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EDITORIAL

O povo de Manhuaçu
está esperançoso

O povo manhuaçuense andava descrente da política e dos políticos, algo
inexplicável aconteceu aqui e em quase todo o Brasil, parece que a síndrome
da justiça chegou em todos os lugares e isso modifica a concepção daqueles
prefeitos e vereadores que pensam em ser servidos, diante do novo quadro
a tendência é que eles se curvem diante do servir e atendam o clamor do
povo. O Ministro Joaquim Barbosa contribuiu enormemente para essa
nova esperança que assola o país, nós estávamos bastante descrentes, mas
de repente surge uma luz no fim do túnel e a maioria do povo disse é por
ali que eu vou. O povo brasileiro em vários momentos de nossa história se
manifestou e ultimamente uma passividade tomou conta dos brasileiros ao
ponto de sociólogos se perguntarem por que neste país, onde a impunidade
dos políticos corruptos chegou a criar uma verdadeira cultura de que “todos
são ladrões” e que “ninguém vai para a cadeia”, não existe o fenômeno, hoje
em moda no mundo, do movimento dos indignados. Será que os brasileiros
não sabem reagir à hipocrisia e à falta de ética de muitos dos que nos governam? Não lhes importa que tantos políticos que os representam no governo,
no Congresso, nos estados ou nos municípios sejam descarados salteadores
do erário público? É o que se pergunta a maioria dos analistas políticos.
Para citar algumas manifestações brasileiras, a mais recente foi a chamada
marcha das Diretas Já (uma campanha política levada a cabo durante os anos
1984 e 1985, na qual se reivindicava o direito de eleger o presidente do país
pelo voto direto), se lançou nas ruas em busca de quebrar a rotina reinante
do governo militar para pedir eleições, símbolo da democracia, e também
o fez para obrigar o ex-presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992)
a deixar a Presidência da República, por causa das acusações de corrupção
que pesavam sobre ele, hoje está mudo ante a corrupção.
Essa era a chiadeira geral dos comentaristas políticos que afirmam: as
únicas causas capazes de levar às ruas até dois milhões de pessoas são a
dos homossexuais, a dos seguidores das igrejas evangélicas na celebração
a Jesus e a dos que pedem a liberalização da maconha.
O Brasil será em breve a sexta potência econômica do mundo, mas segue
atrás na desigualdade social, na defesa dos direitos humanos, onde a mulher
ainda não tem todos os direitos que lhe deve, o desemprego das pessoas de
cor é de até 20%, frente a 6% dos brancos, e a polícia é uma das que mais
mata no mundo.
Vieram as eleições 2012 e silenciosamente o povo se manifesta através das
urnas, grupos políticos que dominavam há anos veio abaixo, em Divinópolis
um simples vereador derrotou uma dinastia que detinha o poder econômico
e político com apoio de secretários e deputados, surpreendentemente o
povo se manifestou pelo voto, coisa rara no país, ao ponto de Pelé dizer que
o povo brasileiro não sabia votar, este pensamento era compartilhado por
muitos, mas aparece um mineiro, negro e começa a fazer o que aos olhos
do povo seria impossível. Joaquim Barbosa mostra outro lado da moeda e
isso parece que infiltrou de certa maneira na maioria dos brasileiros e hoje
podemos deslumbrar novas esperanças. Com o qual os honestos sonham
deixar como herança a seus filhos e que – também é certo – é ainda um país
onde sua gente não perdeu o gosto de desfrutar o que possui. Na posse do
prefeito de Manhuaçu Nailton Heringer, que está se despontando como uma
grande liderança regional, sentimos o sobrenatural, homens se curvando
diante da palavra de Deus, de joelhos num gesto pouco visto, pastores e
padres dando o recado e o apoio ao novo prefeito que desde o inicio não
mudou nada daquilo que traçou, foi como um chamado em recompensa por
uma geração que tem intimidade com Deus e sabemos que quando Deus
age não há impedimento é como está escrito na Bíblia Isaias 43:13 “Ainda
antes que houvesse dia, eu sou; e ninguém há que possa fazer escapar das
minhas mãos; agindo eu, quem o impedirá?”.
De maneira que o povo está com muitas esperanças e sabe entender as dificuldades que por ventura o município venha a passar, as necessidades são muitas
e os recursos são poucos, mas quando se dá transparência a força aparece e até
recursos chegam, o povo brasileiro sempre foi solidário aos administradores que
demonstram sinceridade e honestidade e até mesmo os empresários gostam de
investir em cidades onde não se rouba e não se deixa roubar.
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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

De Dom Eliseu-PA para o JM1

Faço parte de uma associação aqui
na minha cidade, nossa associação
é a que mais produzia na minha cidade, desde quando recebemos uma
reintegração de posse fraudulenta,
eu falo assim é porque no estado do
Pará quem fala mais alto é o Real
R$, mais conseguimos provas na
justiça que a área onde estávamos
assentados é da União já está no
Ministério Público Federal.
Para que todos tenham uma ideia
só no ano de 2010 tiramos mais de
600 toneladas de mandioca fora
as que ficaram sem poder tirar.
Perdemos mais de 5.000 sacas de
arroz centenas de quilos de favas,
feijões etc.
Devemos lutar por um Brasil melhor onde o governo tem que apoiar
a agricultura familiar, pois é a única
que trabalha em prol da população

brasileira, e a única que trabalha
sem agrotóxicos tudo é natural,
do jeito que Deus deixou para seu
povo cuidar.
Valeu vamos lá lutar por um Brasil
mais justo, “Há Terra o suficiente no
mundo para todas as necessidades
humanas; não há o suficiente para
a cobiça humana.“
Adaias Gonçalves Nascimento
Posse do prefeito de Lajinha

Fiquei feliz ao ver a posse do
prefeito Lucio (Lucinho) foi maravilhoso ver a volta de nossos políticos
que ficaram afastado da prefeitura
por oito anos, mas o destino quis
que novamente nós pegássemos
de novo a prefeitura para cuidar do
povo como vai ser cuidado de agora
em diante, veja bem a quantos anos
ficou fechado o hospital de Lajinha,
não sei porque a justiça não obrigou

o prefeito passado a abrir o hospital,
sabe se lá quantas pessoas podem ter
morrido por falta de socorro, gente
a prefeitura precisava mesmo de
mudança sabe aqueles funcionários
que não trabalhavam que chegavam
a hora que bem entedia, pois bem
isso vai acabar, nós precisamos de
pessoas que dê o sangue em prol de
nossa cidade, a prefeitura não é de
prefeito Sebastião Moreira e eles
pensavam que era deles a prefeitura
é do povo de Lajinha agora precisa
que o prefeito Lucinho cuide bem
do município e do Distrito que está
abandonado com muitos problemas
ruas esburacadas, posto de saúde
para terminar e até o poliesportivo
que falta terminar, precisamos de remédio que falta no posto precisamos
de médico aqui na Prata, estávamos
sofrendo com tanto desmando e
abandono.
Maria das Graças M. Santos
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Férias prolongadas
Como ficará a situação de partidos de
Manhuaçu como PSDB, DEM, PSD, PSB,
são muitas lideranças que entraram de férias
prolongadas e pelo jeito o que se vê é que o
novo prefeito Nailton vai governar com os
partidos que o apoiaram e com os que detém
cadeira na câmara, a maioria dos vereadores
já estão fechados em torno do PDT com o
prefeito Nailton e com o presidente da câmara Maurício Júnior, sem poder os partidos ficam enfraquecidos.
As lideranças do PSDC tentaram até o fim
para convencer seus vereadores votarem no
Juninho Linhares, mas nada adiantou. Dionizio presidente do partido notificou os vereadores e informou que a ordem partidária
é pedir expulsão da vereadora Aponísia e do
vereador Gilsinho.

Faltou fiscalização dos
Vereadores em Manhuaçu
Dizem que os vereadores da legislatura
passada pecaram na fiscalização dos serviços da prefeitura, quando vamos ver vereadores atuando como fiscal do povo, uma
pergunta para os vereadores da legislação
passada, vocês sabiam que a maioria dos
carros da prefeitura estavam quebrados? É
brincadeira esses vereadores da legislação
passada, deixaram muito a desejar, pergunte ao Secretário de obras Fábio Soares
em que pé ele encontrou as ferramentas,
os carros da prefeitura, os carros de transporte de lixo todos quebrados, as prensas
não funcionam. É por isso que os professores estão reclamando da sujeira que se
amontoa nas escolas por falta de recolhimento do lixo, tem escola aí que ninguém
aguenta mais o mal cheiro e não tem carros
suficientes para recolher o lixo, pelo jeito
o novo prefeito vai precisar de um bom
tempo para colocar a casa em ordem, é a
política errada que muitos gestores fazem,
os legisladores federais deveriam elaborar
uma lei que a posse de prefeitos deveriam
ser imediata, para não dar tempo aos perdedores para danificar a máquina, como pode
de 7 de outubro até a posse quebrar tanta
coisa assim, é computador que não funciona, geladeiras, bebedouros, máquinas e veículos quase nada funcionam. Daqui a duas
semanas vamos procurar o prefeito para
fazer um balanço de como foi encontrada a
prefeitura, essa política tem que acabar, os
bens do povo deve ser preservados e para
tanto um prefeito ganha muito bem e deveria cuidar bem daquilo em que o povo lhe
confiou.

Tião Moreira nunca mais
Estou indignada
com a forma que
alguns
prefeitos
tem feito em um total desrespeito com
o povo, comentou
uma senhora de
Lajinha, o prefeito
Sebastião Moreira
Bastos, pisou feio
na bola, depois da
eleição abandonou
a cidade e o comando da prefeitura, que papelão hein, Tião! Não compareceu para entregar as chaves da prefeitura,

deixou muitas dívidas e o pior falou tanto
do prefeito anterior que saiu sem pagar
funcionário e agora fez o mesmo deixando
os trabalhadores da prefeitura sem receber,
fora os fornecedores da prefeitura que existem muitos que estão sem receber a anos
isso sim é um verdadeiro calote.
O vice prefeito Adriano Alvim não
aguentou o desmando e bem antes afastou da prefeitura, ele sempre discordou do
prefeito fazer coisas irregulares, e aí sem
ninguém para orientar deixaram a prefeitura falida, nos últimos meses faltou de tudo
vários serviços foram desativados, faltou
médico, remédio, ambulância para transportar doentes e muitas máquinas e carros
quebrados.
O povo que sofre é o mesmo que vota, é
o que dizem em Lajinha que Tião Moreira
manchou a sigla do PMDB, e qualquer outro candidato vai herdar o mau governo que
acabou em 2012, fala-se até em um encolhimento do grupo nas próximas eleições,
alguns não concordaram com a maneira
em que foi conduzida a campanha, o governo que deixou o cargo foi muito omisso
na saúde colocando em risco os lajienses
por oito anos, não fez nada para o hospital que foi um tiro no pé, na hora de votar
o povo lembrou-se do péssimo serviço de
saúde em que passaram nestes oito anos de
governo que vai ser difícil conseguir angariar votos, o povo tomando conhecimento
com certeza não vai mais se deixar enganar. O povo mais carente de Lajinha só não
está agonizando porque têm em sua cidade
duas grandes cooperativas que empregam
centenas de pessoas e gera muita renda. O
prefeito Lucinho vai demorar muito para
colocar a casa em ordem, esse é o papo que
rola nas rodas de conversas em Lajinha.

São João do
Manhuaçu fez bonito
Parabéns ao prefeito João Carolino
de São João do Manhuaçu pelo seu 4º
mandato a frente do
executivo,
quando
se trabalha com dedicação e responsabilidade o povo
sabe reconhecer, em
quase todas as prefeituras os prefeitos
governam
alugando imóveis dos seus
compadres e nunca pensam em fortalecer o
município, Manhuaçu, por exemplo, a prefeitura não tem quase nada até escolas são
alugadas e o preço você sabe é alto, sabemos que o novo prefeito Nailton Heringer
vai trabalhar para acabar com isso, mas voltando o assunto, em São João do Manhuaçu João Carolino construiu uma sede que
abriga todas as secretarias e projetada para
fazer frente a demanda do crescimento da
cidade, mais uma vez prefeito João Carolino parabéns que seu exemplo seja seguido,
pois caminhamos para novos tempos.

Câmara Municipal de Lajinha
Em Lajinha sempre foi acirrada a luta de
Jacaré X Sapo que agora devem acabar isso
tem levado Lajinha ao atraso, o povo deve
pensar em coisas que valorizam a cultura
lajiense, e esconder atrás de bichos não é

uma boa, na ocasião
em que Alzira foi
presidente da casa
ela pintou a câmara
de verde cor do sapo,
isso motivou denúncia, mas no processo encontraram outras irregularidades que levou
sua cassação do mandato, mas a cor permaneceu. Agora muitos perguntam será que ela
será pintada de amarelo?

CNJ veio para mudar
Justiça brasileira,
diz ministro do TST
O ministro Carlos
Alberto Reis de Paula, do Tribunal Superior do Trabalho e integrante do Conselho
Nacional de Justiça
(CNJ), vai deixar o
cargo de conselheiro
em março quando assumirá a Presidência
do TST. No CNJ, ele
preside a Comissão
de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento que tem o desafio de convencer os
magistrados da importância do planejamento na administração dos tribunais.
Para ele, a gestão estratégica é fundamental “para mudar a Justiça” e tornar a prestação jurisdicional mais eficiente. Em entrevista à Agência CNJ de Notícias, o ministro
elencou os passos necessários para que os
tribunais desenvolvam uma gestão profissional de seus recursos. Veja os principais
trechos da entrevista.
Eu não me canso de dizer que o CNJ veio
para mudar a Justiça brasileira. E um dos
maiores fenômenos atuantes nessa mudança
é colocar para os 90 tribunais do País que
não se administra sem planejamento.
Leia a íntegra da entrevista em nosso site:
http://www.jm1.com.br/2013/01/cnj-veio-para-mudar-justica-brasileira/
Fonte: site do CNJ

A insegurança
pública no Brasil
A insegurança pública
no Brasil está
aumentando
exponecialmente. Balas
perdidas estão matando
crianças
e
jovens quase
todos os dias. E sabem quem é o culpado?
É o médico!
É o que estamos assistindo na TV. Da
Presidência da República aos vereadores,
nenhuma autoridade dá a cara a tapa, reconhecendo a DERROTA horrorosa para a
bandidagem. Mas se alguém morre, vítima
de tiroteios, nos sucateados serviços públicos de Saúde, aí sim, mostra-se o culpado:
o doutor, já tão humilhado e enfraquecido
por tanta bandalheira nos prontos-socorros

Brasil afora.
Mais grave ainda: nossa classe não mexe
uma palha sequer para defender os colegas
expostos à fúria popular, induzida pelas notícias televisivas, deformadas e falsas na
essência.
Não podemos/devemos deixar a politicagem malsã deste país colocar a culpa em
nossas portas. Cadê nossa decência, cadê
nossa cidadania, cadê nossos brios, ò esculápios? Renzo Sansoni

Informações úteis
1 CARTÓRIOS: Quem quiser tirar
uma cópia da certidão de nascimento, ou
de casamento, não precisa mais ir até um
cartório, pegar senha e esperar um tempão na fila. O cartório eletrônico, já está
no ar!
Nele você resolve essas (e outras) burocracias, 24 horas por dia, on-line. Cópias de certidões de óbitos, imóveis, e
protestos também podem ser solicitados
pela internet.
Para pagar é preciso imprimir um boleto bancário. Depois, o documento chega
por Sedex. Passe para todo mundo, que
este é um serviço da maior importância.
2. DIVULGUE. É IMPORTANTE:
AUXÍLIO À LISTA - Telefone 102...
não! Agora é: 08002800102. Vejam
só como não somos avisados das coisas que realmente são importantes. NA
CONSULTA AO 102, PAGAMOS R$
1,20 PELO SERVIÇO. SÓ QUE A TELEFÔNICA NÃO AVISA QUE EXISTE
UM SERVIÇO VERDADEIRAMENTE
GRATUITO.
Não custa divulgar para mais gente ficar sabendo.
3. Importante: Documentos roubados - BO (boletim de ocorrência) dá
gratuidade - Lei 3.051/98 - VOCÊ SABIA??? Acho que grande parte da população não sabe, é que a Lei 3.051/98 que
nos dá o direito de em caso de roubo ou
furto (mediante a apresentação do Boletim de Ocorrência), gratuidade na emissão da 2ª via de tais documentos como:
Habilitação (R$ 42,97); Identidade (R$
32,65); Licenciamento Anual de Veículo
(R$ 34,11). Para conseguir a gratuidade,
basta levar uma cópia (não precisa ser
autenticada) do Boletim de Ocorrência
e o original ao Detran p/ Habilitação e
Licenciamento e outra cópia à um posto
do IFP.
5. MULTA DE TRÂNSITO : essa
você não sabia. No caso de multa por
infração leve ou média, se você não foi
multado pelo mesmo motivo nos últimos
12 meses, não precisa pagar multa. É só
ir ao DETRAN e pedir o formulário para
converter a infração em advertência com
base no Art. 267 do CTB. Levar Xerox
da carteira de motorista e a notificação
da multa.. Em 30 dias você recebe pelo
correio a advertência por escrito. Perde
os pontos, mas não paga nada.
Código de Trânsito Brasileiro
Art. 267 - Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível
de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração,
nos últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do
infrator, entender esta providência como
mais educativa.
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José Maroca é o novo prefeito de Rio Casca
Assim como nas demais cidades Rio Casca teve empossado seu novo prefeito José Maroca na manhã do dia 1º
do ano, do seu vice, Adriano Alvarenga e dos vereadores,
todos eleitos para o mandato 2013-2016.
O cerimonial de posse foi conduzido pelo vereador Jair
Heleno, Presidente da Câmara Municipal de Rio Casca, na
legislação anterior
Jair Heleno deu posse aos novos vereadores, que elegeram a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal e Leidinha
passa a ser a nova presidenta.
Leidinha então empossou José Maroca e Adriano Alvarenga, ambos discursaram e renovaram suas intenções de
fazer uma gestão renovadora, conscientes dos problemas
deixados pela administração anterior e dizem-se que irão
cumprir o compromisso pregado em campanha.
O ex-prefeito Zeca, não compareceu a solenidade, enviou
Jorge Martins, ex-Secretário de Administração para entregar a chave do gabinete ao novo prefeito.
Conheça os vereadores eleitos (em ordem alfabética):
* Alexandre Amarante Gomes Pinto Coelho
* Amarildo Pereira de Assis
* Antônio Carlos de Avelar
* Eli Julio da Silva
* Jair Heleno Andrade
* Marleyde de Paula Mucida Miranda
* Natanael Florêncio Miranda
* Neliberto Soares Pilteckow
* Onofre da Silva Mendonça

Manhuaçuense ocupa cargo no governo de São Paulo
Lideranças do Grande ABC discutiam um
nome no secretariado
do Palácio dos Bandeirantes, a região ganha
representante no terceiro escalão estadual. O
manhuaçuense advogado Cezar de Carvalho
(PSDB) volta a atuar
como assessor da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Ele
havia se desincompatibilizado em julho para
concorrer ao Legislativo
de Ribeirão Pires.

A função do tucano
será fazer a interlocução com os municípios
da região e do Alto Tietê
para viabilizar investimentos. “Sempre tive
vínculo principalmente
com as sete cidades do
Grande ABC, que agora terão meu empenho”,
afirma.
A saída da secretaria
não implicou no desligamento das articulações. O tucano realizou
reuniões com os prefeitos e ajudou na organi-

zação de eventos metropolitanos previstos para
ocorrer na região mesmo durante a campanha
eleitoral.
O advogado defende
a participação efetiva
da região no secretariado de Geraldo Alckmin
(PSDB). “O Grande
ABC merece representatividade no primeiro escalão. Seria bom para as
sete cidades, mas quem
sabe da situação dos
aliados é o governador.”
Alckmin convidou o

prefeito de São Caetano,
José Auricchio Júnior
(PTB), para assumir a
Secretaria de Esporte.
O convite veio de uma
indicação do PTB para
tentar segurar o chefe do
Executivo, que manifestou interesse em migrar
para o PSB.
Auricchio analisa a
proposta, mas tem evitado comentá-la na imprensa. A decisão deve
sair semana que vem.
MUDANÇA: A permanência de Cezar de

Carvalho no cargo não é
garantida. Ele tem forte
ligação com o secretário Edson Aparecido,
que saiu de Desenvolvimento
Metropolitano para assumir a Casa
Civil. Especula-se nos
bastidores que o assessor pode seguir os passos do amigo em 2013.
“Não sei se a troca vai
ocorrer. Minha ligação
com o Edson é pessoal
e ainda tenho dois anos
de trabalho pela frente”,
desconversa.

Advogado Cezar
de Carvalho
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Tri-Objetiva - 29
Celso de Medeiros Costa (*)

Respingos do Natal!
1- Presentes permutados?
2- Ou, às pressas, providenciados??
3- E vamos reforçar sobre os priorizados???

1 - Ganhei – § Ganhei, neste Natal,
uma camisa lilás, de mangas compridas, bonita, que poderia servir para as
gravatas lilases do banco-de-reservas.
Mas, ao colocar a gravata, vi que a
camisa não é própria para gravata.
Minha esposa precisou ir trocar o presente, só sendo possível trazer uma camisa-esporte de mangas
curtas, com listras tricolores – que gostei menos. § Muitos ganharam presentes que não serviram (ou algo que o des-valha!),
que precisaram ser trocados, e, possivelmente, que se gostou
menos (como eu!!), ou, mais – como você??? –. Mas, muitos,
nem presentes! – presente nenhum!! – ganharam!!! § A tristeza
maior é não ter ganhado nem gesto... mas – o que é mais triste
de tudo! – é que comemorou-se o nascimento de Jesus, que
aconteceu em Belém!... mas, Cristo não nasceu no coração de
muitos!! –. Não se recebeu o maior-MELHOR Presente: Jesus
Cristo!!!...
2 - Dei – § Como não sei comprar presentes – e sou desligado! –, nem no dia
24, altas horas, ou, no 25, alta madrugada, mas, na manhã ou tarde, ou, no mais
tardar, tarde da noite do dia 25, é que, às
pressas, saio para comprar presentes!! E,
sempre, drogarias é que estão abertas!!!
Ainda bem que elas são, também, lojas de
presentes. § Neste ano, comprei pra Grace de Medeiros estojo de perfumes; para o Buni di Medeiros,
creme-de-barbear, e – não ria! – produto contra-chulé, e, outro,
contra espinha!! (não que ele esteja exagerado naquele e/ou
nesta!!!) –; e para Thayma d´Medeiros foi um caixa bela, com
bombons dentro. § Mas, pior foi o fato de muitos não terem
dado o coração à Cristo!... No Natal e sempre!!
Isso é o maior mico, perto do que o meu fica micro-mico,
ou nulo!!!...
3 - Reforçarei – § O presente mais
caro, carro até, ou mais car(r) o que um
carro! O presente mais micro, mico até!!
Não importa quais são!!!
O maior-MELHOR presente é Cristo
Jesus para o coração e no coração do ser
humano. O segundo melhor presente é o
coração de um humano a Cristo. § Quando esses dois presentes se unem, que força! – Cristo no coração!!! Isso me faz lembrar de um bom fragmento da 1ª epístola
de Pedro, capítulo 3, versículo 15a: “antes, santificai a Cristo,
como Senhor, em vosso coração” –: Ou seja, através de um viver
santificado (ou separado!) para Cristo, nós O fazendo, tendo-O,
declarando-O, mostrando-O como Senhor – e nós sendo servos!
–, e isso é no coração!!! Há tempo, li frase mais ou menos assim:
Muitos colocam Jesus no peito, mas, não têm peito de carrega-lO no coração. Podemos para frasear: Muitos vestem camiseta
que traz o nome de Cristo, mas, não vestem a camisa de segui/
serví-lO. § Você já recebeu Esse Presente? Já presenteou seu
coração a Ele? Então, mostre isso! ISTO: Cristo!!!
1- Esse Presente pode nos alegrar!
2- No coração-presente, a Ele vamos aceitar!!
3- Cristo, O Senhor, servos, vamos a Ele anunciar!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História
Eclesiástica.

Bolo gelado de laranja
INGREDIENTES
4 ovos
1/2 xícara de óleo
1 xícara de suco de laranja (usei lima)
2 xícaras de açúcar
3 xícaras de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento em pó manteiga e
farinha para untar
Calda e cobertura:
2 xícaras de suco de laranja
1 lata leite condensado
2 xícaras de coco ralado
papel alumínio
MODO DE PREPARO
No liquidificador
bata os ovos,
óleo e o suco de
laranja
Bata por 5 minutos, em outro recipiente misture o
açúcar e a farinha
Despeje sobre a
mistura seca a
mistura do liquidificador mexendo
até ficar bem homogêneo, por ultimo incorpore o
fermento
Leve para assar em forno preaquecido a 180ºC
Por cerca de 30 minutos, ou até espetar o palito e
sair limpo
Deixe esfriar, corte em quadrados
Para a calda misture o suco de laranja e o leite
condensado
Passe o bolo por essa misture umedecendo bem,
passe todos os lados no coco ralado e embrulhe no
papel alumínio
Leve para gelar (sirva gelado)

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

A História do Principezinho
e das Três Laranjas

Era uma vez um principezinho que ia a passear a cavalo. Trotava por um descampado e estava cheinho de calor.
Sentia muita sede e queria beber água. Mas só o poderia
fazer quando chegasse ao castelo. Quando ia pela estrada
fora, encontrou uma velha, que trazia um cesto na mão
com 3 laranjas. A velha perguntou-lhe assim:
– Queres as minhas laranjas?
O príncipe perguntou-lhe se davam para tirar a sede, ao
que ela respondeu que sim. Só que tinha que ter água com
ele, pois cada laranja tinha lá dentro uma princesa e, quando
as abrisse, tinha que lhes dar imediatamente água para elas
beberem, porque senão morreriam. O príncipe agradeceu e
continuou a galopar, pensando que a velha não sabia o que
dizia, e que as laranjas não deviam ter lá dentro nenhuma
princesa. Então, cheio de sede, parou o cavalo e abriu uma
das laranjas. Qual não foi o seu espanto que saiu de lá uma
princesa, com uns belos olhos azuis, um vestido amarelo e
os cabelos ruivos. Calçava uns sapatos cor-de-rosa. E ela,
mal saiu de dentro da laranja, pediu água ao príncipe.
Ele respondeu-lhe que não tinha, que teria de esperar
mais um pouco. Então, para seu espanto, ela morreu mesmo! O príncipe recomeçou a galopar e pensou que só devia
haver uma princesa, a que estava naquela laranja. Passado
algum tempo, cada vez mais cheio de sede, abriu outra.
E lá dentro havia outra princesa, com os olhos castanhos,
cabelo preto, um vestido rodado castanho e uns sapatos
côr-de-laranja. Então a princesa pediu água ao príncipe,
dizendo-lhe que se não bebesse morreria logo. E foi o que
aconteceu! O príncipe continuou a galopar e foi dizendo
que, apesar de cada vez mais cheio de sede, só ia abrir a
última laranja quando chegasse ao castelo.
Quando lá chegou, deu água ao cavalo e bebeu ele próprio. Então, abriu a última laranja, e para seu espanto saiu
dela uma princesa com o cabelo louro, uns grandes olhos
verdes, um vestido todo branco e sapatos cor-de-mel. Ela
pediu-lhe:
– Dá-me água, senão eu morro. Ele deu-lha logo, e disse-lhe que ia buscar um vestido, porque o que trazia era
muito feio. Entretanto apareceu uma bruxa à princesa, e
disse-lhe:
– Estás tão despenteada! Vou-te escovar o cabelo.
Quando o fazia, espetou-lhe a cabeça com um alfinete, e a
princesa transformou-se numa pomba toda branca. Então
a bruxa sentou-se no lugar da princesa. Quando o príncipe voltou, com um belo vestido na mão, estranhou que a
princesa tivesse ficado de repente tão feia. E entregou-lhe
o vestido para se mudar. Deram então os dois um grande passeio pelo castelo. Mais tarde ele deixou-a, e veio
cá para fora, aonde encontrou uma pombinha branca, que
lhe veio pousar no braço. Ele começou a fazer-lhe festas,
reparando então que tinha uma coisa dura na cabeça. Retirando-a, viu que era um alfinete. Imediatamente a pomba se transformou na princesa. Entraram no castelo e o
príncipe ordenou que matassem a bruxa. Mas a princesa
pediu-lhe para não fazer isso, antes que a deixassem algures, muito longe do castelo.
O príncipe e a princesa apaixonaram-se, casaram, tiveram muitos filhos e foram felizes para sempre…
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Caixa já pagou R$ 10,6 bilhões em benefícios do PIS

A

Beneficiários poderão receber o benefício até 28 de junho de 2013

Caixa
Econômica Federal pagou
R$ 10,6 bilhões
em abonos e rendimentos do PIS, do exercício
2012/2013, a mais de 38
milhões de trabalhadores
até o final de dezembro
de 2012. O prazo para saque dos benefícios do PIS
encerra em 28 de junho de
2013. Até lá, a CAIXA
estima pagar 96,5% dos
abonos identificados para
o período, o equivalente a
cerca de R$ 10,7 bilhões.
Até o dia 31 de dezembro de 2012, a CAIXA
pagou R$ 10,6 bilhões
em abonos e rendimentos do PIS a 28 milhões
de trabalhadores. O valor em abonos salariais
pagos totaliza R$ 10,1
bilhões, enquanto os
rendimentos somam um
montante superior a R$
563 milhões. A quantidade de abonos retirados
já representa 90,6% do
total previsto para saque

até o fim do exercício
2012/2013.
Os abonos e rendimentos do PIS são liberados
de acordo com o mês de
nascimento do trabalhador O saque do benefício pode ser efetuado
nos terminais de auto-atendimento, casas lotéricas, CAIXA AQUI ou
agências da CAIXA. Os
abonos salariais não retirados serão devolvidos
ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), enquanto os rendimentos
do PIS não sacados retornam para a conta de participação do trabalhador.
O trabalhador que não
efetuar o saque do abono
salarial dentro do prazo
perderá o benefício, que
será devolvido ao Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT). Os rendimentos do PIS não retirados
retornarão para a conta
de participação do trabalhador.

Cuide bem da sua saúde
A
glicose é um importante carboidrato para nosso organismo, pois é a partir da glicose
que nosso organismo retira a energia necessária para realizar funções
essenciais ao corpo, ou seja, para
a vida. O que muitas pessoas não
sabem é que a glicose em excesso
no organismo pode causar vários
problemas de saúde, podendo levar
a pessoa à morte. Entre os problemas que a alta taxa de glicose pode
causar está a diabetes que é a mais
comum e não tem cura, catarata,
pressão alta entre outros.
Confira abaixo quais os principais sintomas da glicose alta, o que
causa, e qual é a alimentação de
uma pessoa com glicose alta.

borrenta, cistite, perda de peso, impotência, palidez, falta de energia
entre muitos outros sintomas que
irão se diferenciar de pessoa para
pessoa. Estes sintomas da glicose
alta são iniciais, porém se não for
tratada imediatamente pode evoluir e a chegar a um nível avançado
causando a perda da visão, amputação de um dos membros e levar
à morte.

Glicose alta o que devo comer?

Há diversos fatores que influenciam para a alta taxa de glicose,
como a má alimentação, sedentarismo, má qualidade de vida, obesidade entre outros. Além da glicose
elevada outros problemas de saúde
são causados por hábitos incorretos
que levam à pessoa desenvolver as
doenças como o câncer, hipertensão, colesterol elevado, doenças
cardíacas e cardiorrespiratórias

trabalhador que apresentar
algum dos motivos previstos em lei: aposentadoria,
invalidez permanente, reforma militar, transferência
para a reserva remunerada,
tratamento de AIDS ou câncer do titular ou de seus dependentes, morte do titular,
benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência
e ao idoso e participante
com idade igual ou superior
a 70 anos.
Como se informar: Para
saber se tem direito ao
Abono Salarial ou aos Rendimentos do PIS, o trabalhador pode consultar a página da CAIXA na internet,
www.caixa.gov.br, Portal
“Você – Serviços Sociais PIS – Consulta o Pagamento” ou pelo telefone 0800
726 0207, opção 1.
Ao ligar para o 0800 da
CAIXA, o trabalhador deve
sempre ter em mãos o número do seu PIS. Com esse
número, também pode ser
feita consulta eletrônica (no
mesmo número 0800) 24
horas por dia, todos os dias
da semana (inclusive sábados e domingos).
O número do PIS consta
no comprovante de cadastramento do trabalhador.
Caso não o possua, poderá obtê-lo em sua Carteira
de Trabalho, seu Cartão do
Cidadão ou na empresa em
que trabalha.

Divórcios disparam
em Minas, aponta
estudo do IBGE

Glicose alta o que causa?

Glicose alta quais os sintomas?

Os principais sintomas causados
pela glicose elevada no sangue
são boca seca, aftas, irritabilidade,
urina alaranjada, maior quantidade de urina, sede excessiva, visão

entre outros que diminuem a qualidade de vida, resultando em uma
saúde debilitada.

Leste de Minas: No leste mineiro foram pagos até
agora R$ 122,6 milhões em
abonos salariais a mais de
199 mil trabalhadores, cerca de 93,3% do total previsto para saque até o fim
do exercício 2012/2013.
Os rendimentos do PIS já
foram pagos a 121 mil trabalhadores, totalizando um
montante de R$ 5 milhões
em benefícios pagos
Quem tem direito ao
saque: Abono Salarial –
Trabalhadores cadastrados
no PIS ou PASEP até 2007
(cinco anos de cadastramento), que tenham trabalhado
no mínimo 30 dias, consecutivos ou não, no ano de
2011, com carteira de trabalho assinada por empresa,
que tenham recebido, em
média, até dois salários mínimos mensais e que tiveram seus dados informados
corretamente pela empresa
ao Ministério do Trabalho
e Emprego na Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do ano-base 2011.
Rendimentos do PIS
- Tem direito ao saque o
trabalhador que foi cadastrado no PIS-PASEP até
04/10/1988 e que tenha
saldo na conta PIS. O pagamento segue o mesmo calendário do Abono Salarial.
Saldo da conta PIS - É
permitido o saque do saldo
de quotas da conta PIS ao

Há muitas coisas que podem ser
feitas depois do diagnóstico da glicose alta, como melhorar a alimentação que é um dos pontos principais para controlar a glicose e ter
uma boa qualidade de vida. Pessoas com glicose alta devem moderar
o consumo de alimentos que contém muita gordura principalmente
a saturada e alimentos que contém
muito açúcar como o refrigerante. O recomendado é consumo de
frutas, chás, carnes magras, fibras,
grãos, legumes, saladas entre outros.
Manter a taxa de glicose baixa
depende apenas de cada um, através de bons hábitos você conquistará melhor funcionamento e equilíbrio de seu organismo. Quaisquer
sintomas parecidos com a taxa alta
de glicose procure a orientação de
um médico.

F

oram 39.590 separações em 2011, o dobro
do registrado em 2010
O número de divórcios
disparou em Minas nos últimos três anos. Dados do
IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística)
mostram que as facilidades
para encerrar o oficialmente um casamento – como
fim de taxas e prazos – impulsionou os mineiros a
buscarem outras relações.
Em três anos, a taxa de
divórcios dobrou, segundo a Estatística do Registro Civil 2011. Foram 2.9

divórcios a cada 1 mil habitantes, ou 107% a mais
que em 2009 – quando a
média era de 1,4 divórcio.
Isso significa que 39.590
casais se divorciaram em
2011 – ante 27.769 no ano
anterior.
Enquanto isso, há mais
mineiros se casando. Em
2003, eram 6,5 casamentos
por mil habitantes no Estado. Em 2011, a taxa atingiu 7,4, mais que a média
nacional, 7,0. Os mineiros
entre 20 e 29 anos estão
na faixa etária que mais se
casa, segundo o IBGE.
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Muito aplaudido pelo
grande público presente Lucinho, prefeito de Lajinha
cumprimentou as autoridades presentes e agradeceu
o apoio dos amigos correligionários, da sua família e
principalmente agradeceu
a Deus por sua vitória nas
urnas.
“Quero dizer a todos que
não irei decepcionar vocês,
de agora em diante serei
prefeito para quase 20 mil
habitantes, quero dizer também ao povo de Lajinha que
confiou em mim e no meu
partido que nós seremos daqui para frente gestores do
nosso município, e juntos
vamos governar Nossa cidade”.

Serginho Correa
vice-prefeito de Lajinha

7

Prefeito de Lajinha Lucinho toma posse
Em seu discurso o vice-prefeito, Serginho Correa,
agradeceu os eleitores a confiança, cumprimentou os
presentes e disse: “a partir desse momento acaba todas
as disputas política eu conclamo a todos para que juntos
possamos trabalhar por Lajinha, para recuperar nossa
cidade, por isso será preciso a união dos vereadores situação e oposição para juntos trabalharmos para nossa
cidade, para o nosso povo. Agradeço a Deus mais uma
vez por essa oportunidade por termos sido eleito com o
voto do povo e para trabalhar pelo povo”.

Aplausos diferenciados
Prefeito Lucinho, Presidente da Câmara Municipal de Lajinha Renato e o Vice-Prefeito Serginho.

Ex-Prefeito Tião Moreira não aparece para transmitir cargo
Na ausência do prefeito
Sebastião Moreira Bastos de
Lajinha MG, coube ao ex-presidente da câmara e vereador reeleito Paulo Cesar de
Oliveira passar as chaves da
prefeitura e demais chaves,
telefone celular e documen-

tação da câmara e é bom que
se diga Renato atual presidente da Câmara Municipal
de Lajinha recebeu toda a
documentação em dia, sem
nenhum problema e ainda
alguns reais em caixa, mas
a prefeitura não podemos di-

zer o mesmo, Lucinho recebeu uma prefeitura endividada e em total desorganização
e muitas irregularidades que
será motivo de mais um processo para o ex-prefeito de
Lajinha diante das dezenas
que ele acumulou durante

8 anos e não foi por falta de
conselho de seu amigo procurador do município Betim
Moura, muitos juristas dizem que daqui para frente os
processos trarão muita dor de
cabeça ao ex-prefeito, afirma
advogado.

Com a quadra poliesportivo de Lajinha totalmente lotada os lajienses como sempre sabem fazer uma
festa, os eventos em Lajinha normalmente segues um
ritual primoroso, com entradas das bandeiras do Brasil, estado e do município, em seguida a direção da
coligação que apoiou Lucinho fez questão de chamar
um por um para tomar assento a frente os vereadores
eleitos, as lideranças que trabalharam na campanha e
importante eles não esqueceram a velha guarda os idosos e idosas, algumas viúvas de lideranças que foram
importante para o partido, isso é bonito de ver o respeito aqueles que deram sua contribuição para a cidade. Todos foram aplaudidos, mas me chamou atenção
os aplausos calorosos dados ao ex-prefeito Ilmar, ao
advogado Célio Camargo e o atual prefeito Lucinho.
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Nailton Heringer é o nov

Prefeito vai governar com maioria e Maurício Júnior vence Jun

Ê

xodo 20- 5,6 está escrito que “…Deus visita a
iniquidade dos pais nos
filhos até a terceira e quarta
geração daqueles que o aborrecem e faz misericórdia até
mil gerações daqueles que o
amam e guardam seus mandamentos”. Isaías 43-13 “Eu
sou Deus; também de hoje
em diante, eu o sou; e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos; operando eu, quem impedirá?”
A posse de Nailton Heringer em MANHUAÇU foi
emocionante e tem um significado muito importante
para aqueles que cultivam a
fé e acreditam em um agir
de um Deus que honra os
obedientes e derrama bênçãos sem medidas para a

N

sua geração, o mundo está
cheio de testemunhos de
famílias que servem a Deus
e que sua descendência colhe os frutos. Observando
a família de Nailton podemos notar que são muitos
que servem ao Senhor e
as promessas estão aí para
aqueles que crerem, basta
analisarmos as eleições em
Manhuaçu para sabermos
que foi algo fora da nossa
imaginação, nenhum analista imaginava um pleito
como o que aconteceu. Mas
tudo isso pode acontecer
e eleger um candidato e
ele mudar seu discurso, a
eleição de Nailton Heringer
tem algo de extraordinário
tem o agir de Deus, quando você viu em Manhuaçu

homens dobrando seus joelhos e buscando o cumprir
de Deus, isso foi sentido
por todos que creem em Jesus, as palavras dos padres
não foram diferentes, como
sacerdotes eles defendem a
boa governabilidade para
que os mais pobres sejam
alcançados pelo poder público e Manhuaçu vive momentos de novidades.
Nailton Cotrim Heringer
(PDT) e Dr. Gulivert (PT)
tomaram posse como prefeito e vice de Manhuaçu,
respectivamente, durante
solenidade realizada no anfiteatro da Câmara Municipal na manhã de terça-feira
(1). Os 15 vereadores eleitos também foram empossados.

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

o início da solenidade, os vereadores
fizeram o juramento e foram declarados empossados. Em seguida, assinaram o termo de posse.
Na sequência, a Câmara escolheu a nova
mesa diretora para o biênio 2013/2014. A
chapa 2, formada pelos vereadores Maurício Júnior (PDT – presidente), Cabo Anízio
(PDT – vice presidente), Eli de Abreu (PP –
1° secretário), e Chico do Juquinha (PT – 2°
secretário) foi eleita com 9 votos. A chapa
1, que era encabeçada por Juninho Linhares
(PSDC), teve 6 votos.
Em seu primeiro discurso como presidente da Câmara, Maurício Júnior declara que
a Câmara Legislativa de Manhuaçu começa um novo tempo em sua história. “Vamos buscar melhorias para todos os setores.
Queremos fazer um trabalho voltado para as
pessoas de Manhuaçu e vamos contar com
cada um de vocês, manhuaçuenses”, completou.
Os vereadores da Legislatura 2013-2016,

em ordem alfabética, são: Anízio Gonçalves
de Souza (Cabo Anízio PDT), Aponísia dos
Reis (PSDC), Eli de Abreu Gomes (PP),
Fernando Gonçalves Lacerda (Fernando do
Fórum PMDB), Francisco de Assis Dutra
(Chico do Juquinha PT), Francisco Coelho
de Oliveira (Chiquinho PPS), Gilson César
da Costa (Gilsinho PSDC), Hélio Ferreira
(PMDB), Jânio Garcia Mendes (PTB), João
Gonçalves Linhares Júnior (Juninho Linhares PSDC), Jorge Augusto Pereira (Jorge do
Ibéria PRB), Juarez Cleres Elói (PPS), Paulo César Altino (PR), Maurício de Oliveira
Júnior (PTC) e Rogério Filgueiras Gomes
(Rogerinho PR).

Discurso Maurício Júnior
Boa tarde a todos os presentes nesta tarde já ensolarada, boa tarde prefeito Nailton
Heringer, quero cumprimentar a todos em
nome do vereador Juninho Linhares, que
todos se sintam cumprimentados. Bom, na

câmara está um pouco quente, então optamos por não falar, não discursar em respeito aos presentes, seria incoerente eu aqui
nesta tarde estender o meu discurso. Então
eu quero sucintamente em meu nome, em
nome dos meus colegas agradecer ao voto
recebido e à confiança, agradecer os eleitores. Muito obrigado, fomos eleitos para
fazer mudança, para escrever uma nova
história para Manhuaçu, o recado das urnas foi muito claro, quero neste momento
abrir apenas um pensamento. Havia preparado um discurso, mas neste momento a
emoção nos toma. Bom, o pensamento é de
Patrício Plínio Salgado que diz o seguinte:
‘Se és incapaz de sonhar, nasceste velho;
se teus sonhos te impedem de agir segunda
a realidade, nasceste inútil; porém se sabes
transformar sonhos em realidade, e a realidade dos teus sonhos na luz do teu coração,
então serás grande em tua Pátria, e tua Pátria será grande em ti’. Com estas palavras
novamente eu agradeço.”

PREFEITURA

L

ogo depois de tomar posse, Nailton fez seu primeiro pronunciamento como prefeito oficialmente
ao povo de Manhuaçu. Ele agradeceu e
afirmou o compromisso de realizar um
governo dinâmico, em prol do desenvolvimento social da cidade e do meio
rural. Nailton frisou a importância da
renovação e de consolidar o município
como cidade referência na região, avançando nos campos do desenvolvimento
econômico e social.
Saindo da Câmara, Nailton foi até a
Praça Cordovil Pinto Coelho, onde foi
homenageado e recebeu as chaves da
Prefeitura das mãos do ex-prefeito Adejair Barros (PSDB). Em seguida, o atual
chefe do Executivo se pronunciou novamente, já dentro do Paço Municipal concedeu entrevista coletiva à imprensa.

Em seu primeiro discurso como presidente da Câmara, Maurício Júnior declara que a Câmara Legislativa de Manhuaçu começa um novo tempo em sua história

Momento em que representantes religiosos Pastor André, Padre Francisco, Padre José Evandro e Pastor Anderson expressaram palavras de incentivo e atenção ao novo governo municipal
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ninho Linhares e é o novo presidente da Câmara de Manhuaçu

Prefeito Nailton Heringer recebe as chaves do ex-prefeito Adejair Barros. Nailton
sendo presenteado pelo artista plástico em homenagem a sua posse.

Discurso:
Nailton
Heringer

Momento em que o prefeito e vereadores receberam as bênçãos do Presidente da
AMEM de Manhuaçu

N

SECRETARIADO

ailton anunciou parte do secretariado durante as apresentações na Praça Cordovil Pinto Coelho. Segundo
o prefeito, os nomes foram escolhidos criteriosamente, atendendo aos quesitos de
confiabilidade e competência. “O secretário
pode ser inexperiente, mas não incompetente. Conversamos com o grupo e decidimos
alguns nomes. Ainda faltam algumas pastas,

mas devemos resolver nos próximos dias”.
Sobre a decisão de assumir o cargo de
secretário municipal de Saúde, mesmo sendo vice-prefeito, Dr. Gulivert explicou que
“dessa forma tenho mais contato com a pasta e poderei contribuir melhor. Queremos
evoluir na saúde do município, fazendo de
Manhuaçu uma referência, de fato, para a
região”.

Confira a lista com os nomes dos secretários e as respectivas pastas.
Secretaria de Obras.............................................................................Fábio Ferreira Soares
Secretaria de Saúde........................................................ Gulivert Hudson de Melo Oliveira
Secretaria de Educação.............................................................. Gelvania Câmara Marques
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social........................... Macilon Aguiar Breder
Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio.......................... Eduardo Cotrim Heringer
Chefe de Gabinete...........................................................................................João Amâncio
Procurador do Município.......................................................Antônio de Carvalho da Silva
Subprocurador..................................................................................Alex Barbosa de Matos
Coordenador do Procon.............................................................................João Batista Hott
Diretor do Samal........................................................................ Wellen Lima de Mendonça
Diretor de Cultura.........................................................................................S. J. de Moraes
Diretor de Comunicação Social....................................................................... Senisi Rocha

C

omo bem disse o nosso Presidente da Câmara, Maurício Junior,
na democracia não há vencedores
ou vencidos, a maioria é que governa.
Gostaria então de dizer a esta casa que é
a casa do povo e além de nós podermos
contar com a unanimidade desta casa,
Manhuaçu precisa mais do que nunca de
uma renovação e para que haja essa renovação precisamos renovar as nossas leis,
renovar as nossas formas de fazer, renovar também nossos compromissos com a
nossa cidade. Parabéns para os eleitos e
parabéns à aqueles que tiveram o compromisso, porque faz parte do processo pois
nós somos um povo que temos um sangue a honrar, então parabéns a todos pois
todos são vencedores e queria agradecer
a cada pessoa presente, a meu pai, minha
mãe, minha família ao meu sobrinho, às
minhas sobrinhas, também aqueles que
viajaram, vieram de longe para prestigiar
este momento singular que é muito importante. Creio que os vereadores também
estão felizes com a presença de cada um.
E eu queria em uma breve palavra deixar a
vocês, pois nós vemos que Manhuaçu é a
detentora dos serviços da região e de uma
forma muito clara com o maior serviço
que é o serviço da saúde, temos o compromisso de restaurar a saúde de muita
gente e nós precisamos ter a consciência
cada vez maior, mas também assim na
educação é da mesma forma. Manhuaçu
precisa de um repensar nas suas estruturas
administrativas e nós queremos junto com
a população este pacto social que nós pregamos tanto. Chamar todos os atores para
nós fazermos um planejamento para que
no mínimo em 2030 mostrar que isso foi

incluído muitas vezes, e nós encontramos
essa visão do futuro pois não é mais possível governar uma cidade sem pensar no
futuro, não podemos simplesmente estar
tratando nosso dia a dia ao mesmo tempo nós precisamos de olhar para o nosso
futuro e como nós queremos desenhá-lo,
aí sim nós precisamos de todos, por isso
nós não podemos de fato ficar fora do processo, porque Manhuaçu não pertence a
Câmara dos Vereadores, Manhuaçu não
pertence ao prefeito, Manhuaçu não pertence ao vice, nem sequer ao secretário,
Manhuaçu pertence a cada um de nós! E
eu gostaria muito que nós pensássemos
nos somos o pacto de Manhuaçu, eu preciso contribuir a melhorar cada vez mais
esta cidade, à minha rua, a minha casa,
o meu município, o que eu posso fazer?
Eu gostaria de encerrar com uma fala do
35º presidente dos Estados Unidos, John
Kennedy, do dia 23 de novembro de 1963
quando ele assume a presidência daquela
nação e diz assim: ‘Não pergunte o que os
Estados Unidos pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelos Estados
Unidos’ e o mesmo eu digo ‘não pergunte o que Manhuaçu pode fazer por você,
pergunte-se o que você pode fazer por
Manhuaçu. Muito obrigado!”
Nailton Heringer – “Eu gostaria de
agradecer ao então prefeito Adejair
Barros, obrigado por você ter aberto as
portas da prefeitura durante a transição
e você com um ato, um gesto nobre veio
aqui dizer que passa a prefeitura o novo
governo e você como cidadão como
você mesmo disse, está a nossa disposição. Eu quero te agradecer, que Deus
te abençoe!“
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. Vagner Nantes

“ Houve ilegalidades eleitorais, infelizmente, mas não mensalão”

Deputado Ricardo Berzoini (SP)endossa o coro do PT de que mensalão nunca existiu

Marco Aurélio é o ministro mais produtivo do STF Make the knife
Pelo segundo ano consecutivo, o ministro Marco Aurélio foi
o mais produtivo do Supremo Tribunal Federal: em 2012, ele
tomou 8.719 decisões, das quais 6.938 monocráticas. Dias Toffoli
foi também muito produtivo, tendo sido responsável por 8.568
decisões. Em seguida, no ranking de produtividade do STF, estão
os ministros Celso de Mello (6.585 decisões), Joaquim Barbosa
(6.304) e Cármen Lúcia (5.830).

Ranking
Segundo as estatísticas do STF, Ricardo Lewandowski julgou
5.794 processos, Luiz Fux 5.456, Gilmar Mendes 5.343 e Rosa
Weber 5.141.

Todo gás

O “cara” não está mais sozinho. Uma ala do Partido Republicano
dos EUA acusou a outra de “esfaquear” pelas costas o partido,
por apoiar Obama na aprovação do “abismo fiscal”, segundo a
Fox News.

Tortura moderna
Questionado se tomou posse durante o recesso parlamentar para
não chamar a atenção da mídia, o mensaleiro José Genoino foi
obrigado a lamentar: “Claro que não, vocês todos estão aqui.
Deu pauta”.

Posse de ‘doidão’

Já em dezembro, primeiro mês como ministro do STF, Teori
Zavascki foi responsável por 948 decisões, 798 das quais monocráticas.

O cheiro de cola de sapateiro na posse de
José Genoíno (PT-SP) na Câmara, feita a
portas fechadas e sem a presença da oposição, foi motivo de piada. O material é usado
na reforma do Salão Verde.

O líder e o lanterna

Alvo religioso

Em dezembro, em meio ao julgamento do caso do mensalão,
Marco Aurélio tomou 1.236 decisões. Joaquim Barbosa, o
lanterna, somou 7.

Depois da polêmica do deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ), Erika
Kokay (PT-DF) também atacou Bento XVI pelo Twitter: “O papa
reedita a Inquisição. Com fogueiras simbólicas, mas igualmente
destruidoras”.

Estamos aí
Vem aí o Partido da Renovação Social (PRS), do candidato
derrotado a vereador no Rio Cristiano de Moragas, que teve
menos de 800 votos.

Berzoini pode ser o próximo líder do governo
O deputado Ricardo Berzoini (PT-SP) é o mais cotado para
assumir a liderança do governo na Câmara em lugar de Arlindo
Chinaglia (PT-SP). O principal concorrente, Paulo Teixeira
(SP), está praticamente descartado pela presidenta Dilma após
desgaste no comando da CPMI do Cachoeira. Como prêmio de
consolação, Teixeira deve faturar a presidência da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ).

Menos um
O deputado Garotinho (PR-RJ) comemorou
mais um “desfalque na Gangue dos Guardanapos”: o secretário municipal de Urbanismo
do Rio, Sérgio Dias, companheiro de farras
de Eduardo Paes, foi demitido.

Superlotação II
Envolvida em escândalo na operação Porto Seguro, Agência
Nacional de Transportes Aquaviários diz que pagará aluguel
mensal de R$ 16,4 mil, por cinco anos, para acomodar funcionários em prédio em Belém.

Em baixa

Pensando bem...

Cotado para líder do governo, o relator da empacada Reforma
Política, Henrique Fontana (PT-RS), já é dado como descartado
para os cargos.

O trocadilho é velho, mas sempre atual: Genoino inicia hoje sua
“atividade pralamentar”.

Isolado
Odair Cunha (PT-MG) também deve sair com as mãos abanando. Na relatoria da CPMI do Cachoeira, desagradou gregos
e troianos.

Poder sem Pudor

Jeito de sentir saudades

Adversário em vista
O PMDB está preocupado com a possível saída de Arlindo
Chinaglia, que seria forte concorrente ao comando da Casa
contra Henrique Alves.

Demissões na AGU
Enquanto a presidenta Dilma decide se Luis Adams fica na
AGU, ele promove mudanças. Mandou exonerar a Procuradora
Regional da 1ª Região, Ana Luisa Mendonça, que discordou de
Lei Complementar enviada por ele. É a segunda demitida pelo
mesmo motivo.

Baba ovo
O prefeito de Rio Branco, Marcus Aguiar (PT), é o bajulador
mais escrachado do meio político: recorreu à Justiça para anexar
ao nome os sobrenomes da mulher, Viana e Silva, para fingir que
é parente dos irmãos Viana, Jorge e Tião, que há anos dominam
a política no Acre.

Ademar de Barros gostava tanto do amigo José Paulo Freire
que até o nomeou para um cargo importante, no governo de São
Paulo. Pouco tempo depois Jânio Quadros venceu as eleições
e processou Ademar, que resolveu passar uma temporada na
Bolívia. Lá, soube que o amigo José Paulo virou aliado de
Jânio. De volta a São Paulo, Ademar se queixou:
- Bastou eu viajar para você me trair, ficando com o Jânio.
- De jeito nenhum. Fiquei com Jânio só para ter saudades
do senhor...

Agindo Deus quem impedirá

Mensagens de poder, Isaias 43: 10 a 13
Observe nesse texto a insistência de Deus em mostrar o seu
perfil mais uma vez ao seu povo. Como se o povo de Israel já não
tivesse visto o bastante acerca de Deus. Alguns dizem que Deus
já estava revelando Jesus, o Messias ao profeta Isaías.
Vemos nesse texto termos que Deus faz questão de repetir: Não
temas, Eu Sou, Eu Faço.
E a impressão que esse texto pode nos causar é que Deus estava
usando Isaías para se apresentar ou pelo menos recordar ao seu
povo suas principais características.
Não é no mínimo curiosa a nossa capacidade de esquecer as
coisas?
Mesmo as situações mais marcantes de nossas vidas muitas
vezes simplesmente jogamos em nosso próprio mar de esquecimento.
Isso pode se transformar em uma ferramenta útil de cura, ou
uma arma letal de destruição. Ou seja, o esquecimento pode ser
muito útil quando utilizamos para que Deus transforme o caos
em milagres, mas pode ser também uma arma bem útil nas mãos
de satanás quando usada para apagar os rastros de milagres anteriores em nossas vidas, fazendo com que o esquecimento desses
milagres destrua a nossa fé.
O fato é que Deus estava se apresentando ao seu povo, ou pelo
menos, os fazendo recordar acerca de que Deus estava servindo.
Observe que Deus os recorda que em toda história nenhum
Deus havia sido capaz de superar seus feitos, e mesmo que no
futuro aparecesse qualquer outro deus tentando tomar seu lugar
também não teria êxito.
No Salmos 56 versículo 3 “Em qualquer tempo em que eu
temer, confiarei em ti.” Davi não apenas revela a confiança que
tinha em Deus, mas a esperança que tinha que até mesmo nos temores futuros, suas expectativas já estavam direcionadas a Deus.
Isaías que significa “a salvação é Deus”, assim como os outros
profetas, tinha em seu nome o peso da responsabilidade da revelação de seu propósito. Por isso podemos ter a certeza que em
cada situação que passamos e vencemos Deus não apenas está
se revelando a nós, mas também a qualquer pessoa que estiver a
nossa volta. Por isso que no versículo 10 Deus nos chama de suas
testemunhas, não apenas porque falamos DELE, mas porque O
revelamos sempre que Ele completa suas obras em nós.
Nossas lutas vencidas são exemplos não apenas para lutas que
passaremos no futuro, mas para que assim como Isaías possamos
revelar a qualquer pessoa que se aproxime de nós que nossa
salvação está somente em Deus.
Nosso principal propósito tem que ser revelar nosso Deus às
pessoas que nos rodeiam.
Você já parou para pensar em como Deus tem cuidado de você?
Será que nesse dia você consegue trazer à sua memória algum
livramento, ou alguma vitória que você sabe que sem a ajuda de
Deus você não teria conseguido?
Pare para pensar e veja nesse dia como foi decisiva a presença
de Deus em sua vida.
Deus está lembrando ao seu povo sua capacidade de fazer
coisas que ninguém pode desfazer. Vs. 13 – “Eu sou Deus e
sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém
pode desfazer o que eu faço”.
Muitas vezes é difícil confiar em um Deus que nós não vemos
e que além de tudo, muitas vezes nos faz esperar por sua hora.
Mas como o apóstolo Paulo diz em II Coríntios 5:7 “andamos
por fé e não por vista”.
Para que possamos ter uma virada na nossa vida, não podemos
permitir que as circunstâncias movam nossas pernas, ou nosso
ânimo, ou até mesmo as nossas expectativas. Se quisermos viver
uma vida de milagres, temos que confiar no Deus da nossa salvação e crer que Ele sim, tem a autoridade para falar em qualquer
situação: EU SOU.
Ninguém pode desfazer aquilo que Deus faz, por isso que
muitas vezes parece que as coisas de Deus estão demorando.
Quando Deus fizer tenha a certeza que será algo que não
poderá ser desfeito. As obras de Deus não se desfazem com o
passar do tempo, ou das estações. O que Deus fizer em sua vida,
estará para sempre marcado em sua história. A porta que Ele
abre ninguém fecha.
Deus é a chave de acesso a qualquer milagre, e qualquer mover
sobrenatural. O Deus da bíblia é o Deus que abre portas. Ele cria
acessos, franqueia oportunidades e abre portas de emergências.
O propósito estabelecido por Deus só poderá deixar de existir
quando chegar ao seu destino final.
Por isso creia que no momento em que a luta fica mais dura é
só o anúncio do socorro de Deus chegando. Ele ainda luta suas
batalhas, e age nas suas fraquezas.
Temos um Deus que não desiste de nós, e mesmo quando todos
estiverem firmes no Não, mas Deus disse Sim, acredite mais no
“sim” de Deus, do que no “não” de qualquer pessoa.
Quando Deus age, não apenas as pessoas e as circunstâncias não
podem impedir, como também não podem desfazer o que Ele fez.
Por isso profetize na sua vida e sobre o seu problema nesse
dia: “Agindo Deus ninguém impedirá”.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.385.120/0001-10 E-mail: pmsim@uai.com.br
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº001/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/0001-10 torna
público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
para contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de corretagem de seguros para veículos da frota do Município de Simonésia, com abertura marcada para 17/01/2013, às 09:00 horas. O edital
completo e maiores informações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx)
33-3336-1235.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº002/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/0001-10 torna
público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
para contratação de empresa especializada para fornecimento de produtos panificados, confeitados, lanches e café para atender as necessidades da Administração e demais secretarias, neste Município, com
abertura marcada para 17/01/2013, às 14:00 horas. O edital completo
e maiores informações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura de
Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-33361235.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº003/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/0001-10 torna
público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
para contratação de empresa especializada para fornecimento de material médico hospitalar para manutenção das atividades da secretaria
de Saúde, no Município de Simonésia, com abertura marcada para
18/01/2013, às 12:00 horas. O edital completo e maiores informações
poderão ser obtidos na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº004/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/0001-10 torna
público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
para contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos para manutenção das atividades da secretaria de saúde, neste Município, com abertura marcada para 21/01/2013, às 12:00 horas.
O edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na sede
da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone:
(0xx) 33-3336-1235.
Cláudio Márcio Geraldo Costa
Pregoeiro

Praça Getúlio Vargas, 50 - Fone: (0xx33) 3336-1235 - Fax: (33) 3336-1269 - CEP- 36930-000 - Simonésia – Minas Gerais
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Morre ex-prefeito de Manhuaçu Eduardo Xavier

O ex-prefeito de Manhuaçu Eduardo Xavier Neto que
foi prefeito de Manhuaçu
entre 1989 e 1992, morreu
num acidente com o carro
dele uma picape Strada. O
veículo caiu num açude, em
sua propriedade no bairro
Matinha, com as rodas para
cima. Eduardo não conseguiu sair da cabine e morreu, a princípio, afogado.
De acordo com as equipes
das Polícias Militar e Civil,
Eduardo Xavier havia saído
pela manhã, por volta de
6:30. Eles tentaram contato
depois que notaram que não
retornou em sua casa. Sem
notícias, foram iniciadas
buscas nas propriedades.
Por volta das 5 horas da
tarde, um empregado que
ajudava nas buscas avistou
dois pneus no açude, perto
da casa do produtor rural.
Com a chegada dos Bombeiros, o corpo de Eduardo
Xavier foi retirado do interior da cabine do veículo.
De acordo com a delegada
Adline Ribeiro, não há sinais de violência. “A princípio, ele teria morrido afogado, sem conseguir sair da
cabine, já que o carro caiu
com as rodas para cima e
estava com os vidros fechados. A necropsia vai confirmar oficialmente a causa da
morte”, explicou a delegada.
Vários moradores da região, cafeicultores e empresários estiveram no local
com familiares de Eduardo
Xavier. As marcas na estrada
sugerem que o ex-prefeito
foi até o armazém e,quando
retornava para a casa, a roda
dianteira esquerda deslizou
na margem da barragem do
açude. O carro tombou e
ficou totalmente submerso
com os vidros fechados.
Um detalhe chamou a
atenção de todos. A maça-

Fotos Portal Caparaó

O veículo caiu num açude, em sua propriedade no bairro Matinha, com as rodas para cima.
Eduardo não conseguiu sair da cabine e morreu, a princípio, afogado.

O ex-prefeito de Manhuaçu
Eduardo Xavier Neto que foi
prefeito de Manhuaçu entre
1989 e 1992, morreu num acidente com o carro dele uma
picape Strada.

neta interna da porta chegou
a quebrar, numa demonstração de que ele tentou sair do
interior do veículo.
O Tenente Gonçalves, da
Polícia Militar, informou
que foram feitas buscas em
toda a zona rural. “Houve
buscas durante toda a tarde. Foi realmente uma fatalidade, principalmente por
ser um local que ele tinha
costume de passar. É uma
pequena passagem na barragem do açude, que ligava
a casa ao armazém de café”.

Produtor rural é encontrado
carbonizado em carro incendiado
Um crime de homicídio
assustou a população de São
João do Manhuaçu. O corpo
do produtor rural Marcelo
Justino Neto, 34 anos, foi encontrado carbonizado dentro do carro dele incendiado
no córrego Boa Vista, na noite de quarta-feira, 26.
Segundo a Polícia Militar, um lavrador viu o fogo
no meio da lavoura de café

Na manhã do dia 27 de
dezembro de 2012, próximo
da panificadora Elite em Lajinha, Av. Presidente Vargas,
um indivíduo de moto aparelhou ao lado do carro em
que estava o Tiago do Brejo e começou atirar. Foram
vários disparos, sua irmã
Tatiana que trabalha na casa
do Piso presenciou tudo.
Tiago mesmo baleado deu
ré no carro e parou em frente a casa de sua vó Dona Tazinha na mesma Av; Tiago
foi socorrido ao PAM, mas
não resistiu aos ferimentos
e faleceu. Segundo informações de populares ele tinha
várias passagem pela policia
por tráfico de droga.

VELÓRIO E
SEPULTAMENTO
O velório do corpo do ex-prefeito de Manhuaçu
Eduardo Xavier foi na Capela do Cemitério Campo
das Flores e o sepultamento às 16 horas no cemitério
Campo das Flores – Bairro
Pouso Alegre – em Manhuaçu.

substância semelhante a cocaína, sendo que cada invólucro
continha aproximadamente 7
gramas, que estava no centro
do painel, próximo ao câmbio
de marcha.
Diante do exposto, foi dado
voz de prisão ao autor, Elias
Teodoro Rodolfo, 23 anos,
padeiro, residente no Córrego
Barra do Batatal, s/nº, Zona
rural, Ubaporanga.
sendo conduzido para a
Delegacia de Polícia Civil de
Caratinga. O veiculo foi apreendido e removido ao pátio da
empresa FERVEL.
Informações do
Soldado Duarte

Alto Paraíso, zona rural de
São João do Manhuaçu para
Santa Margarida.
No carro, foram encontradas partes de documentos
parcialmente
queimados,
aparentando se tratar de notas promissórias, bem como
uma carcaça de um aparelho
celular totalmente queimada.
Segundo relatos de moradores, Marcelo morou apro-

ximadamente 4 anos nos
Estados Unidos, onde conseguiu algumas economias,
retornou para o Brasil há três
anos e comprou uma propriedade. Familiares contaram que ele tinha o hábito de
emprestar grandes quantias
em dinheiro. Apesar dessas
informações, a autoria e motivação do crime permanecem desconhecidas.

Tiago do Brejo é morto em Lajinha

PM de Imbé prende envolvido
com tráfico de drogas
Equipe PM composta pelos
militares Sgt Fiorine, Sd Icaro
e Sd marcos, recebeu denúncia
anônima em que o denunciante relatava, que o veiculo saveiro, de cor azul, de Ribeirão das
Neves, estaria traficando drogas na cidade, Praça Santana,
s/nº, Centro, Imbé de Minas.
Durante patrulhamento, a
equipe deparou com tal veiculo, o qual foi abordado e
procedida a busca pessoal
nos ocupantes, onde nada foi
encontrado com os mesmos,
contudo, ao realizar busca
no veículo, foi encontrado na
presença da testemunha, 09
invólucros de plástico, com

e foi verificar o que estava
acontecendo. Ele encontrou
a picape Fiat/Strada, placa
HHG-9326, incendiada e
notou que havia um corpo
totalmente carbonizado na
carroceria. Com base em informações, a PM descobriu
que o carro era de Marcelo
Justino Neto, que tem uma
propriedade próxima ao local dos fatos, no Córrego

Caminhão de combustível explode e fere motorista na BR-262
Um homem ficou ferido
após o caminhão que dirigia
explodir na BR-262, em São
Domingos do Prata, na região
de Rio Casca, no início da tarde de sexta-feira (4).
De acordo com informações da Polícia Rodoviária
Federal, o caminhão, que
transportava 15 mil litros de
gasolina, seguia pela rodovia
BR-262, no sentido Vitória.
Em determinado momento,
na altura do km 153, o motorista do veículo, um homem

ainda não identificado, percebeu que o caminhão havia sofrido uma pane no sistema de
freios. O homem, então, perdeu o controle do caminhão,
que saiu da pista e chocou-se
em um barranco. Com a batida, o veículo explodiu.
Antes, porém, o condutor
conseguiu saltar do veículo
em movimento. Com isso,
sofreu escoriações pelo corpo. O caminhoneiro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o

Hospital de Pronto-Socorro
da cidade. Ele não corre risco
de morte.
Com o acidente os dois
sentidos da BR-262 precisaram ser fechados. O congestionamento no local, ainda de
acordo com a PRF, chega a 9
quilômetros.
O Corpo de Bombeiros de
Ponte Nova está no local. Eles
aguardam a chegada de uma
empresa especializada para
o transbordo do restante do
combustível.
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Citações
Citações
Sábias
Sábias
É mais fácil obter o
que se deseja com
um sorriso do que à
ponta da espada.
William
Shakespeare
A vida é uma peça de
teatro que não permite ensaios. Por isso,
cante, chore, dance,
ria e viva intensamente, antes que a
cortina se feche e
a peça termine sem
aplausos.
Charles Chaplin
Apressa-te a viver
bem e pensa que
cada dia é, por si só,
uma vida.
Sêneca
O próprio viver é
morrer, porque não
temos um dia a mais
na nossa vida que
não tenhamos, nisso,
um dia a menos nela.
Fernando Pessoa
Só há duas maneiras
de viver a vida: a
primeira é vivê-la
como se os milagres
não existissem. A segunda é vivê-la como
se tudo fosse milagre.
Albert Einstein
O saber se aprende
com os mestres. A
sabedoria, só com o
corriqueiro da vida.
Cora Coralina
Devemos aprender
durante toda a vida ,
sem imaginar que a
sabedoria vem com a
velhice.
Platão
Por sabedoria entendo a arte de tornar a
vida mais agradável
e feliz possível.
Arthur Schopenhauer
Abandonar a vida
por um sonho é estimá-la exactamente
por quanto ela vale.
Michel de
Montaigne
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Simonésia: Marinalva, Geraldo e
vereadores são empossados
A prefeita Marinalva
Ferreira iniciou, na terça-feira (1º), o segundo mandato à frente da Prefeitura
de Simonésia. A solenidade aconteceu no centro da
cidade e teve expressiva
presença de populares e lideranças. Além da prefeita,
foram empossados o vice-prefeito Geraldo Terra e os
11 vereadores da Câmara de
Simonésia.
A exemplo dos outros municípios, a sessão solene de
instalação da Câmara de Vereadores foi o primeiro ato.
Em Simonésia, a opção foi
promover a festa ao ar livre
para facilitar a participação
popular.
Após o compromisso,
os vereadores elegeram a
nova mesa diretora Câmara Municipal para o biênio
2013/2014. Foram eleitos,
como presidente Alessandro
Alves Costa Caldeira, vice-presidente Joel Alves Bertolace e secretário Flavio

Henrique Pinel.
EMOÇÃO: A cerimônia
em Simonésia foi marcada
pela emoção. Após o compromisso do vice-prefeito
Geraldo Terra, foi a vez da
prefeita reeleita assinar o
termo de posse para o novo
mandato.
Em seu primeiro discurso,
Marinalva Ferreira agradeceu todo o resultado que
lhe permitiu o segundo governo. “Estou emocionada
e motivada para esse novo
mandato. Quero primeiro trazer minha palavra de
agradecimento a Deus por
ter conduzido todas as coisas para esse momento. Ao
povo quero agradecer todo o
carinho que tiveram conosco durante o primeiro mandato, na campanha e agora
na posse. Estamos cercados
de pessoas que fazem a diferença e amam Simonésia.
Isso me motiva cada vez
mais. Podem ter certeza:
Vou trabalhar sempre como

se fosse o primeiro dia do
mandato”.
Ao longo de seu pronunciamento, Marinalva Ferrei
ra destacou que as obras e
investimentos não pararam,
apesar da crise financeira
que se abateu sobre todas as
prefeituras.
Ela ressaltou que sabe
das intervenções necessárias para resolver os problemas de Simonésia e que
vai continuar empenhada
nisso. “Vamos continuar o
governo para todos, como
foi nossa marca de governo. Vamos trabalhar para
uma cidade limpa para todos, saúde para todos, escolas para todos, estradas para
todos. Continuaremos com
dedicação e trabalho para
atendermos a coletividade.
Esse é o nosso compromisso. Servir a toda a população!”, afirmou.

Graças a estruturas conhecidas como vacâncias de
nitrogênio, o diamante vem
sendo pesquisado por diversas equipes de cientistas
para a construção de processadores quânticos.
Agora, um grupo internacional de pesquisadores
demonstrou que não apenas
é possível construir um computador quântico de diamante, como também é possível
protegê-lo da decoerência.
A decoerência é uma
espécie de ruído, ou interferência, atrapalhando as
sutis inter-relações entre os
qubits: quando ela entra em
cena, a partícula que estava
no ponto A e no ponto B ao
mesmo tempo, subitamente
passa a estar no ponto A ou
no ponto B, apenas.

Outra equipe já havia
criado um processador
quântico de estado sólido,
mas usando materiais semicondutores.
Ao contrário dos sistemas
baseados em gases e líquidos, que representam a larga
maioria dos experimentos
com computação quântica
feitos até hoje, processadores quânticos de estado sólido têm a grande vantagem
de poderem crescer em número de qubits sem complicações de ordem prática.
O processador quântico
de diamante é o mais simples possível: ele possui
dois qubits.
Apesar de serem constituídos inteiramente de carbono, todos os diamantes
contêm impurezas, ou seja,

átomos de outros elementos
“perdidos” em sua estrutura
atômica.
São essas impurezas que
interessam aos cientistas e à
computação quântica.
O primeiro qubit é um núcleo de nitrogênio, enquanto o segundo é um elétron
individual, “vagando” nas
proximidades, graças a outra falha na estrutura do diamante – na verdade, o qubit
é o spin de cada um deles.
Elétrons são melhores do
que núcleos para funcionarem como qubits porque
podem fazer cálculos mais
rapidamente. Por outro lado,
eles são vítimas muito mais
frequentes da decoerência.

Carlos Henrique Cruz Foto Divino Augusto

Computador quântico de diamante

Fonte:
Inovação Técnológica

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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ENTRETENIMENTO
Remédio errado
Entra um senhor desesperado na farmácia e grita: - Rápido, me dê algo para
a diarréia! Urgente! O dono da farmácia,
que era novo no negócio, fica muito nervoso e lhe dá o remédio errado. O senhor,
com muita pressa, pega o remédio e vai
embora. Um tempo depois, o dono da farmácia se dá conta que por engano e inexperiência, deu ao senhor remédio para os
nervos. Horas depois, chega novamente
o senhor que estava com diarréia, e o
farmacêutico lhe diz: - Mil desculpas,
senhor. Creio que por engano lhe dei um
medicamento para os nervos, ao invés de
algum remédio para diarréia. Como o senhor está se sentindo? Ao que o senhor
responde: - Todo sujo, mas tranqüilo...

Execução das Três Mulheres
Três mulheres estavam para ser executadas, uma morena, uma ruiva e uma
loira, primeiro foi a morena. O guarda a
colocou na frente da parede e disse para
seus comandados:
— Preparar, apontar...
Mas a morena se antecipou e gritou:
— TERREMOTO!
Todos se abaixaram e ela fugiu.
O guarda então trouxe a ruiva, e fez a
mesma coisa:
— Preparar, apontar...
E a ruiva gritou:
— TORNADO!
Todos se esconderam e a ruiva saiu
correndo.
Chegou a vez da loira, muito preocupada e pensativa ela foi posta de frente
para o muro, então o guarda comandou:
— Preparar, apontar...
A loira depois de muito pensar gritou:
- FOGO!!!!

CURIOSIDADES
Primeira lei de trânsito limitava a
velocidade em 10 km/h: A primeira lei
de trânsito chamava-se Lei da Bandeira
Vermelha e foi promulgada em 1836, na
Inglaterra. Além de limitar em dez quilômetros por hora a velocidade máxima,
obrigava a que o carro fosse precedido
por um homem portando uma bandeira
vermelha para alertar os pedestres, a no
mínimo 60 metros de distância.
Pedido de menina de 11 anos levou
Abraham Lincoln a deixar crescer
sua barba: Abraham Lincoln, o presidente norte-americano cuja barba se
tornou clássica nos retratos que o perpetuam como figura história, andou a
vida toda de rosto raspado, sem sequer
usar um modesto bigode. Foi o pedido
de uma menina de 11 anos, às vésperas
de se eleger para o primeiro mandato,
que o fez deixar crescer a barba.
Antônio Conselheiro morreu de diarréia: Ao contrário do que se diz, Antônio Conselheiro, o líder de Canudos,
não morreu de ferimentos recebidos
na batalha travada para defender seu
reduto de Belo Monte. A causa foi uma
prosaica diarréia que o desidratou antes
do massacre final praticado pelas forças
federais, que decapitaram seu cadáver
para levar a cabeça como troféu.

HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 Dê boas vindas ao novo ano que será
regido pelo planeta Saturno que transitando o signo de
escorpião revela aos arianos a importância de refletir em
sobre como tem compartilhado sentimentos, recursos, como
tem encarado as suas dificuldades e também vencido as
limitações. É um momento de morte e de renascimento, e
a consciência da finitude humana deverá levar a uma vida
mais plena. Não tenha medo deste mergulho transformador
e curativo. E um feliz 2013, ariano.
Touro 21/4 a 20/5 Relacionamentos será o tema mais
importante do novo ano para os taurinos. As relações passarão por uma intensa transformação, que é para curar aspectos anteriormente inconscientes, ocultos e reprimidos. Tenha
esta coragem de vivenciar profundamente este processo
regenerador em suas relações, pois ele muito lhe ensinará
ao seu próprio respeito. Tenha um belíssimo 2013, taurino.
Gêmeos 21/5 a 20/6 Em 2013, os geminianos deverão
buscar a excelência e o profissionalismo no âmbito do trabalho, e também cuidar mais da saúde e da qualidade de vida,
percebendo a influência das emoções sobre a saúde. É um
momento importante para você perceber as transformações,
a eliminação de velhas atitudes e padrões, e tudo isso faz
parte de um processo de cura. É, inclusive, interessante
você buscar uma orientação terapêutica e todas as formas
de autoconhecimento que lhe auxiliem a passar por esse
processo transformador e curativo, geminiano.

Horizontais

Verticais

4. DESMATAMENTO—Um dos males que afeta a Amazônia
5. PECUÁRIA—Uma das atividades que prejudica o cerrado
atualmente
7. MAR—A Serra do _______ é umas serras encontradas no
domínio de Mares de Morros
8. TROPICAL—Clima de Cuiabá
10.ESPINHOS—Na caatinga é comum as plantas possuirem _______
18.CACTOS—Na caatinga é comum encontrarmos
_________
19. PERNAMBUCO—Um estado que possui parte da caatinga
21. MARES DE MORROS—Domínio comum no RJ e ES
22. CULTIVADAS—As serrarias de SC utilizam madeira de
árvores______
24. LATIFOLIADA—A Amazônia e a Mata Atlântica possuiem árvores do tipo_________
25. QUEIMADAS—Um dos males que afetam o cerrado
26. AMAZÔNIA—Maior floresta tropical do Brasil
27.
MATA ATLÂNTICA—Vegetação comum em Águas
Mornas

1.
PEQUENO—No cerrado as árvores têm o
porte_________
2. CALCÁRIO—O agricultor utiliza________ para corrigir
solos ácidos do cerrado
3.
CAMPOS NATURAIS—No sul Gaúcho são comuns
os_______
6. TROPICAL DE ALTITUDE—Clima do norte paranaense
9. CERRADO—Neste domínio é comum a falta de chuva
no inverno
11. SUBTROPICAL—Clima comum no sul do país
12. OCEANO—A Mata Atlântica recebe umidade do ____
13. EQUATORIAL—Clima comum na região Norte
14. SANTA CATARINA—Um estado que possui parte do
domínio das araucárias
15. MATO GROSSO—Um dos estados que possui carrado
16. RORAIMA—Um dos estados que possui parte da
Amazônia
17. TROPICAL ÚMIDO—Clima de Maceió, AL
20. SERRAS—As araucárias são comuns nos planaltos e
__
23. CAATINGA—Vegetação comum no sertão nordestino

SETE ERROS

Câncer 21/6 a 22/7 O amor será um tema predominante na vida dos cancerianos em 2013. A necessidade
de se transformarem emocionalmente, de amadurecerem
e de compreenderem a importância de um vínculo afetivo
profundo. É um momento muito interessante também para
desenvolver as suas habilidades criativas, e para questões
vinculadas a crianças e filhos. Os relacionamentos cancerianos passarão por grandes mudanças, é a sua jornada
evolutiva de 2013, canceriano.
Leão 23/7 a 22/8 O novo ano chega propondo desafios
aos leoninos na construção de bases e alicerces emocionais mais sólidos. Será um ano em que as questões
familiares e privadas estarão em evidência. É um processo
de transformação interior, de amadurecimento, de provas
direcionadas a sua evolução, na percepção do que deve
ser eliminado. É também um momento muito importante
para cuidar da saúde. Tudo em 2013 fala de profundidade
e transformação, leonino.
Virgem 23/8 a 22/9 Que você tenha um abençoado 2013,
virginiano. Um ano em que será estimulado a desenvolver
suas habilidades mentais, intelectuais, os seus dons psíquicos. A observação da realidade, não somente do que é
visível, mas daquilo que você percebe intuitivamente, e que
você sente ser capaz de transformar a sua vida. É um ano
para batalhar pelo que você acredita. Seja feliz e não tenha
receio de se transformar, virginiano.
Libra 23/9 a 22/10 2013 poderá ser caracterizado para
os librianos como o ano em que transformam a sua relação
com os valores, com os recursos, com as finanças, as
questões materiais e os seus talentos. É um período muito
interessante para você lapidar talentos que ainda não foram
totalmente desenvolvidos, e essa redescoberta dos seus
potenciais trará uma nova atitude e situação financeira. É
também um momento importante para compreender que
os valores mais preciosos estão ligados à profundidade
emocional, libriano.
Escorpião 23/10 a 21/11 O ano de 2013 tende a ser
marcante para os escorpianos, já que ele será regido pelo
planeta Saturno que está justamente transitando seu signo.
Representando esta nova etapa na vida dos escorpianos,
onde dão novos passos, que embora em alguns momentos
possam parecer temerosos, constituem o importante período
de renascimento pessoal. E é com essa consciência que
você deve iniciar o novo ano. Feliz 2013, escorpiano.
Sagitário 22/11 a 21/12 A astrologia tem um recado
importante aos sagitarianos no novo ano que está iniciando.
Que reservem um tempo para si, para contemplação, para
o desenvolvimento da espiritualidade, pois essas questões
serão muito importantes para você ter a energia necessária para enfrentar os desafios de 2013. É um ano em que
sentirá necessidade de se retirar um pouco de cena e de
contemplar esses aspectos subjetivos, internos, emocionais
e espirituais. Respeitando isso você poderá ter realizações
muito significativas, sagitariano.
Capricórnio 22/12 a 20/1 Saturno, o seu regente é
também o planeta que rege o ano de 2013, capricorniano.
Simbolizando um período muito importante para suas realizações e projetos, principalmente que envolvem amigos,
grupos e instituições. Os capricornianos terão um papel
preponderante na reconstrução da sociedade, na percepção, na necessidade de mudanças, de cura de desapego,
e isso ficará evidenciado ao longo de todo ano. Um belo
2013 para você, capricorniano.
Aquário 21/1 a 19/2 Ao longo do novo ano, o planeta
Saturno que é o regente de 2013, transitará o alto da mandala aquariana, indicando um ano muito importante para as
realizações profissionais. Você deverá agir com maturidade,
responsabilidade e também poderá transformar os seus
objetivos e ambições. É um momento importante para se
questionar se está envolvido emocionalmente com o que
faz, poderá também ser um ano de colheita profissional.
Mas representa também o semear das realizações que não
são apenas vinculadas a carreira, mas envolver seu papel
social e espiritual, aquariano.
Peixes 20/2 a 20/3 O desenvolvimento espiritual deverá
ser uma das metas mais importantes dos piscianos para
2013, com também o desenvolvimento de estudos, conhecimentos, as viagens e tudo que traga uma ampliação
de horizontes, que, no entanto deverá ocorrer com muita
maturidade e responsabilidade. É um propício para entender
que você cria a realidade, por meio dos seus pensamentos
e mentalidade. Feliz 2013, pisciano.
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Jornalista Maria Cândida se recupera
após suspeita de leucemia
A jornalista Maria Cândida
está se recuperando após a
suspeita de uma leucemia.
A loira está internada no
hospital Albert Einstein,
em São Paulo, sob observação. Em sua conta no
Facebook, ela contou que
os médicos também cogitaram que ela estivesse com
meningite, porém o diagnóstico final foi virose. “Devo sair até dia 31″, comentou
ela. Maria Cândida agradeceu o carinho recebido: “Meus
amigos queridos, que tanto tem enviado mensagens, muito
obrigada! Aqui no Einstein a comida é boa, os quartos são
ótimos, o serviço é perfeito, mas mesmo assim, ninguém,
acho, gosta de ficar aqui! Como é horrível ficar doente,
não é mesmo? Mas isso serve pra gente valorizar ainda
mais a saúde”. “Espero que Deus me ajude a sair dessa
rapidinho! E, depois de tantos dias em hospital, constatei:
não há desejo mais importante para o Ano Novo do que
ter Saúde. O resto a gente corre atrás, mas saúde… É algo
incontrolável. Um dia você pode estar ótima e no outro,
internada como estou agora”, finalizou a apresentadora na
rede social.

BOMBA!!! – Fotos de Rihanna nua e
fumando cigarro caem na rede
As imagens foram divulgadas pelo
site ‘Hot Celebs’, na sexta-feira, 28.
Caíram na rede fotos de Rihanna ,
nas quais ela aparece nua e fumando
um cigarrinho suspeito. As imagens
da
cantora
foram divulgadas
pelo
site
“Hot
Celebs”, na
sexta-feira, 28. O flagra teria acontecido durante a semana do Natal,
em Barbados, país de origem de
Rihanna, onde ela passava férias.
O crédito das fotos foi dado para
um fórum de fotos pornográficas.

Ator de “Crepúsculo” é preso por
urinar em aeroporto dos EUA
O ator Bronson Pelletier, que interpretou
o Jared na saga “Crepúsculo”, foi preso
em Los Angeles por ter sido flagrado
urinando no meio do aeroporto da cidade, um dos mais tradicionais dos Estados Unidos. O ator ignorou o pedido dos
funcionários para que não fizesse aquilo.
Com sinais de embriaguez, Bronson não
ligou para as demais pessoas que estavam
no local e continuou o ato. A polícia foi
chamada e Bronson foi preso por intoxicação pública. O ator da saga não confirma a história e
afirmou ser inocente.

“Me senti desconfortável”, diz ator
sobre cena de sexo com Kristen
Em entrevista à revista americana “Elle”, o ator Sam Riley, que contracenou com Kristen Stewart no filme “Na
Estrada”, afirmou que se sentiu desconfortável nas cenas
de sexo com a atriz. “Você atinge um nível confortável
quando está fingindo. Nós dois temos parceiros e nós somos amigos. Eu me senti desconfortável fazendo a cena
porque me senti culpado porque ela tinha 19 anos e eu
30. Me sinto mais confortável fazendo coisas psicóticas
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do que cenas de sexo. De
verdade, você só espera
que aquilo termine o mais
rápido possível”, disse Riley. Numa entrevista anterior ao site “Hollywood
Life”, o ator também falou sobre as cenas. Numa
delas, Kristen faz topless.
“É algo estranho… Eu
estava muito desconfortável”, disse ele.

Antes dos Estados Unidos, Silvio
Santos faz cruzeiro pela Austrália
Silvio Santos saiu de férias. Viajou
no último domingo, deixando a grande maioria das pessoas imaginarem
que, mais uma vez, estava seguindo
para os Estados Unidos. Ele até vai
para Orlando, mas só no começo do
ano. Antes, com dona Iris, ele foi
para a Austrália, onde realiza uma
nova viagem de navio.

Vida de Justin Bieber
pode virar série
A rede americana ABC está produzindo uma série de TV que será baseada na
vida do cantor Justin Bieber, segundo o
site TV Guide. Produzida pelo próprio
Bieber, a trama se baseará na juventude
dele antes da fama e irá girar em torno
de um jovem cantor que está em busca
da fama, enquanto precisa lidar com sua
família nada convencional e os problemas da adolescência. A produção da trama ainda não foi garantida pela emissora que está analisando o projeto e que, caso saia do papel,
estreará em 2013 nos Estados Unidos.

Ex-prefeita nega ser a namorada do
cantor Roberto Carlos
Em nota, a alagoana Rosiana Beltrão, de 49 anos, negou estar tendo
um relacionamento com Roberto
Carlos, contrariando informações
divulgadas por um jornal carioca
nos últimos dias. A ex-prefeita da
cidade de Feliz Deserto é separada
e tem três filhos. A nota informa
que ela é amiga da presidente Dilma Roussef. Rosiana contou que considera Roberto Carlos
um homem íntegro, bonito, inteligente e que sabe valorizar
as mulheres em suas canções, mas não é a escolhida do
Rei. Ainda na nota, ela desejou felicidades a Roberto e sua
amada.

Robert Pattinson e Kristen Stewart teriam brigado por causa de mãe da atriz
Embora tenham começado o ano com tudo em ordem, o
Natal de Robert Pattinson e Kristen Stewart não foi nada
agradável. Segundo a revista inglesa “Now”, os dois tiveram uma briga horrível antes da comemoração. De acordo
com a publicação, tudo estaria combinado para que Kristen
passasse a noite de festa com a família do namorado, na
Inglaterra. Porém, ela insistia em levar a sua mãe junto
na viagem. “Robert não queria que a mãe dela estivesse
com eles, porque ele queria passar um tempo com só com
a namorada e seus familiares, mas Kristen não entendeu e
eles brigaram feio”, disse um informante. Com a confusão,
Pattinson acabou indo a Londres brigado com a atriz, mas,
assim que passou o Natal, a morena voou sozinha para o
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Velho Continente e
se reconciliou com
o gato. Os anfitriões,
porém, não foram tão
compreensivos com
a história toda. “A
família de Rob não
gostou nada disso.
Eles ainda estão muito cautelosos em relação a ela, por causa do escândalo de
infidelidade”, afirma a fonte.

Gusttavo Lima
aparece com noiva e
exibe aliança
Gusttavo Lima, 23, demorou para assumir que estava namorando, mas não
para oficializar a união. O cantor do
“tchê tchêrere tchê tchê” exibiu sua
aliança ao lado da noiva no Cafe de
La Musique de Jurerê Internacional
(SC). A sortuda, a atriz e modelo Andressa Suita, foi pedida em casamento na noite de Réveillon em Goiânia (GO)
na presença das famílias dos dois.

Ronaldo aparece abraçado com novo
‘affair’ no Uruguai
Ronaldo,
36, apareceu
abraçado ao
lado de Paula Morais em
foto postada no Facebook de Ione
Lima, irmã
do ex-jogador, antes de
uma partida
de paintball.
Na foto além
do casal e da irmã do ex-jogador estão Ronald, filho de
Ronaldo e o ator Bruno De Luca. O grupo está de férias
em Punta Del Leste, Uruguai. A moça é sobrinha do cantor Orlando Morais, prima de Cleo Pires e de Tulio Duek,
músico com quem a filha de Gloria Pires namorou por três
anos. Paula e Tulio estão no grupo que acompanhou Ronaldo no fim de ano em Punta del Este, Uruguai. O ex-jogador anunciou a separação de Bia Antony, com quem
foi casado por sete anos, na semana passada. A mãe de
duas filhas de Ronaldo viajou para Ibiza, na Espanha, onde
o ex-casal tem um sítio. Ela também mostrou como estava
passando o fim do ano: ao lado de amigas.

Ex de Helen pede desculpas por traição
Eduardo Costa, exnamorado de Helen
Ganzarolli, usou sua
conta no Facebook para
se defender após a apresentadora ter descoberto
suas inúmeras traições.
“O erro que cometemos
é quando procuramos
ser amados e não amar”,
escreveu. O relacionamento de dois meses
entre os dois chegou ao
fim depois de Helen ter
encontrado mensagens
picantes enviadas para 57 mulheres. Algumas dessas mensagens eram pedidos de casamentos e declarações de amor.
Solteiro, o sertanejo curou a carência com a ex Camila Pavanelly, com quem passou o Natal.
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Dona Almerinda de Oliveira Godinho, mesmo
convalecendo de uma cirurgia fez questão de
estar presente na posse de Lucinho

Eliana Alcântara e o novo
vereador Saulinho do Hospital

Ex-presidente da Câmara Paulo César e vereador eleito exemplo de transparência, credibilidade e honestidade, sete mandatos que lhe
deram muita experiência e tranquilidade

Feliz aniversário para Queila Aguiar que
comemorou aniversário dia 06 janeiro, nosso
desejo é que continue recebendo ricas
bênçãos do Nosso Senhor

Presidente da Câmara de Manhuaçu Maurício
Júnior entre os pais Neuza e Maurício

Danilo Secretário da Fazenda de Lajinha ao lado
de seu pai Carlinho (Presidente do Democrata)

Novo Presidente da Câmara de Lajinha Renato
ao lado do ex-prefeito Ilmar Sathler

Advogado de Lajinha
Célio Camargo e sua esposa Eliete

