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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

O governo de Nailton na ótica do
Praça 5 – hhtp://www.praca5.com

Caros confabulistas,

TERÇA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 2013
Nossa amada República iniciou 2013 vivendo a esperança de dias menos corruptos,
menos incompetente e menos omissa. A sociedade em seu direito democrático votou e
num gesto claro manifestou seu desejo de
renovação nas urnas, dando ao Sr. Nailton e
a 11 novos vereadores e 4 reeleitos o poder
para a transformação desejada por nossa sofrida, mas amada Manhuaçu.
Mas eis que num prazo extremamente
curto, a insatisfação de alguns aliados políticos do prefeito e principalmente de parte
da opinião pública diante de alguns fatos
começa a levantar desconfiança e também
a criar dúvidas do que teremos pelos próximos 4 anos.

PÁGINA 3

Distribuição gratuita

Vereadores de Manhuaçu
iniciam nova legislatura

Vice-presidente Sgt. Anízio Gonçalves de Souza, Presidente
Maurício de Oliveira Júnior, 1º Secretário Eli de Abreu Gomes

Nailton recebendo as chaves da prefeitura do
ex-prefeito Adejair Barros

Prefeito Lúcio
Sebastião dos Santos
(Lucinho do Ozair)
decreta situação de
emergência
PÁGINA 5

Prefeito José
Maroca
fala como
recebeu a
prefeitura
PÁGINA 6

PÁGINAS 8 e 9
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EDITORIAL

Prefeitos que abusaram da LRF
podem ir para a cadeia

Infelizmente parece que os políticos de nosso país não dão bola para a
Lei de Responsabilidade Fiscal, a impunidade faz crescer a cada gestão o
número de prefeitos que abusam da Lei, os munícipes ficam a mercê de
maldosos e incompetentes gestores que só pensam em levar vantagens em
tudo e a cada eleição ao invés de diminuir, aumentam o número de prefeitos
que passam a prefeitura em desacordo com a lei. Leia na página 3 detalhes
da legislação federal. Para todo lugar que se vá encontram um prefeito reclamando da péssima desorganização e sucateamento da máquina pública que
receberam, muitos ate hoje não sabem o montante da dívida, não tiveram
acesso ao orçamento, não sabem quantos funcionários existem, e nem sabem
do patrimônio da prefeitura. Em um total desrespeito ao povo, ex-prefeitos
que perderam a eleição tiveram tempo de sobra para fazer um desmonte, em
algumas cidades houve sabotagem com a contabilidade documentos irregulares, folha de pagamentos que ninguém entende. Outras cidades o último
dia foi para fazer pagamentos aos compadres e parceiros usando o dinheiro
sem responsabilidade para ganhar vantagens em detrimento de causas mais
justas como pagar funcionários e cuidar da saúde. Em municípios menores
onde a prefeitura é a maior empregadora o comércio passa por dificuldades
por atrasos nos pagamentos dos funcionários. O Brasil regride em alguns
setores, e a política é uma delas, as bandalheiras é de tamanha proporção
que há brasileiros com saudades do governo militar, onde não havia tanta
corrupção. “Onde foi parar a Lei de Responsabilidade Fiscal?” Porque nada
é feito para dar um basta, a grande maioria dos prefeitos que entram não estão
nem aí para apurar os abusos, se houvesse auditorias sérias e punições para os
maus administradores, teríamos melhores cidadãos ingressando na política,
hoje quase ninguém quer participar da política e aí sobram candidatos com
aquele pensamento “Farinha Pouca Meu Pirão Primeiro”. Onde tem poder
tem há também homens mal intencionados querendo chegar lá, no executivo,
judiciário, legislativo, imprensa e nas organizações religiosas. A sociedade
deve ficar vigilante e o pior é quando se organizam uma ou mais entidades
com pensamento de lesar o contribuinte e usar o poder para si e sua família.
Não podemos em sã consciência imaginar uma cidade polo com mais de
135 anos vivendo na precariedade como Manhuaçu, não tem uma sede que
comporte a Manhuaçu de hoje, aqui quase todas as secretarias e algumas
escolas os prédios são precários e alugados com altíssimos valores. Desde sua
emancipação terrenos ela teve de sobra para se fazerem Próprios Municipais,
não são feitos por quê? Ou não fizeram por quê? Alguma coisa errada tem
aí, pois uma casa que você aluga aqui em Manhuaçu ou em qualquer outra
cidade por um valor tenha certeza a prefeitura paga até duas ou três vezes mais.
Há prefeitos que até usa empregar dois por um, ou seja, um recebe e divide
seu salário com seu parceiro, é a maneira de beneficiar um maior número de
correligionários. Uma das piores coisas feitas no Brasil foi a reeleição e outra
é o prefeito que perde continuar no cargo por mais alguns meses, com tempo
para deixar a prefeitura no caos. Em Rio Casca até no último dia o prefeito
usou para fazer um montão de pagamentos numa clara intenção de deixar
os cofres vazios, veja na página 3 documento que prova que no último dia
ele devolveu R$ 503 mil reais que estava depositado na conta da prefeitura
na Caixa Econômica Federal para a compra de uma patrola. Em Lajinha o
prefeito pagou só os mais chegados enxugando também o cofre da prefeitura e
deixando uma dívida enorme e obras inacabadas sem o devido porte financeiro
segundo alguns vereadores e advogados dificilmente esse prefeito escapará da
prisão, além de multas e devolução de dinheiro público conforme determina a
Lei de Responsabilidade Fiscal, o atual prefeito Lucinho encontrou um caos,
não teve alternativa e decretou estado de emergência por 90 dias, os principais
problemas apontados por Lucinho do Ozair: a falta da transição e de informações sobre a situação da prefeitura; a falta de contratos para aquisição de
medicamentos, combustíveis, merenda escolar, transporte escolar, coleta de
lixo e limpeza urbana; a frota de veículos praticamente sucateada e precisando
de manutenção e o pagamento atrasado dos funcionários públicos. Muitos que
votaram na continuidade do governo de Lajinha se sentem arrependidos, na
verdade o povo de Lajinha não merecia uma administração tão ruim como
foi esta de Tião Moreira, dificilmente o povo vai esquecer. Para tomar maior
conhecimento leia o decreto do atual prefeito na página 5.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas
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”.

O novo governo na ótica do Praça 5 – hhtp://www.praca5.com
Caros confabulistas,
TERÇA-FEIRA,
8 DE JANEIRO DE 2013

N

ossa amada República iniciou 2013
vivendo a esperança de dias menos
corruptos, menos incompetente e
menos omissa. A sociedade em seu direito
democrático votou e num gesto claro manifestou seu desejo de renovação nas urnas,
dando ao Sr. Nailton e a 11 novos vereadores e 4 reeleitos o poder para a transformação desejada por nossa sofrida, mas amada
Manhuaçu.
Mas eis que num prazo extremamente
curto, a insatisfação de alguns aliados políticos do prefeito e principalmente de parte
da opinião pública diante de alguns fatos
começa a levantar desconfiança e também
a criar dúvidas do que teremos pelos próximos 4 anos.

Abaixo, algumas observações
a serem avaliadas:
TRIBUNA DO LESTE: O jornal que
durante décadas teve suas páginas sempre
dirigidas aos interesses do governo municipal e sempre foi colocado pela oposição
como um dos responsáveis por grande parte das mazelas de nossos governantes por
publicar somente o que era interessante ser
publicado já ganhou espaço no “NOVO
governo”. A mesma oposição que gritava
contra a prefeitura por manter funcionários
ligados a tal meio de comunicação entre outros argumentos mais contra tal jornal, já faz
igual.
Pois bem, na primeira edição do novo
ano, o dito jornal de número 2165 (06/01/13
páginas 16 e 17), dedicou ao “NOVO governo” o mesmo tratamento dedicado a
governos anteriores, escrito e assinado por
um jornalista, aliado político e também funcionário de tal entidade. Portanto, mantendo
os mesmos procedimentos praticados pelos
políticos anteriores.
Em determinado trecho da matéria escrita
e elaborada pelo jornalista e assessor do Sr.
“novo” Prefeito, a chapa derrotada na eleição da Câmara Municipal é colocada como
“grupo ligado ao passado”. Caro assessor e
jornalista do “novo” governo, é direito de
qualquer vereador ser candidato a presidente daquela casa, e no mais, o tempo vai passando e os lados vão mudando para melhor
ou para pior. Portanto suas palavras podem
criar situações constrangedoras para futuras
votações naquela casa.
Foi citado também o Momento de Fé, em
que vários políticos eleitos se ajoelharam
em praça pública para receber as bênçãos
das autoridades religiosas presentes no
evento. Fica aqui o meu conselho de cristão:
Ajoelhou tem que rezar, aliás, ajoelhou tem
que orar... Deus é testemunha de tudo.
Como podemos ver, nosso dileto semanal continua o mesmo. Em momento algum
esse informativo questionou o Sr, Nailton
quais são seus projetos para os próximos

6 meses ou 1 ano de governo? Que projeto concreto ele e sua equipe já elaboraram
para nossa cidade? O tempo dirá a que veio
o “NOVO governo”.
SECRETARIADO: Também nesta mesma edição de nosso semanário, foram publicados os nomes de parte da equipe e secretários que irão compor o “NOVO governo”.
Abaixo uma breve avaliação de nosso blog:
Irmão Macilon Breder: Cidadão de boa
índole e boa família (esse é Breder bão), conhecido em nossa cidade e com um grande
desafio na secretaria de Ação Social. Vai
pegar uma bomba, sua falta de experiência
com a pasta e o compromisso firmado e não
cumprido pelo Sr. Prefeito com os profissionais em indicar um técnico já estão trazendo
um mal estar no meio.
João Amâncio: Petista profissional. Foi
vereador e seu maior cargo foi o de vice-prefeito na chapa encabeçada pelo ex-prefeito renunciante Sr. Sergio Breder. João
Amâncio como bom Petista e discípulo do
ex-presidente Lula, também não viu e nem
sabia de nada que acontecia naquela bela
gestão do então prefeito. Ótimo nome para
guardar os segredos do Gabinete.
Irmão Wellen Mendonça: Esse ninguém
sabe, ninguém viu. Dizem que foi vereador em Guaçuí, é irmão fiel e tem a grande
missão de acabar com a máfia instalada no
SAMAL. Providências precisam ser tomadas urgentemente... Guaçuí (ES)???? Tem
ninguém aqui não????
Irmão Antônio de Carvalho: Será o
Procurador do Município, cargo importante
que sempre chamou muita atenção do Ministério Público nos últimos anos em nossa
amada terra. Também já encaixou seu filho
e advogado numa assessoria jurídica da Prefeitura. Estamos de olho!!!!
Irmão Eduardo Heringer: Esse então
é irmão mesmo, tanto na religião como de
sangue. Não há registros de serviços prestados pelo irmão Eduardo em nossa sociedade, muito menos nas áreas de Indústria,
Comércio ou Agricultura. Além do mais fica
muito feio para um prefeito, que foi eleito
defendendo a ética e a moral, criticando
tudo e todos como se fosse o mais puro
dos mortais e logo em seu primeiro ato nomeia um parente. A lei permite sim que um
parente ocupe um cargo de confiança, mas
nem tudo que é LEGAL, quer dizer que seja
MORAL!!!!
Dr. Fábio Soares: Conhecedor da política Municipal, já esteve em todos os lados
de nossa política ética e moral. Homem com
“inúmeros” serviços prestados para nossa
sociedade, teve seu ápice administrativo
quando ocupou a secretaria de Agricultura,
Indústria e comércio (agora é do irmão) de
nossa cidade na gestão do Sr. Sérgio Breder. Homem de confiança daquele prefeito
e competência ilustre foi sempre fiel e esteve ao seu lado do chefe maior durante toda
sua gestão (2005/2008), e depois, por motivos ainda guardados a 7 chaves, se afastou.
Esse eu quero ver!!!!
Irmã Gelvania Câmara, estará à frente
da secretaria de Educação. Segundo assessores, tem vasta experiência em gestão edu-

cacional e pessoa de confiança do prefeito.
Desconhecida pelo corpo de educadores e
funcionários da rede de educação de nosso
município terá grandes desafios. Essa a gente nunca ouviu falar, vamos aguardar!!!!
E quem salvará nossas crianças?????
João Batista Hott: Grande liderança política é servidor público exemplar. Sempre
trabalhando e prestando grandes serviços em
vários setores da prefeitura, carrega a admiração e o respeito dos colegas servidores e
todos os chefes pelos quais foi liderado. Traz
consigo a simpatia e sempre uma palavra
amiga. Homem agora de confiança do Sr.
Prefeito estará à frente do PROCON. Esperava mais de seu chefe, mas ainda da tempo...
Senise Rocha: Discípulo de Geraldo
Dângelo, funcionário da Tribuna do Leste
e Rádio Manhuaçu. Tem grande conhecimento em matérias sobre prefeituras, tendo
prestado grandes serviços em várias cidades
nos últimos anos. Tem grande experiência
com a imprensa local.
Outros nomes ainda não confirmados vamos divulgar nos próximos dias. Temos
ainda o vice-prefeito Dr. Gulivert, que assumiu a pasta da Saúde provisoriamente. O
Dr. Alex Barbosa como subprocurador do
município e o nosso amigo SJ de Moraes
na Cultura. Homens bons, mas que terão o
desafio de provar a que vieram nesta gestão.
O Praça 5 deseja às novas lideranças e
aos novos escolhidos boa sorte, mas deixa
bem claro que qualquer deslize não ficará
sem comentários.
SALMO 40.4
Bem-aventurado o homem que põe no SENHOR a sua confiança, e que não respeita os
soberbos nem os que se desviam para a mentira.

*Grifo nosso. O grande erro do prefeito
e do presidente da Câmara de Manhuaçu
é ter uma assessoria ligada a um órgão de
imprensa, e só presta serviço ao seu jornal.
Veja bem em qualquer município sério os
assessores de imprensa trabalham para informar a imprensa, mas aqui em Manhuaçu
o Jornal Tribuna do Leste sempre é privilegiado seus funcionários trabalham também
na prefeitura e Câmara e as notícias são
passada só para o seu órgão de imprensa e
assim nós estamos sofrendo a mais de 10
anos com esta nefasta maneira de governar.
O prefeito recebe uma visita e nós não sabemos, a cobertura é feita pelo próprio assessor que recebem salários dos dois lados.
Veja o jornal Tribuna desta semana, matéria da Câmara assinada pelo assessor e da
prefeitura do mesmo modo assinada pelo
assessor. Uma pergunta ao novo Padre Aureliano de Moura Lima Diretor do Tribuna
do Leste e ao Prefeito Presbítero da Igreja
Presbiteriana. Os Senhores que pregam a
justiça. É justo os assessores receberem salários pagos pelos contribuintes e atender só
um órgão de imprensa?
Hebreus 10
38 Mas o meu JUSTO VIVERÁ PELA
FÉ. E, se retroceder, não me agradarei dele.
O termo destacado acima aparece em pelo
menos mais três trechos das escrituras (Romanos 1:17, Habacuque 2:4, Gálatas 3:11),
e em todos eles, aparece sempre como uma
afirmação e nunca como indagação. O autor
não demonstra dúvida no que está falando.
Ele está dizendo que aquele que um dia já foi
justificado por Cristo, tem um novo modo de
viver, que é pela fé.

Membro da Executiva e Tesoureiro Nacional do PSDC, Eduardo Ferreira, Vereadora Aponísia,
Vereador Gilsinho, Presidente do PSDC Municipal Dionízio e vereador Juninho Linhares

Câmara Municipal de Manhuaçu

Quem assistiu gostou da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Manhuaçu,
Maurício Júnior é um novato tanto na vereança quanto no exercício de presidir, ele terá
de assimilar as duas coisas ao mesmo tempo,
mas aí entra a capacidade intelectual como
advogado tornando-se mais fácil. Maurício

pelo que tem demonstrado não tem vocação
para se corromper e a transparência é a melhor arma de defesa do político, mas estamos
apenas começando necessitamos de um tempo. Este jornal estará de olho para levar para
seus leitores a verdade se realmente às práticas de irregularidades vão acabar.
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Para alguns juristas ex-prefeito pode ser preso

O prefeito de Lajinha (LÚCIO SEBASTIÃO DOS
SANTOS) decretou estado de
Emergência e dizem que a casa
foi encontrada em péssimas
condições em todos os aspectos, rombo financeiro, dívidas
com fornecedores, dívidas com
os funcionários públicos que
deram seu suor para limpar as
ruas e todos os demais serviços
cumprindo rigorosamente a
tarefa para qual foram contratados, “isso é o que deixa agente
triste trabalhar e não receber o
dinheiro que é para alimentar
nossa família. Fiquei sabendo
que o salário do prefeito dá para
pagar 30 varredores de rua, fora
a mordomia. Será que o seu salário ficou em dia”? Disse um
varredor de rua, segundo os
novos administradores tiveram
que limpar a casa e organizar-se em um ambiente limpo e
melhor, para tanto todo o prédio
passou por uma limpeza geral e
pintura.
O que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal (Entenda a
LRF) 03/05/2012
A Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), oficialmente Lei
Complementar nº 101, é uma
lei brasileira que tenta impor o
controle dos gastos de estados

e municípios, condicionado à
capacidade de arrecadação de
tributos.
A lei obriga que as finanças
sejam apresentadas detalhadamente ao Tribunal de Contas
(da União, do Estado ou dos
Municípios).
Embora seja o Poder Executivo o principal agente responsável pelas finanças públicas
e, por isso, o foco da Lei de
Responsabilidade Fiscal, os
Poderes Legislativo e Judiciário
também são submetidos à referida norma.
A lei inova a Contabilidade
pública e a execução do Orçamento público à medida que
introduz diversos limites de gastos (procedimento conhecido
como Gestão Administrativa),
seja para as despesas do exercício (contingenciamento, limitação de empenhos), seja para o
grau de endividamento.
Criado durante o governo de
Fernando Henrique Cardoso, a
LRF provocou uma mudança
substancial na maneira como é
conduzida a gestão financeira
dos três níveis de governo.
Tornou-se preciso saber planejar o que deverá ser executado, pois além da execução
devem-se controlar os custos

envolvidos, cumprindo o programado dentro do custo previsto.
Sua criação fez parte do esforço em reformas do estado
promovido pelo governo federal para estabilizar a economia
brasileira a partir do Plano Real.
Na imagem, é possível entender melhor o que a lei permite.
NA CBN MÍRIAN LEITÃO
BNDES comete, de novo, o
mesmo erro. Agora, com o leite
Mais uma vez, o BNDES cometeu o mesmo erro em relação
à criação de “campeões nacionais”. Desta vez, foi com o leite,
como mostra matéria de hoje do
jornal “Valor Econômico”.
Essa política não deu certo
nos anos 70, vários “campeões
nacionais” daquela época estão
hoje no cemitério de empresas;
já seus donos permaneceram
ricos.
No fim de 2010, o BNDES
anunciou que viraria sócio da
LBR - Lácteos Brasil, que seria uma gigante dos laticínios, a
partir da fusão entre Bom Gosto
e Leitbom.
O banco colocou R$ 700 milhões, sendo R$ 450 milhões
em capital e R$ 250 milhões
com lançamento de dêbentures. Agora, o grupo está com

dificuldade, já suspendeu cinco marcas, fechou 11 fábricas.
E, segundo o Valor, o BNDES
deve optar por uma baixa contábil de R$ 700 milhões, ou seja,
ele tem alguma esperança de
recuperar parte desse dinheiro.
O BNDES, como faz sempre, preferiu não falar. Por ser
um banco público, financiado
com impostos e endividamento coletivo é obrigado a prestar
esclarecimentos sobre suas decisões.
Na área da carne, aconteceu
a mesma coisa. Tentou juntar
frigoríficos, mas teve várias perdas. O JBS é o maior frigorífico
do mundo, mas já deu muito
prejuízo. O caso da Bertin, que
tinha conhecimento em pecuária, foi pior. Ela decidiu entrar
no setor de energia, mas não
conseguiu entregar as termelétricas.
Com essa visão de criar
campeões, o Estado, quando
acha que sozinho consegue
comandar a economia, produz
prejuízo aos contribuintes, que
financiam o banco, e distorções
na economia.
Estamos diante de mais um
prejuízo do BNDES. O banco
continua reproduzindo os mesmos erros.

Walter Orthmann é o brasileiro com maior tempo em
atividade na mesma empresa.
Os 75 anos de serviço serão
celebrados nesta quinta-feira,
na RenauxView, de Brusque
- SC.
O catarinense Walter Orthmann, que em 2008 entrou
para o RankBrasil pelo Maior
tempo em atividade na mesma empresa, em 2013 supera
o próprio recorde brasileiro.
Com 90 anos de idade, já
são 75 anos de serviço com
carteira assinada, que serão
comemorados nesta quinta-feira (17), em uma festa de
homenagem ao funcionário,
preparada pela RenauxView,
da cidade de Brusque – SC.

O evento acontece na própria empresa, com um almoço de confraternização para
parabenizar o recordista, que
vai contar com a presença de
diretores e funcionários, além
de autoridades da cidade. Na
cerimônia serão entregues
troféu e certificado do RankBrasil pela superação do recorde.
“Esta festa é uma forma de
celebrar um acontecimento
único no Brasil e homenagear os 75 anos de dedicação
exemplar de Walter, que sempre chega no horário e ainda
viaja a trabalho”, diz o gestor
de marketing da empresa, Roberto Sander.
Segundo o gestor, Walter

é uma pessoa muito querida
por todos, além de eficiente.
“Apesar deste tempo todo de
serviço, ele ainda mostra motivação, apresentando ótimos
resultados no setor em que
atua. É um orgulho para a RenauxView ter o recordista em
seu quadro de funcionários”,
afirma.
Walter começou a trabalhar
na empresa aos 16 anos. Já
desenvolveu várias funções:
começou como auxiliar de escritório, passou a vendas, gerente de vendas e agora ocupa
o cargo de superintendente de
vendas, supervisionando as
atividades no Nordeste e também atendendo alguns clientes no Estado de São Paulo.

Durante a festa, o catarinense também será homenageado pela Associação
Brasileira da Indústria Têxtil
(Abit). “O funcionário Walter
faz parte da empresa e a RenauxView, que foi fundada
em 1925, integra a história
têxtil do Brasil”, completa Roberto.
Destaque na mídia nacional: Pela importância do
recorde, em 2008, quando
completou 70 anos de atividade na mesma empresa,
Walter Orthmann foi destaque em diversas mídias de
abrangência nacional, entre
elas, o programa Fantástico,
da Rede Globo e as revistas
Veja e Isto É.

Brasília - Minas Gerais inaugurou dia 18, o primeiro complexo penitenciário do Brasil
construído e administrado por
empresas particulares. Anunciado pelo governo mineiro
como resultado de um “modelo
inédito de parceria público-privada (PPP)” na América Latina,
o complexo está localizado em
Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte,
com custo de R$ 280 milhões a
cargo do grupo responsável pelo
complexo. A cifra investida contempla também o treinamento
e a capacitação dos monitores,
que serão contratados pelo consórcio.
Pelo projeto original, o Complexo Penitenciário Público-Privado terá capacidade para

receber 3.040 detentos do sexo
masculino. A primeira das
cinco unidades já está pronta.
A previsão é que as quatro restantes sejam concluídas até dezembro deste ano. Esta manhã,
os primeiros dos 608 presos do
regime fechado que ocuparão
a Unidade I começaram a ser
transferidos, sob um esquema
especial de segurança.
De acordo com a Secretaria
Estadual de Defesa Social, o
governo mineiro se inspirou na
experiência de outros países,
como a Inglaterra, para assinar a parceria com o consórcio
Gestores Prisionais Associados
(GPA), ganhador da licitação
em 2008. Ainda segundo a secretaria, as cinco empresas que
compõem o consórcio (CCI

Construções, Construtora Augusto Velloso, Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços
Ltda, N.F Motta Construções e
Comércio e Instituto Nacional
de Administração Prisional)
têm comprovada experiência
na construção e administração
de presídios, dispondo da “mais
alta tecnologia de segurança”.
Além de construir a penitenciária, o consórcio vai administrar pelos próximos 25 anos e
vai receber, por cada preso, R$
2,7 mil mensais. O custo médio
por detentos de outras unidades
prisionais é R$ 2,8 mil, de acordo com a secretaria. Em contrapartida, o consórcio terá que
atender a indicadores de desempenho definidos pelo governo
estadual, entre eles, impedimen-

to de fugas e rebeliões. Em eventual ocorrência de um desses
casos, o valor pago ao consórcio
sofrerá desconto. Tanto a manutenção das unidades prisionais
quanto a execução de serviços
como fornecimento de refeições, uniformes, atendimento
à saúde e assistência jurídica
aos detentos será de responsabilidade do consórcio. A segurança interna ficará a cargo de
funcionários contratados pelo
grupo, e agentes penitenciários
do estado cuidarão do entorno
da unidade.
Das cinco unidades do complexo, duas abrigarão 1.824
presos condenados ao regime
fechado e duas, 1.216 detentos
do semiaberto. De acordo com
a secretaria, exceto em casos ex-

Catarinense supera recorde e recebe festa de homenagem

Walter Orthmann tem 90 anos de idade e há 75 trabalha na
RenauxView, que fica em Brusque – SC

Primeira penitenciária privada do país começa a funcionar em Minas Gerais
cepcionais, a penitenciária será
ocupada por presos transferidos
de outros presídios da região
que estejam aptos e dispostos a
trabalhar e estudar, como forma
de ressocialização.
Um dos itens do contrato de
parceria estabelece que a GPA
não poderá obter lucros com o
trabalho dos presos. Como prevê a legislação, os detentos receberão três quartos do salário mínimo por uma jornada de cinco
dias, de seis horas de trabalho.
Oito empresas de confecção de
móveis, calçados, refrigerantes
e de uniformes já manifestaram
à secretaria interesse em instalar
galpões no interior da penitenciária.
A secretaria aponta entre as
vantagens do modelo a possi-

bilidade de, além de permitir a
ressocialização dos presos, garantir maior segurança aos funcionários. A proposta é que não
haja mais de quatro presos por
cela, montada com piso de placa
de aço entre duas camadas de
concreto que, juntas, totalizam
29 centímetros de cimento.
O complexo terá 1.240 câmeras de vigilância. Um sistema
de sensores também acionará
um alarme sempre que alguém
ultrapassar as áreas de livre circulação. Os agentes não terão
contato com os presos, já que
as grades das celas serão abertas e fechadas eletronicamente.
Inicialmente, a unidade não vai
contar com aparelhos capazes
de bloquear os sinais de celulares.
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Lajinha: Prefeito decreta
situação de emergência

O prefeito de Lajinha, Lúcio Sebastião
dos Santos (Lucinho do Ozair) decretou
estado de emergência administrativa e
financeira no município. Segundo ele,
a situação é caótica, precária e sem estrutura. Além dos salários atrasados dos
funcionários, até o telefone da prefeitura foi cortado por falta de pagamento.
Num decreto publicado dia 13, ele
argumenta a omissão por parte do ex-gestor na continuidade dos serviços pú-

blicos essenciais e, ainda, a negativa de
que fizessem a transição de governo, dificultando a realização de procedimentos licitatórios básicos que viabilizariam
o funcionamento da máquina pública.
O decreto tem duração de 90 dias e,
nesse período, a administração pública
de Lajinha fica autorizada, a contratar
serviços e pessoal, para atendimento em
saúde e, ainda, adquirir materiais necessários para o bom andamento da gestão.

Entre os problemas apontados pelo
prefeito Lucinho do Ozair, a falta da
transição e de informações sobre a situação da prefeitura; a falta de contratos
para aquisição de medicamentos, combustíveis, merenda escolar, transporte
escolar, coleta de lixo e limpeza urbana;
a frota de veículos praticamente sucateada e precisando de manutenção e o
pagamento atrasado dos funcionários
públicos.
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O prefeito de Lajinha, Lúcio Sebastião dos Santos
(Lucinho do Ozair) decretou estado de emergência administrativa e financeira no município.

LEIA A ÍNTEGRA DO DECRETO - Nº 01/2013

Decreta estado de emergência no âmbito da Administração
Pública Municipal e dá outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJINHA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 69, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO a situação de total descontrole administrativo e financeiro decorrente da gestão municipal anterior;
CONSIDERANDO a existência de débitos Municipais decorrentes dos atos da gestão anterior não incluídos no orçamento, além
da ausência de pagamento da remuneração da maioria dos servidores efetivos do Município;
CONSIDERANDO que a gestão municipal anterior não permitiu
fosse instituída a Comissão de Transição de que trata a Lei Estadual MG nº 19.434/2011, que dispõe sobre a instituição de comissão de transição por candidato eleito para o cargo de Governador
do Estado ou Prefeito Municipal;
CONSIDERANDO que a transição governamental visa a propiciar condições para que o chefe do Poder Executivo em término de
mandato possa informar ao candidato eleito sobre as ações, projetos e programas em andamento, visando a dar continuidade à gestão pública, bem como permite que o futuro gestor, antes da sua
posse, possa conhecer, avaliar e receber do atual chefe do Poder
Executivo todos os dados e informações necessários à elaboração
e implementação do programa do novo governo, principalmente no
tocante à manutenção e continuidade da máquina administrativa;
CONSIDERANDO que decorrência deste impasse os contratos
administrativos visando o fornecimento de bens e serviços foram
todos encerrados em 31 de dezembro de 2012, sem que fosse
propiciado ao atual gestor qualquer informação a respeito e que
em decorrência disso instalou-se uma situação de emergência no
âmbito da Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de atos de gestão administrativa de natureza urgente, visando à continuidade
dos serviços essenciais à população, tais como prestação de serviços médicos, de limpeza, educação, infraestrutura básica e de
funcionamento da máquina administrativa;
CONSIDERANDO que a submissão dos serviços e das utilidades públicas à descontinuidade, à paralisação ou qualquer tipo de
ineficiência é impor injusta punição à sociedade, o que pode ser
caracterização, até mesmo, como improbidade administrativa do
atual gestor público;
CONSIDERANDO que a continuidade das atividades administrativas que se materializam – sob o ponto de vista comunitário
– na boa prestação de serviços públicos e na efetivação do atendimento das demandas da população;

CONSIDERANDO que serviços essenciais da Administração
Municipal foram diretamente afetados;
CONSIDERANDO que o risco da ocorrência de prejuízo ou
comprometimento da segurança das pessoas, obras e serviços é
evidente no Município de Lajinha – MG;
DECRETA:
Art. 1° - Fica decretado o ESTADO DE EMERGÊNCIA financeira e administrativa no Município de Lajinha - MG, a contar da
publicação do presente Decreto, pelo prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 2° - Durante o período de EMERGÊNCIA fica vedada a realização de quaisquer despesas no âmbito do Poder Executivo sem
a expressa autorização do Prefeito Municipal.
Art. 3º - Durante o período máximo de 90 (noventa) dias, a contar
da publicação deste Decreto, ficam suspensos todos os pagamentos de empenhos advindos do exercício anterior, excetuando-se a
folha de pagamento de pessoal, encargos sociais e repasses, com
vistas a analisar individualmente os efetivos cumprimentos dos objetos dos contratos administrativos firmados pela gestão anterior,
bem como a regularidade da constituição das referidas despesas.
Art. 4° - Fica autorizada a administração Pública Municipal, por
força do artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8666/93, a contratar serviços
e adquirir materiais necessários à execução dos atos de gestão
administrativos essenciais, bem como ao funcionamento dos serviços de saúde, educação, saneamento e infra-estrutura básica,
sem a necessidade de certame licitatório, uma vez constatada a
indispensabilidade da contratação.
Art. 5° - Durante a vigência do ESTADO DE EMERGÊNCIA serão
realizados os devidos processos de licitação, bem como analisadas
as dispensas e inexigibilidades, para as compras e serviços futuros.
Art. 6° - Fica autorizada a contratação, em estado de urgência,
de assessoria jurídica e contábil, através de pessoa jurídica ou física, para fins de avaliar os atos necessários para a regularização
da atividade administrativa Municipal e auxiliar os gestores municipais na consecução deste propósito.
Art. 7° Revogadas as disposições em contrário, este Decreto
entra em vigor na data de sua publicação.
Lajinha/MG, 02 de janeiro de 2013.
LÚCIO SEBASTIÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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Prefeito José Maroca fala como recebeu a prefeitura

A

falta de cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal está trazendo
consequências aos novos
prefeitos empossados dia
1º de janeiro de 2013, em
muitas cidades o caos é
total, dívidas, máquinas e
veículos sucateados, falta
de transparência na prestação de contas inchaço
na folha de pagamentos.
É assim que o prefeito
José Maroca encontrou a
prefeitura de Rio Casca.
“Eu seria injusto e inconveniente realizar um carnaval devendo os salários
do funcionalismo público, além de não termos
verbas o prefeito anterior
deixou de pagar a conta
do carnaval do ano passado, a nossa preocupação maior está em outras
prioridades sociais pagamento do funcionalismo
público, saúde, educação
e revitalização das estradas rurais”. Salienta o
prefeito José Maroca

Situação caótica
em Rio Casca
Em entrevista ao Jornal
das Montanhas o prefeito
afirmou que não houve
transição e que não está
de posse de todas as informações que precisaria
para administrar, “desde
o cadastro de funcionários até o relatório patrimonial, tudo está sendo
levantado por uma comissão de munícipes que
nomeamos e que estão fazendo um levantamento.
Até o momento Já encon-

No último dia do ano 31 de dezembro de 2012 o prefeito de Rio Casca devolveu R$ 503, 282,88
que estava depositado na conta da prefeitura para a compra de uma Patrola, com isso toda a
municipalidade saiu no prejuízo.
“Eu seria injusto e inconveniente realizar um carnaval devendo os salários do funcionalismo público, além de não termos
verbas o prefeito anterior deixou de pagar a conta do carnaval
do ano passado, a nossa preocupação maior está em outras
prioridades sociais pagamento do funcionalismo público,
saúde, educação e revitalização das estradas rurais”. Salienta
o prefeito José Maroca

tramos muitas irregularidades e até documentos
da folha de pagamentos
tem erros, ou melhor, tem
alguns dados que o valor
não aparece” afirma o
prefeito.

Cofre da
prefeitura
O prefeito José Maroca
recebeu a prefeitura sem
dinheiro e com débitos
que ultrapassa três milhões de reais.
Já quanto ao funcionalismo os débitos ainda
não estão totalmente contabilizados, mas segundo
informações dos próprios
servidores municipais estão sem receber o mês de
dezembro e o décimo terceiro (13º).

Patrimônio
O prefeito formou uma
comissão composta pelos
munícipes para apurar e
fazer todo o levantamento do patrimônio em conjunto com os assessores
jurídicos da prefeitura e
cada caso será estudado
para saber quais decisões
serão tomadas.
O maior desafio para
prefeito José Maroca
neste momento é colocar
a prefeitura de pé e começar a trabalhar, diante
destes fatos os problemas
tem nos roubado quase
todo o nosso tempo que
se fosse em outras condições poderíamos estar
gastando nossas energias
em outros problemas
mais interessantes para o
nosso povo.

Os ganhadores de canais de TV

Os principais agraciados
são o “bispo” Romildo Ribeiro Soares (o R.R. Soares
da Igreja Internacional da
Graça de Deus) e o “apóstolo” Valdemiro Santiago
de Oliveira (líder da Igreja
Mundial do Poder de Deus).
Eles estão formando grandes redes nacionais de televisão, em que aparecem o
tempo inteiro, prometendo
milagres e pedindo dízimos
aos fiéis, em cenas chocantes e constrangedoras.
A justificativa do governo Lula Rousseff é de que
a Igreja Católica tem a TV
Canção Nova e a Rede Viva,
embora esta nem pertença à
Igreja, pois tem dono pessoa física (João Monteiro de
Barros Filho) que a usa do
jeito que bem entende.
Ao mesmo tempo, através
do Ministério das Relações
Exteriores, o governo segue concedendo passaportes
diplomáticos a esses líderes evangélicos. O jornal
O Globo denuncia que, na
edição do Diário Oficial de
quarta-feira, o ministro Antonio Patriota assina duas

portarias em que concede o
documento especial ao pastor Romildo Ribeiro Soares, da Igreja Internacional
da Graça de Deus, e sua
mulher, Maria Magdalena
Bezerra Ribeiro Soares, e
ao pastor Samuel Cássio
Ferreira, da Assembleia de
Deus, e sua mulher, Keila
Campos Costa.
Na última segunda-feira,
o Itamaraty já havia concedido passaportes diplomáticos a Valdemiro Santiago
de Oliveira e Franciléia de
Castro Gomes de Oliveira,
da Igreja Mundial do Poder
de Deus. Embora não seja
previsto em lei, a justificativa do governo é a mesma:
os cardeais da Igreja Católica também recebem passaportes diplomáticos. Faz
sentido. Se os parentes de
Lula podem ter passaporte
diplomático para se divertirem, por que os pastores não
poderiam?
Depois de o governo conceder passaportes diplomáticos a seis líderes de igrejas
evangélicas nesta semana,
a Associação Brasileira de

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
(ABGLT) decidiu enviar um
ofício ao ministro das Relações Exteriores, Antônio
Patriota, solicitando a concessão do documento a 14
integrantes do grupo.
Na mensagem, o presidente da associação, Toni
Reis, diz que “soube pela
mídia” que o governo havia autorizado a emissão
de passaportes diplomáticos aos representantes de
entidades religiosas, e justifica o pedido dizendo que
a ABGLT também atua em
todo o mundo.
A assessoria de imprensa
do Itamaraty informou ao
GLOBO que, recebido formalmente o pedido, ele será
analisado. Agora, só falta
os gays também pedirem
concessões de canais de TV.
Mas eles chegam lá...
Detalhe: foi essa Associação que conseguiu tirar
os crucifixos das paredes
dos órgãos públicos do Rio
Grande do Sul, com a parceria do governador Tarso
Genro.
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Ministério sem fronteiras
Elza Andrade registrou, na revista Visão
Missionária (4T92), um belo testemunho do
que Deus faz em resposta à oração dos crentes.
Em 1960, realizou-se no Rio de Janeiro o
10o. Congresso da Aliança Batista Mundial,
quando foi eleito presidente o Pastor João
Soren. Uma jovem professora indiana veio
participar. No domingo, ela foi a uma igreja
(terá sido a nossa?). Seu lindo vestido indiano,
um sári, chamava a atenção de todos.
Depois do culto, um ancião foi falar com ela.
Cumprimentou-a e lhe contou esta história:
“Há vinte anos eu ouvi falar da Índia pela primeira vez. Ouvi que lá não há muitas pessoas
que conhecem Jesus. Por isso, comecei a orar
para que o povo da Índia pudesse ouvir o Evangelho e tornar-se crente. Por vinte anos tenho
orado fielmente. Mas hoje de manhã, eu disse
ao Senhor: ‘Senhor, por vinte anos tenho orado
pela Índia, mas não sei se o Senhor está respondendo minhas orações. Nunca vi nenhuma
pessoa da Índia. O Senhor vai me permitir ver
alguém da Índia nesta vida ou terei que esperar
até chegar ao céu?’ E agora, a senhorita está
aqui. Deus respondeu minha oração. Basta”.
Estas palavras injetaram novo ânimo na
jovem indiana. Mercy Jeyaraja Rao tornou-se
diretora da Escola Tempany, antes dirigida por
missionários canadenses. Sob sua direção, a
escola chegou a ter mais de 4.000 alunos. Foi
líder do trabalho feminino na Ásia, ligado ao
Departamento Feminino da Aliança Batista
Mundial. Foi uma das oradoras do Congresso
de 1990, em Seul. Ela nunca se esqueceu do
homem do Rio que orava pela Índia.
O que o “homem do Rio” fez foi em obediência à Palavra, que diz: “Antes de tudo, pois,
exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor
de todos os homens” (1Tm 2.1). Em alguns
casos, os resultados serão vistos ainda aqui na
terra. Noutros, teremos “que esperar até chegar ao céu”. Seja cada um nós um intercessor
persistente!

Bife á rolê com
queijo e vagem
INGREDIENTES
1/2 kg de coxão mole cortados em 6 bifes
1 pitada de sal
Pimenta-do-reino a
gosto
150g de vagens cortadas em tiras
150g de queijo-minas-frescal cortado em tiras
2 colheres (sopa)
de maionese
HELLMANN’S sabor tomate e manjericão
2 colheres (sopa) de óleo
2 xícaras (chá) de água fervente
Molho:
1/2 xícara (chá) de maionese HELLMANN’S
sabor tomate e manjericão
Para prender:
Palitos de madeira
MODO DE PREPARO
Tempere os filés com o sal e a pimenta
Coloque as tiras de queijo e de vagens no centro
dos filés, a maionese HELLMANN’S sabor tomate
e manjericão enrole e prenda com palitos
Reserve
Em uma frigideira grande aqueça o óleo e doure
os rolinhos de todos os lados
Adicione a água e cozinhe em fogo baixo com a
panela tampada por 10 minutos ou até a carne ficar
macia
Acrescente a maionese HELLMANN’S sabor tomate e manjericão e cozinhe, mexendo sempre por
mais 2 minutos
Passe para uma travessa e sirva em seguida

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

Qual a origem do
folclore brasileiro?
O folclore brasileiro, formou-se ao longo dos anos
por influência dos nossos antepassados constituídos
principalmente por índios, brancos e negros, nossa
cultura originou dessa mistura de raças, costumes e
tradições.
Região Sul
Danças: congada, cateretê, baião, chula, chimarrita, jardineira, marujada.
Festa tradicionais: Nossa Senhora dos Navegadores, em Porto Alegre; da Uva, em Caxias do Sul; da
Cerveja, em Blumenau; festas juninas; rodeios.
Lendas: Negrinho do Pastoreio, do Sapé, Tiaracaju do Boitatá, do Boiguaçú, do Curupira, do Saci-Pererê.
Pratos: churrasco, arroz-de-carreteiro, feijoada,
fervido.
Bebidas: chimarrão, feito com erva-mate, tomado
em cuia e bomba apropriada.
Região Sudeste
Danças: fandango, folia de reis, catira e batuque.
Lendas: Lobisomem, Mula-sem-cabeça, Iara, Lagoa Santa.
Pratos: tutu de feijão, feijoada, ligüiça, carne de
porco. Artesanato: trabalhos em pedra-sabão, colchas, bordados, e trabalhos em cerâmica.
Região Centro-Oeste
Danças: tapiocas, congada, reisado, folia de reis,
cururu e tambor .
Festas tradicionais: carvalhada, tourada, festas juninas.
Lendas: pé-de-garrafa, Lobisomem, Saci-Pererê,
Ramãozinho.
Pratos: arroz de carreteiro, mandioca, peixes.
Região Nordeste
Danças: frevo, bumba-meu-boi, maracatu, baião,
capoeira, caboclinhos, bambolê, congada, carvalhada e cirandas.
Festas:: Senhor do Bonfim, Nossa. Senhora da
Conceição, Iemanjá, na Bahia; Missa do Vaqueiro,
Paixão de Cristo, em Pernambuco; romarias - destaca-se a de Juazeiro do Norte, no Ceará.
Região Norte
Danças: marujada, carimbó, boi-bumbá, ciranda.
Festas: Círio de Nazaré (Belém), indígenas.
Artesanato: cerâmica marajoara, máscaras indígenas, artigos feitos em palha.
Lenda: Sumaré, Iara, Curupira, da Vitória-régia,
Mandioca, Uirapuru. Pratos: caldeirada de tucunaré,
tacacá, tapioca, prato no tucupi .
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Vereadores de Manhuaç

Foi bastante concorrida
a primeira reunião da nova
legislatura, várias autoridades, parentes e amigos
dos vereadores e políticos
da região prestigiaram o
evento. O plenário ficou
lotado, pena que isso só
acontece em reuniões especiais, principalmente o
horário durante o dia impossibilitando o acompanhamento dos munícipes
devido o trabalho, a maioria das câmaras legislativas
do Brasil as reuniões são
realizadas a noite. No dia
17 de janeiro quinta-feira
foi realizada a primeira
sessão ordinária do ano,
sob a presidência do Vereador Maurício de Oliveira
Júnior, a sessão legislativa
teve três momentos que
merecem destaques: pronunciamentos dos vereadores o discurso do assessor jurídico da câmara Dr
Luiz Amorim e apresentação de um projeto imobiliário da “Nova Manhuaçu”,
apresentado pelo empresário Nilton Marques Bastos
(Niltinho) da Alfa Imóveis
e Construções Ltda, além
da pauta com Projetos e
Indicações.
A nova composição da
Câmara Municipal de Manhuaçu passa a ser composta por quinze vereadores. Entre as autoridades
presentes, o Vice-prefeito
Dr. Gulivert Hudson Melo
de Oliveira; Comandante do 11º BPM, Ten. Cel.
Luís Carlos Rhodes; Comandante do Corpo de
Bombeiros, Ten. Neymar;

C
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Ex-Presidente da Câmara de Manhuaçu, Glauco
Macedo, Presidentes das
Câmaras, Marlúcio de Oliveira Carvalho (Ipanema),
Ivan Rodrigues de Souza
(Santana do Manhuaçu)
e Pedro Benfica (Durandé); Vereadores Alberto
Xavier de Lima Júnior (1º
Sec. – Ipanema), Raimundo Jerônimo (Santana do
Manhuaçu), Ednei Moisés
Barbosa e José Elias Rodrigues (Durandé); Membro
da Executiva e Tesoureiro
Nacional do PSDC, Eduardo Ferreira; Empresário
Nilton Marques Bastos;
Médico Dr. Heron Werner;
Diretor Administrativo da

Fumaph, Wilson Cabral;
Pres. da 54ª Subsecção da
OAB/MG, Dr. Alex Barbosa; Pres. da ASCON,
Daniel Gerhard Batista;
Pres. do COMAD, Luizaura Januário, e membros do
Secretariado
Municipal,
além de representantes de
associações e conselhos
comunitários.
Em ato cívico, o Hino
Nacional Brasileiro foi
apresentado pela Cantora
Otaviana de Souza (foto
ao lado), com acompanhamento da musicista Kátia
Ricielli.
O presidente solicitou
um minuto de silêncio em
memória de Felipe Viana

gado, Ex-prefeito de Manhuaçu Eduardo Xavier,
Ex-Vereador e Professor
Elias Said Chequer e Jacir
Rodrigues Cortes sendo
aprovadas moções de pesar
pelos falecimentos.
O 1º Secretário da Mesa
Diretora, Eli de Abreu Gomes, deu ciência ao Plenário do Parecer prévio
emitido pelo Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais sobre as contas
do Município referente ao
exercício de 2001. O docu-

Batista, Yuri Gomes Freitas Cardoso, Thuany Sal-

Uma Nova Manhuaçu

onvidado pela Mesa Diretora, o empresário Nilton
Marques Bastos (Niltinho)
da Alfa Imóveis e Construções
Ltda. – se pronunciou, apresentando o Projeto imobiliário denominado “Nova Manhuaçu”,
que compreende uma área que
incorpora mais de 80 alqueires de
terra, situada nas imediações dos
B. Bom Jardim, Ponte da Aldeia
e Pouso Alegre, inclusive com
acessos por estes locais.
Niltinho ressaltou a atenção
com todos os requisitos e exigências legais relacionadas ao meio
ambiente e a execução das obras
com total planejamento. O projeto
que conta com a parceria do Médico Dr. Heron Werner e do empresário e produtor rural Manoel
Garcia (Maninho) também prevê
a doação de áreas para a construção de hospital e até mesmo o
campus do IFET. Niltinho desta-

ca “nós queremos implantar um
novo conceito, queremos trazer
uma nova qualidade de vida para
a população. Queremos fazer uma
cidade com ruas largas, arborizadas, um projeto setorizado, com
área industrial, área comercial,
área separada para a construção
de prédios, residências, pistas de
caminhada, lagos, bosques, enfim, um novo conceito da ocupação de solo, sempre visando também a proteção ao meio ambiente
e a qualidade de vida de uma forma geral. É um projeto para ser
consolidado durante vários anos,
porque não se dá para fazer algo
assim do dia para a noite, mas já
providenciamos o levantamento
topográfico e vamos iniciar o projeto ambiental, que envolve várias entidades para a liberação e
também um projeto arquitetônico
para fazer tudo isto”, explicou o
empresário Niltinho.

mento deverá ser colocado
em votação nos próximos
dias, após a análise dos vereadores. Também foi dada
ciência ao plenário quanto
ao recebimento da Prestação de Contas da APAE/
Manhuaçu, referente ao ano
de 2012.
Todos os vereadores que
se pronunciaram, fizeram
suas considerações, ressaltando o compromisso e a
determinação em trabalhar
para o desenvolvimento de
todo o município.

Veja como ficou as
Comissões Legislativas

As Comissões Legislativas para o biênio 2013-2014 foram definidas nesta sessão, com a seguinte composição:
*Constituição, Justiça e Redação – Presidente Francisco de Assis Dutra, Relator Fernando Gonçalves Lacerda e Membro Paulo
Cesar Altino;
*Defesa dos Direitos da Mulher – Pres. Aponísia dos Reis, Relator Jânio Garcia Mendes e Membro Rogério Filgueiras Gomes
*Defesa dos Direitos do Consumidor – Pres. Fernando Gonçalves Lacerda, Relator Francisco de Assis Dutra e Membro Gilson
César da Costa
*Defesa dos Direitos do Servidor Público – Pres. Jorge Augusto
Pereira, Relator Gilson César da Costa e Membro Juarez Cleres
Elói;
*Direitos Humanos, Trabalho e Desenv. Social – Pres. Rogério
Filgueiras Gomes, Relator Hélio Ferreira e Membro João Gonçalves Linhares Júnior;
*Educação, Cultura e Esporte – Pres. Rogério Filgueiras Gomes, Relator Jânio Garcia Mendes e Membro Aponísia dos Reis;
*Obras Públicas, Viação, Agricultura, Meio Ambiente, Comércio e Indústria – Pres. João Gonçalves Linhares Júnior, Relator
Hélio Ferreira e Membro Francisco de Assis Dutra;
*Orçamento, Finanças e Tomada de Contas – Pres. Jorge Augusto Pereira, Relator Francisco Coelho de Oliveira e Relator Hélio
Ferreira;
*Comissão de Saúde – Pres. Gilson César da Costa, Relator
Paulo Cesar Altino e Membro Jânio Garcia Mendes.
Expediente

Empresário Nilton Marques Bastos (Niltinho) da
Alfa Imóveis e Construções Ltda.

Foi dada ciência ao plenário sobre seis Projetos de Lei, dois Requerimentos e 39 Indicações, além da apresentação de Moções de
Pesar destinadas aos familiares do Ex-prefeito Eduardo Xavier e
do Ex-vereador, Prof. Elias Said Chequer.
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çu iniciam nova legislatura
As considerações do presidente

Vice-presidente Sgt. Anízio Gonçalves de Souza, Presidente Maurício de Oliveira Júnior,
1º Secretário Eli de Abreu Gomes,

Fazendo suas considerações sobre a primeira sessão legislativa da nova Legislatura, o Presidente Maurício Júnior gostou
e falou do comprometimento de todos os
vereadores. “Os trabalhos ocorreram de
forma harmoniosa, muito proveitosa, os
vereadores apresentaram diversas Indicações, demonstrando estarem antenados
com as necessidades da sociedade.
Sobre o Projeto Nova Manhuaçu é um
empreendimento de grande envergadura. Digo que me senti honrado com este
anúncio em nossa sessão. Manhuaçu é
uma cidade forte, uma cidade pujante,
que tem se desenvolvido por conta do
empreendedor privado, do empresário, do
trabalhador. Já o Poder Público, que tem
o papel de alavancar o desenvolvimento
da nossa terra, melhorar a qualidade de

vida do nosso povo, penso que, até então,
não vinha fazendo seu papel a contento.
Esse é o nosso dever, tornar Manhuaçu
uma cidade melhor, fazer com que o município ocupe o lugar que ele merece no
Estado, por sua representatividade. Não
é retórica. Precisamos entrar nos trilhos
do desenvolvimento. São grandes os desafios que iremos enfrentar no município,
como o caso do aeroporto e do IFET, por
exemplo. A população pode ter certeza
que nós vereadores vamos lutar para tudo
isto acontecer, deixando de ser um sonho,
uma coisa abstrata, para se concretizar,
beneficiando a todos”, salientou Maurício
Júnior.
Na próxima terça-feira, 22, a Casa Legislativa deverá realizar a primeira sessão
extraordinária do ano, a partir das 8:30h.

Discurso do Assessor Jurídico da Câmara Dr. Luiz Amorim
Excelentíssimo Senhor
Vereador Doutor Maurício
de oliveira Júnior, DD. Presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu, em nome
de quem cumprimento a todos os Vereadores aqui presentes;
Excelentíssimo Senhor
Dr. Gulivert Hudson Melo
de Oliveira Vice-Prefeito.
Excelentíssimas Autoridades Civis e militares que
compõe a Mesa Diretora
desta sessão;
Senhores da Imprensa,
servidores desta Casa Legislativa, colegas advogados;
Ilustres Senhoras e Senhores que se fazem presente nesta sessão.
Hoje a Câmara Municipal
de Manhuaçu vem prestar
homenagem a dois ícones,
políticos da política manhuaçuense – Eduardo Xavier Neto e Elias Sahid Chéquer – o primeiro exerceu o
cargo de Prefeito Municipal
e o segundo o cargo de Vereador nesta Casa Legislativa,
cujas ausências se transformam em perene presença,
pois a amizade é mais viva
que o esquecimento.
A razão desta homenagem, certamente, é a certeza
de que “AS MÃOS QUE
AJUDAM SÃO MAIS SA-

GRADAS DO QUE OS
LÁBIOS QUE PRONUNCIAM ORAÇÕES”, como
tão bem disse a grande e
memorável Madre Tereza
de Calcutá.
Como cidadãos, a contribuição que deixaram marcará para sempre a vida de
muitos de nossos conterrâneos. Eduardo Xavier pelo
sentimento de empreendedor, de trabalhador compulsivo, de um homem incansável na busca do progresso;
Elias Sahid pelo sentimento
de companheirismo, da solidariedade e da calma interior que emanava.
Eduardo um comerciante
de faro invejável e o segundo um mestre da contabilidade. Cada um a seu modo
e seu tempo contribuíram
para o crescimento desta cidade e região.
Por trás de uma timidez
que os fazia, muitas vezes,
aparentar uma seriedade que
impunha distância, havia
homens simples, sensíveis e
amorosos.
Quem os conheceu mais
de perto sabe que Eduardo e
Elias exibiam o típico perfil
de homens simples, trabalhadores, atentos aos detalhes, sempre prontos, para
observar, registrar e ajudar

seus semelhantes.
Quem privou com Eduardo e Elias não necessita de
muitas palavras para homenageá-los ou louvá-los. Basta chamá-los pelo substantivo maior: amigos.
Ao lado dos intelectuais
preparados, existia um Eduardo e um Elias que eram só
emoção. E a esta era fácil
derrubar com argumentos
primários e corriqueiros.
Bastava um sorriso ou uma
lágrima bem colocada e eles
eram vencidos de imediato.
Se estas duas armas fossem usadas pelos filhos ou
pelos netos, não precisava
nem começar a luta, que já
era dada por perdida pelos
próprios lutadores. Como
filhos honraram seus pais,
como irmãos foram incentivadores na formação de
suas famílias, como avós
fonte de carinho e dedicação. Como cidadãos amaram esta terra como poucos.
Acreditavam na vida
e acreditavam no futuro.
Acreditaram sempre que um
homem pode ser destruído,
mas jamais derrotado. Pelo
que deles conheço, uma de
suas características comuns
era a caridade. E esta caridade independia de prêmios
extraterrenos ou de aplausos

de alguém. Eles a possuíam
por um imperativo categórico. Era a vontade de fazer o
bem como princípio supremo da fé.
Se a caridade era uma de
suas virtudes, o amor e a
solidariedade eram os seus
grandes atributos. Solidários com os amigos, solidários com a família, nunca
regatearam ajuda a quem
deles precisasse. Nutriram
por suas famílias, um sentimento vívido e permanente
que o acompanhou até os
últimos dias.
Certamente a fé religiosa
que professavam, lhe permitiu colocar-se nas mãos de
Deus com confiança, na certeza de Seu amor é sempre
maior do que o nosso amor
e nossa vã consciência. O
respeito as pessoas e reconhecimento de seus valores
nas pequenas coisas, estar
sempre disponíveis com um
sorriso nos lábios, com um
conselho amigo e, sobretudo, a humildade, foram
princípios peculiares em
suas vidas.
O legado de Eduardo Xavier e Elias Sahid nos trás
uma mensagem de otimismo, e a certeza de que não
devemos julgar a vida dos
outros, porque cada um de

nós sabe de sua
própria dor e
renuncia. Uma
coisa é você
achar que está
no caminho certo, outra é achar
que seu caminho é o único.
Aos familiares
de Eduardo Xavier e de Elias
Sahid, de quem
eles receberam
o apoio tantas
vezes necessário
para enfrentar os
embates da vida,
só posso desejar
que, tendo recebido destes tão
claros exemplos
de dignidade e
dedicação ao trabalho, não sejam
tão somente herdeiros dos seus
valores individuais, mas que
os engrandeçam
com os próprios
dons e qualidades.
Certamente a inteligência
e esmerada educação que
receberam lhes permitirá
superarem, cada um a seu
modo e de diante de suas
próprias escolhas, o pai que
ora se foi, pois ser superado

pelos filhos seria causa de
orgulho e alegria para eles.
Lembrem-se sempre de
que “Há algo que fica imantado à existência visível ou
invisível de um ser: são os
feitos, os pensamentos, as
ideias e as palavras que caracterizam sua vida”.
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POLÍCIA

Acidente entre Sorento
e Fox na MG-262

POLÍCIA
Vereador e mais três morrem
em acidente com Uno

O Corpo de Bombeiros de Ponte Nova e
a Polícia Militar Rodoviária atenderam acidente na MG-262, km 128, sentido Acaiaca-Ponte Nova, na tarde de quarta, 16.
O condutor do VW Fox cochilou ao volante, invadiu a pista contrária e bateu de
frente no Kia Sorento, que vinha na outra
mão. Após a colisão, o Sorento ainda capotou e ficou com as rodas para cima. Foi preciso desvirar o carro para retirar o condutor.
Os dois motoristas e um passageiro foram
conduzidos para o hospital Arnaldo Gavazza Filho, em Ponte Nova, com ferimentos
leves.
Informações de Carlos Henrique Cruz e
fotos do Corpo de Bombeiros de Ponte Nova

Dois jovens de Manhuaçu morrem
em acidente na BR-262
Dois jovens de Manhuaçu,
Yuri Gomes Freitas Cardoso,
21, e Felipe Viana Batista, 20,
morreram num grave acidente
no km 79 da BR-262, pouco depois do acesso de Padre Fialho,
no trecho de Matipó para Abre
Campo. A colisão foi por volta
de 18:45 de terça-feira, 15.
Segundo as primeiras informações, a caminhonete Mitsubishi L200, placa HLT 0505/
Pocrane bateu violentamente na
lateral direita (porta do lado do
passageiro) do Gol, placa HMU
7040/Manhuaçu.
O estudante de engenharia
Yuri Freitas, que dirigia o Gol,
e o amigo dele Felipe Viana
morreram na hora presos às ferragens do veículo.
Na caminhonete, dirigida
pelo Sargento Leonardo Freitas do Corpo de Bombeiros de
Manhuaçu, 40, além dele havia mais quatro pessoas - Irene
Antônia de Oliveira Freitas, 42;
Thais Oliveira Freitas, 14; Mônica Apoliane de Freitas, 34; e
Fábio Junio Diogo de Souza,
27, que sofreram ferimentos e
foram socorridas para hospitais
da região.
A perícia esteve no local fazendo os levantamentos. Não
foi antecipado nenhum detalhe
de como aconteceu o acidente.
O Corpo de Bombeiros socorreu os feridos. A Polícia
Rodoviária Federal controlou o
trânsito no local.
VELÓRIO E SEPULTAMENTO: O corpo de Yuri Freitas foi velado na Igreja Batista
do Calvário (bairro Luciano
Heringer / acima da Escola Maria de Lucca) e foi sepultado às
16 horas no cemitério de Manhuaçu.
O corpo de Felipe Viana foi
velado na Capela Velório Municipal de São João do Manhuaçu
e foi sepultado ás 16 horas no
cemitério daquela cidade.

U
Dois jovens de Manhuaçu, Yuri Gomes Freitas Cardoso, 21, e
Felipe Viana Batista, 20, morreram num grave acidente no km
79 da BR-262, pouco depois do acesso de Padre Fialho, no
trecho de Matipó para Abre Campo.

m vereador de Tombos e três amigos dele morreram num acidente na
noite de sábado para a madrugada
deste domingo, 20. Segundo a Polícia Militar, o carro caiu num rio na região da estrada
de acesso a cidade de Vieiras.
Por volta de 8h30 de domingo, a Polícia
Militar foi acionada por moradores que viram as rodas de um carro no leito do córrego dos Alves. O Corpo de Bombeiros de
Muriaé foi ao local e, com equipamentos de
mergulho, localizou os quatro corpos.
Ronaldo Gomes Coimbra, 34 anos, morador de Catuné (distrito de Tombos), que
é vereador reeleito no município e locutor
de rodeio na região, estava dirigindo o Uno,

placa 8111/Tombos, quando perdeu o controle da direção e caiu no rio que passa ao
lado da estrada.
Depois que o carro foi retirado do rio,
foram encontrados os corpos de mais três
pessoas: Átila de Assis Pena, 29 anos; Robson Pinheiro de Oliveira, 24 anos e Sérgio
Lazaroni Pereira, 34 anos, todos moradores
de Catuné. Além dos corpos foi encontrada uma bolsa feminina, com documentos e
acessórios, porém nenhum outro corpo foi
localizado.
Segundo as informações, os amigos estavam numa cavalgada em uma cidade vizinha e estariam retornando para Catuné
quando aconteceu o acidente.

Caixa eletrônico é explodido em Durandé

O

terminal de autoatendimento do Banco Bradesco é explodido em Durandé. Os bandidos não conseguiram
levar o dinheiro. Foi por volta de 2 horas da
madrugada do dia 17, Logo após a explosão,

moradores viram quatro indivíduos armados
fungindo em um veículo Toyota Corolla de
cor escura em direção à MG-108. Os ladrões
estavam encapuzados e ninguém conseguiu
anotar a placa do veículo.
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Tri-Objetiva - 32
Celso de Medeiros Costa (*)

“ Não sei nada disso”

Deputado Paulo Maluf (PP)sobre seus sete cargos na gestão do companheiro Haddad

Empreiteira fatura com viagens de Lula à Etiópia

Recondução certa

A viagem do ex-presidente Lula à Etiópia para uma conferência em março coincide com o anúncio do financiamento de
cerca de US$ 1 bilhão para a empreiteira Andrade Gutierrez
construir quase 500 quilômetros de ferrovias num dos países
mais miseráveis e corruptos do planeta. Lula foi à Etiópia com
delegação brasileira em novembro para reafirmar seu compromisso de “combate à fome” na África.

Após retirar o PP das páginas policiais, o senador Francisco
Dornelles (RJ) deverá ser reeleito presidente do partido em reunião marcada para maio. O segundo nome mais forte seria do
senador Ciro Nogueira (PI).

Gulosos
É a primeira vez, diz a imprensa local, que o Brasil, ao contrário da China, financia tal projeto na Etiópia, com a Andrade
Gutierrez.

Dito e feito

Cid Air
O governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), tem coragem de
mamar em onça. Após o escândalo do seu primeiro governo,
alugando jatinho no qual levou até a sogra para passear no exterior, ele decidiu comprar dois helicópteros (US$ 9 milhões
cada) e um jatão de US$ 36 milhões.

Despejo

Quando presidente, Lula ironizou críticas à economia brasileira: “Se eu fosse estrangeiro com 30 centavos, preferiria investir
na Etiópia.”

A Inframérica, que substituiu a Infraero na gestão do aeroporto
de Brasília, quer distância dos funcionários da estatal, e pediu
que fossem removidos. Serão transferidos para um prédio no
Setor Comercial Sul.

Caros amigos

Nem em casa

Após sair do governo, Lula intermediou conflito de empreiteira
brasileira com indígenas na Bolívia, viajando em jatinho “cedido” por ela.

O deputado Antônio Andrade (PMDB-MG) calcula que o conterrâneo Júlio Delgado (PSB) terá no máximo 15 votos, de 53
da bancada, para presidir a Câmara: “Os partidos da Mesa Diretora estão com Henrique”.

Olha ela aí
As fábricas comem mosca: uma máscara da sumida ex-assessora Rose Noronha venderia tanto quanto a do ministro Joaquim Barbosa.

Calote pode impedir o governo de viajar de avião
O governo federal poderá ficar sem viajar em voos de carreira.
Com a virada do ano, férias e recesso, o que provoca a redução
de servidores, as agências de viagens deixaram de receber o
que lhes é devido por diversos órgãos públicos contratantes.
Isso poderá provocar o corte de crédito das agências nas empresas aéreas, que as pressiona. Por essa razão, é iminente o
bloqueio de emissão de passagens para o governo.

Pendura
Órgãos do poder executivo chegaram ao final de 2012 com calotes superiores a R$ 30 milhões junto às respectivas agências
de viagens.

Romaria
Confrontada com os “avanços” de pré-campanha de Lula, Dilma vai privilegiar viagens internas em 2012, à moda do “companheiro” ex.

Olho da rua
Autuado pela PF por trabalho ilegal no aeroporto do Galeão
(RJ), o sargento americano Cody Tallent tem três dias para
deixar o país. Trabalhou um mês nas barbas da Infraero e da
Receita Federal.

Jogo de cena
A oposição chia com os passaportes diplomáticos para pastores
evangélicos, um deles com passagem pela cadeia. Basta um
requerimento ao Itamaraty obrigando a divulgação da lista
completa.

Oração do dia
“Lula é meu pastor e passaporte diplomático não me faltará”.

Poder sem Pudor

As razões de Figueiredo

Bidu
O teste do “jeitinho brasileiro” do ministro Mantega (Fazenda)
será aumentar a gasolina para salvar a Petrobras, sem elevar a
inflação.

Chapa quente
O governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB) reuniu o
secretariado, dias atrás, e mostrou números alarmantes. Se as
eleições fossem hoje, ele teria só 23% dos votos. O grande vilão é a insegurança pública. Ele pediu que todos fossem às ruas
e à mídia para divulgar seus feitos.

Ouro de tolo
O Rio é a sétima cidade mais poluída do mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde para a revista britânica
Economist. Medan, na Indonésia, lidera o ranking. Pobre baía
da Guanabara...

O empresário Ciro Batelli, veterano batalhador pela legalização do jogo no Brasil, certa vez encontrou o então presidente
João Figueiredo no hotel Cad’Oro, em São Paulo. O general
colocou o braço sobre o seu ombro para dar uma explicação e
fazer uma confissão:
- Tenho te visto dando dignidade ao que defendes. Não sou
contra cassinos. Os milicos não ganham tanto quanto dizem,
por isso nunca entrei num cassino. Sou contra por comodidade.
Se aprovar, vou ter que dar 419 cassinos para os 419 f.d.p. da
Câmara dos Deputados! Por isso sou contra.
Atualmente a Câmara tem 513 Deputados.

Amarante - Godinho,
e Freitas.
1- É boa a beleza!
2- É melhor a fineza!!
3- É o melhor de tudo a presteza!!!

1 - Criatividade – § Depois do atraso
dum ano, fui visitar Onofre Amarante e
Maria José Godinho Amarante, e d. Lourdes, dos Freitas, sogra dele e mãe dela. §
A visita teve 3 destaques, que coloco na
ordem cronológica e – sobretudo! – de
valor!!! Primeiramente, o casal teve criatividade & Cia. na
construção da casa. Quem chega tem o trio de sala, copa e
cozinha (portanto, conjugadas!), de um bom gosto e limpeza
cativantes, cujo ápice é uma abertura com vista panorâmica
que vê boa parte da Mutum, e o encontro dos 2 rios rurais,
nos seus braços urbanos, que, num abraço e casamento, são
feitos um osso e u´a carne. § O fazendeiro José Godinho,
parente meu e de Maria José, e a esposa, lá esta-vam, mas,
logo, saíram, permitindo que o casal me mostrasse a parte de
baixo da casa e o quintal. Bom gosto em tudo, limpeza e um
aconchego que encheram minhas vistas e aquela nossa bela
tarde!... E não faltou sala de TV, e, até, do notebook, onde
Maria José tem bate-papo com neta!!!...
2 - Receptividade – § Melhor foi a
forma como o casal me recebeu. Eu
me preocupava com isso, pois desejara ir lá no ano passado, tendo prometido à Mara José. Mas, pensando
que só ela e d. Lourdes se encontrassem pela casa, minha
esposa precisando se ausentar de Mutum, logo, eu não
tendo companhia, não pude ir, mas, desta vez, sabendo
que Onofre Amarante está aposentado – o pessoal está
aposentando cedo! –, pude ir, pois, como pastor, não posso visitar onde só tem senhoras, sozinho!!! § Então, na
tarde de 14 do 1 do 2013, subi à uma das partes mais altas
e mais bonitas de Mutum! E fui bem recebido!!! § Tanto
eu estava feliz, como casal. Eu, por vê-los e ver o que
eles fizeram naquele imóvel – e com o conjunto de móvel
–; eles felizes como dois cicerones, enquanto andávamos
pelas ambiências agradabilíssimas da residência do lar e
família felizes. O meu encanto com cada canto da casa,
como que num canto altissonante, estava mais coroado
por essa recepção. Depois, e misturado com a beleza do
que eu via, estava a fineza do casal – quase literalmente!...
pois Onofre ganhou alguns bons quilos!!!... –.
3 - Solidariedade – § Se eu parasse num
dos pontos de cima, já estaria ótimo! Pois,
ver bom gosto é cousa boa! Ser bem recebido é melhor!! Mas, na tarde dessa
visita, vi o me-lhor de tudo!!! A última
ambiência da residência foi o quarto
onde estava, à cama, a anciã dona Lo-urdes, no alto de
seus mais de 80 anos. Não fala e não anda, mas tem um
genro e filha que falam e andam por ela, e fazem o que
muitos filhos e filhas, e noras e genros, não fazem. Com
carinho, eles cuidaram do sogro-pai e sogra-mãe, mas
tendo o patriarca Godinho morrido, ficou a matriarca. §
Maria José Godinho Amarante disse que foi Onofre Amarante, genro, que falou que eles deveriam trazer o sogro/
sogra e pai/mãe... Há poucos genros como Onofre e poucas filhas como Maria José. § Tudo na casa estava limpo e belo! Até d. Lourdes, seu cabelo, suas roupas, sua
cama, travesseiro, lençol, enfim, todo o quarto!!! Depois
que elogiei bem o casal, a casa, tudo do caso – que não
é bom causo, mas, boa CAUSA! –, mais de u´a pessoa,
enfim, todos ressaltaram o carinho do casal... e o asseio!!.. Depois da beleza e fineza, constatei a presteza!!!...
1- Viu que belo passeio?
2- Viu que não somos para arreio??
3- Viu como tem gente boa neste meio???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.

12

20 de janeiro / 2013

acesse: www.jm1.com.br

Citações
Citações
Sábias
Sábias
O mestre disse:
Quem se modera,
raramente se perde.
Confúcio
A objeção, o desvio, a
desconfiança alegre,
a vontade de troçar
são sinais de saúde:
tudo o que é absoluto
pertence à patologia.
Friedrich Nietzsche
Os infinitamente
pequenos têm um
orgulho infinitamente
grande.
Voltaire
Nenhum homem
realmente produtivo pensa como se
estivesse escrevendo
uma dissertação.
Albert Einstein
O que faz andar o
barco não é a vela enfunada, mas o vento
que não se vê.
Platão
Deus é a lei e o legislador do Universo.
Albert Einstein
Culpamos as pessoas
das quais não gostamos pelas gentilezas
que nos demonstram.
Friedrich Nietzsche
Despreza-se um
homem que tem
ciúmes da mulher,
porque isso é testemunho de que ele
não ama como deve
ser, e de que tem má
opinião de si próprio
ou dela.
René Descartes
A paz do coração é o
paraíso dos homens.
Platão
O universo é uma
harmonia de contrários.
Pitágoras
Sou escravo pelos
meus vícios e livre
pelos meus remorsos.
Jean Jacques
Rousseau

Ex-prefeitos investigados no ES se
apresentam à polícia e são presos

Dois ex-prefeitos e dois ex-procuradores se
apresentaram à polícia e foram presos, em Vitória, na tarde deste sábado (19). Até as 19 horas,
apenas Alcino Cardoso, ex-prefeito de Itapemirim, não tinha se apresentado. Os cinco tiveram
a prisão decretada pelo Tribunal de Justiça do
Estado (TJES) e são investigados no desdobramento da Operação Derrama, suspeitos de envolvimento em um esquema de corrupção por meio
da cobrança ilegal de impostos a grandes empresas, por uma empresa de consultoria contratada, a
CMS Assessoria e Consultoria Ltda. Nenhum dos
suspeitos presos, nem seus advogados, quis falar
com a imprensa.
A ex-prefeita de Itapemirim, Norma Ayub, foi a
primeira a se apresentar e ser presa, no Núcleo de
Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nurocc), na Enseada do Suá, em Vitória,
na tarde deste sábado. O ex-prefeito de Piúma,
Valter Potratz, e os dois ex-procuradores de prefeituras investigadas também se apresentaram e
foram presos.
O desembargador Ronaldo Gonçalvez de
Souza, do Tribunal de Justiça do Espírito
Santo(TJES), relator do processo que apura os
desdobramentos da Operação Derrama, decretou a prisão dos cinco suspeitos, na noite desta
sexta-feira (18). Os presos serão encaminhados
ao Centro de Triagem de Viana.
O marido de Norma Ayub, o deputado e presidente da Assembleia Legistaltiva do Espírito
Santo, Theodorico ferraço (DEM), falou antes
dela se apresentar à polícia. “O caso está entregue nas mãos de Deus e da verdadeira justiça”,

disse Ferraço.
Decisão: De acordo com a decisão do relator
do processo, a ex-prefeita de Itapemirim, Norma
Ayub, o também ex-prefeito do município, Alcino Cardoso, e o ex-prefeito de Piúma, Valter Potratz tiveram a prisão preventiva decretada nesta
sexta-feira, junto com dois ex-procuradores de
prefeituras investigadas.
O desembargador também decidiu que todos
os outros sete ex-prefeitos presos na última terça-feira (15), continuem na cadeia. Ele decretou
que a prisão temporária passe para preventiva,
sem prazo definido.
Sobre os 12 advogados presos, o desembargador decidiu que as prisões preventivas sejam
substituídas por prisão domiciliar, acompanhada
de escolta policial 24 horas.
Como funcionava o esquema: Segundo o
Tribunal de Contas do Espírito Santo (TC-ES),
a CMS, como empresa privada, era contratada
pelos municípios para realizar a arrecadação de
tributos com amplos poderes para execução de
leis tributárias, o que é proibido pela Constituição
Federal e pelo Código Tributário Nacional.
A empresa CMS apresentava-se como única na
prestação de serviço de consultoria e, com isso,
celebrava os contratos com as prefeituras. Contudo, o serviço prestado pela CMS poderia ser feito
por qualquer escritório de advocacia especializado em matéria tributária.
Após a celebração dos contratos, a CMS agia
autuando as empresas que deviam tributos com
a participação de auditores fiscais do município,
sendo que as autuações se dirigiam especialmen-

te às empresas de grande porte.
O advogado da empresa Davi Paschoal, explicou que tais acusações não ocorreram e que os
trabalhos realizados eram apenas de consultoria,
para identificar licitações de possíveis sonegações fiscais.
Operação Derrama: Oito prefeituras são investigadas por envolvimento em um esquema de
corrupção por meio da cobrança ilegal de impostos a grandes empresas, contratando a empresa
CMS Assessoria e Consultoria Ltda. Os municípios investigados são: Aracruz, Marataízes,
Anchieta, Guarapari,Jaguaré, Linhares, Piúma, e
Itapemirim. O nome dado à operação, segundo a
Polícia Civil, foi uma alusão às cobranças abusivas de taxas e impostos praticados pela Coroa
Portuguesa no período do Brasil colonial. A ‘derrama’ tinha como objetivo estabelecer uma cota
anual cobrada aos produtores de ouro em Minas
Gerais e foi o motivo que desencadeou a Inconfidência Mineira, no século XVIII.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

20 de janeiro / 2013

acesse: www.jm1.com.br

13

DIRETORIA DO SINDIJORI REUNE COM A SECOM

A Diretoria do Sindijori
reuniu-se com a Secretaria de Comunicação do
Governo do Estado de
Minas Gerais no último
dia 3 para tratar da publicidade do governo para
os jornais do interior de
Minas Gerais. A reunião
foi muito proveitosa e
teve o aval do secretário
que prometeu investir o
máximo possível com a
imprensa do interior do
estado. Na foto da esquerda para a direita a direto-

ria do Sindijori composta
pelos seguintes membros:
Paulo Eustáquio – Diretor Executivo, Paulo
Roberto Coelho da Rocha – Diretor Adjunto,
Rodrigo Silva Fernandes
– Diretor Adjunto, Renilton Gonçalves Pacheco do Conselho Fiscal,
Heloisa, diretora de Publicidade da Secom, Alexandre Wagner da Silva,
Presidente do Sindijori,
e Sérgio Esser, Secretário
de Comunicação do Go-

verno de Minas. Ao final
da reunião o secretário
foi saudado pela Vice-Presidente do Sindijori
Fanny de Fátima Melo
que agradeceu em nome
de todos pela recepção.
Também, no último dia
12 estiveram em reunião
em Brasília no Núcleo de
Mídia do Governo Federal o Presidente do Sindijori Alexandre Wagner da
Silva e a Vice-Presidente
Fanny de Fátima Melo.
Na ocasião o Governo

Agenda anual das reuniões do
Consep, para o ano de 2013.

Local das reuniões- Edifício Expansão Cultural, sala 510,5ºandar, Manhuaçu. Inicio toda
1º terça feira de cada mês, sempre as 19; 30 horas.
Mês.......................................................................Dia........................................... Horas
Fevereiro................................................................ 05...........................................19; 30
Março..................................................................... 05...........................................19; 30
Abril....................................................................... 02...........................................19; 30
Maio....................................................................... 07...........................................19; 30
Junho...................................................................... 04...........................................19; 30
Julho...................................................................... 02...........................................19; 30
Agosto.................................................................... 05...........................................19; 30
Setembro................................................................ 02...........................................19; 30
Outubro.................................................................. 01...........................................19; 30
Novembro.............................................................. 05...........................................19; 30
Dezembro.............................................................. 03...........................................19; 30
Obs. As reuniões extraordinárias serão avisadas com antecedência aos conselheiros.
Caso seja preciso faltar, favor justificar a ausência através do telefone do CONSEP, 3331 5665.

Federal solicitou ao Sindijori que apresentasse
um projeto de publicidade para ser veiculado
durante o ano de 2013.
O projeto foi entregue e
contempla os veículos associados do Sindijori.
Sede : Rua Mármore,
630 – Conj. 03 – Bairro
Santa Tereza – Tel: (31)
2512-3895 E-mail: sindijori@gmail.com – CEP.
31010-220 – Belo Horizonte – Minas Gerais –
Brasil

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 Nº010/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2013
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 locação de equipamentos, confecção de camisas e serviços de segurança para realização
das atividades carnavalescas 2013, no Município de Simonésia, com
abertura marcada para 31/01/2013, 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

ENERGIA

MAIS BARATA.
O Governo Federal decidiu, venceu obstáculos e pode garantir:

a conta de luz dos brasileiros vai baixar. O Governo cortou impostos,
taxas e tomou outras medidas, porque o Brasil não pode continuar
tendo uma das tarifas mais caras do mundo. Essa redução no preço
da energia vai trazer mais emprego e mais desenvolvimento. A maioria
dos brasileiros apoia a decisão. O Brasil vai crescer ainda mais rápido.
E a gente vai crescer com ele.

FUTURO MAIS RICO.
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ENTRETENIMENTO
Meu Neto
O velho fazendeiro do interior de Minas está em sua sala, proseando com um
amigo, quando um menino passa correndo
por ali.
Ele chama:
— Diproma, vai falar para sua avó trazer um cafezinho aqui pra visita!
E o amigo estranha:
— Mas que nome engraçado tem esse
menino! É seu parente?
— É meu neto! Eu chamo ele assim
porque mandei a minha filha estudar em
Belzone e ela voltou com ele!

Gêmeos - 21/5 a 20/6 -A sua vida parece um eterno vai e vem
de acontecimentos, mas nada lhe parece firme e neste momento
você navega em águas pouco tranquilas. Seu regente, Mercúrio,
no ultimo decanato de Capricórnio, o ajuda no âmbito profissional,
mas aumenta também suas responsabilidades e você pode ter neste
momento a impressão de estar carregando o mundo nas costas.
Tome cuidado com o cansaço e também com o mau-humor que
podem acabar estragando seu dia. Poupe sua energia para coisas
mais importantes e invista também nos relacionamentos pessoais.

A verdadeira bravura não se demonstra nos campos de batalha, não está no
enfrentamento de animais ferozes ou de
perigos que ponham sua vida em risco.
A verdadeira bravura está em sair de
casa para beber com os amigos; não avisar
a esposa; chegar em casa de madrugada,
caindo de bêbado ser recebido por ela com
uma vassoura na mão; e ainda ter peito
para perguntar:
- VAI VARRER OU VAI VOAR?

Câncer - 21/6 a 22/7 - É possível que nesta semana você se sinta
um pouco sobrecarregado de tarefas e responsabilidades, o que
nem sempre é fácil de suportar, e como você já é mal-humorado
por natureza acaba descarregando sobre seus familiares. Tome
cuidado, porque isso acabará estragando seus relacionamentos!
Para não se sobrecarregar, compartilhe com seus colegas algumas
de suas preocupações e alivie suas costas. Aproveite o período
estivo para praticar alguma atividade física regular ao ar livre e, se
possível, em contato com a natureza: este contato melhora o físico
e também o mental!
Leão - 23/7 a 22/8 - Você não gosta de pisar em ambientes
pouco seguros, pois quando perde o controle da situação se sente
ameaçado. No entanto, precisa confiar mais no seu taco, sem
se queixar muito porque, afinal, nada cai do céu, não é mesmo?
Prepare-se, porém, para enfrentar alguns imprevistos e você, cujo
signo é Fixo, não gosta muito de surpresas, sejam elas favoráveis
ou desfavoráveis! Para desanuviar e relaxar, longas caminhadas
e outras atividades leves ao ar livre serão muito bem vindas, mas
esqueça aquela malhação na academia de que gosta tanto: vai
sobrecarregar suas costas!

Boa notícia
A mulher telefona para o marido:
- Querido, tenho uma noticia boa e
uma má!
- Lamento, mas estou no meio de uma
reunião super tensa,me diz só a boa!
- O airbag do seu carro está funcionando
direitinho!

Dois portugueses assaltaram um carro
forte e cada um levou m malote fechado.
Meses depois eles se encontraram:
- Ô, Manoel! Tinha muito dinheiro no
seu malote?
- Que nada! Oitocentos reais e alguns
cheques pré-datados! E o seu?
- Nem te conto! Tava assim de notas
promissórias, acabei de pagar a última
ontem.

CURIOSIDADES
2002 teve o dia da “grande capicua”: No dia
20 de fevereiro de 2002 vivemos um momento
matemático que acontece apenas dez vezes
a cada mil anos. Trata-se de um dia capicua,
uma data que pode ser lida indiferentemente
da esquerda para a direita ou da direita para a
esquerda (20.02.2002). Essa capicua, entretanto, foi especial, pois, além de ser a primeira do
milênio, pode ser multiplicada pelos relógios
digitais às 20h02, mostrando “20:02 20/02 2002”.
Um fenômeno como esse aconteceu apenas duas
vezes anteriormente, às 10h01 de 10/01/1001 e
às 11h11 de 1111, mas é claro que nessa época
não se pode observar a seqüência numérica em
mostradores digitais. Grandes capicuas como
essas só serão vistas mais uma vez na história
da humanidade, às 21h12 de 21/12/2112. Após
essa data, será impossível reproduzi-las, já que
só existem 12 meses. Muitas pessoas acreditam
que essas seqüências numéricas simétricas são
na verdade um sinal de boa sorte.
Conselho de Segurança da ONU tem 5
lugares permanentes e 10 rotativos: O Conselho de Segurança da ONU – Organização das
Nações Unidas – é formado por quinze países,
dos quais cinco têm lugar permanente: Estados
Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, França e China.
Os dez restantes são eleitos a cada dois anos, em
sistema rotativo.

Áries - 21/3 a 20/4 - Apesar dos obstáculos que ainda se encontram em seu caminho, você enfrenta tudo com tanta tenacidade
que começa a ver a luz no fim do túnel e isso vai enchê-lo de
coragem para continuar! Sua tenacidade irá ser recompensada
e isso melhorará sua autoconfiança, ajudando-o a alcançar mais
rapidamente seus objetivos. Porem, você precisa se concentrar
melhor, pois, se desperdiçar suas energias, não conseguirá nada.
Pense em quais metas são prioritárias para você e não se distraia
olhando para os progressos dos
outros!
Touro - 21/4 a 20/5 - Nesta semana você estará em harmonia
com seu ambiente e muito disponível, especialmente para ajudar
colegas ou amigos que necessitam de seu apoio. Com seu regente
no signo de Capricórnio, não lhe faltarão recompensas no ambiente
profissional, podendo inclusive melhorar a área financeira. Seus
relacionamentos íntimos ganham um novo impulso e se tornam mais
firmes: conflitos eventuais serão facilmente esclarecidos com um
bom dialogo e com muito carinho! Use sua capacidade de sedução
para desfrutar de momentos íntimos inesquecíveis!

A verdadeira bravura

Assalto aos
malotes

HORÓSCOPO

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9 - Esta pode ser uma semana bem leve
para os virginianos, que desfrutam de algumas configurações bem
favoráveis. No entanto, será bem difícil você se destacar do seu
ambiente profissional, apesar de seus esforços. Não fique esperando
elogios e reconhecimento e aguarde um momento mais oportuno
para fazer suas reivindicações. Focalize um objetivo e atenha-se
a ele, sem desperdiçar inutilmente suas energias. O campo astral
favorece também os relacionamentos pessoais que se tornam mais
íntimos e as amizades mais duradouras. Experimente se abrir para
novas oportunidades.
Libra - 23/9 a 22/10 - O libriano experimenta um período de
expansão no campo profissional e não deve desperdiçar nenhuma
oportunidade para alcançar seus objetivos. Com seu regente em
trânsito no signo de Capricórnio, todos os seus esforços devem
apontar diretamente para seus objetivos, mesmo se alguns imprevistos possam atrapalhar seu caminho. Não se desencoraje e
continue lutando para alcançar suas metas: elas estão mais perto
do que você imagina. Você poderá receber uma ajuda inesperada,
de um colega ou um amigo.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Você precisa visar especialmente o
trabalho em equipe, pois não será agindo sozinho que conseguirá
alcançar seus objetivos. Nesta semana, com a concentração planetária no signo de Capricórnio onde se encontra o seu regente, Plutão,
sua forca interior será muito exaltada e seu poder aumentado. Isso o
ajudará a realizar seus objetivos com mais facilidade, especialmente
se conseguir descobrir o verdadeiro sentido que existe por trás de
suas experiências. Você está sendo desafiado a cristalizar seus
planos, mas também a retirar uma grande lição de vida da presença
de Saturno em seu signo. Pense nisso!
Sagitário - 22/11 a 21/12 - É possível que a presença de Jupiter
em seu signo de exílio não seja realmente muito favorável para a
realização de seus planos. Porém, nem tudo está perdido e bastará
um pouco mais de empenho de sua parte para que o sucesso seja
alcançado. Como você e um ser muito social, deve aproveitar para
ampliar seu campo de ação abrindo-se para novos relacionamentos,
seja no campo profissional que no campo pessoal. Aliás, neste
campo você colhe os maiores louros: você parece ter seu carisma
redobrado ultimamente e consegue conquistar tudo aquilo que
deseja. Agradeça ao Céu por isso!
Capricórnio - 22/12 a 20/1 -A concentração planetária em seu
signo parece fazer convergir todas as benesses do céu em cima de
você! Saiba aproveitar este momento glorioso que será certamente
coroado de sucesso. Você poderá mostrar toda a sua capacidade
no âmbito profissional e sua determinação e coragem servirão de
exemplo aos seus colegas. Porém, não deve demostrar arrogância
por essa sua capacidade que é um simples dom de Deus! Agindo
com humildade será muito útil para os outros e para você mesmo.
Seja receptivo às criticas construtivas que podem acrescentar
sabedoria ao seu conhecimento pessoal e desfrutará de uma satisfação ainda maior.
Aquário - 21/1 a 19/2 - O Sol ainda não ingressou em seu signo e
por esta razão nesta semana você poderá sentir um enfraquecimento
de sua vontade, que pode fazer você desistir de lutar por seus objetivos. É verdade que nem tudo são rosas em seu caminho, mas suas
habilidades naturais são excepcionais e o ajudarão a encontrar as
soluções adequadas para cada situação. A cada nova conquista, aumentará também sua autoconfiança e também seus colegas acabarão
beneficiados. No trabalho em equipe você é insuperável, mas deve
cultivar a modéstia para poder contagiar aqueles que o rodeiam.
Peixes - 20/2 a 20/3 - O pisciano nada em águas turbulentas
neste momento e nem sempre consegue visualizar claramente seus
objetivos. Nesta semana você vai precisar de todo seu empenho
para resolver uma pendência que está lhe tirando o sono e causando
inúmeros imprevistos e percalços em seu caminho. Porém, seus
dons naturais, que incluem criatividade e inspirarão, lhe serão
de grande utilidade neste momento. Por isso não desista de seus
objetivos e o sucesso virá como consequência de seu empenho e
de seu profissionalismo. Na vida pessoal, o apoio dos amigos lhe
servirá de conforto e alivio.
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Zezé Polessa envolvida
em um inquérito policial
Zezé Polessa, no ar em “Salve
Jorge”, terá seu nome envolvido
em um inquérito policial depois
da morte do motorista da TV
Globo Nelson Anderson Lopes,
de 63 anos. Segundo o colunista
Leo Dias, do jornal carioca “O
Dia” de quinta-feira (17), a promotora de Justiça Christiane Monnerat determinou que a
atriz seja investigada por suspeita de crime contra o Estatuto do Idoso.
Nelson Anderson Lopes teria sido destratado pela atriz,
na segunda-feira (14), após errar o trajeto estipulado por
ela. Depois do ocorrido, ele passou mal e deu entrada no
Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste
do Rio, e morreu uma hora depois vítima de infarto. A promotora afirmou que o Ministério Público vai investigar o
fato mesmo contra a vontade da família da vítima.
“Eu, na condição de promotora, sou obrigada a investigar o caso. Preciso ouvir as testemunhas e a investigada
(Zezé Polessa)”. Ela também explicou que a situação pode
ficar ainda mais complicada para Zezé, se ficar comprovado que ela sabia dos problemas cardíacos da vítima. Nesse
caso, ela pode ser indiciada por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar).
O colunista Leo Dias conversou com a filha do motorista, Luciana Lopes, de 30 anos. Ela afirmou que acredita que o incidente com Zezé Polessa pode ter contribuído
para a morte do pai.
“Ninguém o socorreu. Ele foi sozinho até o Lourenço
Jorge. Eu estava conversando com ele e ele me disse que
não sabia se ia aguentar chegar até o hospital. Eu não quero acusar a Zezé de nada, mas o que ela fez contribuiu,
sim, para a morte dele. Meu pai tinha pressão alta e acredito que ele tenha se sentido constrangido com a situação,
o que agravou seu estado de saúde”, disse.
O corpo de Nelson foi sepultado da terça-feira (15), Cemitério de Inhaúma. O caso será investigado pela 32ª DP
(Jacarepaguá).
Embora não tenha entrado em contato com a família da
vítima, Zezé Polessa se manifestou sobre o caso com um
comunicado emitido pela sua assessoria de impensa, na
terça-feira (15).
“Conheci o senhor Nelson há pouco mais de um mês e
neste período ele me atendeu algumas poucas vezes, como
ontem. Era um senhor extremamente educado e gentil.
Quando soube de seu falecimento, fiquei muito triste. À
família, toda minha solidariedade e carinho”.

Mariah Rocha rebate
acusações de ex-cunhado
A atriz Mariah Rocha rebateu as acusações feitas
pelo ex-cunhado de que não
permite que a família do pai
do seu filho veja o menino.
Em um comunicado, a estrela da Record informou
que seu ex-marido, o músico João Gevaerd, não foi
privado de manter contato
com o filho.
“Não são verdadeiras as afirmações noticiadas, atribuídas ao irmão de seu ex-companheiro. A visitação da família paterna sempre foi exercida com seu consentimento,
inclusive nas festas de fim de ano, o que, aliás, está registrado nas matérias”, diz a nota.
O texto informa ainda que Gevaerd está proibido de chegar perto da atriz. ‘Sua conduta está rigorosamente amparada por decisão judicial deferida à seu favor, inclusive
no sentido de seu ex companheiro manter-se afastado por
pelo menos 250 metros, sob pena de prisão”.
O irmão do músico, Roberto Gevaerd, contou ao jornal
“O Dia” que, desde o dia primeiro de janeiro, a família não
tem notícias do sobrinho e que a atriz não estaria atenden-
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do as ligações.
Mariah e João foram casados por três anos e se separaram em julho de 2012. Na época, ela divulgou que o rompimento havia sido amigável.

Globo dispensa Miá Mello
RIO DE JANEIRO - A humorista Miá Mello não faz
mais parte do casting da Globo. O contrato da atriz terminou junto com as gravações da última temporada do “Casseta e Planeta” e não foi renovado.
Segundo o jornal “Diário de S. Paulo”, Miá continuará
no ar apenas no Multishow onde estrela a série “Meu Passado me Condena”.
Vale lembrar que a morena rescindiu seu contrato com a
Record, onde fazia parte do elenco do “Legendários”, para
trabalhar na emissora carioca.
Apesar do cancelamento do humorístico, a turma do
“Casseta” irá produzir conteúdo para internet. A ex-BBB
Maria Melilo está fora do projeto. No entanto, ela segue
como contratada da Globo.

Após declaração polêmica,
pai de Lindsay Lohan nega que
filha esteja se prostituindo
Pai de Lindsay Lohan, Michael Lohan só complica a
vida da filha. Depois de declarar que a atriz estaria trabalhando como acompanhante, ele viu nascer boatos de que a
estrela estaria se prostituindo.
Ao site “TMZ”, Michael disse que foi mal interpretado.
“Não foi o que eu quis dizer. Claro que Lindsay e outras
celebridades fazem aparições em festas de aniversário e
outras ocasiões e são pagas por isso. Mas para fazer sexo?
Você está brincando comigo? Eu nunca diria isso, porque
ela nunca faria e nunca aconteceu!’.
Em entrevista à revista “Star”, ele contou que a filha estava fazendo companhia para homens ricos para pagar suas
dívidas.
Um dos clientes da ruiva seria o príncipe de Brunei Prince Haji Abdul Azim, terceiro na linha de sucessão ao trono
do país asiático. Ele teria desembolsado cerca de R$ 200
mil para virar o ano ao lado da estrela em Londres.

Regina Duarte vai ser tema
de festa trash em São Paulo
Quando completou 50 anos de carreira em 2012, Regina
Duarte recebeu homenagens de todos os tipos. Em 2013, a
atriz virou tema de uma festa trash realizada em São Paulo.
A turma que organiza a “Bagaço” decidiu prestar sua homenagem à diva da TV.
A balada, que toca hits pop, funk, tecnobrega e trash, vai
contar com um pocket-show da drag quen Silvetty Montilla. A artista se apresentará com o figurino de Viúva Porcina, personagem de “Roque Santeiro” imortalizada pela
veterana.
Para divulgar o evento, a produção da festa usou uma
foto da estrela com declarações fakes da morena.

Sarah Jessica Parker é cortada
de filme sobre estrela pornô
Por essa Sarah Jessica Parker
não esperava. Após gravar todas
suas cenas no longa “Lovelace”,
a atriz foi informada que está fora
do projeto. A produção decidiu
excluir a personagem da loira no
projeto sobre a vida da a estrela
pornô Linda Lovelace por conta
do tamanho da fita.
Segundo o site “EW”, a decisão foi tomada pelos diretores do projeto que ficaram preocupados com o tamanho
final do longa. Eles elogiaram o trabalho da estrela do seriado “Sex And The City”, mas ainda não sabem se as cenas serão incluídas na versão para DVD.
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Sarah substituiu Demi Moore na produção, que precisou
se afastar por conta de seus problemas de saúde. No filme,
ela interpretou a fundadora da revista “MS Magazine”,
Gloria Steinem, um ícone feminista.
Estrelado por Amanda Seyfried, ‘Lovelace’ estreia no
Brasil em julho.

Nicole Kidman revela que filhos
são adeptos da Cientologia
Nicole Kidman contou que seus filhos com Tom Cruise
também são adeptos da Cientologia, religião do astro de
Hollywood. A atriz que foi casada com o bonitão durante
uma década explicou que não gosta de falar sobre o assunto.
‘Eu escolhi não falar publicamente sobre a cientologia.
Tenho dois filhos que são cientologistas - Connor e Isabella - e eu respeito muito as suas crenças’, disse à revista
‘The Hollywood Reporter’.
Na época, a imprensa internacional divulgou que o fim
da relação teria sido motivo por conta da crença de Cruise.
Aliás, a Cientologia também estaria por trás do divórcio
de Katie Holmes.
Isabella e Connor são filhos adotivos do casal. Atualmente, ela tem 20 anos e ele 17 anos.

Após terminar com Bieber, Selena
Gomez é vista com ator australiano
Pelo jeito, Justin Bieber
já é passado na vida de Selena Gomez. A cantora, que
terminou o relacionamento
com o astro teen recentemente, foi vista na companhia de um possível affair.
Segundo informações da
revista ‘Us Weekly’, a estrela pop estava de mãos
dadas com o ator australiano Luke Bracey, de 23 anos, em uma festa no domingo
(13), após a premiação do Globo de Ouro.
Ainda de acordo com a publicação, os dois estavam ‘super íntimos’ a ponto de Selena comentar sobre a viagem ao
México, que fez no fim de 2012. A ida da cantora ao país
foi marcada pelo fato de ela romper com o cantor adolescente e acabar voltando mais cedo da viagem.
Para quem não sabe, Selena e Bracey já se conhecem
há algum tempo. Os dois contracenaram juntos no filme
‘Monte Carlo’ (2011).

Programa solo de Patrícia Abravanel
no SBT é engavetado
O programa solo de Patrícia Abravanel no SBT foi adiado por tempo indeterminado. Os diretores da emissora
alegaram que a imagem da apresentadora poderia ficar
desgastada por participar de vários projetos, segundo informou o jornal “Folha de S. Paulo”. Patrícia comanda o
“Cante Se Puder” com Márcio Ballas e participa do programa de Silvio Santos.

Britney Spears está sendo disputada
por cassinos de Las Vegas
Britney Spears está sendo disputada por diversos cassinos de Las Vegas para se apresentar regularmente em um
deles.
A cantora estava presentes a assinar um acordo de dois
anos com o cassino Caesars Palace por R$ 400 milhões.
Porém, segundo o site “TMZ”, a estrela decidiu ainda não
assinar por ter recebido mais duas ofertas.
Caso a “Princesinha do Pop” assine com o Caesars Palace, ela fará 80 shows no hotel e receberia cerca de R$ 2
milhões por apresentação. Além disto, a artista ganharia
um apartamento na cidade.
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