

Deputado Dr. Wilson Batista tem importante projeto de lei aprovado na ALMG
O Projeto de Lei 2.197/11,
de autoria do deputado Dr.
Wilson Batista (PSD), foi
aprovado pelo plenário da
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais na manhã desta
quarta-feira, 14 de novembro.
A norma institui o Programa
de Prevenção ao Câncer no
estado e ampara a atuação da
Unidade Móvel de Prevenção,
que está sendo adquirida pela
Fundação Cristiano Varella
com recursos de emenda par-

lamentar do deputado Dr. Wilson Batista.
O texto da lei prevê a instalação de unidades móveis de
prevenção, com equipamentos e aparelhos de diagnóstico,
que serão instaladas em veículos especialmente adaptados
para este fim e que percorrerão
o estado prevenindo o câncer
de mama, colo de útero,
próstata e pele.
A norma garante ainda que
uma equipe de prevenção for-

mada por um médico e uma
enfermeira acompanhem todo
o trabalho a fim de garantir a
qualidade dos procedimentos.
Toda a gestão do programa
será feita pelo Governo de
Minas através do Previpri,
um programa de prevenção
primária do estado.
O governo do estado tem
noventa dias para regulamentar a lei após a sua sanção ou
promulgação.
UNIDADE MÓVEL - A

primeira unidade móvel de
prevenção do estado está
quase pronta
para atender os mineiros. A
carreta especialmente adaptada terá uma sala com um
mamógrafo, um consultório
ginecológico, para a prevenção do colo do útero, um sala
de coleta de sangue, para prevenção do câncer de próstata
- através da dosagem do PSA e uma sala de pequenas cirurgias, para retirada de tumores

de pele.
A iniciativa é do deputado
Dr. Wilson Batista (PSD) que
enviou R$1.300.000,00 para
a Fundação Cristiano Varella, através de sua emenda
ao orçamento do estado, para
a realização deste projeto.
Além da compra da unidade,
o parlamentar, juntamente
com o deputado Lael Varella,
conseguiu o mamógrafo que
ira equipar o veículo junto ao
Governo de Minas.

Para Dr. Wilson Batista o
projeto facilitará o acesso à
prevenção. “Com este projeto,
além de apliarmos a assistência, ofereceremos exames
com a garantia de qualidade
e principalmente estaremos
trabalhando para a redução
das desigualdades do atendimento na saúde, em especial
nos municípios mais carentes,
onde a incidência das doenças
é mais prevalente” - afirmou o
deputado.

O combate à desigualdade
social e a busca do desenvolvimento sustentável são
algumas das bandeiras do
Partido Social – PS que nasce
para preencher o espaço
vazio no cenário político nacional e criar um novo modelo de gestão político-social
que respeite especialmente
os princípios constitucionais
e os direitos fundamentais do
cidadão brasileiro.
Embora o viés social venha
aos poucos encontrando espaço no programa políticopartidário de algumas agremiações, na maioria das
vezes o que se percebe são
iniciativas isoladas, ações
pontuais e nenhum processo

de continuidade. E é com
uma visão moderna e inovadora que surge o Partido Social.
De acordo com o Presidente Nacional do PS, Dr. Epitácio Barbosa, o novo partido já
está estruturado em 25 Unidades da Federação, faltando
apenas Rio Grande do Norte
e Santa Catarina. Das 9 etapas
exigidas pela legislação para
consolidação partidária com
o Registro no TSE, 8 já foram
cumpridas pelo Partido Social, faltando apenas a ultima
etapa que é a coleta de assinaturas de apoio à fundação
do PS, o que já está sendo feito em todos os estados onde
o partido está organizado. A

previsão é que
esse trabalho
seja concluído
ainda
esse
ano.
O Partido
Social tem sua
sede na Capital
Federal,
e os contatos
com a sua
Executiva Nacional, sediada em Goiânia-GO, podem
ser feitos através do site do
partido www.partidosocial.
org.br, e-mail: partidosocial.
nac@gmail.com ou pelos
telefones:(62) 3249-7239 e
(62) 8132-7108.
Em Minas Gerais, para

aqueles que desejarem organizar o
Partido Social em
seus municípios,
o contato pode
ser feito com o
Presidente
Estadual, Sr. Geraldo
Ribeiro, através
dos
telefones
(31)3831-7884,
(31)8872-7884,
(31)9399-5756,
e-mail:partidosocial.mg@
gmail.com , skype: partidosocial.mg ou ainda no
endereço Rua Zeca Amâncio,
38, Centro, Itabira-MG, CEP
35900-027- Manhuaçu fone
(33)3331-8409 ou pelo email devair@jm1.com.br

O juiz Vanderlei Ramalho
Marques, titular do município de
Ibatiba, no Espírito Santo, concedeu liminar nos autos do processo 00150843020128080064,
suspendendo a nomeação de
servidores municipais que passaram em concurso público, realizado no primeiro semestre, e
que está sendo questionado pelo
Ministério Público Estadual
(MPE). O mandado de segurança foi protocolado pelo prefeito
eleito do município José Alcure
de Oliveira.
O juiz determinou a suspensão imediata dos efeitos da
Portaria 342/2012 e do Edital
de Convocação 004/2012, do
Município de Ibatiba, ambos
de 22 de outubro de 2012, não
podendo ser dada posse a qualquer candidato aprovado no

concurso público relativo ao
Edital 001/2012, de 18.03.2012,
sob pena de multa diária de R$
2 mil, sem prejuízo das demais
sanções da Lei 12016/09.
Alegou o prefeito eleito, dentre outras coisas, que a nomeação dos servidores impactaria
os gastos do município com
pessoal acima do permitido pela
Lei de Responsabilidade Fiscal,
além do fato de que o concurso
público no qual eles foram aprovados é alvo de investigação da
“Operação Hidra”, deflagrada
pelo Ministério Público Estadual, juntamente com as Polícias
Civil, Militar e Federal, para
apurar fraudes em licitações e
concursos públicos em vários
municípios da região serrana do
Espírito Santo e do leste de Minas Gerais.

Nasce um novo partido: PS

Suspensa nomeação de
aprovados em concurso
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“ O ministro Joaquim agiu como legista, ao reconstituir os fatos ”
Ministro aposentado Carlos Ayres Brittosobre o relator do processo do mensalão

Rebeldes do PMDB

Filme velho

Os chamados dissidentes do PMDB ameaçaram lançar candidato à presidência do Senado, mas nenhum deles topa enfrentar
a parada dura chamada Renan Calheiros (AL), o favorito.
Receosos de criar indisposição com o provável sucessor de
José Sarney, os “rebeldes” estimulam candidatos de outros
partidos, como Randolfe Rodrigues (PSOL), que desafiou
Sarney na última eleição ao comando da Casa.

O Granma, jornal oficial, apontou “manipulação midiática” de parte
da imprensa internacional para “desacreditar o papel de Cuba na negociação de paz com as Farc”. Só faltou a “imprensa conservadora”.

Sem interesse
O senador Pedro Taques (PDT-MT)
também foi sondado para disputar contra
Renan Calheiros, mas garante que não tem
o menor interesse.

Pularam fora
O grupo chegou a cogitar os senadores do PMDB Jarbas Vasconcelos (PE) e Luiz Henrique (SC) para a disputa. Os dois
desconversaram.

Voo solo
Para os dissidentes, só quem atua individualmente, como
Pedro Simon (RS), aceitaria a empreitada. Mas com chances
mínimas no PMDB.

Barganha política
O partido de maior bancada no Senado – no caso, o PMDB –
elege o candidato a presidente que, pela tradição, é referendado
no plenário.

Britto pode usar estrutura do STF por 90 dias
Desde sua aposentadoria, o ministro Carlos Ayres Britto pode
usar seu gabinete no STF pelo prazo improrrogável de 90 dias,
assim como funcionários e carro oficial (carro reserva) para
deslocamentos. Ao final, funcionários serão redistribuídos, o
carro retirado, assim como móveis e computadores. Britto terá
direito também a cafezinho, mas, segundo lenda no funcionalismo público, será certamente servido frio.

Acordo paulista
O ministro Brizola Neto declarou apoio a Zé Silva (MG) para
líder do PDT mas, na verdade, estaria bancando o deputado
João Dado (SP).

Primeiro o presidente

Meu bem, meu mal
O presidente do PT, Rui Falcão, bate e apanha, “incorporando”
Lula, para chutar em canelas ilustres, inclusive no Judiciário, para
depois ser “desautorizado” pelo ex-presidente. Tudo combinado.

Gestão pública
Presidente da Frente pela Gestão Pública, Luiz Pitiman
(PMDB-DF) organiza para os dias 12 e 13 de dezembro o
Congresso Brasileiro de Gestão Pública Municipal. Ele espera
reunir mais de dois mil prefeitos.

Minas X SP
Apesar de ser considerado “aecista”, o deputado Carlos
Sampaio (SP) conseguiu apoio da bancada paulista para ser o
próximo líder do PSDB na Câmara. Estão no páreo Domingos
Sávio (MG) e Otávio Leite (RJ).

Homenagem
Advogado de Roberto Jefferson, Luiz Barbosa
acredita que os ministros correram para definir
a dosimetria dos figurões do mensalão para que
o presidente Carlos Ayres Britto, em vias de se
aposentar, participasse.

Nem pensar
O ex-governador Joaquim Roriz rejeita qualquer possibilidade de levar o seu grupo político a integrar a base de apoio
ao governador do DF, Agnelo Queiroz, cuja gestão considera
“falida”, por ele ser do PT.

Pensando bem...
...com quase duas mil pessoas “lavando” R$ 37 milhões, segundo
o Ministério da Fazenda, o PCC já pode virar partido político.

Poder sem Pudor

Causas difíceis

O candidato a líder tucano, Domingos Sávio (MG), quer saber
quem assumirá a presidência do PSDB: “Tudo depende dessa
decisão”.

Primeiro o líder
Candidatos a líder do PMDB querem que o atual líder Henrique Alves (RN) promova sua sucessão antes de se eleger
presidente da Câmara.

Só no sapatinho
Condenados no mensalão temem o Natal na cadeia, se o
Supremo acatar pedido da Procuradoria-Geral da República.
Pior: o Papai Noel gordinho de vermelho avisou que, agora
sem barba, não vai aparecer.

Dez, nove, oito...
Se o mundo pode acabar em 21 de dezembro, segundo os maias,
a contagem regressiva começou com mísseis dos terroristas
do Hamas atingindo pela primeira vez na História a cidade
santa de Jerusalém.

O general Artur Costa e Silva, o ditador do AI-5, recebeu
o vice-líder da Arena no Senado, Eurico Resende (ES), e não
economizou elogios:
- Gosto muito da forma como o senhor defende o meu
governo...
- Presidente, sou advogado criminalista há trinta anos! –
disse Resende.
Ao perceber o constrangimento do ditador com sua resposta,
completou:
- É que estou acostumado a defender causas difíceis...

Ali Babá e os
Quarenta Ladrões
Era uma vez um
jovem chamado
Ali Babá. Ele viajava pelo reino da
Pérsia levando e
trazendo notícias
para o rei.
Numa das viagens,
enquanto
descansava,ouviu
vozes. Subiu numa
árvore e viu quarenta ladrões diante de uma enorme
pedra. Um deles adiantou-se e gritou: ‘’Abre-te
Sésamo!’’
A enorme pedra se moveu, mostrando a entrada de uma caverna, os ladrões entraram e a
pedra fechou-se.
Quando os ladrões saíram, Ali Babá resolveu
experimentar e gritou para a pedra: ‘’Abre-te
Sésamo!’’
A enorme pedra se abriu e Ali Babá entrou na
caverna. Viu um imenso tesouro e carregou o
que pôde no seu cavalo e partiu direto em direção ao palácio para pedir a filha do sultão, por
quem estava apaixonado há muito tempo, em
casamento. Quando o sultão viu o dote,aceitou
imediatamente.
Ali Babá ficou muito feliz e resolveu contar
para todos que ia se casar. Mas para isso precisava comprar um palácio para a sua princesa.
Voltou à pedra e falou: ‘’Abre-te Sésamo!’’
Um dos ladrões estava escondido e viu Ali
Babá sair da caverna carregando o tesouro. O
ladrão foi contar aos outros o que viu e decidiram pegá-lo. Com as jóias, Ali Babá comprou
um palácio para sua amada e avisou a todos que
daria uma festa no dia do seu casamento.
Os ladrões, sabendo da festa, enfiaram-se em
tonéis de vinho vazios para atacar Ali Babá à
meia-noite, quando estivesse dormindo. A festa foi tão alegre que o vinho acabou. Ali Babá
então, foi à adega verificar se havia mais e, sem
querer, escutou um susurro: ‘’Já deu meia-noite?’’ perguntou um dos ladrões.
‘’Já, mas esperem a festa acabar! Aí vamos
pegar aquele que está usando o nosso tesouro.’’
Voltando à festa, Ali Babá disse: ‘’O vinho
estragou e preciso de ajuda para levá-lo daqui.’’
Alguns guardas ajudaram a levar os tonéis até
um despenhadeiro. ‘’Vamos jogá-los lá em baixo’’, disse Ali Babá.
Ao perceber que seriam jogados, os quarenta
ladrões estregaram-se aos guardas. Com os ladrões presos, Ali Babá ficou com o tesouro. E a
princesa e ele viveram felizes para sempre com
a fortuna encontrada.
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Datena faz acordo com Record
O apresentador e jornalista José Luiz Datena firmou um
acordo com a Rede Record.
A multa era devido a saída do jornalista em 2003 e 2011,
com quebra contratual. O valor total da quebra de contrato
somava cerca de R$ 50 milhões. Segundo o jornal Agora
São Paulo, o valor que Datena pagará apenas a metade do
valor e de forma parcelada.
Nos dois casos o apresentador saiu da emissora e foi
para a Rede Bandeirantes, em 2011 o apresentador ficou 2
meses na emissora dos bispos e logo retornou.

Edu Guedes pode deixar o
“Hoje em Dia” e ir para Globo
Um dos o cozinheiros mais famoso da TV pode está deixando a Record e partindo para Globo. Trata-se do apresentador do “Hoje em Dia”, Edu Guedes, que depois de
terminar o casamento com Daniela Zurita, está pensando
em dar um novo rumo a sua vida em 2013.
Guedes estaria negociando com a Globo. Comenta-se
nos bastidores da Record que o apresentador teria recebido um convite para fazer suas receitas no “Mais Você” ao
lado de Ana Maria Braga.
Guedes está na Record há mais de dez anos, e é o único
integrante do “Hoje em Dia” que está na atração desde sua
estreia em 2005.

Ney Latorraca tem melhoras
segundo boletim médico
Segundo boletim médico da Casa
de Saúde, o ator Ney Latorraca obteve
melhoras e está evoluindo bem na retirada de aparelhos respiratórios. Ainda
segundo o boletim, Ney segue lúcido e
seu quadro é estável.
O ator foi internado no dia 25 de outubro, e foi submetido a uma cirurgia no dia 31 do mesmo
mês para retirada da vesícula, onde foram encontradas outras complicações.
Se tudo continuar ocorrendo bem, Ney terá alta da CTI
(Centro de Tratamento Intensivo) nos próximos dias.

“Patéticos com birra porque
estreou novela nova” diz Glória
Perez sobre os críticos
A autora da novela “Salve Jorge”
está muito irritada com as críticas que
vem sendo feita sobre o folhetim. Depois de ter questionado os internautas
se iriam criticar Manoel Carlos, assim
como criticam ela, ela voltou a atacar.
O twitter vem sendo a maior ferramenta dos telespectadores expressarem o desgosto pela
novela. O descaso dos internautas para a autora é tanto
que Glória vem bloqueando muitos usuários e chamando
de “Salve Block”.
Um usuário disse para a autora que não vê o sucesso no
qual ela acha que a trama vem tendo. “Não vejo sucesso,
a maioria das pessoas que eu sigo acha a novela arrastada,
repetitiva e com excesso de personagens”.
Glória foi direta e respondeu: “Podiam simplesmente
mudar de canal: essa insistência soa a despeito”, e completou: “São birras de adultos patéticos batendo o pezinho
porque estreou uma novela nova e interrompeu a brincadeira deles”, disparou.

SBT está gravando reality de
pegadinhas em segredo
O SBT está gravando em segredo o reality ‘Impractical Jockers’, ‘Amigos Sacanas’ em português. o programa
terá 13 episódios e tudo indica que já em 2013 teremos ele
na grade da emissora.

acesse: www.jm1.com.br

O roteiro do programa é basicamente o seguinte: quatro amigos se sacaneiam em lugares públicos em algumas
provas. Na versão americana do programa onde um dos
amigos se passa por caixa de supermercado e tem a missão
de ofender os clientes.

Afastada da TV, Marlene Mattos trabalhava em assessoria para candidatos
Longe da TV desde o fim do “Show
da Gente”, antigo programa de Netinho
de Paula no SBT, atualmente a diretora
Marlene Mattos estava prestando assessoria para políticos nas Eleições Municipais, que ocorreram em outubro.
Marlene que ficou conhecida após
dirigir por mais de duas décadas programas de Xuxa Meneghel, diz que seu afastamento da televisão é apenas temporário.
“Eu estou afastada da televisão e não é algo que eu quero para agora. Estive focada em dar uma assessoria para
alguns políticos na época da eleição e não tenho pretensões dentro da televisão. Só não quero falar sobre isso. Não
queria expor a mim e nem a eles. Acho que não há necessidade disso.” – contou Marlene.
“É temporário. Eu fiz alguns formatos [de programas]
para algumas pessoas e elas estão viabilizando… Em Goiás e outro no Espírito Santo. Eu fiz o formato, os caras
levaram, gostaram e eu disse ‘vocês continuam’. Eu fiz o
formato, piloto e eles foramo atrás para de viabilizar todo
o projeto. Eu ajudei nos primeiros e depois colocam outros
[diretores].” – declarou ainda.

Justin Bieber e Selena Gomez tentam
se reconciliar, mas têm nova briga
O jantar romântico
de reconciliação entre
Justin Bieber e Selena Gomez, na última
sexta-feira (16), foi um
desastre completo e
terminou muito mal. O
casal deixou o restaurante japonês Yamato,
em Encino, onde planejava jantar, poucos
minutos depois de chegarem, em carros separados, com
Selena saindo às pressas primeiro.
Assim que chegou em casa, Selena entrou e trancou o
portão. Quando Justin apareceu, a cantora não o deixou
entrar.
Fotos obtidas pelos sites Radar Online e TMZ mostram
Justin no portão da casa tentando entrar e teve uma crise
de raiva ao ser deixado para fora. Bieber ficou na calçada,
gritando por Selena, mas como ela não respondeu, foi para
o lado de sua Ferrari branca e ficou resmungando.
Justin ficou gritando por vários minutos e pendurado no
portão, segundo várias testemunhas.
Quando o pop star se cansou e foi para o carro, a atriz
deu uma espiadinha pela janela para ver se ele havia ido
embora. Mas, depois de algum tempo, Selena voltou atrás
e deixou Bieber entrar. Talvez a mensagem dele postada no
Twitter a tenha feito mudar de ideia.
“As coisas nem sempre são fáceis. Há muita pressão.
Estou entendendo isso agora. Estou tentando. Mas eu me
preocupo, eu percebo e ainda te ouço”, disse o apaixonado
cantor.
No sábado de manhã, a Ferrari ainda estava dentro da
casa. Bieber foi embora perto do meio dia.
Vamos aguardar os proximos capítulos dessa novela.

Morre o ator Octácio da
Silveira, o “Silveirinha”
Morreu quinta-feira (15) o ator Octácio da Silveira, conhecido como Silveirinha, o porteiro Belzonte da “Escolinha do Professor Raimundo”. Ele tinha 88 anos. O corpo
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do ator foi enterrado nesta sexta à tarde
no Cemitério Ordem Terceira do Carmo,
no Caju, zona norte do Rio.
Segundo a família, Silveirinha sofria
de isquemia e morreu de falência múltipla de órgãos. Ele estava internado em
um hospital da zona norte. Cerca de 30
pessoas participaram do velório. No cemitério, o caixão foi coberto com uma
bandeira do Botafogo. “Ele sabia separar
o que era importante do que não era. Foi um grande pai,
é uma referência pra mim. Ele ensinou a gente a viver”,
disse ao G1 uma das duas filhas do ator, Sônia da Silveira.
O ator completaria um mês de internação no sábado.

Filha de Jon Bon Jovi é detida após
suposta overdose
Stephanie Bongiovi, filha do roqueiro Jon Bon Jovi, foi
detida nesta quarta-feira por porte de drogas no Estado de
Nova York, após sofrer uma aparente overdose de heroína,
segundo a polícia local.
Stephanie, de 19
anos, foi atendida desacordada num quarto do
alojamento estudantil
do Hamilton College,
em Clinton, Estado de
Nova York, de onde foi
levada para um hospital
local, segundo a polícia da Cidade de Kirkland. A polícia
disse ter achado maconha e heroína no quarto. Ela foi liberada depois de ser indiciada por infrações leves de posse
de drogas, junto com um colega dela que estava no quarto.
A faculdade não se pronunciou sobre o caso.
Stephanie é a mais velha dos quatro filhos de Bon Jovi
com Dorothea Hurley.

Zezé surpreendeu a todos ao dedicar
seu show à ex-mulher Zilu
Surpresa na plateia
do show de Zezé Di
Camargo e Luciano.
No segundo dia de
temporada no Credicard Hall, em São Paulo, Zezé surpreendeu
a todos ao dedicar seu
show à ex-mulher Zilu
Godói Camargo. Emocionado, ele disse: ¨Você me deu meu maior presente, as
joias da minha vida: Wanessa, Camilla e Igor¨, fazendo
referência aos filhos que são frutos do casamento, que durou 30 anos.
A mulher de Luciano, Flávia Fonseca, também esteve
presente em todos os shows.
A turnê Sonhos de Amor chegou a São Paulo, em pleno
feriado prolongado, e registrou casa lotada nos quatro dias
de apresentação.

Lindsay Lohan fala sobre
descoberta de ter uma irmã
Lindsay Lohan não sabia que tem uma
irmã de 17 anos, até ser informada sobre
isso durante uma entrevista no programa
Good Morning America, na sexta-feira (16).
“Eu nem sequer fui informada disso, então obrigada pela notícia”, disse ela durante
a entrevista onde promoveu o lançamento
de seu filme para a TV, Liz & Dick.
Michael Lohan, pai de Lindsay, descobriu
que tem mais uma filha, durante um programa de televisão na quinta-feira (15). Ele concordou em fazer um teste
de DNA para um episódio da série Trisha Goddard, onde
ficou frente a frente pela primeira vez com a adolescente
que alegava ser sua filha e o resultado deu positivo.
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