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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Em entrevista coletiva no Paço Municipal, prefeito Nailton (PDT)
confirmou dívidas de R$ 6 milhões e apenas R$ 100 mil reais em caixa
Por Devair G. Oliveira
Na abertura da coletiva de imprensa o Secretário de Comunicação Social Senise Rocha explicou
o motivo de reunir o prefeito, vice
e duas das principais secretarias
que foram encontradas sucateadas,
Secretaria de Obras e o SAMAL
“Fizemos esse convite para vocês
estarem aqui hoje nessa coletiva
pois, sentimos a necessidade de expor a situação em que a prefeitura
foi encontrada pelo prefeito Nailton
e quais as atitudes que estão sendo
tomadas nesse inicio de governo”.
Explica Senise Rocha.Págs 6 e 7

Diretor do Samal, Secretário de Saúde Dr. Gulíver, prefeito Nailton Heringer e Secretário de Obras Fábio Soares

Funcionários do Hospital César Leite
protestam por baixos salários
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EDITORIAL

O vazio jurídico da internet

O mundo vive um vazio jurídico provocado pelo avanço da mídia digital, isso acontece no Brasil e nos principais países do mundo, discutem-se
novos marcos legais para a comunicação. Como preservar o direito autoral,
ninguém consegue domar esse monstro chamado internet, a técnica e a
facilidade acessível a todos quase de graça.
Nossas leis e a de outros países foram feitas com base na imprensa escrita
revistas, jornais e do radio e televisão, veio à internet e pegou todo mundo
de surpresa é hoje a mídia mais popular do mundo e a que mais cresce junto
com as redes sociais, tão poderosas que os profissionais de imprensa logo se
migraram para a mais democrática comunicação. E agora todos perguntam,
como vai ficar a legislação? Do jeito que está não pode continuar, a internet
é democrática liberal, mas precisa ser regulamentada ou regulada para preservar os direitos autorais, como preservar o direito à autoimagem se uma
matéria difamatória, mesmo se posteriormente corrigida, fica registrada para
sempre nos arquivos digitais da internet? Deve haver direito de resposta
na internet? Qualquer um tem o direito de enviar uma mensagem a outra
pessoa? Como se define um atentado ao pudor pela internet? Como tipificar
crimes de imprensa pela internet, se ela é ao mesmo tempo comunicação
pública e privada? Como preservar a neutralidade da rede, ou seja, o princípio pelo qual nenhum acesso pode ser filtrado por interesses particulares?
Há entre nós esse vazio jurídico agravado depois da extinção da Lei de
Imprensa e da obrigatoriedade do diploma para o exercício do jornalismo
pelo Supremo Tribunal Federal. A Lei de Imprensa estabelecia mecanismos
específicos para o exercício do direito de resposta, que não afetavam a liberdade de expressão, mas garantiam às pessoas ou instituições injustamente
agredidas pela mídia o direito básico à retificação.
Além disso, até hoje não foram regulamentados os artigos da Constituição “cidadã” de 1988, que tenta colocar um pouco de ordem na casa. Ou
acabar com ilegalidades flagrantes como é a posse direta ou disfarçada de
concessões de rádio e televisão por políticos com mandato.
A regulação é em si mesmo um campo de disputa entre forças de interesses
antagônicos. A democracia e a cidadania
foram asseguradas como nunca antes no
Fale com a redação
Brasil com a promulgação, em 1988, da
contato@jm1.com.br
mais recente Constituição da República.
O texto constitucional surge ao final de um
(33)3331-8409
período de pouca liberdade e pouca participação popular e restrições à imprensa.
Não por acaso, ela foi chamada pelo Dr. Ulisses Guimarães Presidente da
Câmara dos deputados na época de “Constituição Cidadã”. Pela primeira
vez, apareceriam direitos invioláveis dos cidadãos e um capítulo inovador
totalmente voltado à Comunicação Social.
na esfera do direito à informação, mas uma realidade de mercado autoritária e, a rigor, prosperando na ilegalidade.
A liberdade de expressão tem como limites ou pontos de atrito o direito
à autoimagem e à privacidade, assim como a presunção da inocência. São
conflitos delicados, em parte objeto de leis especificas de imprensa e em parte
objeto de códigos de ética ou leis ordinárias. O espírito dessas leis em geral
é o de não intimidar o repórter ou o meio de comunicação a tal ponto que
ele sinta inibição no seu trabalho, porque se reconhece o peso especial de
uma imprensa livre na constituição da democracia. Mas, ao mesmo tempo,
assegurar a imediata reparação de eventuais erros cometidos. Daí o direito
de resposta. Vale ressaltar que muitas empresas mantém o monopólio em
parceria com outras empresas do mesmo ramo, daí esse vazio que se vê no
Brasil, de certa forma há uma correspondência empresarial dominante em
todo o mundo e a internet de certa forma cresce desordenadamente sem um
mínimo de regulação, onde pela liberdade vale tudo e prova disso que até
agora nada foi feito, nem de um modo, nem de outro, penso que grandes
empresas que poderiam dar o primeiro passo estão pensando se podem se
servir da internet e de mecanismo que desencorajem os legisladores para
que não regule nada para que elas continuem detentora de maior parte do
mercado, e livre para continuar monopolizando a informação e apadrinhando
os mandatários executivos e usando o poder da imprensa para fazer cativos
seus leitores, ouvintes e telespectadores e metendo a mão na maior fatia do
bolo publicitário.
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CHARGE

EU LEIO O
JORNAL DAS
MONTANHAS
José Arruda
Taxista do ponto
da Praça 5 de
Novembro em
Manhuaçu MG

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas
pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas devem ser enviadas à Rua Etelvino Guimarães, 217 - Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000, por Telefax:
(33) 3331-8409, ou por e-mail: contato@jm1.com.br. Deve constar nome completo, endereço, RG, telefone para
contato, e os textos não podem passar de 30 linhas.

ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas
Prezados Senhores, sou de Rio Casca
e fiquei feliz ao ler as notícias de minha
cidade, nestes dias de fim de ano estava
passando alguns dias aqui e pude tomar
conhecimento deste prestimoso jornal,
agora sei que posso acompanhar as notícias de minha querida terra através do
Jornal das Montanhas online o que é o
www.jm1.com.br entrei e gostei muito
parabéns para vocês e sucesso.
Pedro G. de Souza
Muito boas as dicas do DER-MG,
para rodovias que estão em bom estado
de conservação. Já, a rodovia BR-482
no trecho estadualizado e sob a responsabilidade deste órgão, entre Fervedouro à Carangola, continua muito ruim,
com o asfalto trincado e deteriorado,
para não falar entre Fervedouro à Araponga, na direção de Viçosa que nem
asfaltado é. Até quando, vão persistir
estas pendências? E ainda falam em
colocar pedágio nas BRs que corta a
nossa região, gente tem que primeiro

duplicar estas rodovias que matam
muita gente todo ano.
Paulo RBS.
Ao Jornal das Montanhas
Nossa pátria tem estado chorando
a muito tempo, estão desacreditados
nosso legislativo, executivo e até
mesmo o judiciário. Tomara que o
passo dado pelo o Supremo seja um
voto de confiança neste poder, esperamos que os outros poderes sigam
este exemplo, porque é uma vergonha
os políticos não dão bons exemplos
para moralizar nosso Brasil. Parabéns
Ministro Joaquim Barbosa, se todos
fossem como esse ministro, teríamos
um horizonte mais confiante, felizmente são a minoria aí que mostraram
não estarem no lugar certo e portanto
temos confiança que as coisas mudem
para melhor nosso país é rico é o
maior produtor de Nióbio, veja bem
nós detemos 98% da produção e isso
nada resolve para nós dizem que tem
um país aí que com apenas 2% da

produção do precioso minério dá boa
condições para todos e o nosso estado
brasileiro até quando irão entregar
nossas riquezas sem pelo menos
colocar preço.
Luiz Carlos Lima
Ao Jornal das Montanhas
E aí pessoal do jornal, Lajinha necessita de uma boa vigilância jornalística
a nossa cidade não apresenta nada de
novo há muito tempo, e pelo jeito que
anda as coisa acho que é bom os senhores ficarem de olho vivo para nos
informar as notícias de nossa cidade,
infelizmente tivemos um prefeito que
saiu deixando muito a desejar, esse tipo
de prefeito não queremos para a nossa
cidade e sabemos que a imprensa sendo
vigilante denunciando as irregularidades e o povo tomando conhecimento
fazendo valer a força do povo e da
democracia, parabéns Lucinho e espero
que você faça um bom governo o povo
de Lajinha merece.
Madalena de Souza Godinho
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Prefeito quer povo
bem informado
Na coletiva dada pelo
prefeito Nailton Heringer, ele pede tempo
aos manhuaçuenses
para que ele coloque Manhuaçu de pé,
Nailton alega não ter
recebido o orçamento
e outros documentos,
mas para que serviu
a comissão de transição pelo jeito nada foi feito e a comissão
tem força amparada por lei para exigir do
prefeito que deixa o cargo tudo que for necessário, será o que houve boa vontade do
prefeito Adejair ou falta de habilidade da
comissão, porque a comissão não solicitou
a Câmara Municipal algum dispositivo que
fazia necessário a continuidade dos serviços essenciais. De qualquer forma somos
pela verdade e acreditamos que as coisas
tendem a se normalizar, o melhor desse governo é que ele veio com objetivo claro de
moralizar a máquina pública, tomara que os
funcionários da prefeitura daqui para frente
se conscientizem que eles são pagos para
atender bem igual a todos, sem presentes ou
benefícios.

Modelo de Nailton Heringer
Se Nailton Heringer queria agradar os manhuaçuenses com seu estilo tenha certeza
está agradando pela as primeiras providências tomadas. O povo não exige nada além
daquilo que o prefeito não possa fazer, desde que a administração seja séria e pelo visto o discurso do prefeito continua o mesmo,
ou seja, o de sobre desagradar alguns companheiros isso é normal em qualquer administração e normalmente quando um prefeito desagrada alguns líderes que o ajudou é
sinal que ele não quer ser um marionete, tem
personalidade e não vai se deixar levar pelos
outros. O povo espera de um prefeito duas
coisas principais: não roubar e não deixar
roubar, o resto é só informar bem ao povo
o que pode ser feito e o que não pode se realizar. O prefeito tomou medidas moralizadoras e acabou com a farra das horas extras,
foram encontradas várias irregularidades
em alguns setores da administração grupos
de funcionários que mantinha uma rotina de
horas extras que nunca variava e nem faltava dia. Todos os veículos da prefeitura a
partir de agora deve pernoitar no pátio da
prefeitura. O prefeito quer que cada motorista cumpra o itinerário e avisou carro da
prefeitura não poderá sair fora do itinerário
e até solicitou a imprensa caso isso aconteça
ele quer ser avisado.

Polícia prende nove pessoas
suspeitas de fraudes de
licitação no Paraná
Entre os presos acusados
na Operação Quadro-Negro está o ex-prefeito da
cidade paranaense de Lapa
Paulo Furiati (PMDB)
O ex-prefeito da cidade
paranaense de Lapa Paulo Furiati (PMDB) e mais oito pessoas de
Palmeira, Araucária e Lapa, acusadas de envolvimento em fraudes de licitação no setor

de educação, foram presas nesta sexta-feira
(11) por policiais do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado
(Gaeco) do Paraná. A Operação Quadro-Negro também ocorre em cidades de Minas, Santa Catarina e Distrito Federal.
Até o fim do dia faltavam ser cumpridos
dois mandados de prisão. Segundo o promotor Cláudio Esteves, ainda não foi possível
apurar o total de recursos desviados.
As investigações começaram em abril,
depois que foi descoberto o esquema que
atuava na prefeitura de Londrina e que culminou com a cassação e pedido de prisão do
ex-prefeito Barbosa Neto (PDT).
Os presos são suspeitos de fraudar processos licitatórios para a contratação de empresas ligadas a eles próprios.

Programa de saúde
Atualmente, o PSF é definido com Estratégia Saúde da Família (ESF), ao invés
de programa, visto que o termo programa
aponta para uma atividade com início, desenvolvimento e finalização. O PSF é uma
estrátégia de reorganização da atenção primária e não prevê um tempo para finalizar
esta reorganização.

rio musical Franco Scornavacca, Preta Gil
como filha do cantor e ex-ministro da cultura brasileiro Gilberto Gil, Gabriela Duarte
como filha de Regina Duarte, Marcelo Faria
como filho de Reginaldo Faria, Paloma e
Daniela Duarte como filhas de Débora Duarte, Mickael Carreira como filho de Tony
Carreira, Fiuk como filho de Fábio Júnior,
entre outros.
No Brasil, a Carta de Caminha é lembrada
como o primeiro caso de tentativa de nepotismo documentada no Brasil, embora
esta constatação tenha sido refutada[3]. De
acordo com a interpretação original, ao final da carta Caminha teria pedido ao rei um
emprego ao seu genro.[4] Devido a isto, a
palavra pistolão, muito empregada no Brasil para referenciar um parente ou conhecido
que obteve ganhos devido a nepotismo ou
favoritismo, teve origem na palavra epístola (carta), devido à carta de apresentação
supostamente feita pelo escrivão Pero Vaz
de Caminha ao Rei D. Manuel I. (carece de
fontes) é verdade

PE: Boneco gigante de
Joaquim Barbosa promete
fazer sucesso no carnaval

Fonte: PORTAL EDUCAÇÃO - Cursos Online : Mais de 900 cursos online com certificado
http://www.portaleducacao.com.br/enfermagem/artigos/5290/enfermagem-e-o-psf-do-psf-ao-esf#ixzz2HmryE2dM

Perigo e falta de educação
Homens e mulheres de todas as idades
que levam seus cães para passearem nos
calçadões da cidade, precisam terem mais
cuidados, pois os mesmo defecam no calçadão, e ontem uma senhora por pouco não vai
ao chão! Outros cães mais maiores e aparente perido estão sendo levados pelos seus
donos, as vezes sem coleira, outras vezes
sem focinheiras colocando em risco a vida
de muitos. Temos leis, mas não temos fiscalização; porém se alguém for mordido, deve
fazer um BO, processar o dono do cão e até
a prefeitura por permitir. Se não fizermos
assim, não vamos mudar nossa cultura...começa pela educação de cada um de nós!

Faturamento do governo do
estado só com multas
Em Minas, cerca de 843 mil motoristas
foram multados no transito das cidades; só
nas ruas de Belo Horizonte, foram 540 mil
multas por excesso de velocidade.

Provérbios de Salomão;
calma, calma e muita fé!
“ Tenha cuidado com o que você pensa,
pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com
toda confiança: não abaixe a cabeça, envergonhado. Pense bem no que você vai fazer,
e todos os seus planos darão certos. Evite
o mal e caminhe sempre em frente; não se
desvie nem um só passo do caminho certo”.

Saiba o que é Nepotismo
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Nepotismo (do latim nepos, neto ou descendente) é o termo utilizado para designar
o favorecimento de parentes (ou amigos
próximos) em detrimento de pessoas mais
qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de cargos.
Originalmente a palavra aplicava-se exclusivamente ao âmbito das relações do papa
com seus parentes (particularmente com
o cardeal-sobrinho - (em latim: cardinalis
nepos[1]; em italiano:cardinale nipote[2]),
mas atualmente é utilizado como sinônimo
da concessão de privilégios ou cargos a parentes no funcionalismo público. Distingue-se do favoritismo simples, que não implica
relações familiares com o favorecido. Nepotismo ocorre quando, por exemplo, um
funcionário é promovido por ter relações
de parentesco com aquele que o promove,
havendo pessoas mais qualificadas e mais
merecedoras da promoção. Alguns biólogos sustentam que o nepotismo pode ser
instintivo, uma maneira de seleção familiar.
Parentes próximos possuem genes compartilhados e protegê-los seria uma forma de
garantir que os genes do próprio indivíduo
tenham uma oportunidade a mais de sobreviver. Um grande nepotista foi Napoleão
Bonaparte. Em 1809, 3 de seus irmãos eram
reis de países ocupados por seu exército. Outro exemplo (menos usual) ocorre quando,
alguém é acusado de fazer fama, às custas
de algum parente já famoso (especialmente,
se for o pai, a mãe, ou algum tio ou avô).
Por exemplo:Enrique Iglesias como filho de
Julio Iglesias, Michael Douglas como filho
de Kirk Douglas, Wanessa Camargo como
filha de Zezé Di Camargo, Pedro e Thiago
como filhos de Leandro e Leonardo, oKLB
como filhos do ex-baixista e atual empresá-

dores em Valadares foi de mais de 70%, de
R$ 6.200,00 passou para R$ 10.000,00. Eta
Brasil!

Depois de transformar-se em uma espécie de ídolo por sua atuação como relator
do processo do mensalão, o ministro do
Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ganhará as ruas de Recife e Olinda
no próximo carnaval. Vai usar até a toga,
sobre o terno cinza, camisa azul e gravata
vermelha. Ao contrário do que ocorre com
as máscaras, à venda nas ruas de cidades
como Recife e Rio de Janeiro, a réplica pernambucana foi autorizada pelo próprio. No
dia 24 de setembro do ano passado - antes
mesmo da condenação dos mensaleiros -, o
produtor cultural Leandro Castro enviou um
e-mail ao gabinete do ministro, solicitando
autorização para fazer o boneco gigante. O
boneco, ainda sem “vida”, já se transformou
na maior atração do acervo da Embaixada
dos Bonecos Gigantes de Olinda, que fica
na rua do Bom Jesus, no Recife Antigo. Lá,
há uma exposição permamente. O local chega a receber de 300 a 500 turistas por dia,
dependendo da estação.

Professor continua
levando a pior,
aumento só de 7,97%
O salário de todos os municípios do
Brasil, do ensino fundamental e médio terão reajustes de 7,97% do piso salarial dos
professores; o salário vai pra R$ 1.567,00
mensais. Já o aumento dos senhores verea-

Pai e filha se afogam
para salvar cachorro!
Jovem pulou em estação de tratamento de
água e esgoto para resgatar animal que caiu
na pai foi atrás para salvar a filha e também
morreu afogado. O cão sobreviveu. Isso
aconteceu em Silvano, distrito de Patrocínio, MG. O pai chamava-se João de Deus e
a filha Celiana.

Muito boa, a culpa
é minha e sua!
A vida é muito boa, a gente que inventa
ou cria os problemas; não sabemos escolher
os amigos, amigas, nos envolvemos a toa;
acreditamos na boa conversa, não enxergamos os corações! Mas nestes solavancos da
vida de agora, é que podemos saber como
fazer daqui pra frente no dia-a-dia das nossas vidas.

E agora Aécio?
A queda na conta de energia que a presidenta Dilma anunciou no ano passado teve grandes
barreiras em alguns estados e como não poderia
deixar de ter, a Cemig em Minas Gerais bateu de
frente, com muita luta nos bastidores parece que
efim a conta de energia em Minas (Cemig) irá
abaixar, trazendo o assunto para a disputa eleitoral, corre pelos corredores que a campanha de
Aécio Neves para a presidência levou um grande
golpe! De onde vai sair o dinheiro?
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Funcionários do Hospital César Leite
protestam por baixos salários

Na manhã de quinta-feira os funcionários, como
enfermeiros, auxiliares de
enfermagem e técnicos do
Hospital César Leite realizaram uma manifestação
reivindicando aumento
dos salários e melhoria no
plano de carreira.
A principal razão do
protesto é o baixo reajuste
salarial que foi oferecido à
classe, de 5%. Tal reajuste
fica abaixo do oferecido
pelo Governo, que foi de
9% e ainda menor que o
pedido pelos funcionários, de 14%. Segundo os
manifestantes, a proposta
inicial era ainda pior, de

um aumento de apenas
3% nos salários.
A iniciativa é fruto também do descaso com o
qual a carreira dos enfermeiros vem sendo tratada.
Há quinze anos, o salário
base pago a esses profissionais era equivalente a
dois salários mínimos e
hoje não chega nem a um
salário e meio. Além disso, os funcionários não
contam com plano de saúde nem ticket alimentação
ou outros benefícios. Os
funcionários reivindicam
também o fim da contratação de técnicos de enfermagem para o cargo de

auxiliares.
Ressaltaram ainda que o
Hospital César Leite é referência em atendimento,
tendo ganhado o Prêmio
Célio de Castro em 2009,
mas que deixa a desejar
no que se refere à valorização dos funcionários,
pelo menos no que se refere aos enfermeiros, classe vital para o bom atendimento e funcionamento
da instituição.
Se não forem atendidos em seus pedidos os
funcionários pretendem
realizar ações mais sérias
como paralisações e até
mesmo greve.

Edital de Praça - COMARCA DE LAJINHA - MG

COMARCA DE LAJINHA-MG. EDITAL
DE PRAÇA. 0 MM. Juiz de Direito da Comarca de Lajinha-MG, Dr. Rafael Murad
Brumana, FAZ SABER a todos quantos o
presente EDITAL DE PRAÇA virem ou
dele conhecimento tiverem que tramitam
nesta Secretaria do Juízo os autos da ação
de Execução n° 0377.05.004633-5 movida
pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de
JULIO MARIA HYBNER GUIMARÃES
e LÚCIO SEBASTIÃO DOS SANTOS,
tendo sido designado dia 31 de janeiro de
2013, às 13 horas, no saguão do Fórum local, para a realização da 1ª praça do seguinte bem penhorado do executado JULIO

MARIA HYBNER GUIMARÃES: “Imóvel denominado CÓRREGO DO CARVALHINHO, localizado em Lajinha-MG,
com 45,56 há, registrado no CRI local no
livro 02 sob o n° R-3/0582, com as seguintes benfeitorias: 02 casas para colonos, 01
casa sede, 02 barracões,energia elétrica de
5 KWA, 01 curral de madeira serrada, cimentado parcialmente, cercas divisórias e
Perimetrais de arame farpado com três fios,
em regular estado de Conservação, lavoura de café, plantações de eucalipto e terras
para Culturas, avaliado por R$ 425.000,00
(quatrocentos e vinte e cinco mil Reais) em
18/06/2012, conforme auto de avaliação de

fl. 97. Se não Houver licitantes, ou lanço
maior ou igual ao da avaliação, fica desde
Já designado o dia 14 de fevereiro de 2013,
no mesmo horário e local, para a realização da 2ª praça, quando o referido bem poderá ser alienado por qualquer preço que
não seja vil. E, para que não se alegue desconhecimento, mandou expedir o presente
edital que será publicado em jornal de ampla circulação local e terá, afixada, uma via
no átrio deste Fórum. Lajinha-MG, 11 de
outubro de 2012. Eu, (a), Rita de Cássia de
Oliveira, Escrivã Judicial em substituição,
o digitei. (a), Dr Rfael Murad Brumana,
Juiz de Direito.
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CANTINHO DE FÉ
por

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

Deus há de responder
William, menino inglês, frequentava a Escola
Dominical. Sua mãe, viúva pobre, mesmo não
sendo crente, estimulava-o a não faltar. Um dia,
a professora contou a história de Jesus dizendo
a Pedro que fosse ao mar, lançasse o anzol e
tirasse o primeiro peixe que subisse. Na boca
desse peixe, Pedro encontraria a moeda com a
qual se pagou o imposto (Mt 17.24-27).
William gostou dessa história e voltou para
casa pensando na pobreza em que ele e sua
mãe viviam. Concluiu que se Jesus Cristo é o
mesmo ontem, hoje e o será eternamente, por
que não repetir o milagre hoje?
William pegou as poucas moedinhas que
tinha e foi à peixaria de seu vilarejo. Queria
um peixe grande, mas o dinheiro não dava pra
pagar pelo peixe todo. Então, disse ao vendedor
que queria apenas a cabeça do peixe, supondo
que a grande e esperada moeda estaria ali, na
boca do peixe. O vendedor embrulhou a cabeça
de um peixe numa página de jornal. William
foi para casa exultante, chamou a mãe e contou a ela a história da Bíblia, falou da moeda
na boca do peixe que Pedro achou. Disse que
resolvera fazer a mesma coisa. E começou a
desembrulhar a cabeça do peixe; estaria ali o
seu tesouro. Abriu a boca do peixe e... nada!
A decepção foi tão grande que William
chorou. Chorou tanto que acabou dormindo.
Enquanto dormia, sua mãe, também frustrada
com a experiência, começou a ler aquela página
de jornal trazida da peixaria. Qual não foi a
sua surpresa ao deparar um anúncio nessa página única que tinha nas mãos. Um advogado
anunciava que um parente dessa mulher, não
tendo herdeiros, deixava pra ela toda a sua
fazenda, e como não a encontrasse por outros
meios, fazia-o agora por meio do jornal. A mãe
de William correu a acordá-lo. E se o menino
chorara antes de decepção, chorava agora de
puro contentamento.
Deus é assim: ele vê a nossa fé; e se não
responder de um modo, responderá de outro.
Confiemos nele!

Torta Minuto de Paixão
INGREDIENTES
4 ovos
1 xícara e 1/2 de chá de
leite
3/4 xícara de chá de óleo
1 xícara e 1/2 de chá de
farinha de trigo
100 g de queijo ralado
2 envelope de “sazon” laranja
1 colher de sopa de fermento em pó
“ajisal” pimenta a gosto
2 colheres de sopa de manteiga
1 colher de sopa de azeite
1 cebola grande picada
1 dente de alho amasado
3 tomates grandes, maduros, picados sem pele
e semente
200 g de presunto em cubinhos
300 g de palmito picado
1 lata de ervilha, escorridas
1/2 xícara de chá de azeitonas verdes picadas
3 colheres de sopa de cheiro verde picado
MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador os ovos, o leite, óleo, a
farinha, o queijo e um envelope de “sazon”
Junte o fermento e o “aji-sal”pimenta, misture
e reserve
Aqueça a manteiga e o azeite, frite a cebola e o
alho e adicione os tomates, refogando até ficarem
macios
Junte o presunto, o palmito, as ervilhas, as azeitonas, o cheiro-verde, o sazon restante e aji-sal
pimenta
Coloque metade da massa em uma forma redonda
untada, recheie e cubra com a massa restante
Polvilhe com queijo ralado e leve ao forno médio
(180º graus), pré-aquecido, por 40 minutos ou até
dourar
Sirva em seguida

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

Eita!
E
Tudo
Mudou!
Era uma família pequena, a nossa: mãe que acabara

de saber que estava grávida de uma suposta filha. Pai,
ao saber do acontecimento, abandonou minha mãe.
Mainha sofria a cada minuto, voltou a morar na casa
de minha vó. As minhas tias faziam muito minha
mãe sofrer, sempre sufocando-a com a seguinte fala:
“-Uma mãe solteira na casa dos pais nunca pode
pedir nada a ninguém ...”
E assim, passaram os nove meses, sofrimento, angústia, medo de ter que me doar assim que acabasse
de nascer. Ô mulher forte, fonte de toda a minha luta
porque nunca escondeu sua decisão, se fosse para
consumar os desejos da família ela iria morar debaixo da ponte.
Graças ao Divino Mestre e a determinação de mainha isso nunca aconteceu. Nasci feia, pense numa
menina sem graça, desnutrida, sem nenhum fio de
cabelo, nem conseguia chorar; porém nem com meu
nascimento minha família não mudou de opinião, a
rejeição perdurou por parte de todos, meu avô só conseguiu olhar para mim depois de oito dias, mesmo
assim só porque ficara sabendo que eu iria morrer.
Mas com todo meu sofrimento, meus olhinhos
nunca pararam de brilhar, sendo a única esperança da
minha mãe porque se fosse esperar pela saúde, não
podia criar nenhuma expectativa.
E o tempo foi passando, passando, passando, minha mãe trabalhando na roça, comprava um monte
de vestidinhos, calcinhas bordadinhas e um monte de
chupetinhas de todas as cores.
Tive uma infância sem graça, cheia de ressentimento, não podia olhar para meu pai, tinha muito medo
dele, achava, uma das piores criaturas desse mundo,
mas já morava na cidade, na casa da minha bisavó, já
estudava, esse era meu único divertimento, fazendo
todos os dias cópias dos livros didáticos e números.
Aos sete anos aprendi a bordar com uma vizinha
chamada Deré. Oba! Outro divertimento! Já comecei
a ganhar dinheiro, primeiro o caderno, uniforme...
Fantástico!
Resquícios do passado, nunca saíram da minha cabeça, mas tinha um único objetivo que era de estudar
para ser professora. E sempre passava nos primeiros
lugares, mas nunca deixava de escrever os textos dos
livros.
Aos dezoito anos, tomei outra decisão: esquecer o
meu passado, parar de cobrar e ser amiga do meu pai
e sempre tendo convicção de que sempre quero conquistar tudo com meus esforços. Primeiro, o abraço
em meu pai; segundo, também passei a chamá-lo de
painho, realizando um antigo desejo dele.
Logo, logo, terminei o magistério, estava pronta
para realizar o sonho de infância, ser uma professorinha. Sonho realizado com muito sofrimento, mas fui
chamada em Lagarto e Itaporanga D’Ajuda.
E dizer que fomos felizes para sempre seria muito
exagero porque ainda tenho vários projetos para colocar em prática, mas de uma coisa não tenho dúvida
de que coragem e determinação são os meios mais
eficazes para conseguir realizar todos os sonhos.
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Citações
Citações
Sábias
Sábias
“Nem tudo o que se
enfrenta pode ser
modificado. Mas nada
pode ser modificado
até que seja enfrentado”. (James Baldwin)
“Os pequenos atos
que se executam são
melhores que todos
aqueles grandes que
se planejam”. (George
C. Marshall)
O fracasso é a
oportunidade de se
começar tudo de novo,
inteligentemente.
(Ford)
Se um homem não
sabe a que porto se
dirige, nenhum vento
lhe será favorável!
(Lucius Annaeus Sêneca – 4 a.C. - 65 d.C.)
Não confunda jamais
conhecimento com
sabedoria. Um o ajuda
a ganhar a vida; o
outro a construir uma
vida! (Sandra Carey)
Quantas coisas é
preciso ignorar para
agir! (Paul Valéry)
Ir à cama cedo e
levantar-se cedo torna
um homem são, rico
e sábio. (Benjamin
Franklin)
Aguardar até saber
o bastante para agir
com toda a luz é
condenar-se à imaturidade. (Jean Rostand)
Nenhum homem é
bastante bom para
governar outro sem o
consenso deste.
(Lincoln)
El-Rei, fazendo favores, dizia: “Faço um
ingrato e cem descontentes.” (Voltaire)
Se duvidas de ti
mesmo, estás vencido
de antemão. (Ibsen)
A arte da polícia é não
ver o que é inútil que
ela veja. (Napoleão)

Em entrevista coletiva no Paç
confirmou dívidas de R$ 6 milhõ
Por Devair G. Oliveira

Na abertura da coletiva de
imprensa o Secretário de Comunicação Social Senise Rocha explicou o motivo de reunir o prefeito, vice e duas das
principais secretarias que foram
encontradas sucateadas, Secretaria de Obras e o SAMAL “Fizemos esse convite para vocês
estarem aqui hoje nessa coletiva
pois, sentimos a necessidade de
expor a situação em que a prefeitura foi encontrada pelo prefeito Nailton e quais as atitudes
que estão sendo tomadas nesse
inicio de governo”.Explica Senise Rocha.
Além do prefeito Nailton,
participaram da entrevista coletiva o Secretário de Saúde
Dr. Gullíver (PT), o Secretário de Obras Fabio Soares e o
Diretor do SAMAL, Wellen
Lima de Mendonça, acompanharam a coletiva o Diretor de Cultura SJ de Moraes
e o Secretário de Agricultura
Eduardo Heringer. Nailton
está com dificuldades para a
prestação de contas do governo anterior que segundo ele
deixou um caos dificultando
a própria prestação de contas
dele.
Em sua primeira resposta
sobre as pendências encontradas o prefeito explica: “as
dificuldades que estamos tendo, é que ainda não nos foram
apresentados a documentação da prefeitura, e orçamento ; a desorganização do ex
governo era tal que ainda não
conseguimos trabalhar, estamos gastando uma enorme
energia para descobrir onde
estão as coisas, com isso retarda o nosso foco de crescer
mais. Outra coisa é a questão do Patrimônio, estamos
movendo um grupo porque
este ano, nós temos uma mudança de contabilidade, ela
é Patrimonial, então a partir
de janeiro toda contabilidade
insere aquilo que tem de Patrimônio atrás. É uma atitude

Prefeito Nailton Heringer, Secretário de Saúde Dr. Gulíver, Diretor do SAMAL Wellen Lima e Secretário de Obras Fábio Soares

do governo que mudou a forma, então nós estamos trabalhando para organizar isso”.
Disse o prefeito.
Certidão negativa do
município e dívida
Sobre a certidão negativa
Nailton disse: tudo que eu
sei é que ela é positiva, ela
não foi negativada, está devendo ainda, o que nós sabemos é o que todos vocês
sabem ; nós não temos certidão negativa. O prefeito confirmou ainda que não recebeu
o orçamento e que herdou 6
milhões de dívidas e apenas
R$ 100 mil reais em caixa em
um cenário muito desorganizado. O próprio prefeito Nailton elogiou o prefeito Adejair
com sua disponibilidade para
com a Comissão de Transição, a impressão que temos
é que faltou habilidade aos
membros da comissão para
verificar o grande problema
que estão encontrando agora,
a bem da verdade 3 dias antes
da posse estive no gabinete de
Adejair e ele me disse preocupado que ninguém ainda da
nova administração havia lhe
procurado.
Análise jurídica
Prefeito e secretários disse-

ram de uma situação lamentável em que encontraram a
prefeitura, perguntado se ele
está catalogando provas e
se vai fazer uma auditoria o
prefeito respondeu: “estamos
sim, filmando, fotografando,
documentando, analisando
juridicamente cada caso, nós
não pretendemos a princípio
a auditoria, mas a consultoria
que nós temos é que está nos
levando a talvez termos que
fazer isso, mas hoje acreditamos que possamos resolver ,
muito embora a situação não
nos é favorável”.
Patrimônio e
funcionário fantasma?
Patrimônio ou funcionário
fantasma é aquele que não é
visível mas existem, em algumas prefeituras prefeitos já
encontraram até caminhão que
existem de fato no papel, mas
que na realidade não foi encontrado. Perguntado ao prefeito
se ele havia encontrado alguma
irregularidade nesse sentido
ele respondeu: “não, se ele é
fantasma não dá para encontrar, essa questão de veículos,
eles tem que ser catalogados,
a partir do dia primeiro eles
terão que ficar no pátio durante
a noite e finais de semana, exceto aqueles que estiverem a
serviço da saúde, essa semana

vai haver a primeira contagem
para valer desses veículos, as
secretarias que mais possui veículos como o Samal, Secretaria
de Obras e a saúde é que estão
fazendo esses levantamentos
para nós.
Secretariado
Sobre o secretariado o prefeito explicou que manteve o
secretário do SAAE e na administração assumiu interinamente o Sr. João Batista.
A secretaria de saúde ocupada pelo vice-prefeito, o que
deixou muita gente surpresa,
Nailton explicou, “o cargo de
vice é muito caro, então vice
tem que trabalhar, e vamos
trabalhar juntos Dr. Gulliver
e eu, ele aceitou o desafio
sabendo da responsabilidade enorme que é administrar
uma secretaria que tem um
orçamento maior do que de
muitas cidades de Minas Gerais”. Disse o prefeito.
“O SAAE está envolvido em um período bastante
confuso do passado, o que
nós não queremos de forma
alguma que retorne, já estamos com a nossa assessoria
jurídica, pessoas da nossa
confiança para trabalhar e a
nossa maior preocupação é
com a captação e distribuição de água, porque a cidade

cresceu muito nesses últimos
20 anos e o órgão não se preparou para o crescimento e
nós não temos vara de condão, temos que fazer novos
investimentos de capitação
e distribuição, a informação
que tivemos é de que o tratamento dessa água não é complicado, que o complicado é
a captação e distribuição, é
só vocês andarem pela cidade para perceber o quanto ela
cresceu, se não investirmos
em aumentar a captação é
claro que a água irá faltar, já
estamos vendo isso, vamos
buscar recursos, o nosso anseio é que, Manhuaçu cresça,
mas cresça ordenadamente”
Salientou Nailton.
Sobre o departamento de
esporte Nailton Heringer esclareceu que vai vincular o
departamento a Secretaria de
Educação, pois segundo ele,
nós não temos em Manhuaçu
um time profissional, portanto ele não entende porque o
esporte ainda não faz parte de
uma função educacional.
Sobre a manifestação
na Matinha
Quanto as manifestações
no bairro Matinha, ele disse
que não encara essa manifestação contra ele, porque isso
são problemas que já vem a

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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ço Municipal, prefeito Nailton (PDT)
ões e apenas R$ 100 mil reais em caixa
muito tempo e ele só tem 10
dias de governo.
Nailton falou da questão do
lixo e dos buracos, que tem
percorrido a cidade e os distritos sempre que possível e o
problema do lixo será resolvido, já os buracos irá demorar
um pouquinho porque a máquina está quebrada.
Nailton diz que tem um
compromisso pessoal, de começar a resolver os problemas a partir das partes mais
carentes, mas que está difícil
precisa da compreensão dos
manhuacuenses, sobre a segurança ele ambiciona um
projeto de câmeras monitorando as principais ruas de
Manhuaçu, mas enquanto
isso não acontece é preciso
que se coloque mais policiais
para fazer a segurança.
Sobre o IFET
O IFET é uma preocupação para o prefeito porque

ele acredita que o terreno
é pequeno para um projeto desse porte, mas que a
prefeitura já esta tomando
providencias para não perder um investimento desse porte. “A novela IFET
acaba em 2013. Estou determinado em conseguir um
terreno e estou tentando recursos para a compra deste
terreno. Pedimos que nos
deem mais tempo, mas está
no apagar das luzes. Outros
municípios como o prefeito
de Carangola já foi em Brasília atrás deste IFET, não
podemos fraquejar”, disse
Nailton
Defesa Civil e as
chuvas
Com relação a Defesa Civil e ao período de chuvas
que se aproxima Nailton diz
que o sucateamento de uma
máquina não pode impedir
de salvar vidas e que todos

da Defesa Civil estão preparados para qualquer emergências.
Caminhões cheios de
lixo e sem combustível

O secretario Wellen Lima
do Samal explicou que sua
grande dificuldade foi ao
verificar que os caminhões
usados para coleta de lixo se
encontravam estacionado no
pátio da Secretaria de Obras
cheios de lixo e sem combustível, disse que precisa de um
trabalho de conscientização
junto a população pois os
moradores e comerciantes
colocam o lixo após a passagem do caminhão e com isso
a cidade fica constantemente
suja dando a impressão que o
serviço não está sendo feito,
tem lugares nos distritos que
há 04 meses não se recolhe
o lixo, mas nós já estamos
regularizando e tudo voltará a
normalidade.

Secretaria de Saúde

Secretário da Saúde e atual vice-prefeito Dr. Gulliver falou das deficiências
nos PSFs que na realidade
o nome correto é Estratégia
Saúde da Família (ESF) do
município, falou da saída de
alguns médicos para outros
municípios e da contratação de outros médicos que
estão vindo para Manhuaçu
para suprir essas deficiências. “Um médico hoje tem
um salário de R$ 7.500,00
(Sete mil e quinhentos reais),
alguns médicos não querem
ficar com esse salário, nós
não estamos falando de uma
política de aumentar não é
bem isso, então encontramos
uma certa dificuldade sim,
mas essa dificuldade já está
sendo sanada. No UPA, nós
tínhamos uma fila de pessoas
de 45 dias esperando por um
atendimento de ortopedia, eu
posso afirmar porque sou or-

topedista e pude testemunhar
isso, esse problema já reduziu e nos próximos dias já
será sanado. Eu como sou de
Manhuaçu, estive um tempo fora, mas voltei e quero
o melhor para Manhuaçu”.
Concluiu Dr. Gulliver.
Sobre nomear seu
irmão para agricultura

Nailton ao nomear para a
secretaria de agricultura seu
irmão, esclareceu que em primeiro lugar; “isso não caracteriza nepotismo, se não o teria
feito, 2°, eu não me lembro de
um secretario de agricultura em
Manhuaçu que fosse agrônomo, um agrônomo que é agricultor que cuida do dia a dia da
agricultura, 3° da competência
para realizar esse trabalho”.
Sobre o aeroporto de
Manhuaçu
O prefeito disse que a ques-

tão da verba para os aeroportos, ele recebeu um documento do governo federal pedindo
para que faça o mapeamento
da pista e está tomando providências para que em fevereiro
o aeroporto possa estar sendo
avaliado para que esses recursos possa ser liberados.
A rodoviária
A rodoviária sempre foi um
problema para o poder público
e para resolvê-lo o prefeito disse que irá cercar o terminal para
minimizar a questão de bêbados,
usuários de drogas e prostituição
nas dependências da rodoviária.
“Argumentou ainda que no futuro a rodoviária irá sair dali, mas
que é preciso encontrar um espaço adequado e definitivo,” vocês
já sabem que existe um propósito
do governo de privatizar a BR
262, então fatalmente irá sair o
anel rodoviário e com isso poderemos ter a nossa rodoviária
interestadual na BR 262.

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 Nº006/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2013
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 materiais de consumo, utensílios e vasilhame para
manutenção das Escolas Municipais, com abertura marcada para
24/01/2013, 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 Nº007/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/000110 torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL para contratação de empresa especializada para
fornecimento de gênero alimentício para manutenção da merenda escolar nas Escolas do Município de Simonésia, com abertura
marcada para 25/01/2013, às 13:00 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 Nº008/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2013
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 materiais de limpeza para manutenção das Escolas do
Município de Simonésia, com abertura marcada para 28/01/2013,
às 13:00 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 Nº009/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2013
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 didático para atender as necessidades das
Escolas do Município de Simonésia, com abertura marcada para
29/01/2013, 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.
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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Mais um assassinato em Lajinha
Na tarde do dia 11 de janeiro às 15h30min aconteceu
mais um assassinato em Lajinha MG. Duas pessoas em
uma moto atiraram em Archinedes Ginelli de Almeida
de aproximadamente 45 anos
que estava a pouco mais de
um ano morando em Laji-

Aconteceu mais um assassinato em Lajinha MG. Duas pessoas em uma moto atiraram em Climério de aproximadamente 45
anos que estava a pouco mais de um ano morando em Lajinha

PM de Rio Casca apreende drogas
com menores em rio Casca
Na noite do dia 08 de janeiro de 2.013, a equipe composta pelo Cabo Ernane e Sd
Paulo César realizava patrulhamento no Bairro Cruzeiro
em Rio Casca, nas proximidades da Rua Vereador Deco
Acácio, quando desconfiaram
da conduta de dois menores
que saíam de um beco e ao
abordarem referidos menores
encontraram com um deles
um saquinho plástico com 39
(trinta e nove) pedras de crack.
Aproveitando que um
dos menores estava sendo

abordado o outro tentou
empreender fuga, retornando correndo pelo beco,
onde tentou dispensar um
invólucro contendo em seu
interior um tablete de maconha, entretanto, o menor
foi alcançado e dominado
pelos militares e a droga dispensada por ele localizada e
apreendida.
Os menores foram apreendidos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzidos à Delegacia
de Polícia Civil de Rio Casca
para registro da ocorrência.

Traficante é preso em Iúna

GAO DO 14º BPM prendeu em Iúna traficante que já
por várias vezes fora denunciado. Após receber denúncia
anônima de que um indivíduo
estaria se deslocando para o
“Teodoro’s Bar”, no bairro do
Pito, em Iúna, e que este estaria transportando drogas com a
finalidade de traficar, foram feitas averiguações e abordagens
e neste Bar foi abordado W. R.
DE A. Foi encontrado dentro
de um balde 3 (três) papelotes
de substância semelhante a cocaína e envolvido em um saco
plástico transparente em material sólido e também em pó.
Os 03 (três) papelotes estavam
prontos para o comércio.
O cidadão acima já foi de-

nunciado várias vezes por
chefiar a venda de cocaína no
município de Iúna. No celular
dele foram encontradas várias
mensagens com dizeres que
confirmam o envolvimento do
denunciado com o tráfico de
drogas, em seu bolso foi encontrado 510,00 (quinhentos e dez
reais) em espécie.
O acusado confirmou ser
proprietário da droga e que teria adquirido fora do município
de Iúna, dizendo ainda que só
vende entorpecente para pessoas que já são de seu conhecimento “viciados por droga”.
Após ser ouvido foi encaminhado a Delegacia de Venda
Nova do Imigrante, onde foi
entregue sem lesões corporais.

nha, vindo de Vitória ES, ele
trafegava com seu FIAT Uno
vermelho placa de Lajinha,
nas proximidades do colégio
Dr. Adalmário, quando foi alvejado por vários disparos de
arma de fogo, a porta do automóvel ficou perfurada por 4
disparos, Archinedes Ginelli

de Almeida mesmo baleado
saiu do automóvel e tentou se
proteger em um salão que estava com a porta aberta, mas
do carro até o abrigo ele foi
novamente atingido e vindo
a falecer dentro do salão, sua
moradora que chegou logo
depois registrou o momento.

contador Júlio Dimitri do Valle Hubner, 39 anos, morreu
num acidente no km 45 da
BR-262, entre Manhuaçu e Realeza, na tarde de
sexta-feira, 11. Segundo as
primeiras informações, durante a chuva desta tarde, o
contador seguia em seu veículo Astra, placa HHJ 3294/
Belo Horizonte, no sentido

Manhuaçu para Realeza,
quando perdeu o controle
da direção e rodou na pista.
O veículo bateu violentamente na frente de um caminhão que vinha no sentido contrário.
Júlio Dimitri morreu na
hora. O motorista do caminhão nada sofreu.
O Corpo de Bombeiros e
a Polícia Rodoviária Federal

estiveram no local tomando
as providências para retirada do corpo, depois da perícia da Polícia Civil.
O trânsito ficou lento no
local até a retirada dos dois
veículos acidentados.
Jailton Pereira / Carlos
Henrique Cruz - portalcaparao@gmail.com - Fotos
Corpo de Bombeiros de
Manhuaçu

Um golpe pelo telefone
mobilizou equipes da Polícia Militar e deixou uma
família apavorada na manhã
de terça-feira, 08, no bairro
Bom Pastor, em Manhuaçu.
Golpistas variaram a forma
de agir para enganar os familiares e tentar conseguir
10 mil reais.
A família saiu de casa logo
cedo e deixou a empregada
e o filho de 12 anos em casa.
Em seguida, o pai do garoto recebeu uma ligação do
telefone 021-9892-4449. Do
outro lado, o homem falava que havia sequestrado
os dois e exigia 10 mil reais
para libertá-los.
Na casa, os familiares notaram que faltava joias e o
telefone estava fora do gan-

cho. Sem notícias, acionaram vizinhos e familiares e
começaram a procurar pelo
garoto e a empregada. Um
policial, sem se identificar,
chegou a atender o golpista
no telefone. O homem falava que estava num bairro de
Manhuaçu.
Pouco tempo depois, um
amigo do adolescente encontrou o garoto no terceiro
andar do Manhuaçu Shopping. Com a informação,
policiais foram até o local.
O jovem e a empregada foram para lá enganados pelo
golpista.
COMO FOI O GOLPE:
Segundo a PM apurou, o
golpista ligou para a casa da
família. Ele colocava uma
jovem gritando no telefone

e dizia que era a filha do
casal.
Depois, ele mandou que
o adolescente e a empregada saíssem de casa, levando
as joias, deixassem o telefone fora do gancho e se escondessem. O tempo todo
ficava ligando dizendo que
estava observando-os e que
não eram para procurarem
a polícia ou a casa de familiares.
Assustados, o jovem e a
empregada se esconderam
no Manhuaçu Shopping.
Na realidade, a polícia
acredita que o golpista fez
eles saírem de casa para parecer um sequestro e, dessa forma, enganar o pai da
criança e conseguir os 10
mil reais.

A polícia chegou e isolou
o local. Archinedes Ginelli
de Almeida é genro de Getúlio Calisto motorista da
prefeitura. Os meliantes
fugiram de moto, tomando
rumo ignorado e por enquanto não sabemos o motivo do crime.

Contador morre em acidente
entre Manhuaçu e Realeza

O

Golpistas ligam para casas em Manhuaçu
forjando falsos sequestros

Com a localização dos
dois, a PM confirmou se
tratar de um golpe. O número de celular usado na
ligação para a casa é o mesmo usado na conversa com
o pai do menino.
SEGUNDA VEZ: No início da tarde, o mesmo golpe foi aplicado na família
de um comerciante morador no bairro Alfa Sul. Eles
também diziam que haviam
sequestrado a filha e os netos dele.
A PM foi informada e
confirmou que era outra
tentativa de golpe. Um dos
familiares chegou a providenciar os 10 mil reais.
Militares conseguiram evitar que ele depositasse o
dinheiro.
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Tri-Objetiva - 31
Celso de Medeiros Costa (*)

“ Houve ilegalidades eleitorais, infelizmente, mas não mensalão”

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

Lula ainda pode ser condenado por improbidade Tá difícil
Extinto na Justiça Federal de Brasília em dezembro por “falta de pressupostos processuais”, o processo de improbidade administrativa contra o ex-presidente Lula pode voltar à
pauta após o recesso do Judiciário, com novo
recurso do Ministério Público Federal. Lula
e o ex-ministro da Previdência, Amir Lando,
são acusados de suposto favorecimento ao
banco BMG no crédito consignado. O ex-presidente poderá
ter seus bens bloqueados para devolver R$9,5 milhões.

Pendurado
A Justiça Federal considerou que Lula não poderia ser acusado após o fim do mandato. O processo está em apenso do
mensalão no STF.

Era do Gelo
Uma remessa simples enviada dos EUA há 20 dias chegou
à Noruega em 7 dias. O destinatário do Brasil mantém esperanças nos Correios.

Sabor exótico
O Brasil ainda vai patentear com a Venezuela a “diplomacia chiclete com banana”: você mastiga, mastiga, mas não
engole a Constituição.

Herança

O senador Pedro Taques (PDT-MT)
defende que o adversário de Renan
Calheiros (PMDB-AL) na disputa a
presidente do Senado seja do próprio PMDB, “em razão da proporcionalidade da Casa”.

Caso médico
Falta Filgastrina para tratamento da hepatite C no Rio,
após a Anvisa suspender uma das marcas. O governo do
Rio não fornece outras e, com tratamento interrompido,
pacientes dão queixa na delegacia.

Briga feita
O PV ameaça campanha contra Henrique Alves (PMDB-RN), candidato ao comando da Câmara, se ele tiver fechado com ruralistas de votar a PEC que atribui ao Congresso
a demarcação de terras indígenas.

Em alta
A popularidade do ministro Joaquim Barbosa é crescente. Desde sua posse na presidência do STF, em novembro,
surgiram páginas nas redes sociais em referência a seu
nome.Só no Facebook, tem umas 50.

Pior que tá, fica

O deputado Giovanni Cherini (PDT-RS) lembra os dezenove anos que a presidenta Dilma passou no PDT e garante: “Ela continua Brizolista”.

O deputado Antonio Andrade (PMDB) critica o governo
de Minas por não ter “feito quase nada” para evitar tragédias com a chuva este ano. “Só resta pedir a São Pedro para
chover, só que devagarinho”.

‘Mega’ antecipada na internet ainda intriga

Povo esquisito

Persistem as “coincidências” na divulgação da cidade vencedora da Mega Sena da Virada, 16 dias antes no Orkut por
suposto parente de um diretor da Caixa. Logo após a confirmação do sorteio de Aparecida de Goiânia (GO), o site
especializado apostebem.com.br tirou do ar a informação de
que a cidade ganhou a Mega em 2007, e que três cidades
goianas levaram a bolada entre agosto e dezembro de 2012.

Feliz o país que pode adiar a votação do Orçamento de
2013. Os congressistas americanos passaram as Festas em
Washington discutindo o “abismo fiscal” com Obama. Esses americanos...

Caixa de surpresas
A Caixa nega possibilidade de manipulação dos sorteios,
mas mantém a exigência de não revelar o nome de vencedor, “por segurança”.

O olho do dono...

Santo de casa
Na ditadura tínhamos o “milagre econômico”. Agora esperamos o “milagre da economia”.

Poder sem Pudor

Pistolão no PT

Após deixar a prefeitura de São Paulo, Gilberto Kassab
planeja sair em turnê pelo país como presidente do PSD.

Lenda urbana
A Justiça da Venezuela deu sobrevida a Hugo Chávez,
transferindo-o da UTI para a recém-criada UPI: Unidade
de Presidência Intensiva.

Naufrágio
A Marinha não informou à coluna se é dela a lancha “Amazônia Azul” – uma Intermarine Azimuth de R$6 milhões,
descaracterizada, que Dilma usou em passeio com dois governadores durante as férias na Bahia.

Programão
O subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da
Receita, Ernani Checcucci, podia poupar-se o “sacrifício”
de viajar ao Azerbaijão para discutir “cooperação”. A embaixada do Brasil dá conta do recado.

O então ministro do Planejamento, Guilherme Dias, surpreendia assessores pela paciência e simplicidade no relacionamento com o cidadão comum. Certa vez, recebeu carta desaforada de um servidor, simpatizante do PT, e não só a respondeu,
espantando o missivista, como resolveu o problema relatado.
Em outra carta, dessa vez amável, o servidor federal agradeceu
as providências e avisou:
– Vou pedir ao Lula para manter o senhor no ministério.
Assim o ministro ganhou o seu primeiro “pistolão” no PT.

Últimos respingos e
Pingos primeiros.

1- Por quê livros não dei?
2- Por quê do melhor não falei??
3- Por quê disso tudo não expliquei???

1 - Bibliografia § Não presenteei livro
ao meu primogênito por quê ela já avisara
algo à sua mãe, que ele gosta de livro só de um tipo. E
não estou animado a comprar do estilo que ele gosta.
Prefiro nem dizer a categoria. Respeito seu gosto. Estranho é gostar só dum jeito, e comprar e ler, e pegar
emprestado só dele. Minha filha não recebeu tal presente
por quê ela está lendo mais os calhamaços de Medicina, e ai fica difícil comprar. Se para o primogênito não
me animei a comprar, para a ultimogênita achei difícil e
perigoso, pois posso comprar o livro que está indo para
o Sul, quando o Norte dela é outro. Até que para ela eu
poderia comprar a tradução em paráfrase da Bíblia “A
Mensagem”, do Dr. (Ah! Há esquecimento no momento
do nome e sobrenome do tradutor!!!...)...
2 - Radiografia – § Uma radiografia
da Bíblia mostra que ela faz a verdadeira radiografia do ser humano. E, nesta,
se vê que o homem perdeu a condição
de filho de Deus, tendo sido expulso do
jardim do Éden, não podendo para lá ele voltar, cercado por anjos com espadas muito brilhantes, e girando...
Não se pode nem agüentar olhar para o brilho da espada, que chega quase a cegar, e, se for tentar passar, fica
sem o pescoço e sem vida, enfim, não se consegue votar
para lá! E nem pode chegar ao céu, por si só!! O homem
perdeu a condição de filho, e Cristo Se tornou o Filho
Unigênito ou Único. É claro que primogênito ou filho
primeiro não pode voltar a ser unigênito ou filho único, mas unigênito pode vir a ser primogênito. Por isso,
para abrir o maior e MELHOR programa de adoção no
mundo, Cristo, Unigênito, tornou-Se Primogênito, pra
que nós nos tornássemos filhos adotivos ou por adoção.
Cristo, o Unigênito (Jo 3.16), que veio a ser o Primogênito (Cl 1.15b), ensinou como nós podemos nos tornar
filhos adotivos (Jo 1.11-13). O apóstolo Paulo, na sua
maior e uma das mais profundas epístolas – aos Romanos –, mostra que o judeu pecou ou está sem Deus – até
o judeu que era da religião de Deus! –, e os gentios ou as
gentinhas (no sentido religioso!!) que não são judeus!!
Enfim, todos!!! Em Rm 8.14-16, ele mostra que os regenerados (ou que receberam o novo nascimento) pelo Espírito Santo, que responderam arrependendo-se/crendo/
obedecendo em conversão, sim, Paulo mostra que esses
são filhos de Deus. E, tendo recebido a Cristo como Caminho Verdadeiro de Vida, como pode ser traduzido Jo
14.6, chegam a Deus, logo, aos céus. A radiografia da
Bíblia veio logo com a receita! – Aproveitem-na!!!
3 - Fotografia – § Muitos querem
ficar bem na fita e na foto, mas, fazem parte da multidão do lado atual
que nega a Cristo, não da futura que
não o negou – “numerosa multidão” (Ap 19.1) –, que
pode receber o negador de hoje, se ele receber a Cristo.
Jesus disse que não adianta ganhar o mundo inteiro, e
perder a alma (Mt 16.26a), ou a Salvação, os Céus ou a
Vida Eterna ou sem fim.
Podemos ficar bem na fita e na foto, com toda certeza.
(Jo 5.24;1 Jo5.11-13). E “que dará o homem em troca da
sua alma?” (Mt 16.26b) – Ela é o maior bem, e merece o
melhor lugar, os Céus!!!... Você já pensou nisso? – Pense, pois é a cousa mais importante da vida! – preparar-se
para a Vida Eterna!!!
1- Livro é uma cousa boa!
2- A Salvação é como que uma coroa!!
3- Ou seja, como o maior-MELHOR prêmio pra pessoa!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia
e pós em História Eclesiástica.
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ENTRETENIMENTO
O AVÔ E A AVÓ...
A avó e o avô foram fazer uma visita
ao seu filho, nora e netos e resolveram
passar uma noite por lá.
Quando o avô encontrou no banheiro
uma caixa de Viagra ele perguntou ao
filho: posso usar uma dessas pilulas?
E o filho respondeu: Eu creio que
não deve tomar papai, são muito fortes e
muito caras.
E quanto custa? perguntou o pai ao
filho.
“R$ 20 por pílula”, respondeu o filho.
“Não importa” disse o pai, insisto que
eu quero provar.
Amanhã pela manhã, te deixo o dinheiro debaixo do travesseiro.
No dia seguinte, perto do meio dia
o filho encontrou R$ 220 em baixo do
travesseiro.
Telefonou para o pai e disse: Eu falei
que cada pílula custava R$ 20, e não R$
220 papai.
Eu entendi respondeu o pai, os R$ 200
quem colocou foi sua mãe.

O locutor
Concurso para locutor de rádio, chega
um cara para se inscrever:
- Como é o nome do senhor?
- A-a-a-anto-tonio da Si-silva.
- Desculpe meu amigo, mas não aceitamos inscriçao de gagos.
- Gago coisa nenhuma. Gago era meu
pai e burro era o seu Manuel do cartório
que me registrou com esse nome!

CURIOSIDADES
batatas chips: Quem não ama batata
chips (Potato Chips)? E se hoje você pode se
deliciar com elas a culpa é do chef George Crum.
George Crum criou o salgadinho mais famoso
do mundo em 1853 em um Resort em Saratoga
Springs - Nova York.
De saco cheio com um cliente que pedia e
devolvia suas batatas fritas repetidas vezes,
reclamando que não estavam crocantes, muito
grossas e muito gordurosas; George Crum resolveu fatiar as batatas o mais fino que pudera
e fritá-los em gordura quente e depois cobri-las
com sal e o apelidou de “Saratoga Chips”.
O cliente finalmente aprovou a receita e rapidamente “Saratoga chips” se tornou um artigo
popular no resort e rapidamente ficou conhecido
em outros lugares.
O salgadinho foi produzido em escala para o
consumo doméstico, porém a forma de armazenamento deixou o produto não viável. Eles eram
armazenados em barris ou em latas.
A história começou a mudar no ano de 1920,
quando Laura Scudder inventou o saco vedado
que conseguiu manter assim os chips frescos
por mais tempo.
Hoje em dia os salgadinhos são empacotados
em sacos de plástico ou alumínio e possuem
uma variedade enorme de sabores e é sucesso
em todo o mundo.

Áries - 21/3 a 20/4 - Ariana, como
você é sortuda. Neste mês os
ventos continuam a seu favor e os
astros também. Se você não está
namorando, prepare-se para um
romance que deve pintar.
Touro - 21/4 a 20/5 - Taurina,
agora sim, devem acontecer aquelas coisas boas que você estava
esperando há tanto tempo. A fase
do baixo-astral já ficou para trás e
os problemas também.
Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Saia de
cima do muro, geminiana. Não
tenha medo de dar sua opinião
nem de batalhar pelo que você
quer. Com certeza você conseguirá
transmitir sua mensagem.
Câncer - 21/6 a 22/7 - Que você
é calma a gente já sabe. Mas
também não precisa ficar engolindo sapos e mastigando aranhas!
Cuidado para não ser passada
para trás por alguém que se diz
sua amiga.

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

HORÓSCOPO

Leão - 23/7 a 22/8 - OK! Ninguém
gosta de ser magoado, mas isso
faz parte da vida. Agora é levantar
o astral e levar a vida adiante. Os
astros não irão te abandonar, não.

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9 - Não diga
que você está com ciúmes. Vá com
calma, esse negócio de não deixar
o gatinho olhar para os lados pode
acabar na maior confusão.
Libra - 23/9 a 22/10 - Você terá
chances de conhecer gente nova,
interessante e que logo poderá
fazer parte da sua vida. Mantenha
sempre o seu coração aberto.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Evite
gastos desnecessários. Economize
para nas festas de fim de ano não
ficar apenas assistindo os outros
se divertirem.
Sagitário - 22/11 a 21/12 - Você
adora uma encrenca! Cuidado com
planos mirabolantes! Logo aparecerá uma nova paixão em sua vida.
Capricórnio - 22/12 a 20/1 - Novembro será fantástico para você.
Pode jogar o seu charme à vontade... As discussões em casa que
estavam te chateando tanto vão
diminuir.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Aventuras é o que não irão faltar para os
aquarianos nos próximos 20 dias,
e em todos os setores! Espere por
boas notícias em casa.
Peixes - 20/2 a 20/3 - Os piscianos devem aumentar um pouquinho a sua autoestima. Sim, as
pessoas gostam de você. Não duvide disso. Na escola e no trabalho,
mostre-se mais solidário.
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José de Abreu foi
destaque nesta semana
Que José de Abreu é um
grande ator, ninguém pode
negar. O artista teve um
importante papel na dramaturgia brasileira, tendo
interpretado personagens
marcantes desde 1980,
quando iniciou sua carreira.
Porém, foi em “Avenida
Brasil” que Abreu teve a
consagração máxima de
sua profissão. Na trama,
assinada por João Emanuel Carneiro, o ator interpretou Nilo, um homem
amargurado que foi parar no lixão. Nilo era peça
importante da trama ágil e fez sucesso logo de cara.
Não por seu carisma, mas sim por seu visual. Abreu
deixou a barba crescer e, com a caracterização, ficou
assustador. Seu personagem, aliás, causou poucas e
boas para a protagonista Nina [Débora Falabella],
que desejava vingança contra todos que lhe fizeram
mal.
“Avenida Brasil” marcou a dramaturgia brasileira,
revolucionou a forma de fazer novelas e elevou o
status de seu elenco, principalmente dos personagens
mais marcantes, como era o caso de Abreu.

Ex-contadores de Rihanna
ganham na Justiça direito de ter
mãe da popstar como
testemunha em ação contra cantora
A batalha judicial de
Rihanna com seus ex-contadores continua. Agora,
a firma de contabilidade
tanto fez que conseguiu
envolver a mãe da estrela, Monica, ao caso, o que
deixou a popstar furiosa.
De acordo com o site
“TMZ”, os profissionais
queriam entrevistar diversas pessoas relacionadas
ao caso. Na lista estavam
gestores de turismo, advogados, agentes imobiliários e a mãe de Rihanna.
A firma alega que a empresa de Monica tinha conhecimento das transações
que eram feitas com o dinheiro da estrela pop e que
ela havia assinado o contrato da cantora com a firma,
uma vez que a artista era menor de idade na época.
Os representantes dos contadores, então, decidiram
viajar até Barbados, onde Monica vive, para conversar pessoalmente com ela a esse respeito.
Revoltada com a hipótese, Rihanna pediu a um juiz
uma liminar impedindo que isso ocorresse. Ela alegou que a atitude se tratava de “assédio e um fardo
inconveniente” para sua família.
Para infelicidade da cantora, no entanto, o juiz negou seu pedido. Agora, a empresa está liberada para
entrar em contato com sua mãe.
Para quem não sabe, Rihanna processou sua ex-firma de contabilidade, alegando que seu dinheiro
estava sendo mal administrado e que os profissionais
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teriam levado 22% a mais da comissão combinada. [cerca de R$ 183 mil], foi dada à cantora em dezemPorém, os empresários estão convencidos de que não bro de 2011, quando o casal ficou noivo em Las Vegas. Na última sexta-feira (11), Britney comunicou
fizeram nada de errado.
oficialmente o rompimento. “Jason e eu decidimos
nosso noivado. Eu sempre vou adorá-lo e
Polêmica! Val Marchiori alfineta terminar
nós continuaremos amigos”, disse em carta publicada pelo “TMZ”.
Andréa de Nóbrega
Sempre sem papas na
língua, Val Marchiori tem
um novo alvo: Andréa de
Nóbrega. A socialite resolveu alfinetar a companheira do reality “Mulheres Ricas”, que afirmou
receber uma pensão mensal de R$ 12 mil.
“As participantes não
têm nada de ricas. A Andréa de Nóbrega podia
explicar como é possível
ser rica no Brasil com R$
12 mil por mês. Ela se vira para pagar tudo, como
mãe e mulher independente, e ainda tem uma vida de
rica?”, provocou em seu blog oficial.
Val foi além e chegou a criticar o estilo de vida da
ex-mulher de Carlos Alberto de Nóbrega. “Deve ser
por isso que ela chama Valentino de ’Valentin’: o máximo que ela conseguiu comprar em uma lojinha de
bairro em Alphaville.”

Marco Pigossi revela
que está solteiro
Escalado para dar vida
ao protagonista de “Sangue Bom”, próxima trama
das 19h, Marco Pigossi
revelou estar completamente focado no trabalho.
“Agora estou solteiro e
acho que ficarei assim por
um bom tempo.”
O ator ainda adiantou
detalhes do papel no folhetim global. “Vou interpretar um florista, então
estou fazendo laboratório
em Holambra [interior de São Paulo]. Não tenho muito contato com esse universo, exceto o fato de que
minha mãe tinha um orquidário, mas também não é
nada muito fora da minha realidade.”
Além de Pigossi, Sophie Charlotte foi confirmada
na trama. A atriz será par romântico do moço na trama.

Britney Spears devolve anel de
noivado a Jason Trawick
Após o anúncio
do fim de seu relacionamento de
três anos com Jason Trawick, Britney Spears resolveu devolver seu
anel de noivado ao
moço.
A joia, avaliada
em US$ 90 mil

Lady Gaga responde às
acusações de Sharon Osbourne
Mais um capítulo da
briga entre Lady Gaga e
Kelly Osbourne! Após
Sharon Osbourne tomar
as dores da filha e acusar a
popstar de ser “hipócrita”,
a “Mamãe Monstro” resolveu rebater as acusações.
“O ‘mundo real’ pode
ser cruel, mas por que
não tentar transformá-lo
em um lugar melhor? Sou
uma ativista. Ninguém leva a sério os adolescentes,
mas eu levo. Minha carta para Kelly Osbourne foi
aberta porque suas acusações de cyberbullying foram
públicas e, como uma ativista, sou obrigada a me envolver”, declarou em sua página oficial do Facebook.
Na última semana, Sharon acusou Gaga de não intervir nas atitudes de seus fãs, que chegam a ameaçar
Kelly e algumas cantoras pop.
“Você fala ‘todos os dias, através da minha música
e voz pública, eu escolho ser positiva e trabalhar por
um mundo mais amável’. Bem, isso, obviamente, não
está traduzindo quem são seus fãs. Uma grande parte
deles não só infernizam Kelly, mas também outros
artistas, como Madonna, Adele e Rihanna. Concluindo, pare de usar peles, pare de fazer publicidade e
pare de deixar seus fãs menosprezarem, não apenas
a Kelly, mas todas as celebridades. Apenas uma palavra sua iria parar todas essas ameaças terríveis dos
seus ‘monstrinhos’”, declarou a produtora em uma
carta publicada pelo “TMZ”.

Dominguinhos é
transferido para São Paulo a
pedido de familiares
A pedido dos familiares,
Dominguinhos foi transferido do Hospital Santa
Joana, em Recife, para o
Hospital Sírio Libanês,
em São Paulo, na manhã
de domingo (13).
O quadro do sanfoneiro está evoluindo satisfatoriamente, segundo o
boletim médico divulgado. “Seu quadro clínico
encontrava-se estável, semelhante aos dias anteriores, com a infecção controlada, em ventilação mecânica; fez hemodiálise ontem
sem intercorrências. Permanecem o marca-passo e
as medicações para a arritmia. A partir de agora seu
tratamento será coordenado pela oncologista que o
acompanha desde o diagnóstico do tumor pulmonar,
há seis anos.” Dominguinhos deu entrada no hospital
no dia 17 de dezembro, por conta de infecção respiratória e arritmia cardíaca.
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