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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Diplomados da Comarca de Manhuaçu

PÁGINA 8

Você conhece
Pedra Dourada?

Esta semana nossa reportagem foi conhecer a cidade que
encanta a todos que a visitam. É uma cidadezinha pequena,
mas a qualidade de vida é excelente, as boas administrações
dos últimos mandatos em que governava a então prefeita
eleita para a próxima gestão Maria Alice que a partir do dia
1º de janeiro volta ao poder. Foi em seu governo que nasceu
a ideia que foi desenvolvida pelo atual prefeito Silvanir
que nos recebeu em seu gabinete para falar do prêmio que
recebera do SEBRAE pelo empreendedorismo colocado em
prática em Pedra Dourada. PÁGINA 4

Victor, da dupla com Leo, assume romance
com apresentadora do Faustão
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EDITORIAL
Afinal, a urna eletrônica é confiável?

O Brasil instituiu as urnas eletrônicas nas eleições municipais de algumas
cidades no ano de 1996 e expandiu em 1998 e 2000, consolidou a totalidade
dos municípios, e a cada eleição evoluindo em agilidade nos resultados, mas
paralelamente crescem também as denúncias de fraudes e de manipulação
dos resultados. É sabido que em todas as eleições quase todas as pessoas
que perdem reclamam dos resultados. Nas eleições 2012 as denúncias
abrangem a maior parte dos municípios, alguns acatados pela justiça e estão
sendo apurados, mas em quase todas as comarcas há representação contra
os resultados. São detalhados os vários modos de contaminação da urna e
se pode depreender que, se na eleição tradicional, com cédulas de papel, as
fraudes existiam, eram também mais fáceis de ser apuradas porque o voto era
registrado. Agora não. O voto é invisível e, como diz o lema do Voto Seguro:
“Eu sei em quem votei, eles também, mas só eles sabem quem recebeu meu
voto“, de autoria do engenheiro e professor Walter Del Picchia, Professor
Titular da Escola Politécnica da USP.
Especialistas garantem que as urnas eletrônicas brasileiras possuem falhas
de segurança que podem alterar os resultados das eleições. Várias queixas
surgiram logo após as eleições em diferentes locais do país.
Se a velocidade do trabalho de contagem dos votos é indiscutível, a segurança das urnas nunca foi uma unanimidade. A preocupação ganhou força
depois que um grupo de especialistas em informática descobriu falhas graves
na proteção do software utilizado nas urnas.
96 municípios em todo o Brasil suspeitam das urnas nas eleições 2012. Há
até um site especializado http:www.fraudeurnaseletronicas.com.br/2012/10/ .
Voto eletrônico: Hacker de 19 anos revela no Rio como fraudou eleição URL
encurtada: http://gg.gg/11aa . Acompanhado por um especialista em transmissão de dados, Reinaldo Mendonça, e de um delegado de polícia, Alexandre
Neto, um jovem hacker de 19 anos, identificado apenas como Rangel por
questões de segurança, mostrou como — através de acesso ilegal e privilegiado
à intranet da Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro, sob a responsabilidade técnica
da empresa Oi – interceptou os dados alimentadores do sistema de totalização
e, após o retardo do envio desses dados aos computadores da Justiça Eleitoral,
modificou resultados beneficiando candidatos em detrimento de outros – sem
nada ser oficialmente detectado.
“A gente entra na rede da Justiça Eleitoral quando os resultados estão sendo
transmitidos para a totalização e depois que 50% dos dados já foram transmitidos, atuamos. Modificamos resultados mesmo quando a totalização está
prestes a ser fechada”, explicou Rangel, ao detalhar em linhas gerais como
atuava para fraudar resultados.
O que me intriga é que técnicos e professores fizeram uma proposta ao TSE
, foi feito um protocolo pedindo para efetuar um teste de penetração visando
demonstrar sua tese e isto lhes foi negado, apesar da fundamentação usada.
O depoimento do hacker – disposto a colaborar com as autoridades – foi
chocante até para os palestrantes convidados para o seminário, como a Dra.
Maria Aparecida Cortiz, advogada que há dez anos representa o PDT no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para assuntos relacionados à urna eletrônica;
o professor da Ciência da Computação da Universidade de Brasília, Pedro
Antônio Dourado de Rezende, que estuda as fragilidades do voto eletrônico
no Brasil, também há mais de dez anos; e o jornalista Osvaldo Maneschy,
coordenador e organizador do livro Burla Eletrônica, escrito em 2002 ao
término do primeiro seminário independente sobre o sistema eletrônico de
votação em uso no país.
Rangel, que está vivendo sob proteção policial e já prestou depoimento na
Polícia Federal, declarou aos presentes que não atuava sozinho: fazia parte
de pequeno grupo que – através de acessos privilegiados à rede de dados da
Oi – alterava votações antes que elas fossem oficialmente computadas pelo
Tribunal Regional Eleitoral (TRE).
“A fraude era feita em benefício de políticos com base eleitoral na Região
dos Lagos – sendo um dos beneficiários diretos dela”, acrescentou . Ele
citou explicitamente, o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj), o deputado Paulo Melo (PMDB). A deputada Clarissa Garotinho, que também fazia parte da mesa, depois de dirigir algumas
perguntas a Rangel - afirmou que se informará mais sobre o assunto e não
pretende deixar a denúncia de Rangel cair no vazio.
Fonte: http://www.viomundo.com.br/denuncias/voto-eletronico-hacker-de-19-anos-revela-no-rio-como-fraudou-eleicao.html
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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

Manhuaçu
Muito triste. Isto serve para nos mostrar
como temos problemas em nossa cidade,
pessoas morrem no trânsito, de bicicleta,
de moto, pedestres e outros tipos de acidentes que poderiam ser evitados. Aí os
administradores, as autoridades competentes, ainda tem coragem de perguntar
como poderíamos evitar um acidente
como este? Quando uma pessoa cai com a
bicicleta debaixo de um caminhão? Como
evitar um acidente com motoqueiros
que andam em alta velocidade, fazendo
zig-zag nas ruas da cidade? Como evitar
que uma pessoa seja atropelada na faixa
de pedestres? Se continuar pensando
pequeno como vem pensando nossos gestores, não tem mesmo como evitá-los. Os
problemas da cidade estão só aumentando
e quais são as atitudes tomadas no sentido
de dar dignidade de vida aos munícipes
manhuaçuense. Estamos nos sentindo
impotentes diante de tanto descaso, o
trânsito é apenas uma pequena parte te
tudo que nos incomoda. Os setores responsáveis não entram em entendimento
e não assumem as responsabilidades.
Enquanto não definirem quem comanda o trânsito de Manhuaçu, será difícil

chegar a uma solução! Hoje sentimos
que a polícia de trânsito em Manhuaçu
só tem autonomia para multar, rebocar e
prender veículos. Será que não notam que
estão tentando encher uma bola furada?
Quanto mais mudam o trânsito, proíbem
estacionamentos, criam estacionamentos
rotativos, instalam olho de gato, placas
de sinalização não regularizadas, que
na maioria das vezes são instaladas por
funcionários da Secretaria de obras sem
nenhum critério técnico, ou com o critério
de beneficiar uma meia dúzia de pessoas
ou empresas. Só estamos chegando mais
perto do caos. Só para alertar, queríamos
entender porque em certa avenida da
cidade pode transitar caminhões pesados
até certa esquina e dali para frente não,
que critério foi utilizado para autorizar o
tráfego destes caminhões na Rua Antônio
Welerson até o posto Marília e logo a frente proibir? Vocês podem notar que existem
coisas inexplicáveis, porque em uma Rua
razoavelmente larga como a Rua Duarte
Peixoto entre as esquinas da Rua Serafim
Tibúrcio e Av. Getúlio Vargas não pode
ser mão dupla? Porque existe um ponto de
ônibus na Avenida Melo Viana em cima
da esquina e onde os coletivos da cidade

fazem a sua parada final, fazem troca de
motoristas e alguns praticamente estacionados no meio da rua mais de dez minutos,
complicam todo o fluxo em uma Avenida
que recebe todo o trânsito da MG 111 que
vem de Aimorés, Ipanema e muitas outras
cidades. Quantos prefeitos e vereadores e
outras autoridades já viram os ônibus da
cidade parados no ponto em frente ao paço
municipal interditando o trânsito atrás?
Seria muito difícil ou impossível de fazer
um alargamento no ponto para os ônibus
encostarem? Talvez sim, porque neste
local está um ponto de comércio particular
dentro de uma via pública. Aqui se impera
a lei da conveniência. Citamos aqui apenas
alguns exemplos, mas tem outras centenas
de situações que nos deixam com aquelas
dúvidas: porque não agem? Por que não
fazem? Por que não querem? Por que não
tem condição financeira? Ou porque são
incompetentes mesmo? Queremos um pai
para cada problema da nossa cidade. Tudo
é questão de ter boa vontade, determinação, objetivo, qualificação técnica e uma
autonomia administrativa que trabalhe em
prol de todos. Mas nem tudo está perdido,
confiamos que dias melhores virão!!!
Márcio José Bahia
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
A união faz a força
Prefeito de Manhuaçu decreta reajuste de 10% nas
passagens, Decreto
publicado dia 10/12
assinado pelo prefeito Adejair Barros
autoriza o reajuste a

partir do dia 20 de dezembro.
Com o reajuste o custo da passagem que hoje é de R$ 1,50 (um
real e cinquenta centavos) passa
custar R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos ) a partir do
dia 20 de dezembro de 2012. A
indignação dos usuários dos ônibus é geral.

O Brasil vive novos tempos
Com a negativa do STF de recurso o caminho está aberto
para prisão de deputados. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) negou dia 13, o último recurso apresentado pelo deputado Natan Donadon (PMDB-RO) contra
condenação imposta a ele em 28 de outubro de 2010 por
peculato e formação de quadrilha. Ele foi condenado a 13
anos, quatro meses e dez dias de reclusão, mas até hoje
não foi preso porque o recurso ainda não tinha sido julgado
pela Corte. O deputado também foi condenado a restituir
os cofres públicos de Rondônia em R$ 1,6 milhão. Após a
publicação da decisão, o processo estará encerrado e o STF
pode determinar a prisão de Donadon. A impunidade brasileira faz crescer a corrupção, agora com a ação do Supremo
e figurões indo para a cadeia pode dar uma diminuída, mas
parece que o povo vai mesmo acreditar só depois que os
mensaleiros estiverem presos.

Quem será o novo presidente da câmara
Em Manhuaçu a luta
continua oposição e situação disputam voto a voto,
mas só dia 1º saberemos
se será Maurício Júnior ou
Juninho Linhares. A oposição jura de pés juntos
que tem garantido 8 votos,
podendo chegar a 10, os partidos devem fechar questão
nessa votação, obrigando os vereadores a cumprir o que
determina o estatuto.

Boca no Trombone
O Nailton foi um privilegiado venceu as eleições para
prefeito de Manhuaçu, sem estar amarrado a nenhum grupo
político, compromisso só com o povo, mas antes mesmos de
anunciar o secretariado recebeu duras críticas de seus companheiros por suposta escolha de alguns secretários, pedido
do presidente do PDT (Mário Heringer) para nomear companheiros de fora de Manhuaçu o ex-prefeito de Reduto e o ex-prefeito de Carangola, alguns companheiros tratou logo de
ir para a rua falar em até fazer oposição, mas tudo indica que
os revoltosos convenceram Nailton de não ceder aos desejos
de Mário Heringer. Mas, ninguém se engane depois do dia 1º
muitos companheiros ficarão frustrados por não verem seus
nomes no primeiro e segundo escalão. Isso acontece em todas as prefeituras e governos, para cada cargo tem dezenas de
pretendentes e o prefeito só pode nomear um. A verdade é que
nem o melhor prefeito do mundo conseguirar agradar a todos.

Com Eduardo Campos na mira, PT
pode negociar cabeça de chapa em 2018
A perspectiva de ter o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), como adversário na disputa pela
Presidência em 2014 já faz com que petistas pensem num
acordo em que o PT abriria mão de encabeçar a chapa em
2018, privilegiando Campos, disse um membro da cúpula

do PT. O nome de Campos para a disputa presidencial ganhou força após as eleições municipais deste ano, quando o
PSB, partido que ele preside, elegeu mais de 440 prefeitos
e chegou ao comando de cinco capitais. “Acho que vamos
ter que fazer uma negociação forte com o PSB sobre as
perspectivas de se manter dentro da (atual) aliança”, disse
o petista sob condição de anonimato. Essa negociação, segundo a fonte, envolveria o apoio do PT a Campos para a
Presidência em 2018, quando a presidenta Dilma Rousseff
completaria seu segundo mandato, se reeleita em 2014. Informações da Reuters.

MP denuncia Rosemary e mais 23
O Ministerio Público Federal em São Paulo denunciou
na sexta-feira (14), 24 pessoas por participação em um esquema de favorecimento de interesses privados na administração pública. O grupo foi investigado pela Operação
Porto Seguro. Entre os crimes denunciados estão formação
de quadrilha, corrupção ativa, corrupção passiva, falsidade ideológica e falsificação de documentos particulares. A
denúncia, decorrente da Operação Porto Seguro, inclui a
ex-chefe do escritório da Presidência em São Paulo, Rosemary Noronha, acusada pela Procuradoria de quatro crimes: falsidade ideológica, tráfico de influência, corrupção
passiva e formação de quadrilha. A denúncia é assinada pelos procuradores da República Suzana Fairbanks, Roberto
Dassiê Diana e Carlos Renato Silva e Souza

Espumantes produzidos no Brasil não
poderão mais se chamar ‘champagne’
O Brasil reconheceu “Champagne” como uma indicação
geográfica, o que permitirá limitar a utilização “do termo
‘Champagne’ para designar os vinhos espumantes produzidos no Brasil”, anunciou nesta quarta-feira os ministérios
franceses da Agricultura e do Comércio Exterior.
A França havia solicitado oficialmente em 2007 a inscrição do champagne no Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual brasileiro (INPI). O pedido foi atendido em ocasião da visita da presidente Dilma Rousseff à França.
As indicações geográficas permitem associar um produto a
um local de produção. O champagne francês é protegido por
uma denominação de origem controlada (DOC) que estabelece uma área limitada de produção, no nordeste da França.

Minas Gerais tem recorde de 67% de
“bomba” no teste de direção para CNH
Teste ultrapassado, má qualidade dos serviços prestados
pelas autoescolas e candidatos ansiosos e despreparados. A
combinação desses fatores fez Minas Gerais alcançar uma
marca preocupante. Nunca tantas pessoas foram reprovadas
no exame de direção para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Quase sete em cada dez candidatos levaram “bomba” na
prova veicular feita em Belo Horizonte e região metropolitana, até outubro deste ano. No interior do Estado, o índice negativo é praticamente o mesmo (65%), jogando por
terra o mito de que é mais fácil tirar carteira em cidades
pequenas. Proporcionalmente, o número de testes em 2012
é praticamente o mesmo dos anos anteriores, o que ampara
a marca negativa das reprovações.
Inimiga da perfeição: A pressa é a principal causa da baixa aprovação, avalia o chefe da Divisão de Habilitação do
Detran/MG, Anderson França Menezes. Para o delegado,
os candidatos se preocupam apenas em cumprir a carga horária. “O fator psicológico influencia, claro. Mas se estou
bem preparado, consigo dominar a minha insegurança”.
O reduzido número de aulas práticas exigidas pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) também é
questionado. “É impossível alguém que nunca pegou um
volante ficar pronto para enfrentar o trânsito e as armadilhas dele em tão pouco tempo”, diz França. Para marcar o
exame de direção são obrigatórias 20 horas/aula.
Mudanças na preparação do candidato e nas provas devem ser anunciadas pelo Denatran até o segundo semestre
de 2013. Uma nova resolução está sendo discutida pelo órgão.

O governo
do Estado do
Espírito Santo irá asfaltar
a estrada de
Laranja da
Terra que
liga a BR

Cor de prédios públicos quase cassa
mandato de prefeito reeleito em Minas
O tom do verde usado para pintar os prédios públicos da
cidade salvou Geraldo de Fátima Oliveira (PV), reeleito este
ano prefeito de Gouveia, no Vale do Jequitinhonha, da cassação do registro da candidatura. Perder esse documento implica em não ser diplomado pela Justiça Eleitoral e, por isso
mesmo, fica o candidato eleito impedido de assumir o cargo.
A decisão favorável ao prefeito reeleito de Gouvêa aconteceu
na noite dessa segunda-feira, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), em Belo Horizonte.
Por unanimidade, a corte eleitoral reverteu a cassação do
prefeito reeleito de Gouveia por abuso de poder político. De
acordo com a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta pela Coligação “Unidos pela Mudança” (adversária do
prefeito reeleito), quando prefeito, Geraldo Oliveira pintou
todos os prédios públicos do município na cor verde, a mesma cor utilizada pelo seu partido, o PV. A ação foi considerada procedente pela Justiça Eleitoral de Diamantina, comarca
que abrange também a cidade de Gouveia.
Ao fundamentar seu voto, o juiz relator Carlos Alberto
Simões afirmou que “a diferença de tonalidade entre o verde que simboliza o PV e o aplicado nos prédios públicos de
Gouveia é de tal ordem que não se pode afirmar que a associação entre tais cores seja automática no imaginário do
eleitorado local”. E acrescenta o juiz: “ou mesmo que tal associação tenha chegado a se estabelecer, e muito menos que
tenha influenciado o pleito”.
Também para justificar a irrelevância da acusação, o relator
chegou a fazer uma comparação. “Em um caso hipotético,
um município administrado, por exemplo, pelo PT, cuja bandeira tem a cor vermelha, o prefeito deveria ser condenado
por pintar bens públicos na cor salmão”, afirmou. Segundo o
juiz, diante dos tons diferentes de verdes, do PV e dos prédios
públicos de Gouveia, “não há como fazer uma associação
direta, a ponto de influenciar o pleito”. O relator concluiu,
portanto, que “o salmão está para o vermelho como o verde
capim-limão está para o verde-musgo do PV”.
Cor e voto: Além do tom de verde que quase fez a diferença na eleição em Gouveia, por poucos votos venceu o prefeito reeleito. A diferença entre o prefeito eleito de Gouveia,
Geraldo Oliveira, e o segundo colocado, Antônio Vicente de
Souza (PMDB), foi de apenas sete votos: 3.726 contra 3.719.

Diplomação e posse dos eleitos em Raul
Soares e Vermelho Novo
Após proclamação dos resultados
oficiais de uma eleição, o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) inicia o
processo de diplomação e posse dos
candidatos eleitos. Antes de assumir
o posto em 1º de janeiro os vencedores devem ser diplomados, tornarem-se aptos para tomar posse do cargo,
em cerimônia formal em que lhes são
entregues diplomas de prefeito, vice-prefeito, vereadores
e suplentes. A diplomação dos eleitos no último pleito de
outubro nos municípios de Raul Soares e Vermelho Novo
aconteceu na manhã de 7 de dezembro, no salão nobre do
Fórum da Comarca. A solenidade, presidida pelo Juiz Eleitoral, Dr. André Ladeira, foi dirigida pela Chefe do Cartório
Eleitoral da Comarca, Elisângela Pereira, estando presentes
o representante do Ministério Público, Dr. Breno Costa, familiares de eleitos e demais convidados.
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Entrevista com Silvanir Simplício de Andrade da cidade de
Pedra Dourada perto de Carangola em Minas Gerais

Você conhece Pedra Dourada?

Por Devair Guimarães de
Oliveira

Esta semana nossa reportagem foi conhecer a cidade
que encanta a todos que a
visitam.
É
uma
cidadezinha
pequena, mas a qualidade
de vida é excelente, as boas
administrações dos últimos
mandatos em que governava a então prefeita eleita
para a próxima gestão Maria Alice que a partir do
dia 1º de janeiro volta ao
poder. Foi em seu governo
que nasceu a ideia que foi
desenvolvida pelo atual
prefeito Silvanir que nos
recebeu em seu gabinete
para falar do prêmio que
recebera do SEBRAE pelo
empreendedorismo
colocado em prática em Pedra
Dourada.
O Prefeito Silvanir recebeu dois prêmios SEBRAE
Prefeito Empreendedor.
A população está feliz pelos prêmios recebidos para
a cidade de Pedra Dourada.
A Prefeitura Municipal
através do Prefeito Silvanir
Simplício de Andrade conquistou dois prêmios na 7ª
Edição de Prêmio SEBRAE
Prefeito Empreendedor.
Segundo o prefeito o
anúncio foi feito no auditório do Minas Centro em
Belo Horizonte e deixou
toda a comitiva que o acompanhava bastante emocionada.
O primeiro troféu recebido foi entregue como destaque na Formalização de
Pequenos Negócios e Apoio
ao Empreendedor.
Depois que as cidades
concorrentes foram anunciadas como vencedores em

suas categorias regionais,
a expectativa ficou para o
anúncio do grande vencedor
na Categoria Geral. E quando foi anunciado que a cidade de Pedra Dourada conseguiu o terceiro lugar no
principal prêmio da noite do
dia 14 de março, relembra o
prefeito que a alegria tomou
conta de todos do município
que estavam presentes.
Com políticas públicas
para beneficiar o comércio, turismo, indústria e
empreendedores locais, a
administração
municipal
gerou empregos e aumentou
a renda da população.
O acesso a Pedra Dourada
era um dos maiores entraves
para o desenvolvimento do
município e com o asfaltamento da rodovia que liga
Pedra Dourada a outras cidades, comerciantes acreditaram no desenvolvimento
local e aumentaram os investimentos nos negócios:
“Este dois troféus são para
o município e não apenas
para o prefeito, só conseguimos conquistar estes prêmios com o apoio de todos
que apostaram e confiaram
em nosso trabalho e quem
ganha com isso é a população de Pedra Dourada”,
explicou Silvanir. O município de Pedra Dourada
não para de crescer com
obras e projetos que estão
sendo feitos para a melhoria e desenvolvimento da
cidade. A construção do
Parque Municipal São João,
que possui lagoas artificiais, praças, piscina natural,
cachoeira, quadras, pista de
caminhada, quiosques com
churrasqueira, academia de
ginástica e musculação beneficiou o comércio local que
aumentou o faturamento

O Prefeito Silvanir recebeu dois prêmios
SEBRAE Prefeito Empreendedor.

devido ao turismo.
O projeto “Mão Amiga”
incentivou a instalação de
confecções na cidade. O
poder público municipal
construiu três galpões para
ceder às microempresas do
ramo de confecções. A prefeitura também emprestou
máquinas e equipamentos,
arca com os custos da energia elétrica e capacita
profissionais. O projeto
resultou na criação de três
microempresas que empregam 64 pessoas.
Jornal das Montanhas
– Qual a sensação de cumprir o mandato e ser bem
avaliado e premiado por
sua gestão?
Prefeito Silvanir Simplício de Andrade – Eu
só tenho que agradecer.
Tenho no curriculum quatro
mandatos, dois como prefeito e dois como vice, e é

lógico que quando se ganha
uma prefeitura seu desejo
é fazer um bem estar para
o município e a cobrança
logo vem da população e
nesses oito anos como prefeito tivemos vários prêmios de reconhecimento
municipal, nacional e hoje
estou entregando a prefeitura sem dívida nenhuma,
com um pouco de dinheiro
em caixa, alguns convênios
e com cinco carros 0 km ,
saio com o sentimento de
dever cumprido porque é
muito difícil numa gestão
atualmente no Brasil poder
entregar um município todo
legalizado, com muitas obras, estou saindo muito satisfeito, agradecido à Deus e
a paciência da população
daqui de Pedra Dourada por
ter me ajudado e me acolhido. Em pesquisa realizada
obtive 84% de aprovação
no final de quatro man-

datos, isso é muito difícil
de ser conseguido, quero
agradecer a Deus, à minha
equipe que me ajudou sempre, ao secretariado e aos
vereadores.
JM1 – O Parque São
João foi um ótimo investimento que trouxe visibilidade para o município
e turismo. Fale sobre o
Parque.
Silvanir – O parque São
João foi uma ideia que
começou há muito tempo
quando eu era vice-prefeito,
a prefeita da época comprou o terreno e ela não
conseguiu executar a obra
e eu continuei , está pronta

e é um dos maiores parques
de Minas Gerais com 155
mil m² de área de lazer com
quadras, com lagoa que
libera a festa da Semana
Santa, uma piscina com
água natural incentivou
o construção de um hotel
com parceira da prefeitura e
conseguimos fazer um dos
melhores da região muito
frequentado por todas as
cidades vizinhas, graças a
Deus um dos prêmios que
ganhei do SEBRAE foi pela
construção deste parque
municipal não só como geração de emprego mas também como um belo parque
que é o Parque São João.
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História das histórias
de Pedra Dourada
Por Devair Guimarães
de Oliveira

A

pesar da pequena
documentação
a
respeito da história
do município, sabe-se, por
meio da Ata de Instalação
do Município que os primeiros habitantes da região
era uma população brasílica
intitulada Puris. Com a chegada dos primeiros imigrantes, italianos e espanhóis,
iniciou-se um núcleo de
povoamento batizado de Arraial de São João do Soca,
constituído sobre uma área
de 66 hectares, doada pelo
Sr. José de Souza Lima para
a construção de uma Igreja,
construída em homenagem
a São João, marco inicial da
cidade atual.
A principal fonte de renda do arraial formou-se,
principalmente, com base
na pecuária e na agricultura, desenvolvida em torno
da cultura de café e banana
e produção de leite e seus
derivados.
Até o início do século
XX tem-se conhecimento
apenas da proliferação de
fazendas rurais. Registros

documentam o início do desenvolvimento do povoado no
ano de 1939.
Conforme a Ata de Instalação do Município - 1939, o
Arraial de São João do Soca
passou a se chamar Vila de
São José de Pedra Dourada,
com aproximadamente 3500
habitantes. Em 1962, pela Lei
2.764, de 30 de dezembro de
1962, a Vila, até então distrito
de Tombos, foi emancipada
e passou a se chamar Pedra
Dourada, nome atual do município.
Histórico da Administração Municipal: O município

foi administrado pelo Sr. Raimundo Nonato Vargas, entre
01 de março e 31 de agosto de
1963, quando houve eleições
municipais que elegeram os
primeiros Vereadores e o primeiro Prefeito, o Sr. Glycério
Dias Soares, que administrou
o município entre 01 de setembro de 1963 e 01 de fevereiro
de 1967.
Após a gestão do Prefeito Glycério Dias Soares, que
teve como Vice-Prefeito o
Sr. José Carrara, seguiram os
seguintes Prefeitos e Vice-Prefeitos municipais até o
ano atual:

Prefeito...................................................................................... Vice-Prefeito.................................... Período
Gentil Alves da Fonseca Jr........................................................... Sabino Fava..........01/02/1967 a 01/02/1971
José Soares Lopes.............................................................Mário Soares Rosa..........01/02/1971 a 01/02/1973
Antônio de Almeida.............................................. Francisco Basílio Schuenck..........01/02/1973 a 01/02/1977
Gentil Alves da Fonseca Jr..................... Francisco Ventura da Costa Marinho..........01/02/1977 a 01/02/1983
Francisco Ventura da Costa Marinho........................ Sebastião Soares Lopes..........01/02/1983 a 31/12/1988
Luiz César Soares Ricardo........................................Gentil Alves da Fonseca..........01/01/1989 a 31/12/1992
Francisco Ventura da Costa Marinho..........................Raul Tavares de Barros..........01/01/1993 a 31/12/1996
Pedro de Souza Neto................................................................................................. 01/01/1997 a 11/12/1997
Eunice Araújo Moreira Soares............................Silvanir Simplício de Andrade..........12/12/1997 a 31/12/2004
Silvanir Simplício de Andrade................................. Márcio Gonçalves Carrara........01/01/2005 até o presente momento.
Silvanir Simplício de Andrade................................. Marcio Gonçalves Carrara..................................................

A

Origem do Nome

Pedra Dourada, ícone que deu nome à
cidade é assim chamada porque, como relataram moradores da região,
aos finais das tardes chuvosas ela fica dourada. O
nome Pedra Dourada tem
também origem relacionada à lenda da Mãe do Ouro,
que é inicialmente um mito

meteorológico, ligado aos
protomitos ígneos, posteriormente ao ciclo do ouro.
Segundo a lenda, a Mãe
do Ouro é responsável por
guardar as minas. Onde ela
está, é prova evidente que
há ouro e por isso tomou
o nome. Há também relatos que devido às chuvas e
após o sol fazia refletir nas

pedras.
Pelos habitantes da região da Pedra Dourada, a
Mãe do Ouro é entendida
como a zelação, estrela cadente, encantada, que passeia luminosa, pelos ares,
mas vive debaixo d’água,
num palácio. Em tardes de
chuva passa como estrela
cadente em fio luminoso.
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Cafeicultores da região vencem
no concurso estadual de café
Durante o 9º Concurso Estadual de Qualidade de Cafés
de Minas Gerais o cafeicultor
José Alexandre Abreu de Lacerda, de Espera Feliz, faturou
o primeiro lugar em Minas Gerais e na região das Matas de
Minas na categoria café cereja
descascado. Clayton Barrossa
Monteiro, de Alto Caparaó, foi
o primeiro lugar na região em
café natural. Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, Emater-MG,
Universidade Federal de Lavras e Instituto Federal do Sul
de Minas que promoveram o
concurso.
Uma saca de café categoria
Natural, campeão do Estado
pela região do Cerrado Mineiro, foi vendida por R$ 2,5 mil,
o maior lance do leilão do, realizado na terça-feira (11), na
Cidade Administrativa, em Belo
Horizonte. O segundo maior
lance do leilão, R$ 2 mil a saca,
foi oferecido pelo café tipo Cereja Descascado campeão estadual pela região das Matas de
Minas (Zona da Mata).
Os dois lotes especiais de
café foram arrematados pelo
consórcio formado pelas empresas Academia do Café, Legender Specialty Coffee, Três
Corações, Vila Café, e Daterra
Coffee. O produto de maior cotação é procedente das lavouras
de Amélia Ferracioli Delarisse,
localizadas no município de
Patrocínio. Já o café que obteve o segundo valor mais alto é
cultivado por José Alexandre
Abreu de Lacerda, no município de Espera Feliz.
Foram levados também a

Clayton Barrossa Monteiro Alto Caparaó

Jose Alexandre Abreu de
Lacerda - Espera Feliz

leilão, com lances que alcançaram R$ 1,5 mil, os demais lotes
dos cafés campeões regionais
(Sul de Minas, Cerrado Mineiro e Matas de Minas) das duas
categorias. O café de Amélia
Delarisse tem a certificação

do programa Certifica Minas
Café, desenvolvido pela Secretaria da Agricultura. Os cafés
leiloados foram os melhores
entre as 1.428 amostras que
participaram do concurso em
2012.

OS MELHORES
Categoria Natural
Cerrado Mineiro e Campeão Estadual
1º lugar – Amélia Ferracioli Delarisse
Município: Patrocínio - Sul de Minas
1º lugar – José Roberto Canato (Sul de Minas)
Município: Carmo de Minas - Matas de Minas
1º lugar – Clayton Barrossa Monteiro
Município: Alto Caparaó
Categoria Cereja Descascado
Matas de Minas e Campeão Estadual
1º lugar – José Alexandre Abreu de Lacerda
Município: Espera Feliz - Sul de Minas
1º lugar – José Roberto Canato
Município: Carmo de Minas - Cerrado Mineiro
1º lugar – Ruvaldo Delarisse
Município: Patrocínio
*Informações de Ivani Cunha / Fotos Omar Peres
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Diplomados da Comarca de Manhuaçu

A

Justiça Eleitoral realizou dia 14 de dezembro
de 2012, cerimônia de diplomação dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e suplentes
dos seis municípios pertencentes à Comarca de
Manhuaçu, em uma solenidade realizada no salão
de convenções do UBA – União Bancária Atlética.
A solenidade foi apresentada pelo radialista Carlos
Henrique e antes do inicio da entrega dos diplomas o
Dr. Vinícius Dias Paes Ristori Juiz Eleitoral fez um
breve discurso em que enfatizou a importância do
compromisso social assumido pelos candidatos eleitos com a população de seus municípios e disse que
os interesses da comunidade devem ser priorizados.
Várias personalidades prestigiaram a solenidade
dentre elas o pastor Anderson da 1ª Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, padre Euclides da Matriz Bom
Pastor, Tenente Coronel Rhodes comandante do 11º
Batalhão de Policia Militar de Manhuaçu.
A diplomação outorga aos eleitos o direito de
exercerem suas funções junto ao Executivo ou
Legislativo Municipal, na gestão 2013 – 2016. No
diploma que cada eleito recebeu constam seus dados pessoais, cargo para o qual foi eleito, número
de votos e partido. O ato solene simboliza ainda o
encerramento do processo eleitoral, que se inicia
com o registro de candidaturas, campanha eleitoPREFEITOS DA COMARCA DE MANHUAÇU
SENDO DIPLOMADOS PELO JUIZ DR. VINÍCIUS

Manhuaçu: Prefeito eleito Nailton, vice Dr. Guliver

ral, depois os trabalhos de votação e apuração.
A alegria era visível em cada rosto, acredito
que para o jovem advogado Maurício Júnior, ao
ser chamado para receber seu diploma de vereador eleito, os gritos e aplausos foram contagiantes
fazendo com certeza os corações de seus pais e
amigos baterem mais fortes.
Nos alegram bastante ouvir de prefeitos eleitos
essa vontade de recomeçar vida nova, de virar páginas de más administrações e de dar exemplos
como tem sempre falado em seus pronunciamentos o prefeito Nailton Heringer, tomara que a partir
de janeiro todas as cidades experimente uma nova
metodologia administrativa, onde o povo seja a
prioridade.
Luisburgo
José Carlos do Sindicato – Prefeito Eleito
Geraldo Rhodes – Vice-prefeito
Vereadores
Adriana do Rubens PP
Eduardo PTB
Geraldo da Venda PSL
Zizim Damasceno PR
Zé da Máquina DEM
Lourival Rodrigues Rosa PPS
Luiz Rodrigues DEM
Maria Pretinha PT
Mauro do Zé Neve PSDB
Diplomas entregues pelo Edmilson Lacerda
Manhuaçu
Nailton Heringer – Prefeito
Dr. Gúlivert – Vice-prefeito
Vereadores
Cabo Anízio PDT
Aponísia PSDC
Eli de Abreu PP
Fernando do Fórum PMDB
Chiquinho PPS
Chico do Juquinha PT
Gilson Gilsinho PSDC
Helio Ferreira PMDB
Janio PTB
Juninho Linhares PSDC
Jorge do Ibéria PRB
Juarez Cleres Eloi PPS
Maurício Junior PTC
Paulo Altino PR
Rogerinho Filgueiras PR
Marcos Aurélio da Silveira entrega os diplomas
Reduto

Santana do Manhuaçu: Prefeito reeleito João
Batista, Vice Igídio de Assis

Carlinhos – Prefeito
Ronald Póvoa – Vice-prefeito
Vereadores
Celsinho do Sus PSDB
Edmar Talaíra DEM
Dudu PTB
Fabim PDT
Zé Geraldo da Ambulância PDT
Marquinho Hott PT do B
Mauro Nei PT
Píu da Prefeitura PV
Wanderly PSB
Diplomas entregues por José do Nascimento
Santana do Manhuaçu

São João do Manhuaçu: Prefeito reeleito João
Carolino, Vice Alaimar Afonso de Souza

Simonésia: Prefeita reeleita Marinalva Ferreira,
Vice Geraldo Terra

Luisburgo: Prefeito eleito José Carlos, Vice
Geraldo Rhodes

Reduto: Prefeito eleito Carlinhos,
Vice Ronaldo Póvoa

João Batista – Prefeito
Igídio de Assis – Vice-prefeito
Vereadores
Antonio Baessa PHS
Emaic da Ambulância PTB
Chiquim do Getulio PDT
illiard Buda PV
Ziel de Santa Quitéria PTB
Ivan Picada PTC
Raimundo PT
Bastião Pedro PR
Wilson do Sindicato PT
Diplomas entregues pela Tereza Raquel D’Avila
São João do Manhuaçu
João Carolino – Prefeito
Alaimar Afonso de Souza – Vice-prefeito
Vereadores
Áurea do Edmar do Lamir PSL
Cleuza do Gil PT
Lia do Carmindo PHS
Joelma do Posto PP
Zé Lote PTB
Juliano da Assistência Social PV
Leninha do Preto PR
Suely do Chico PSDB
Silvano do Caboclo PPS
Simonésia
Marinalva Ferreira – Prefeita
Geraldo Terra – Vice-prefeito
Vereadores
Serginho da Ambulância PSB
Chico do Paulão PDT
João Luciano PR
Joel da Ambulância PPS
Luiz do Posto PDT
Marcinho PSB
Ducarmo PP
Moises Raposo PHS
Paulo do Pt PT
Ricardo Carvalho PSDB
Serginho da Ambulância PSB
Diplomas entregues pela Raquel Rúbia

Discurso Nailton Heringer
Bom dia a todos! Gostaria de
cumprimentar a mesa através
do nosso Juiz Eleitoral Dr. Vinícius e aos demais membros,
às autoridades presentes, a cada
prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos e a cada suplente.
Quero dizer que é uma honra
enorme representar a todos, não
deu tempo nem de pensar, irei
falar no improviso porque não
sabia que iria representar a todos
vocês, só recebi o convite agora.
No meu coração as palavras do
salmo126 “Grandes coisas fez o
senhor por nós, por isso estamos
alegres” demonstra uma alegria
para todos nós nessa manhã,
alegria de termos podido participar das eleições, colocando os
nossos nomes à disposição das
nossas comunidades, dos nossos
municípios, são seis municípios
os que fazem parte da nossa COMARCA e termos sido abençoados pelos trabalhos que foram
árduos, muito difíceis, mas foi
escolhida a nossa vitória. Essa
vitória não é pessoal é uma vitória da comunidade e estamos
muito felizes porque como já disse o nosso juiz eleitoral as eleições transcorreram com tranquilidade e paz, isso é sinal de que
cada vez mais a cidadania está
sendo exercida de uma forma
plena na nossa região e em nosso
país. Somos novos prefeitos, novos vereadores, a estatística diz
que Minas Gerais renovou 80%

de suas prefeituras, e o país 75%
, temos um compromisso de fato
com a nossa comunidade que nos
levou a renovar os nossos pensamentos, fazer uma nova forma
de governar e nós não podemos
mais a partir de sete de outubro,
especialmente a partir desta data
quando a justiça está nos entregando o diploma dizendo que
nós estamos claramente com o
compromisso, com a capacidade
eleitoral plena para exercermos a
nossa atividade como prefeitos,
como vices e como vereadores
decepcioná-lo, pesa sobre nós
um novo olhar da sociedade,
uma nova forma de governo, a
resposta aos anseios os quais
muitas delas como bem disse
o Dr. Vinícius não poderão ser
dadas, mas uma coisa eu quero
colocar representando a todos
nós, a partir do dia 7 de outubro
não há mais adversários na nossa
cidade, há prefeitos, vereadores,
um povo desejoso de um governo novo e de novas leis, ansiando
por paz, prosperidade, harmonia,
nós precisamos lembrar aqui do
prefeito já na eternidade, Lúcio
Franco de Manhumirim, que
dizia que até o dia das eleições
somos adversários, mas depois
disso acabaram-se todos os adversários e se tornaram amigos,
isso é cidadania, isso que é realmente respeitar o voto da maioria, para a democracia todos venceram tem sim um compromisso

através das urnas de assumirmos
o comando e eu quero então pedir a todos que olhem nesta direção para que nós respeitemos
a todos, mas acima de tudo não
permitirmos que nossas prefeituras, nossas câmaras continuem
com essa palhaçada, nós vamos
dar um basta sim nesta forma de
governar e é nesse sentido com
o compromisso do serviço e
não do ser servido que eu estou
dizendo à população que nós vamos dar um novo olhar a pátria
e Manhuaçu, Reduto, Luisburgo,
Simonésia, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu vão
ser esses exemplos e eu creio nisso. Para isso eu conclamo a cada
vereador, a cada vice, a cada
prefeito, vamos para a glória do
nosso povo fazer o novo governo
no sentido de servirmos e não ser
servido. Muito obrigado e que
Deus abençoe a todos nós.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.385.120/0001-10 E-mail: pmsim@uai.com.br

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, torna público, em atendimento ao
caput do art. 26 e parágrafo do art. 61 da Lei de Licitações, que, nos
autos dos processos licitatórios indicados, foram firmadas as seguintes contratações:
Pregão nº70/2012 – Objeto: Contratação de empresa especializada
para fornecimento de peças para manutenção de Ônibus da frota do
transporte escolar, neste Município. Contratado: ESCAVA TRATORES
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP – Valor estimado (R$368.794,38).
Pregão nº71/2012 – Objeto: Contratação de empresa especializada
para fornecimento de vidros, divisórias e forro de PVC para atender as
necessidades da Prefeitura, neste Município. Contratado: VICENTE
DE PAULO ALVES - ME - Valor estimado (R$14.450,00).
Leilão nº01/2012 – Realização de Leilão Público tipo maior lance
para desafetação de móveis, sendo veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Simonésia. Arrematantes: CRISTIANO APARECIDO
MANSUR - Valor (R$46.900,00); LUIZ GONÇALVES FERREIRA - Valor
(R$8.500,00); EVERALDO VIEIRA DE FREITAS – Valor R$8.650,00);
RAIMUNDO DE SOUZA LIMA JUNIOR – Valor (R$5.000,00) e HERON ANISSETE SOARES – Valor (R$34.550,00) .
Simonésia, 05 de Dezembro de 2012.
MARINALVA FERREIRA
Prefeita Municipal
Praça Getúlio Vargas, 50 - Fone: (0xx33) 3336-1235 - Fax: (33) 3336-1269 CEP- 36930-000 - Simonésia – Minas Gerais
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CANTINHO DE FÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Romeu ganha na
segunda instância e
não pagará multa

EMENTA: REPARAÇÃO DE DANOS – QUESTÃO
CONTROVERTIDA – ELUCIDAÇÃO NECESSÁRIA
– ANTECIPAÇÃO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO – CERCEIO DE DEFESA.
A antecipação de julgamento deve ser obstada, quando
a questão litigiosa denota fatos controvertidos, que, justamente por isto, atraem indispensável elucidação. Inteligência do artigo 330, do CPC. Preliminar acolhida para cassar
a sentença.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0394.10.005914-3/002 - COMARCA DE MANHUAÇU - APELANTE(S): ROMEU
MEIRA DIAS - APELADO(A)(S): ADEJAIR BARROS
AC Ó R D Ã O
Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
na conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade,
em ACOLHER PRELIMINAR PARA CASSAR A SENTENÇA.
DES. SALDANHA DA FONSECA
RELATOR.DES. SALDANHA DA FONSECA (RELATOR)
VOTO
Tratam os autos de ação de reparação de danos ajuizada
por Adejair Barros em face de Romeu Meira Dias, em que
o autor, noticiando conduta caluniosa, difamatória e injuriosa levada a efeito em seu desfavor pelo réu, busca ver
indenizados prejuízos morais daí resultantes.
A teor da r. sentença de f. 140-141 o pedido foi julgado
procedente para impor ao réu o pagamento de indenização
por danos morais quantificada em R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Insatisfeito, o demandado recorre. Com esteio na apelação de f. 143-160 argui, em preliminar, cerceamento de defesa. No mérito, se a tanto se chegar, sustenta a regularidade de sua atuação e, com isto, a improcedência do pedido.
Reitera que em nenhum momento atacou a pessoa do autor,
tampouco com intuito de denegrir ou macular sua imagem,
sendo tudo quanto basta para afastar o desfecho de origem.
Em contrarrazões de f. 167-170 o apelado, refutando a
insurgência, bate-se pelo seu desprovimento.
Conheço do recurso, eis que cumpridos seus pressupostos de admissibilidade, justificando-se a falta de preparo em
face da gratuidade deferida.
Preliminarmente: nulidade do julgado
Diz o apelante que a antecipação de julgamento implicou,
nestes autos, cerceamento de defesa e, com ele, nulidade da
r. sentença. Tanto assim ocorre que, conforme se apura da f.
141, o i. sentenciante valeu-se da inércia probatória do réu
para julgar o pedido procedente.
Pois bem. A questão litigiosa gira em torno da existência ou não de conduta ilícita praticada pelo apelante que,
segundo afirma o réu, fez “... inúmeras frases e referências
caluniosas, difamatórias e injuriosas contra sua pessoa”.
Em defesa o demandado negou a prática que lhe foi imputada, fazendo constar que em nenhum momento, ao agir
com agiu, teve por escopo atingir a pessoa do demandado.
Sua atuação, ao revés, consistiu na formulação de denúncias passíveis de apuração pelo órgão competente, e teve
por foco a figura do autor enquanto administrador público.
Nada além disto.
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por

Pr. João Soares
da Fonseca

Rocambole de
sorvete
INGREDIENTES
Massa: 3/4 de xícara (chá) de farinha de trigo, 1
xícara (chá) de açúcar, 1/4 de xícara (chá) de chocolate em pó, 3 ovos, 1 colher (chá) de fermento em pó,
1/3 de xícara de água, 1 colher (chá) de essência de
baunilha, 1 litro de sorvete de sabor de sua preferência,
açúcar de confeiteiro
Decoração: raspas de chocolate branco e preto,
cerejas, ganache, Se preferir massa branca, retire o
chocolate
MODO DE PREPARO
Utilize uma assadeira/
tabuleiro de 38 cm x 26
cm
Forre o fundo da assadeira com papel alumínio
e unte-o com manteiga
Reserve
Em uma tigela, coloque o chocolate, o fermento e a farinha de trigo
e misture bem
Reserve
Bata os ovos na batedeira por aproximadamente 5 minutos; até que
cresçam e fiquem de cor clara
Acrescente aos poucos o açúcar, batendo em alta
velocidade
Diminua a velocidade e, acrescente a baunilha e um
terço de xícara (chá) de água
Acrescente aos poucos a mistura de farinha que
ficou reservada e, bata até conseguir uma massa
bem lisa
Coloque a massa na assadeira e espalhe-a uniformemente
Leve para assar a 170°C por aproximadamente 15
minutos ou até que enfiando um palito na massa, ele
saia seco
Retire do forno ainda quente, solte o bolo dos lados
da assadeira e vire-o sobre um pano úmido pulverizado com açúcar de confeiteiro
Retire delicadamente o papel alumínio e corte as
bordas do bolo se estiverem duras
Enrole o rocambole ainda quente pelo lado mais
estreito com o auxílio do pano
Deixe esfriar enrolado
Quando perceber que está quase frio, prepare o
sorvete
Amoleça ligeiramente o sorvete ao ponto que de
para espalhar no bolo
Desenrole o rocambole, retire o pano e, espalhe o
sorvete sobre o bolo
Enrole cuidadosamente o rocambole e coloque-o
com a emenda para baixo, sobre uma folha de papel
alumínio
Embrulhe e leve-o ao freezer por no mínimo 4 horas
Antes de servir, retire-o do freezer uns 20 minutos
antes, desembrulhe, coloque numa travessa e decore
a gosto

jsfonseca@pibrj.org.br

Bondade incomparável
Há muitos anos aconteceu em Salvador um episódio
que a todos nos deixa desconsolados.
Um médico, desses que fizeram da medicina apenas
ganha-pão e não missão humanitária, recusou-se terminantemente a atender a uma criança que havia sido
atropelada. A recusa devia-se ao fato de que a clínica
era particular, propriedade do tal médico. Para interná-la ali, era preciso que alguém assumisse as despesas,
mas não foi possível contatar a família ou parentes.
O tempo foi passando, e o impasse não se resolvia.
Sem receber de imediato os cuidados médicos necessários, a criança foi então levada para um hospital
público, aonde chegara debilitada, vindo a falecer.
Quando a família foi finalmente localizada e informada é que a história toma contornos de tragédia
grega: a menina acidentada era filha do mesmo
médico que se recusara a dar atendimento. Por ter
colocado o lucro em primeiro lugar, o pai deixou de
prestar socorro à própria filha. Teria salvado a filha?
Talvez sim, talvez não. Mas se tivesse afastado de si
o materialismo e socorrido a filha, pelo menos não
teria de carregar para sempre a culpa de nada ter feito.
Dos embates que Jesus travou com os líderes religiosos do seu tempo nos ficou a lição máxima de que a
vida humana vale incomparavelmente mais que bois,
jumentos (Lc 13.15, 16; Lc 14.5) e o mundo inteiro.
Na parábola do samaritano generoso, Jesus deixou
evidente que o bem deve ser feito ao outro, mesmo
que o outro seja o nosso maior inimigo (Lc 10.30-37).
A bondade de Jesus surpreendia e superava os padrões morais dos homens. Mesmo entre os gregos, a
quem o mundo ocidental deve muito de sua formação
intelectual, havia filósofos como Zenão, o patriarca
do estoicismo, que atacavam o sentimento de generosidade, porque esse sentimento “perturbava a sua
serenidade interior”. Jesus, não apenas deixou-se
perturbar, mas a si mesmo se entregou pelo nosso
eterno bem-estar. Não há exemplo maior de bondade!

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Operação Calouro: Polícia Federal cumpre
mandados em Manhuaçu e Manhumirim

Por quantias que chegavam
a até R$ 80 mil, um esquema
fraudulento desarticulado ontem pela Polícia Federal era
capaz de garantir a um candidato ao vestibular de medicina
vaga em instituições particulares e públicas de todo o país,
credenciando-o de forma ilegal
a uma das profissões mais delicadas, por lidar diretamente
com a saúde de pacientes. O
esquema sofisticado envolvia
substituição de vestibulandos
por “estudantes profissionais”
ou transmissão de resultados
para quem fazia a prova. Eram
seis quadrilhas, sendo que cinco operavam em Goiás e uma
a partir de Montes Claros, no
Norte de Minas.
Pelo menos seis pessoas foram detidas em território mineiro, na operação batizada de
Calouro, cujas investigações
foram iniciadas no Espírito
Santo. Até o início da noite,
ocorreram 46 prisões. Em Minas foram 18 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão,
nas cidades de Belo Horizonte,

Montes Claros, Governador
Valadares (Vale do Rio Doce),
Uberaba, Uberlândia, Araguari, Itapagipe, Iturama (Triângulo), Itajubá (Sul), Manhuaçu,
Manhumirim (Zona da Mata) e
Oliveira (Região Centro-Oeste). Os criminosos agiam também em outros nove estados.
Em Montes Claros, a PF
deteve o estudante de medicina Elzo de Souza Barbosa, de
27 anos, integrante do núcleo
central da organização criminosa. Ele foi preso em seu
apartamento, perto da faculdade particular em que estuda,
no Bairro Ibituruna, área nobre
da cidade. Com o estudante foi
encontrada grande quantidade
de equipamentos sofisticados
usados para driblar a fiscalização e fraudar os concursos.
Entre os eletrônicos, chamaram a atenção óculos especiais
dotados de pontos eletrônicos,
usados pelos candidatos que
contrataram a quadrilha para
receber as respostas das provas,
resolvidas por outros integrantes da organização criminosa.

A adoção da tecnologia do óculos ajudava a burlar o esquema
de vigilância dos vestibulares,
mesmo nas instituições com
detectores de metais na entrada
dos prédios.
Também foram apreendidos pontos eletrônicos para
ouvidos, computadores, uma
impressora de alta definição
para falsificar carteiras de identidade, outra impressora usada
para a fabricação de cartões de
crédito e carteiras com microtransmissores. Cerca de 100
cartões de crédito com o nome
do preso foram recolhidos e
podem ser falsos.
De acordo com o delegado
Eduardo Maurício Araujo, da
Polícia Federal em Montes
Claros, foi fraudado o vestibular de pelo menos uma
instituição da cidade, mas ele
não revelou se seria pública ou
privada. No município, funcionam três cursos de medicina:
da Universidade Estadual de
Montes Claros (Unimontes,
pública) e das faculdades particulares Pitágoras e Funarte.

Duas pessoas morrem em
outro acidente na BR-116

Duas pessoas morreram
num acidente no km 583,8 da
BR 116 - curva da Pedreira,
entre os distritos de Vilanova
e São Pedro do Avaí (em Manhuaçu), por volta 14:30 de
quinta, 13. Cléber Araújo de
Moura, 53, e a passageira Regina de Fátima Dias Araújo de
Moura, 55, morreram no local.
A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.
Cleber Araújo de Moura, 53
anos, conduzia o Ford Ecosport, placa LVC 2198 de Volta
Redonda/RJ, quando perdeu
o controle da direção, invadiu
a contramão e bateu de frente
com o caminhão Ford Cargo,
que seguia sentido São Pedro/
Vilanova.
O motorista do caminhão
José Carlos Cardoso, de 42
anos, disse que vinha de Caratinga e iria fazer uma entrega
em Manhuaçu. Chovia forte
na hora do acidente. Ele contou
que deparou com o automóvel
saindo de lado na curva, totalmente na contramão: “Foi tudo
muito rápido. Nem tive tempo
de fazer nada, pensar ou reagir.
Eu e meu ajudante preparávamos para fazer nossa última
entrega e retornar pra nossa cidade. É muito triste passar por
isso”, disse o motorista.

O delegado da PF informou
também que entre quatro e
seis pessoas recorreram ao esquema fraudulento para obter
vagas para medicina na cidade.
Todos os envolvidos serão
processados. Porém, as próprias instituições de ensino é
que deverão tomar providências para a eventual exclusão
deles dos cursos.
Em 10 estados e no Distrito
Federal foram 70 mandados
de prisão para estudantes, professores, médicos e até um
engenheiro. Também foram realizados 73 operações de busca
e apreensão, mobilizando 290
policiais da PF. Os integrantes das quadrilhas rodaram o
país fraudando vestibulares de
medicina, sobretudo de instituições privadas. De acordo
com fontes da Polícia Federal,
o número de faculdades e universidades que foram alvo das
ações criminosas passa de 50.
As investigações duraram um
ano e seis meses e foram rastreadas ações dos grupos em
Minas, Goiás, Mato Grosso,
Rondônia, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito
Santo, Santa Catarina, , Rio de
Janeiro, Pará e Distrito Federal.
Dublês Em Uberaba, no Triângulo, foram detidos dois homens e uma mulher, todos alunos da Universidade Federal do
Triângulo Mineiro (UFTM).

Outro estudante da região foi
detido em Belo Horizonte. De
acordo com o delegado chefe
da PF na cidade, Carlos Henrique Cota D’Angelo, eles eram
os chamados “pilotos”, título
que a quadrilha dava aos estudantes que se passavam por outros candidatos para conseguir
vagas na faculdade desejada.
“Os suspeitos são dotados de
grande capacidade intelectual.
Usavam identidades e documentação falsificada para se
passar pelos vestibulandos
inscritos. Faziam as provas no
lugar deles pelo preço mínimo
de R$ 30 mil”, conta o policial.
No Sul de Minas, os federais
prenderam um médico de 29
anos e um comerciante de 36,
que participavam do esquema
fraudulento. Com eles foram
encontrados aparelhos eletrônicos e documentação fria usada
no golpe. Um rapaz de 22 anos
foi detido em Uberlândia.
Por meio de nota, a PF no
Espírito Santo, que coordenou
a Operação Calouro, informou
que a atividade ilegal era “altamente especializada, lucrativa,
organizada e disseminada”.
A corporação considerou o
golpe nocivo por “ludibriar
as instituições de ensino e os
alunos que se preparam para o
vestibular e são preteridos pelos fraudadores. Além do meio
médico, que recebe profissio-

nais alheios aos princípios éticos e a saúde pública, que será
atendida por profissionais com
sérios desvios de conduta”.
PILOTOS DA FRAUDE
Os dublês
– Universitários que tinham
facilidade em várias matérias
estudavam as questões do
vestibular e usavam documentos falsos para se passar pelos
candidatos que contratavam a
quadrilha. Com seu bom desempenho, garantiam as vagas
dos clientes
Os gabaritos: – Universitários eram contratados pela quadrilha para fingir que faziam
o concurso. Seu objetivo real
era pegar o caderno de provas.
Assim que a saída era liberada,
esses pilotos levavam o documento para local acertado pela
quadrilha
– O caderno de provas era
entregue a uma junta de três
pessoas, entre universitários e
professores, que resolviam rapidamente as questões
– Os membros da quadrilha
usavam transmissores modernos para enviar por rádio ou
sinal de celular as respostas.
Nas salas de provas os candidatos que contratavam a quadrilha recebiam a solução das
questões por meio de pontos
eletrônicos acoplados a óculos
ou escondidos em carteiras e
chaveiros

Ronara Pena, de 21 anos, pedalava sua bicicleta na tarde do
dia 11 de dezembro, ao tentar
passar entre dois veículos desequilibrou e acabou caindo debaixo das rodas do caminhão
conduzido por Geraldo Magela dos Reis, 60 anos. Segundo
informações do Sargento Dias
que colheu relatos de teste-

munhas que a garota passava
numa bicicleta próxima a ponte da Casa Leitão, Av. Barão do
Rio Branco, momento em que
tentou passar entre um veículo
e outro, acabou se desequilibrando e caindo debaixo das
rodas do caminhão, o qual passou com as rodas sobre o seu
corpo. Os bombeiros foram
chamados e compareceram no
local, mas nada puderam fazer,
a jovem não apresentava sinais
vitais.
Já o motorista muito abala-

do com o ocorrido disse que
só percebeu o atropelamento
quando pessoas que passavam
no local começaram a gritar
para o mesmo parar o caminhão. Logo que aconteceu o
acidente centenas de curiosos
tomaram conta da rua (Foto:
JM1.com.br). O trânsito no local ficou congestionado e teve
que ser fechado, sendo desviado para a Rua Francisco Fialho. A perícia da Polícia Civil e
a Polícia Militar registraram a
ocorrência.

Jovem morre atropelada por
caminhão na Baixada

Cléber Araújo de Moura, 53, e a passageira Regina de Fátima
Dias Araújo de Moura, 55, morreram no local.

Cleber e a passageira Regina de Fátima Dias Araújo de
Moura morreram no local. Foi
preciso cortar a lataria do carro
para que os corpos fossem resgatados.
“Chegando ao local, priorizamos o atendimento ao socorro do motorista, pois ainda

se encontrava com vida, mas
infelizmente morreu durante o
socorro”, lamentou o Sargento
Kleyton, do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu.
O trânsito ficou lento no local e só foi totalmente liberado
por volta de 16:30.
Polícia & Cia

Ronara Pena, de 21 anos, pedalava sua bicicleta na tarde do dia 11, nas proximidades da Casa Leitão
e segundo informações do Sargento Dias ao tentar passar entre dois veículos desequilibrou-se e
acabou caindo debaixo das rodas do caminhão
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ENTRETENIMENTO
Marilou
Um homem está sentado lendo jornal
em casa quando sua mulher chega e dá-lhe
uma panelada na cabeça. Ele reclama: “Pô
bem,que que isso?” Ela responde:”Encontrei
esse papelzinho dentro de sua calça.Está escrito MARILOU-1234567. “Ele fala: “Há,
isso foi na corrida de cavalos. O nome do
cavalo é Marilou e esse número embaixo
é o tanto de dinheiro que eu apostei nele.
A mulher lhe pede desculpas e sai da sala.
Passou uma semana ele novamente deitado
no sofá, sua mulher chega e mete o telefone na sua cabeça Ele diz:”Pô bem, que que
isso?” Ela diz:”Sua égua Marilou está no
telefone”.

Gêmeos 21/5 a 20/6 - Aproveite o começo da semana para
ficar mais bonita e cuidar das necessidades pessoais. Lua
Cheia promete muita sensualidade e mais intensidade na
vida sexual. A semana ainda será de trabalho, mas o clima
ficará agradável, no ambiente profissional. Sentimentos
profundos aumentarão a sintonia com o caráter sagrado do
Natal. Decida mudanças e prepare-se para realizar sonhos.
Fim de semana gostoso para curtir momentos carinhosos
com a família e com amigos queridos.
Câncer 21/6 a 22/7 - A família dará segurança e apoio
emocional para encarar desafios no trabalho, no início da
semana. A saúde também merecerá atenção. Sol, Plutão e
Marte na sua área afetiva incentivarão um novo começo na
vida íntima. Poderão ocorrer mudanças grandes na maneira
de se relacionar ou no tipo de escolha. Se estiver só, será por
pouco tempo. Vênus em harmonia com seu signo promete
chances para o amor. Um novo romance poderá começar
com muita emoção e afinidades, neste fim de semana.

Um jovem procurou um padre para se
confessar:
- Padre, eu pequei.
- Qual foi o seu pecado, meu filho?
- Eu cometi o pecado da vaidade. Olho o
espelho diversas vezes por dia e fico admirando, pensando no quanto sou bonito.
O padre se vira e olha para o jovem:
- Isso não é pecado, meu filho. É apenas
um engano.

Leão 23/7 a 22/8 - Vida social intensa, no início da semana. Ponha a conversa em dia com amigos e fique por
dentro das novidades. A Lua Cheia promete clima divertido
e mais espaço para o seu prazer. Na terça e na quarta, um
pouco de recolhimento fará bem ao espírito. De quinta a
manhã de sábado, Lua em seu signo destacará seu brilho e
simpatia. Conversas com pessoas queridas no Natal trarão
esperanças e mais otimismo. No diálogo com a família e
com os filhos as palavras carregarão um significado mais
profundo, com Mercúrio retrógrado.

Felicidade

Quanto custa?
O garoto chega para o pai e pergunta: Paiê,
quanto custa para casar? O pai responde:
Não sei, filho, ainda não terminei de pagar!

O número 5
- Mas eu sou um cara com muita coincidência. Nasci no dia 5 de maio ás 5 da manhã. No meu aniversário de 55 anos, fui na
loteria e apostei no número 55.555 e ganhei
5 milhões. Aí peguei a bolada toda e apostei
num cavalo número 5 no quinto páreo.
- Legal. E quanto você ganhou?
- Nada.
- Nada?
- O maldito chegou em quinto.

CURIOSIDADES
A mais antiga cidade brasileira
A cidade mais antiga do Brasil é São
Vicente, no litoral paulista. Foi fundada
por Martim Afonso de Souza em 1532,
quando Portugal começou efetivamente
a colonizar o Brasil porque aqui precisava implantar a produção de açúcar.
As primeiras armas humanas
A primeira arma utilizada pelo homem
foi o arco e flecha ainda na Idade da
Pedra Lascada. O primitivo arsenal era
composto por arcos de dois metros com
tripas ou tendões de animais amarrados
para lançar as flechas.
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.

HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 - Ainda haverá correria de trabalho no
começo da semana. A Lua Cheia acelerará as comunicações
e os preparativos para as festas e viagem. Na quarta, lembranças e saudades trarão uma certa nostalgia. Mas o clima
à sua volta será carinhoso e protetor. Amor e segurança
estarão presentes neste Natal. Tudo aberto para viajar no
sábado. Lua em harmonia com Sol e com Vênus tornará
este fim de semana gostoso e aconchegante. Aproveite para
curtir momentos deliciosos de intimidade e prazer.
Touro 21/4 a 20/5 - O pensamento se voltará para temas
profundos. Questionamentos existenciais, crenças e filosofias ganharão destaque nesta semana de Natal. A Lua Cheia
promete bons negócios e empolgação nas compras de
última hora. Aproveite conexão positiva entre Lua e Vênus,
na quarta, para falar de amor. Viagem no sábado esquentará o clima da vida íntima. Se estiver só, um encontro no
domingo balançará o coração. Fase de prazer e aventuras,
com Marte e Sol em harmonia com seu signo.

Lindão

Um homem barbado está numa praia de
uma ilha deserta acenando com as duas mãos
para um navio que passa ali perto.
- Quem é ele? – pergunta um dos passageiros ao capitão.
- Não sei, mas toda vez que passamos por
esta ilha ele fica feliz assim.
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SETE ERROS

Virgem 23/8 a 22/9 - Sucesso na carreira, estabilidade
financeira e mais intensidade no amor marcarão esta
semana que promete fortes emoções e bons motivos para
comemorar a vida. Conversas com amigas entre terça e a
manhã de quinta trarão boas dicas para esquentar a vida
íntima. Vênus adocicará o tom das palavras. Aproveite
para criar um ambiente carinhoso com os filhos e parentes
próximos. Sua sensibilidade estará amplificada neste Natal.
Sintonize-se com os sentimentos positivos e aumente sua
fé. Mais prazer a partir de sábado.
Libra 23/9 a 22/10 - Saturno em seu signo pedirá seriedade e empenho para alcançar seus objetivos. Aproveite
a Lua Cheia para enxergar a vida por uma perspectiva
mais clara. Mudança profunda nos padrões emocionais e
condicionamentos do passado abrirão portas para um futuro
brilhante. Aproveite esta semana para fazer planos e comemorar conquistas no trabalho. Evite pensamentos negativos,
com Mercúrio retrógrado e deixe o espírito sagrado do Natal
contaminar seu coração. Cultive o equilíbrio e a serenidade.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Viajar será ótima opção para
relaxar a mente e dar mais leveza à vida. Mercúrio retrógrado
cobrará revisão de valores e organização financeira. Alguns
sonhos de consumo terão que esperar. Aproveite a semana para planejar o futuro e para cultivar a paz emocional.
Encontro com amigos no fim de semana inspirará ideias
criativas. As comunicações estarão abertas. Vênus em seu
signo atrairá novas chances para o amor. Numa relação já
existente, será um bom período para ampliar o diálogo e
fortalecer o vínculo.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Mercúrio retrógrado em seu
signo trará reflexões importantes sobre o que quer para
o futuro e sobre seus relacionamentos. Aproveite o início
da semana para criar um clima carinhoso na vida íntima.
Lua Cheia na sua área afetiva promete novo amor, se o
coração estiver disponível. A entrada do Sol na sua área do
dinheiro equilibrará o orçamento e trará boas perspectivas
financeiras. A partir de quinta, tudo aberto para viajar e curtir
as coisas boas da vida, em ótima companhia.
Capricórnio 22/12 a 20/1 - Mais vitalidade, brilho e poder
pessoal! A entrada do Sol em seu signo anuncia a chegada
de um novo ciclo. Aproveite esta semana para encerrar o
trabalho com chave de ouro, antes das festas. E prepare-se
para novas conquistas que virão a partir do seu aniversário.
Marte, também em seu signo, impulsionará projetos pessoais. Bom momento para planejar o futuro e promover mudanças positivas em sua vida. Os melhores momentos no amor
virão no fim de semana. Viagem favorecerá a vida íntima.
Aquário 21/1 a 19/2 - Clima divertido animará o início da
semana que ainda favorecerá relacionamentos profissionais.
Plante sementes para colher bons frutos num futuro breve.
Natal íntimo e cheio de emoção, aproveite a passagem da
Lua por sua área afetiva para expressar seu carinho, com
alegria e entusiasmo. Se não der para viajar, vai dar para
descansar e curtir bons momentos ao lado de pessoas
queridas. Sol, Marte e Plutão aumentarão a sintonia com
os sentimentos e com a sabedoria espiritual. Domingo
especial no amor!
Peixes 20/2 a 20/3 - A semana reserva ótimos momentos
na companhia dos velhos amigos e de novas amizades. A
partir de terça, tudo aberto para o amor e muitos motivos
para comemorar o fim de ano com entusiasmo. Este Natal
terá um significado especial em sua vida. Sentimentos
profundos imprimirão um tom sublime aos rituais e aos
encontros. A partir da tarde de sábado, Lua na sua área
afetiva criará um clima romântico e aconchegante. Aproveite o fim de semana para viajar e curtir as delícias da
intimidade a dois.
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“Eu estou pronto. O Brasil está cansado com o que está acontecendo”
Aécio, referindo-se às denúncias de corrupção no atual governo.

Lula pode ser julgado pelo STF em novo inquérito Best-seller
O ex-presidente Lula pode ser julgado pela Suprema Corte,
caso a Procuradoria Geral da República abra novo inquérito para investigar sua suposta participação no escândalo
do mensalão, denunciada por Marcos Valério, pivô do
esquema. Para especialistas, o caso iria ao STF devido ao
envolvimento, na mesma denúncia, de parlamentares com
foro privilegiado, como o senador Humberto Costa (PT-PE).

A ministra Cármen Lúcia (TSE) mantinha um exemplar
da Constituição no banco do carona do seu velho Astra,
até ser roubado por um pivete, que correu e ela foi atrás,
sem sucesso. Um homem que viu tudo ficou intrigado com
o interesse pelo livrinho: “Foi a senhora quem escreveu?”

Decisão do STF
Segundo o jurista Erick Pereira, o julgamento seria no STF,
seguindo a mesma regra do mensalão, em que processo não
foi desmembrado.

Candidato a líder do PMDB, Osmar Terra
(RS) – que apoiou o tucano José Serra em
2010 – ouviu do líder do governo, Arlindo
Chinaglia (PT-SP), que não há qualquer
resistência do Planalto a sua candidatura.

Exceção

Inveja alemã

O julgamento de ação contra Lula só iria para primeira
instância caso a PGR arquivasse apurações contra parlamentares, por falta de indícios.

Jornais alemães destacaram a declaração de Dilma de que
pretende construir 800 aeroportos regionais. Talvez porque
nem a rica Alemanha poderia fazê-lo. Hoje não passam de
400, incluindo campos de pouso.

Denúncias graves
Procuradores e magistrados já consideram “inevitável” a
abertura de inquérito para investigar as graves denúncias
feitas por Marcos Valério.

Tem consequências
O procurador Roberto Gurgel pode responder por prevaricação e sofrer ação no Conselho do MP, caso arquive processo
com indício de crime.

Luiz Adams promove ‘trem da alegria’ na AGU
O ministro Luis Adams (Advocacia-Geral da União), instável no cargo desde a Operação Porto Seguro, que atingiu
seu homem de confiança José Weber Holanda, resolveu
apressar a transposição de servidores para os quadros da
AGU, transformando-os em advogados da União e assistentes jurídicos, mesmo não tendo sido submetidos a concurso
público, como manda a lei. O “trem da alegria” provoca
revolta na AGU.

Primeira leva
Em 2011, centenas de servidores foram transformados por
Luiz Adams em advogados da União e assistentes jurídicos,
sem concurso.

MPF deve agir

Área limpa

Cavalheirismo
Cavalheiro não sai contando
o quanto pagou da conta de
restaurante, como fez o senador Luz Henrique (PMDB-SC), segundo fontes petistas
do Planalto, após jantar com
uma dama, Dilma Rousseff
e mais dez no Bolshoi, restaurante que faz qualquer visita
a Moscou valer a pena.

Você já sabia
Foi notícia nesta coluna em 2010 a informação do Estadão de
que a Bancoop pagou R$ 1,5 milhão à empresa do “aloprado” Freud Godoy entre 2005 e 2006. Em vez de seguranças,
deputados paulistanos descobriram ratos em esqueleto de
prédio da Bancoop, em São Paulo.

Pensando bem...
... um dia é da “cassação” dos mensaleiros no Supremo,
outro da “caça” dos eleitores nas ruas.

Poder sem Pudor

Foi sem nunca ter sido

Esta semana, Adams promoveu a transformação de outro
grupo. Ao Ministério Público cabe recorrer a Justiça para
barrar a ilegalidade.

Suspense
Tem cineminha programado no Alvorada para a volta de
Lula ao Brasil: a versão tupiniquim escrachada de “O homem que não sabia demais”.

Boca maldita
Pelo menos um ex-ministro muito influente está na lista de
“gente graúda” que o ex-diretor da Agência Nacional de
Águas, Paulo Vieira, ameaça detonar. O ex-ministro também
aparece no inquérito da Operação Porto Seguro da PF e no
depoimento de Marcos Valério.

Dois países
Enquanto Dilma surfa com 62% de aprovação, pesquisa da
Fundação Getúlio Vargas revela que as Forças Armadas, a
Igreja e o Ministério Público são a instituições “mais confiáveis” para os brasileiros.

Em uma cerimônia de casamento, no Rio, nos anos de chumbo,
Nininha Leitão, mulher do embaixador Vasco Leitão da Cunha, encontrou Artur Lima Cavalcanti:
- O senhor é o deputado Artur Lima?
- Era. Fui cassado.
- Por ser deputado?
- Não sei. Talvez por ter sido prefeito do Recife.
- O senhor me permite perguntar uma coisa? Com esses cabelos
louros, os olhos verdes, um Lima Cavalcanti... o senhor é comunista?
- Minha senhora, antes eu não era. Agora me nego a dizer que
não sou.

O mistério da Casa Mágica
Há muito tempo atrás, na pequena vila de Águas Claras,
todos viviam na mais perfeita harmonia. As famílias se
conheciam umas às outras, as crianças brincavam juntas
perto do riacho e costumavam se reunir à noite, em frente
à casa abandonada, que ficava no alto de uma colina. A
casa era o mistério da vila, pois nunca alguém havia entrado lá e voltado para contar como era. Uma das menininhas
de Águas Claras, porém, era muito curiosa e faminta. Seu
nome era Molly. E todas as vezes que passava em frente à
velha casa, dava uma espiadinha e tinha vontade de entrar.
Os pais diziam aos filhos que na casinha não morava ninguém, mas Molly sabia que não era verdade, pois
sempre que passava por ali sentia um cheiro tão gostoso
que era impossível não parar e ficar sonhando com o que
estava sendo feito naquela cozinha. O cheirinho saía da
chaminé e impregnava todo o vilarejo, mas os mais velhos
continuavam a dizer que não havia ninguém cozinhando
ali dentro.
Molly nunca tinha visto a dona da “casinha mágica” –
como ela gostava de chamar -, até que um dia tomou coragem e bateu à porta:
- Quem é?, respondeu de dentro uma voz cansada.
- Sou eu, a Molly, disse a pequena. Meus pais dizem que
aí não mora ninguém, mas eu sei que a senhora existe e
gostaria de conversar um pouco.
- Vá embora Molly, nenhum dos pais nunca deixará que
seus filhos conheçam a minha velha casa.
- Não vou não, retorquiu Molly. O cheiro que vem daí
é muito bom e eu estou faminta. Se abrir, posso comer
um pedaço de bolo e depois eu vou embora. Ninguém vai
descobrir.
Uma velhinha com uma cara bondosa abriu devagar a
porta. Quando a pequena Molly olhou ao redor, ficou maravilhada. Havia biscoitos em forma de coração por toda a
casa, chocolates borbulhando nas panelas e umas bolachas
dentro de uns potinhos. Ainda tinha o mel feito na hora
que jorrava sem parar de dentro das vasilhas em formato
de ursinhos. Mas o que mais surpreendeu Molly foram as
árvores no fundo do quintal cheinhas de frutas fresquinhas, que podiam ser tiradas do pé e deliciadas na hora.
- Por que a senhora não abre a sua casa para que todos
venham aqui ver todos estes quitutes maravilhosos? indagou Molly.
- Ah, pequena Molly, infelizmente nem todas as pessoas pensam como você, falou a velhinha. Todos os pais de
Águas Claras acham que o ato de cozinhar assim, por puro
prazer, é um pecado, e não deixam que seus filhos venham
me visitar!
- Pois a partir de hoje, falarei a todas as crianças que
no alto deste vale existe uma pessoa com mãos de fadas,
falou empolgada a menininha. E todos, crianças e adultos, virão aqui provar todas estas iguarias. E eu garanto,
quando entrarem aqui e virem que linda casa você tem,
não haverá mais preconceito com a senhora nem com as
delícias que faz.
Dentro de poucos dias, Molly organizou uma festa e
convidou a todos da vila. Não disse que as comidas seriam
preparadas pela senhorinha misteriosa. Todos amaram
as comidas e entenderam que é o amor o que dá o gosto
especial aos alimentos. Desde então, a “casinha mágica”
passou a ser visitada todos os dias por todos que queriam
aprender a arte da culinária ou simplesmente comprar alguma das delícias. A pequena vila deixou de se chamar
Águas Claras e passou a ter o nome de “Casa Mágica”, em
homenagem à senhora que lá vivia. Depois desse dia, o
mundo inteiro quis conhecer “Casa Mágica” e a vila ficou
pequena para tantos visitantes.
*Ariane Bomgosto é jornalista e escritora. Entre as paixões
que cultiva, está o fato de escrever contos e crônicas infantis. Sua
inspiração nasceu desde que era muito pequena, quando ganhou
de seus pais um cachorrinho chamado Bob, que a fez ver o mundo
com outros olhos.
E-mail:arianebomgosto@yahoo.com.br
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Pai de Marcos Paulo diz que já sabia
dos supostos filhos do diretor
Ao que tudo indica, Marcos
Paulo pode, de fato, ter mais dois
filhos ainda não reconhecidos. Vicente Sesso, pai do diretor, afirmou que sabia da existência dos
supostos netos.
Segundo a revista ‘Quem’, Sesso disse que chegou a conversar
com o filho acerca do assunto.
“Lembro da moça que falou que
Marcos era seu pai e ele mandou
um e-mail para ela dizendo: ‘Vamos fazer o DNA’. Ela
nunca mais o procurou. O rapaz também o procurou e ele
falou para fazer DNA. Ninguém mais apareceu. Isso sempre aconteceu muito na nossa profissão. O DNA está aí,
não custa nada fazer.’
O autor de novelas confirmou a informação após os
boatos que surgiram, dando conta da existência de dois
herdeiros, Michelle dos Santos, de 36 anos, e um rapaz
chamado Ricardo.
Vale lembrar que o diretor já era pai de Vanessa, fruto
do relacionamento com a modelo italiana Tina Serina, Mariana, do casamento com a atriz Renata Sorrah, e Giulia,
a caçula, da união com a também atriz Flávia Alessandra.

Lindsay Lohan poderá ter bens leiloados
Nem tudo está perdido para Lindsay
Lohan. Depois da informação de que
a atriz poderá rifar seus bens em um
leilão por conta de dívidas com o governo americano, a moça recebeu uma
proposta que poderá resolver seus problemas.
Segundo informou o site ‘TMZ’, um
clube de striptease famoso em Nova
York está se oferecendo para desembolsar o dinheiro que
Lilo tanta necessita.
Em troca, a atriz terá que fazer um trabalho para o site
do estabelecimento, mas não se trataria de nudez. O clube
também teria se oferecido para pagar os próximos meses
do aluguel da mansão da moça, localizada em Beverlly
Hills, na Califórnia.
O contrato de aluguel da propriedade termina em fevereiro de 2013 e, a partir daí, Lindsay poderá ser expulsa
por não pagamento.

acesse: www.jm1.com.br

relacionamento. Ela, inclusive, chegou a declarar que está
sem beijar na boca desde então.
Sobre as propostas que sempre recebe para posar nua,
Sabrina contou que voltou a receber convites da revista
‘Playboy’, mas não tem uma opinião formada a respeito do
assunto. ‘Não sei se faria de novo.’
Vale lembrar que a beldade já posou nua para a publicação masculina em maio de 2003 e dezembro de 2004.

bezas’, foram ‘hablando’, oferecendo mais coisas, aumentando meu cachê, até que resolvi voltar”, declarou.
Val ainda comentou que seus amigos a aconselharam a
não participar do programa, mas ela decidiu não seguir os
conselhos. “Voltei. E para arrasar, podem ter certeza.”
Porém, a socialite deve aparecer apenas a partir do quarto ou quinto episódio, segundo informação da coluna “Zapping”.

Jovem que leiloou a virgindade acerta
com a Playboy e será a próxima capa

Britney começa a planejar 8º álbum

Com contrato assinado desde setembro deste ano, Ingrid Migliorin será capa da edição
de janeiro da revista “Playboy”. O anúncio foi
feito pela publicação na quinta-feira (13).
Mais conhecida como Catarina Migliorin,
Ingrid ganhou notoriedade ao leiloar sua virgindade para participar do documentário “Virgins Wanted” (Procura-se Virgens, em português). Um japonês foi o ganhador com a oferta
de R$ 1,5 milhão.
Em entrevista à apresentadora Ana Maria
Braga, Ingrid afirmou que escolheu leiloar a
virgindade pela oportunidade de estar em um filme, viajar
e ter novas experiências.
Na ocasião, rebateu todas as críticas que tem recebido
desde que anunciou fazer parte do leilão, dizendo que trata-se de um assunto amplo e que as pessoas não gostam e
nem sabem o motivo. “Sou responsável pelo meu próprio
corpo e tudo o que estou fazendo é por livre e espontânea
vontade. Quem tem moral de sobra também deve leiloar”,
disse à apresentadora.

Guilherme de Pádua teria recebido
R$ 18 mil para dar entrevista à Record
Guilherme de Pádua, assassino da
filha de Glória Perez, teria recebido
R$ 18 mil para conceder entrevista ao
“Domingo Espetacular”, da Record.
Segundo informação do “Jornal do
Brasil”, o ex-ator recebeu a quantia
para revelar os detalhes da morte de
Daniela Perez.
A entrevista com Guilherme gerou uma repercussão negativa para a Record. Glória Perez, inclusive, soltou o verbo no Twitter e chamou o rapaz de “michê vagabundo”.

Ronnie Von garante nunca
ter fumado maconha

Glória Perez promete publicar
detalhes de morte da filha em blog

Ronnie Von assumiu ser ‘careta’ e revelou que nunca
fumou maconha em toda a vida.
‘Vão achar que é mentira, mas nunca queimei um ‘baseado’. De medo. Tive um amigo que começou na maconha,
passou para a heroína e acabou se jogando do décimo andar dizendo que era o Super-Homem’, contou o apresentador à revista ‘Billboard’ do mês de dezembro.
Ronnie Von iniciou na carreira artística como cantor e
era um dos famosos mais assediados pelas mulheres na
década de 60. Seu apelido era Príncipe - dado pela apresentadora Hebe Camargo.

Após ter ficado revoltada com a entrevista de Guilherme de Pádua ao
“Domingo Espetacular”, Glória Perez
revelou que está levantando material
para publicar todos os detalhes sobre o
assassinato de sua filha, Daniela Perez,
em um blog.
“Estou organizando as provas do processo num blog ainda em construção: vídeos, documentos,
áudios...”, escreveu no Twitter.
Após a matéria polêmica com o assassino de sua filha, a
autora de “Salve Jorge” passou a publicar textos e reportagens contra Guilherme. Glória, inclusive, criticou a Record por ter supostamente oferecido R$ 18 mil ao ex-ator
para conceder detalhes sobre a morte de Daniela.

Sabrina Sato diz que quer ter cinco filhos
Apesar de ainda não ter encontrado
seu príncipe encantado, Sabrina Sato já
decidiu que quando casar terá uma família enorme.
A apresentadora do ‘Pânico na Band’
revelou que quer ter diversos bebês.
‘Quero ter muitos filhos, uns cinco (risos)’, disse ela ao jornal ‘Diário de S.
Paulo’.
Desde o mês julho - quando anunciou o fim do namoro
com o deputado Fábio Faria -, a japa não assume um novo
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Val Marchiori revela motivo de ter aceitado retornar ao Mulheres Ricas
Val Marchiori revelou o motivo de
ter aceitado retornar ao reality “Mulheres Ricas” em seu blog oficial.
“O novo diretor do ‘Mulheres Ricas’,
com outros argentinos da ‘Cuatro Ca-

Quem é fã de Britney Spears vai ficar contente com essa
notícia, e animados para que 2013 chegue logo. Isso porque,
a cantora já está trabalhando em seu novo álbum, o oitavo
de sua carreira. Em entrevista ao site “That Grape Juice”, o
compositor Elijah Blake foi quem contou a novidade. Ele
afirmou que a loira o procurou e pediu que ele escrevesse algumas músicas. E parece que vem muita novidade aí.
“Acho que os fãs vão ficar surpresos com as canções. Diria
que o som é, definitivamente, inesperado para alguém como
Britney. Ela está experimentando novas texturas e pisando
em novos degraus e gêneros”, adiantou ele.

Thiaguinho vai estrear como locutor
Thiaguinho vai estrear como locutor
de rádio da “Band FM” durante o verão.
“O meu lema não é ‘Ousadia e Alegria’ [nome de seu novo álbum] à toa.
Este é mais um ousado projeto que me
proponho a fazer”, disse o cantor em comunicado oficial.
A assessoria da rádio falou que o artista vai comandar o “Band Brasil” por
três meses. “O ‘Band Brasil’ com certeza será um sucesso,
um momento em que as pessoas possam ter um pouco de
alegria.”

Fantasminha do elevador é a nova
contratada do SBT e fará
participação em Carrossel
Ana Lyvia Padilha, que ficou famosa após interpretar a fantasminha
na pegadinha do ‘Programa Silvio
Santos’, assinou contrato com a
emissora da Anhanguera, na tarde
de quinta-feira (13). Segundo comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do canal de Silvio
Santos, a garotinha integrará o elenco da nova versão de ‘Chiquititas’,
que sofrerá algumas alterações da autora Iris Abravanel. Na
nova novela, Ana Lyvia interpretará a personagem Janu.

Victor, da dupla com Leo, assume romance com apresentadora do Faustão
Enquanto todos suspeitavam que Victor, da dupla
com Leo, estava embalado
em um romance com Xuxa,
boatos surgiram para desmentir essa história e apontar a apresentadora Cláudia
Swarowsky como sua mais
nova namorada. Na quinta-feira, dia 13, em um show em São Paulo, o sertanejo assumiu o romance. “Já estou casado, me sinto casado. Nunca
a expus porque não era público e não tinha porquê”, declarou o músico todo apaixonado. A loira, integrante do
elenco do programa “Domingão do Faustão”, acompanhou
a apresentação na pleteia, pertinho do palco. Apesar de
confirmar as especulações, o cantor deixou claro que não
há data marcada para o casamento, conforme o colunista
Flávio Ricco teria afirmado. “Se o casamento for em fevereiro, me convidem. Já me sinto casado de coração, não
preciso de uma festa para isso.”
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Hallyson Guimarães
concluiu seu curso de
Petróleo e Gás e não
esqueceu de agradecer a Deus e sua
família, em especial
aos seus amados pais
Luciléia Heringer e
Paulo Henrique Ribeiro Guimarães (natural
do Prata – Distrito de
Lajinha)

Emanuelly
Silva de Abreu
e família
desejam um
Feliz Natal a
todos!

Luciléia Heringer comemora data feliz no mês de
dezembro. Felicidades e
sucesso!

