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EDITORIAL

Ministério Público quer
prefeitos fazendo auditorias

Muitos prefeitos que receberam a prefeitura no caos total, já acenam
para colocarem panos quentes e deixar para lá, querem fazer carnaval,
mas estão recebendo orientação do Ministério Público para que não
gastem dinheiro, principalmente aquelas em que foram decretados
Estado de Emergência, muitas destas prefeituras estão agora dizendo
que existem verbas para a realização do carnaval. Em Rio Casca o
prefeito José Maroca já deixou claro que não irá gastar dinheiro em
carnaval tendo servidores com dois salários atrasados e ainda mais o
prefeito anterior não quitou dívidas do carnaval do ano passado. Fábio
Nogueira orientou que, em casos mais graves, os prefeitos encaminhem
provas de irregularidades administrativas ao Tribunal e ao Ministério
Público. O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba,
conselheiro Fábio Nogueira, afirmou que 10 prefeitos paraibanos já
solicitaram auditorias nas contas de gestões anteriores ao TCE-PB. Ele
orientou que, em casos mais graves, os prefeitos encaminhem provas
de irregularidades administrativas ao Tribunal e ao Ministério Público.
“Todos os municípios paraibanos serão visitados pelos técnicos do
Tribunal, mas dentro da programação definida de visitas. Em casos
mais graves, os prefeitos devem oficiar as irregularidades ao Tribunal
de Contas e ao Ministério Público com memória fotográfica, para que
durante a análise das prestações de contas esses fatos sejam observados”, explicou. O presidente acredita
que o número de pedidos de auditoria
Fale com a redação
ao Tribunal diminuiu consideravelcontato@jm1.com.br
mente. “Como já estamos orientando
(33)3331-8409
os gestores há algum tempo para que
observem e relatem os problemas de
gestão ao Tribunal, o número de pedidos
de auditoria reduziu consideravelmente”, disse.
Ele ainda citou os principais erros cometidos pelos prefeitos ao
encerrarem ou assumirem os mandatos. “Uma das principais irregularidades cometidas pelos gestores é não iniciar o processo de transição governamental. Os demais erros são o sucateamento de frota
de veículos, a ausência completa de dados da prefeitura, os salários
atrasados dos servidores e recursos disponibilizados insuficientemente
para honrar os compromissos da administração” . O conselheiro disse
que todas as situações serão analisadas pelo Tribunal, e os gestores
podem sofrer as penalidades previstas em lei, como aplicação de multa
e reprovação de contas. Os especialistas dizem disseram que os gestores
devem se preparar constantemente para administrar bem a prefeitura.
Com todos os instrumentos de informação disponíveis atualmente,
não é admissível que os prefeitos errem por falta de conhecimento.
A responsabilidade de gerir os recursos públicos é bem maior do que
a de administrar os próprios bens. Nesse sentido, o TCE tem uma
ação proativa na promoção de cursos e seminários de capacitação.
Em Minas Gerais apesar do grande número de prefeituras que foram
encontradas em verdadeiro caos ainda não vimos à manifestação do
Ministério Público, pesquisamos, mas parece que aqui as prefeituras
estão todas certinha, mas ao dialogar com os prefeitos novos é que
agente sente o tanto que os políticos não observam as leis e praticam
todo tipo de irregularidades. Em Reduto segundo os novos administradores o ex-prefeito Márcio deixou inúmeras irregularidades em um
total desrespeito com o povo, não pagava as contas, apenas trocava
de fornecedores.
Em Lajinha o novo prefeito tomou todas as providências e vai
levar Sebastião Moreira as barras do Tribunal e seu primeiro passo
foi decretar Estado de Emergência e as muitas irregularidades serão
levadas ao Ministério Público e ao TCE. É uma situação complicada,
mas caso o prefeito optar por não fazer auditoria, poderá ser responsabilizado, até mesmo por uma denúncia de um cidadão, se não fizer
uma fiscalização apurada do que está assumindo pressupõem que está
tudo em ordem, e aí depois não adianta chorar vai ter que responder
pelos erros assumidos.
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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

álbum, nesta semana adorei as
dicas de saúde é muito bom ler
Prefeito de Lajinha decreta um jornal que tem conteúdo e
situação de emergência
também fiquei impressionada
Estou na torcida para que com a qualidade do jornal é
tudo dê certo, mais Deus está um colorido que nunca vi em
no controle de tudo, ele sabe outro jornal. Parabéns para
todas as coisas! Confie em todos que trabalham aí no
Deus !!!!!
jornal, muito obrigada.
Adriana – Lajinha MG
Lúcia Torquato de Souza
Rio Casca
Ao Jornal das Montanhas
Ao Jornal das Montanhas
Em primeiro lugar agradecer as matérias que toda a
TV no Brasil
nossa família gosta muito, até
No Brasil o que está falminha filha de 9 anos adora ler tando é uma televisão que
aquela coluna para criança e faça uma programação de
ainda recorta e coloca em um qualidade na TV ABER-

TA para competir com as
mesmices das outras TVs.
Sem programas de auditório, sem Big brothers
da vida .
Uma televisão que apresente documentários, series, jornalismo imparcial, bons filmes, programas musicais coisa que
só se vê na televisão por
assinatura, musicais diga-se de passagem, de boa
musica, não essas idiotices
que a mídia empurra para
dentro de nossa casa, coisas de duplo sentido, em
detrimento da boa música.
Paulo Henrique
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Ministério Público quer novos prefeitos
denunciando a “herança maldita”

Em Lajinha o novo prefeito
Lucinho não perdeu tempo
e decretou logo o Estado de
Emergência

Após a posse dos novos
executivos municipais a
choradeira foi geral, um
início de novas gestões marcado por denúncias de prefeitos contra os antigos gestores, em praticamente todo
o Brasil. O Ministério Público de Pernambuco (MPPE)
levou uma recomendação da
Procuradoria-Geral de Justiça a todos os promotores
para que cobrem dos novos
prefeitos denúncias de irregularidades encontradas nas
prefeituras.
Os municípios em torno
de Manhuaçu as reclamações são muitas: Matipó,
Luisburgo, Lajinha, Reduto
e própria cidade polo Manhuaçu os prefeitos se dizem embaraçados pelo caos
encontrado nas prefeituras.
No caso de Pernambuco os
promotores estão alertando
os novos prefeitos que se
eles não informares as ir-

Tião Franco poderá
ser denunciado
Dizem nas rodas de conversas nos bares da cidade
de Lajinha que nas irregularidades encontradas na
prefeitura de Lajinha um
documento chamou atenção
do pessoal, é uma contabilidade feita por Tião Franco
e possivelmente de sua contabilidade particular que ele
deve ter perdido e se as pedrinhas do tabuleiro encaixar ele terá de explicar para
o Ministério Público. O negócio poderá ficar feio para
seu lado. A contabilidade
é de suposto pagamento
de serventes que trabalharam em uma montagem e
desmontagem de palco em
uma festa e o pagamento
aparece duplicado, pois o
pagamento aparece arrolado no contrato do palco e
mais estes vários recibos de
suposto pagamentos de pessoal. É aquela coisa malandro de mais vira bicho.

Vale a competência!

Na porta da prefeitura, em alguns gabinetes de secretários
poderosos, tem mais de uma dúzia de exonerados pedindo
pelo amor de Deus para voltar, ou para que seus filhos continuem na boquinha! Tem que prevalecer é a competência
gente!

regularidades encontradas
podem ser considerados
coniventes. Caberá a cada
promotor avaliar se levará
a recomendação aos novos
prefeitos, de acordo com a
situação de cada município.
“Ao assumir a gestão, o
novo prefeito assume também o ônus disso, e tem que
estar atento às suas responsabilidades, inclusive de
tentar reaver o patrimônio
do município”, alertou o
promotor. “O que se vê é
que muitas vezes há apenas
a troca de aliados do mesmo
grupo político, o que acaba
favorecendo para esses quadros de se tentar esconder o
malfeito”, completou.
A recomendação aborda temas como a situação
de contratos com empresas
privadas e convênios com o
poder público, saldo da prefeitura, folha salarial e preservação dos bens materiais.

Em Lajinha o novo prefeito Lucinho não perdeu tempo e decretou logo o Estado
de Emergência e tudo está
sendo cuidadosamente levantado, segundo informações a cada dia aparece coisas novas como contas não
empenhadas, ficando em
uma situação bem incomoda
o ex-prefeito Sebastião Moreira que foi inclusive alertado pelo juiz pelos muitos
processos acumulado nos
últimos 8 anos de seu mandato, o atual prefeito com o
Estado de Emergência após
todo o levantamento deverá
levar o caso ao Ministério
Público.
Em Manhuaçu deve ficar
só no dito pelo não dito tudo
indica que o novo prefeito
não fará auditoria e nem denunciará as irregularidades
encontradas.
Em Reduto o ex-prefeito
fez de tudo que podia fa-

Justiça decidirá se Cid devolve
dinheiro pago a Ivete Sangalo
Você não acredita, mas o governador do Ceará pagou R$
650 mil à cantora baiana Ivete Sangalo para inaugurar na
sexta-feira o Hospital Regional Norte, em Sobral. Ontem,
o Ministério Público Federal
do Ceará pediu à Justiça que o
governador Cid Gomes (PSB)
devolva o valor aos cofres do
Fundo Municipal de Saúde.
A ação civil pública assinada
pelo procurador Oscar Costa Filho exige que a restituição
seja feita com recursos financeiros do governador. Ele alega
violação do princípio da moralidade administrativa e desvio
de finalidade. Seu pedido, explicou, se deve também à declaração de Cid de que continuará promovendo festas “doa
a quem doer”; e à sua afirmação de que o procurador-geral
Gleydson Alexandre, do Ministério Público de Contas do
Ceará, só estava “querendo aparecer”. (Estadão)
Caberá à Justiça Federal decidir sobre a devolução do cachê de R$ 650 mil pago à cantora baiana Ivete Sangalo pelo
governo do Ceará.

zer de errado, segundo um
assessor da nova gestão ele
fazia o seguinte comprava em loja e não pagava,
ia para a segunda e fazia a
mesma coisa assim quando
completava 10 lojas sem
pagar, ele voltava na 1ª e
negociava e fazia uma compra bem maior e não pagava
e assim ele ia negociando
e fraudando até chegar no
topo, e assim ele fez arruaça
com as contas da prefeitura,
e deixou enormes contas de
telefonia sem pagar. Não
sabemos que providencia o
prefeito irá tomar.
Em Rio Casca o novo
prefeito José Maroca está
fazendo um esforço enorme
para colocar a prefeitura em
ordem, herdou muitos problemas máquinas, computadores dos Telecentros mais
de 80% estão quebrados e
o caixa da prefeitura sem
nada.

Artista do
Rebeldes em
Valadares

Quem esteve
as
escondidas
em Valadares a
algumas semanas passantes foi
nada mais e nada
menos que o jovem ator Robert
Chay, - o Tomás - da novela
‘REBELDES’ da Record;
ele veio visitar parentes que
moram no Bairro Vale Verde.
Sem exibicionismo, mesmo
assim o galã não teve sossego,
foi assediado pelas fãs, mas
muito simpático atendeu a
todas e, foi lanchar no pequeno mais agradável cachorro
quente da Kátia ali frente uma
escola infantil no BNH do Grã
Duquesa. Segundo se comenta
Chay é valadarense!

Em Rio Casca o novo prefeito José Maroca está fazendo
um esforço enorme para colocar a prefeitura em ordem

Disputa
pegando fogo!

O jovem é atuante Senador
Randolfe Rodrigues (PSOL)
em seu discurso almejando a
presidência do SENADO disse: “ Tal qual Davi,enfrentarei
com fé republicana o gigante
do coronelismo.” Ele nesse fala
argumenta, sobre concorrer a
presidência do SENADO com
Renan Calheiros (PMDB).
Dará uma briga boa,por um
lado Renan Calheiros um politico experiente,do outro lado
esse garoto que tem mostrado
ter competência para ocupar o
cargo. Vamos ver os próximos
capítulos; dessa história.

NA CBN - Tweetado por Míriam Leitão

Conta de luz menor: impacto
positivo na inflação e no crescimento
A presidente Dilma anunciou dia 23 de janeiro uma
redução de 18% na conta de
luz dos consumidores e de até
32% para o setor produtivo. Na
inflação, o impacto será positivo, porque haverá redução. Sabemos, no entanto, que outros

preços serão elevados ao longo
do ano, como o da gasolina.
Mas vai ajudar neste momento.
A inflação chegou a 6% em
12 meses no IPCA-15, e a tendência é continuar subindo. E
subiria ainda mais se não tivesse a queda do preço da energia.
Estava lendo um artigo de
um economista que calcula em
0,5 ponto percentual a queda

da inflação, por causa da redução dessa tarifa.
No crescimento, também
o efeito é positivo, porque os
custos das famílias e das empresas - que poderão investir
mais - vão diminuir.
Ou seja, haverá efeito positivo no crescimento e na inflação, que está muito alta.
Este ano, os alimentos

devem pressionar menos o
IPCA. Em 2012, trigo, milho,
soja, ração animal e carne foram afetados pela seca nos
EUA.
Em 2013, a expectativa é de
que o crescimento seja maior,
em parte, por conta dessa decisão de redução do preço da
energia, que ajudará sua retomada.
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Amor e possibilidades de emprego
INSS revisa
2,3 milhões de atraem estrangeiros para São Paulo
Dos 48% dos habitantes da capital que não nasceram
benefícios
na cidade, 3% são estrangeiros

Heloisa Cristaldo
Repórter da Agência
Brasil para o Jornal das
Montanhas

Brasília - Um total de
2,3 milhões de benefícios
do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) por
incapacidade ou pensões
por morte (em decorrência da incapacidade) foram corrigidos. O reajuste
ocorre após o instituto rever mais de 17,4 milhões
de benefícios pagos entre
2002 e 2009, por causa
de um acordo firmado em
agosto de 2012 entre o
INSS, o Ministério Público Federal e o Sindicato
Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical, homologado
pela Justiça Federal em
São Paulo.
De acordo com o INSS,
os números referem-se à
quantidade de benefícios
revisados e não de pessoas com direito à revisão, já
que um segurado pode ser
titular de um ou mais benefícios sucessivos. Como
exemplo, uma pessoa que
recebeu o auxílio-doença
e, depois de um tempo, o
benefício foi convertido
em aposentadoria por invalidez. Desta forma, há
um novo benefício, mas
trata-se do mesmo segurado.
Dos segurados que têm
diferenças a receber, 454

mil têm benefícios ativos
e foram atualizados após
a revisão. O restante trata-se de benefícios em que
o pagamento já foi suspenso, mas têm valores
atrasados a receber. Mais
2,2 milhões de benefícios
ainda estão sob avaliação
do INSS.
Segundo o INSS, a correção desses benefícios
impactará em R$ 49 milhões por mês a folha de
pagamento do instituto.
Por ano, o incremento
chegará a R$ 637 milhões, considerando o
décimo terceiro salário.
O pagamento dos valores
atrasados seguirá cronograma até 2022. A previsão é que aproximadamente R$ 6 bilhões sejam
pagos pelo instituto nesse
período.
O cidadão que tem direito ao benefício receberá em casa uma correspondência e não precisa
procurar uma agência da
Previdência Social, já
que a revisão é automática. Idosos com direito a
valores mais baixos terão
prioridade.
O segurado pode verificar se irá receber a revisão
no site da Previdência Social e por meio da Central
de Atendimento 135, que
funciona de segunda a
sábado, das 7h às 22h. O
novo valor não é informado nesses canais.

*No Brasil milhões de pessoas tem uma história com a capital paulista, lá é a capaital das
oportunidades e foi para lá que
correram milhares de pessoas
de todas as partes do país, hoje
nem tanto que o Brasil evoluiu
mais e outras frentes foram
abertas, e agora o número que
aumenta bastante são os estrangeiros. (*Grifo nosso)
Com um ano de casados,
Mônica e Rafael Villanueva
resolveram deixar o Peru, terra
natal dos dois. Em 1990, o país
passava por uma grande crise e,
assim como boa parte da família, o casal mudou de endereço.
Enquanto os pais de Rafael
foram para o Canadá, os dois
resolveram trilhar um caminho
mais curto.
— Viemos para cá por causa
do terrorismo no Peru. Era difícil viver normalmente no país,
era quase uma guerra civil.
Uma das minhas irmãs estava
casada com um brasileiro, então fomos para São Paulo. Não
sabíamos o que íamos fazer e se
ia dar certo.
Mais de 20 anos depois, eles
não pensam em morar em outra
cidade. Há cerca de seis anos,
os dois trabalham juntos, na
mesma empresa, na área de
tradução. Mônica, 47 anos, e
Rafael, 57, estudaram em São
Paulo, encontraram trabalho e
tiveram uma filha paulistana,
Nelly.
— Quando olho para trás,
penso: que bom que viemos
para cá. Quando chegamos era
uma coisa super legal, bonito,
fácil, era uma cidade muito
maior do que a nossa, aqui era
tudo multiplicado por mil, as
expectativas, as possibilidades
de serviço.
Mônica e Rafael fazem parte
dos 42% de habitantes da capi-

Rafael, Nelly e Mônica Villanueva, María Blanca Braga (centro) e o casal Alan e Marzena

tal paulista que não nasceram
na cidade, segundo pesquisa
divulgada pela Rede Nossa São
Paulo. O levantamento indica,
ainda, que desta parcela 82%
moram na capital há mais de
anos.
É o caso, também, de María
Blanca Braga. Em São Paulo
desde 1987, Blanca, nativa de
Montevidéu, no Uruguai, se
mudou para a capital paulista
quando seu marido na época,
nascido na Argentina, recebeu
uma proposta para trabalhar na
extinta Varig como piloto de
avião. Os dois se mudaram para
São Paulo junto com seu filho
pequeno. O choque foi grande.
— Fiquei assustada. Sempre
morei perto da praia, achava
São Paulo muito grande, achava que ninguém dava bola para
ninguém, eu não falava a língua... estanhei muito.
No começo, Blanca ia para
Montevidéu sempre que possível. Trazia até mesmo os
temperos da terra natal. Aos
poucos percebeu que precisava
se desligar um pouco do Uruguai para conseguir se adaptar
à nova vida e à nova cidade.
— Tive que esquecer as coi-

sas de lá. Hoje, já morei mais
tempo aqui do que na minha
cidade. Gosto do movimento,
tem de tudo para fazer, possibilidades de emprego. Comecei a
dar aulas de espanhol aqui, engravidei de novo. Criei raízes.
Gostos nativos
Segundo a pesquisa da Rede
Nossa São Paulo, dos 42% que
não nasceram em São Paulo,
3% são estrangeiros. Não há
um levantamento oficial que
indique isso, mas é possível
perceber que boa parte deles
acabam em São Paulo por um
motivo: o amor aos paulistanos.
A polonesa Marzena Gios e o
britânico Robert Astley-sparke
toparam mudar de continente
para morar com seus companheiros. Há dois anos em São
Paulo, Marzena conheceu seu
marido em Londres, em 2004.
— Ficamos seis anos em
Londres, depois nos casamos
na Polônia e decidimos nos
mudar para o Brasil. Eu estava
muito apavorada, tinha muito
medo de morar aqui, mas depois de um tempo você entende como funciona e está tudo
certo. As pessoas são muito
amigáveis, a comida é maravi-

lhosa, o tempo é maravilhoso.
Fã de coxinha e feijão, Marzena aprecia os bares e gosta
do movimento da cidade. Mora
perto de seu trabalho e faz, sem
demora, o percurso de ônibus.
Sabe que tem sorte e admite
que não pode reclamar de um
dos grandes maus da cidade.
— Não sei o que significa
isso em São Paulo.
Para Robert, a experiência
foi diferente. O fotógrafo britânico esteve na capital em
2002 para a São Paulo Fashion
Week e já tinha grande simpatia pela cidade. Em 2009, “arranjou” um motivo para vir de
vez.
— Minha esposa é brasileira e eu amo São Paulo. Quando em mudei, há cerca de três
anos, eu já conhecia a cidade,
já tinha amigos em São Paulo
e gosto muito de cidades assim.
Assim como Marzena, Robert também é fã da comida de
São Paulo e já se sente totalmente adaptado à cidade.
— Eu ficarei aqui para sempre. Eu gosto de Londres, da
minha cidade, mas não sinto
falta. Eu sinto falta de São Paulo.
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CANTINHO DE FÉ
por

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

A ponte que quase caiu

Nas montanhas da Escócia, há uma velha
ponte, construída por um tal General Wade.
Era uma estrutura sólida e maciça, erguendo-se
sobre um penhasco impressionante.
Essa ponte funcionou por décadas e décadas,
até que há alguns anos foi declarada insegura
e, posteriormente, fechada ao tráfego. Sabe
por quê?
Um dia, o vento soprou e trouxe para debaixo
da ponte algumas sementes de bétula (“birch”, em inglês), que é uma frondosa árvore
comum na Europa. As sementes germinaram,
e nasceu uma plantinha, tão frágil que qualquer criancinha poderia tê-la arrancado sem
o menor esforço. Mas ninguém arrancou, e a
plantinha foi crescendo. Os transeuntes lá em
cima não se davam conta da presença daquela
plantinha lá embaixo. E a plantinha virou uma
árvore pequena, depois grande, poderosa e, por
fim, gigantesca. E agora, com fundas e fortes
raízes, abalava e comprometia a estrutura da
grande ponte.
Algo semelhante acontece com as nossas
almas. Para nos enfraquecer, o nosso inimigo
usa a tática de semear dúvidas diminutas,
plantar rancores miúdos, estimular microrressentimentos, inocular invejas aparentemente
inofensivas, incentivar olhares indecentes,
contemporizar com a maledicência, desenvolver manias minúsculas, porém, medíocres…
Em vez de tsunamis dramáticos, ele apela
para estratégias silenciosas, em que a água vai
minando a estrutura da casa sem que o morador
o perceba. A ponte vai sendo enfraquecida em
doses homeopáticas. Até que um dia, a casa
cai. Um dia, a bela e útil ponte tem de ser
interditada.
Se desejamos viver num ambiente psicologicamente saudável e espiritualmente puro,
precisamos adotar uma política espiritual de
tolerância zero para com o pecado.
“Um pouco de fermento leveda toda a massa”
(Gl 5.9).
A acomodação do pecado nas cavidades do
coração pode dar-se de modo gradual, quase
imperceptível, sem sustos nem sobressaltos,
mas os resultados são previsivelmente devastadores.

Pudim de
Paçoquinha

INGREDIENTES
2 caixinhas de creme de leite
1 xícara de leite condensado
1 pacotinho de gelatina sem sabor
15 paçoquinhas em formato de rolha
MODO DE PREPARO
No liquidificador coloque as duas caixinhas de
creme de leite, o leite condensado e 14 paçocas (uma
é para decorar)
Bata um pouco
Prepare a gelatina sem sabor de acordo com seu
modo de preparo na embalagem, depois despeje o
líquido no liquidificador e bata tudo
A quantidade de leite condensado e paçoca é mais
uma questão de gosto de cada um, então dê uma
experimentada na mistura para ver se está do seu
gosto, se não, acrescente o que faltar
Unte com manteiga (camada fina) a forma que você
vai usar (se quiser desenformá-lo depois)
Coloque o pudim para gelar por umas 3 horas antes
de desenformar
Depois vire-o e decore com a paçoca que sobrou

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

O mistério da Casa Mágica
Há muito tempo atrás, na pequena vila de Águas Claras,
todos viviam na mais perfeita harmonia. As famílias se conheciam umas às outras, as crianças brincavam juntas perto
do riacho e costumavam se reunir à noite, em frente à casa
abandonada, que ficava no alto de uma colina. A casa era o
mistério da vila, pois nunca alguém havia entrado lá e voltado para contar como era. Uma das menininhas de Águas
Claras, porém, era muito curiosa e faminta. Seu nome era
Molly. E todas as vezes que passava em frente à velha casa,
davam uma espiadinha e tinha vontade de entrar.
Os pais diziam aos filhos que na casinha não morava ninguém, mas Molly sabia que não era verdade, pois sempre
que passava por ali sentia um cheiro tão gostoso que era
impossível não parar e ficar sonhando com o que estava
sendo feito naquela cozinha. O cheirinho saía da chaminé
e impregnava todo o vilarejo, mas os mais velhos continuavam a dizer que não havia ninguém cozinhando ali dentro.
Molly nunca tinha visto a dona da “casinha mágica” –
como ela gostava de chamar -, até que um dia tomou coragem e bateu à porta:
- Quem é?, respondeu de dentro uma voz cansada.
- Sou eu, a Molly, disse a pequena. Meus pais dizem que
aí não mora ninguém, mas eu sei que a senhora existe e
gostaria de conversar um pouco.
- Vá embora Molly, nenhum dos pais nunca deixará que
seus filhos conheçam a minha velha casa.
- Não vou não, retorquiu Molly. O cheiro que vem daí é
muito bom e eu estou faminta. Se abrir, posso comer um
pedaço de bolo e depois eu vou embora. Ninguém vai descobrir.
Uma velhinha com uma cara bondosa abriu devagar a
porta. Quando a pequena Molly olhou ao redor, ficou maravilhada. Havia biscoitos em forma de coração por toda a
casa, chocolates borbulhando nas panelas e umas bolachas
dentro de uns potinhos. Ainda tinha o mel feito na hora que
jorrava sem parar de dentro das vasilhas em formato de ursinhos. Mas o que mais surpreendeu Molly foram as árvores
no fundo do quintal cheinhas de frutas fresquinhas, que podiam ser tiradas do pé e deliciadas na hora.
- Por que a senhora não abre a sua casa para que todos
venham aqui ver todos estes quitutes maravilhosos? indagou Molly.
- Ah, pequena Molly, infelizmente nem todas as pessoas pensam como você, falou a velhinha. Todos os pais de
Águas Claras acham que o ato de cozinhar assim, por puro
prazer, é um pecado, e não deixam que seus filhos venham
me visitar!
- Pois a partir de hoje, falarei a todas as crianças que no
alto deste vale existe uma pessoa com mãos de fadas, falou
empolgada a menininha. E todos, crianças e adultos, virão
aqui provar todas estas iguarias. E eu garanto, quando entrarem aqui e virem que linda casa você tem, não haverá mais
preconceito com a senhora nem com as delícias que faz.
Dentro de poucos dias, Molly organizou uma festa e
convidou a todos da vila. Não disse que as comidas seriam
preparadas pela senhorinha misteriosa. Todos amaram as
comidas e entenderam que é o amor o que dá o gosto especial aos alimentos. Desde então, a “casinha mágica” passou
a ser visitada todos os dias por todos que queriam aprender
a arte da culinária ou simplesmente comprar alguma das delícias. A pequena vila deixou de se chamar Águas Claras e
passou a ter o nome de “Casa Mágica”, em homenagem à
senhora que lá vivia. Depois desse dia, o mundo inteiro quis
conhecer “Casa Mágica” e a vila ficou pequena para tantos
visitantes.
*Ariane Bomgosto
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POLÍCIA
POLÍCIA
Homem é preso acusado de
Quadrilha que aterrorizava
região de Ponte Nova é presa agredir e estuprar companheira
Um jovem acima de qualquer suspeita. É assim que a
polícia define Abner Lacerda
Diniz Vieira, de 23 anos, preso sob a acusação de chefiar
uma quadrilha que estava
aterrorizando moradores da
zona rural de Ponte Nova e
municípios vizinhos. Outros
oito integrantes do grupo
foram presos com base em
uma investigação que já se
arrastava há quase um ano.
“Iríamos esperar mais para
deflagrar a operação, mas as
ações da quadrilha estavam
cada vez mais violentas e
decidimos não adiar mais as
prisões”, revela o inspetor
Antero Marcos, da Delegacia Regional de Ponte Nova.
Segundo o investigador,
Abner, o líder do grupo criminoso, é de uma família
tradicional da cidade, evangélica, e o jovem se formou
recentemente em Direito.
Ele trabalhava no Fórum de
Ponte Nova, mas paralelamente mantinha a atividade
criminosa sem levantar suspeitas. “De dentro do Fórum
ele já articulava contatos
planejando as ações e tão
logo saía do trabalho colocava em prática os plano
junto com os comparsas”,
afirma o inspetor Antero.
O alvo da quadrilha eram
propriedades em áreas rurais
de Ponte Nova, Oratórios e
Jequeri. Segundo a polícia,
eles usavam de muita violência para invadir as casas e roubar o que podiam,
inclusive gado. O inspetor
Antero destaque que em um
dos roubos, os jovens criminosos tentaram abusar sexualmente de uma das vítimas
e em outra, na Zona Rural
de Jequeri, atearam fogo na
casa de uma senhora de 82
anos, que conseguiu fugir e

se esconder na mata quando
os assaltantes chegaram na
propriedade. “O terror que
eles provocavam era tão
grande que muitas famílias,
com medo de serem atacadas, estavam pernoitando na
mata perto de suas casas”,
revela o investigador.
A quadrilha foi desmantelada após a prisão de dois
irmãos que atuavam com
Abner na elaboração e execução dos assaltos. “Eles
foram presos com parte dos
produtos roubados e, a partir
daí, conseguimos identificar
todos os outros integrantes
do grupo”, destaca Antero. Márcio Eli Martins, 36
anos, e Luiz Antônio Martins, 38, foram presos em 18
de janeiro e reconhecidos
por algumas das vítimas na
delegacia.

Com a primeira dupla presa foram apreendidas três
armas de calibres distintos
e vários produtos roubados.
Durante o cumprimento dos
mandados de prisão dos outros sete integrantes do grupo, na operação deflagrada
no último sábado, mais um
rifle calibre 22 e farta munição de calibres diversos
foram apreendidos.
Além de Abner, estão presos Sidmar Salgado Milagre, de 28 anos, Marcos dos
Santos Silva, de 20, Marcos
Paulo Gonçalves, 24, Dionisio Germânio, 22 e Geraldo
Salgueiro de Lacerda, de 38,
que é tio do líder do grupo.
Segundo Antero, Geraldo e
Dionísio não tinham participação direta no grupo, pois
não participação dos assaltos. A função deles era receptar e revender as cabeças
de gado que eram subtraídas
das propriedades rurais.
Os nove foram levados
para o Presídio de Ponte
Nova, presos por meio de
um mandado de prisão temporária. “Ainda hoje vamos
solicitar à Justiça que a prisão deles seja convertida
para a preventiva, uma vez
que são muitas as provas
contra o grupo e a liberdade
deles é uma ameaça à população”, ressalta o inspetor
Antero.

Uma quadrilha especializada em explodir caixas
eletrônicos foi presa pela
Polícia Militar quando passavam em Realeza, distrito
de Manhuaçu, na noite de
quarta-feira, 23. Seis pessoas estão presas e um deles, Fillipe Moreira Quirino
(Fillipim Branco), 21 anos,
considerado o chefe do grupo, continua foragido.
Segundo o Sargento Rogério, uma equipe do setor
de inteligência do 11º Batalhão de Polícia Militar percebeu nas imediações de um
restaurante alguns suspeitos
no interior de um veículo
Celta seguido por uma moto

Honda CG/150 Titan. A característica de um dos suspeitos assemelhava-se com
o individuo conhecido por
“Fillipim Branco”, suspeito
de comandar uma quadrilha
de saqueadores de caixa eletrônicos de bancos das regiões de Ipatinga, Caratinga e
Manhuaçu.
“Eles foram interceptados
na BR-116, quando saiam
para o lado de Ipatinga. No
momento da abordagem foi
determinado que desembarcassem e colocassem as
mãos no muro de um terreno
baldio pertencente a antiga
sede do DNER. Aproveitando que estavam em maior

número, três deles fugiram
correndo para o lote abandonado e embrenharam-se
na mata”, detalha. Durante
a fuga, um dos elementos
sacou um revólver e atirou
contra os policiais, que revidaram o disparo.
DINAMITE: Durante as
buscas, no Celta a PM encontrou uma pistola .40, municiada com 25 cartuchos,
bem como faca, tablete, notebook, cigarro de maconha
e três balas calibre 38. Na
perseguição aos foragidos, a
polícia encontrou uma banana de dinamite deixada por
um dos elementos.
A mulher, amásia de

Um caso de estupro e um
histórico de violência contra mulher vieram à tona na
terça-feira, 22, no distrito de
Dom Corrêa, em Manhuaçu.
Depois de muita insistência das cunhadas, a mulher
de 36 anos relatou as agressões e a violência do marido, um lavrador de 23 anos.
Aos policiais, a mulher
admitiu que o marido Rubens Fagundes constantemente a agride. Na madrugada desta terça, além de
bater nela e ameaça-la com
uma faca, ele praticou sexo
contra sua vontade e ainda
ficava acariciando as partes
íntimas de uma criança de
sete anos.

A mulher ainda afirmou
que o autor a mantém em
cárcere privado. Em conversa com o marido, ele negou
tudo.

Policiais
conversaram
também com as testemunhas, que são irmãs do
autor, e segundo elas ele
sempre foi muito agressivo
e diversas vezes já as ameaçou bem como os próprios
pais dele.
As duas irmãs contaram
que várias vezes depararam
com a cunhada com muitos
hematomas e que ela nunca
dizia a verdade. Nesta terça,
depois de muito insistirem,
admitiu que era agredida
pelo companheiro.
As vitimas foram encaminhadas ao pronto atendimento. O homem foi preso e
o flagrante foi ratificado na
delegacia.

Uma operação conjunta
da Polícia Militar e Polícia
Civil em Santa Bárbara do
Leste na tarde de terça-feira,
22, resultou na prisão de dois
estelionatários cariocas que
atuavam na cidade e região.
Apesar de a operação não focar necessariamente o crime
de estelionato, uma denúncia
anônima levou a prisão de
Ubiratan Ferreira de Oliveira
e Zamir Braga, ambos moradores da capital fluminense.
Eles foram presos após denúncia de um comerciante de
Santa Bárbara do Leste, que
preferiu não ser identificado. Segundo ele, a dupla se
apresentava como fiscais da
Receita Federal.
De acordo com o comandante interino da cidade,
sargento Roberto Miguel Júnior, um deles se apresentou

ao comerciante como fiscal
da Receita Federal exigindo documentação pessoal e
da empresa. Há indícios de
que o golpe estaria completo com o retorno dos dois ao
Rio de Janeiro para abrir empresas falsas. Ainda segundo
sargento Júnior, há evidências de que eles agiram em
dezembro em Caratinga e
há registro da ação deles na
cidade de Carangola. O mesmo golpe foi aplicado em
Fervedouro e Manhuaçu.
Foi encontrado com a dupla R$ 4.806,80. Ubiratan
Ferreira possui três mandados de prisão em seu desfavor. O veículo em que eles
estavam, um voyage, com
placa do Rio de Janeiro, foi
locado nesta segunda-feira,
21, no RJ, porém a placa do
automóvel é de Belo Hori-

zonte, o que levantou suspeita por parte dos policiais.
Ubiratan e Zamir se apresentavam bem trajados para
não levantar suspeita, mas a
ação da PM pôs fim aos crimes cometidos por eles na
região.
Vale lembrar que os nomes constam dos documentos apresentados à PM, o que
não quer dizer que são os
seus verdadeiros nomes.
Durante a abordagem eles
tentaram se livrar da documentação para não deixar
pistas (fichas que os comerciantes assinavam), o que
não foi possível, já que a
ação dos policiais foi eficiente. “Não se deixem levar por
pessoas de boa aparência,
sempre que desconfiarem
chame a polícia”, alertou o
sargento Júnior.

“Fillipin Branco”, estava
com uma criança de seis
meses e foi liberada na delegacia. Foram presos na noite
de quarta Wesley Sousa de
Paula, 21; Wellington dos
Santos Augusto, 27; e Alan
Rezende de Lima, 22.
Durante a manhã desta quinta, mais dois foram
presos: Wallace dos Santos
Augusto Ferreira, 23 anos,
e outro com nome de Fernando Figueiredo da Silva,
19 anos. Apenas o chefe
do grupo, Fillipim Branco,
continua foragido.
Todos os envolvidos estavam retornando do litoral
capixaba, em Guarapari,

região em que são suspeitos
de terem explodido caixas
eletrônicos, bem como são
suspeitos de terem cometido
o mesmo crime nas regiões
de Manhuaçu e Caratinga e

no Vale do Aço.
Para o Sargento Rogério,
devido aos materiais que
transportavam,
poderiam
estar planejando novos crimes.

Dupla de falsos fiscais da
Receita Federal é presa

Quadrilha de explosão de caixas eletrônicos é desarticulada
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“ O PCC será derrotado”

Ministro José Eduardo Cardozo (Justiça)dando visibilidade à gangue que aterroriza São Paulo

Sindicância recomenda demissão de Luiz Adams berto.com.br. Fotografado por leitor do jornal L’Expresso,
Foi concluída, mas permanece sob sigilo, a
sindicância sobre o esquema de tráfico de
influência e venda de pareceres, na Advocacia Geral da União, revelado pela Operação Porto Seguro, da Polícia Federal. A
comissão recomendou indiciamento e demissão do ministro Luís Inácio Adams e de
sua chefe de gabinete, Hebe Romano Pereira da Silva, e
do consultor-geral da União, Arnaldo Sampaio de Godoy.

Esquemão

o terrorista escafedeu após alerta à polícia da capital italiana. Battisti será assessor internacional da CUT.

É outra
O governo venezuelano vai processar o jornal espanhol El
País pela barrigada da foto falsa do presidente Hugo Chávez “entubado”. Na verdade, a foto correta seria o porralouca cercado de flores roxas.

Guerra sem fim

Adams, Godoy e Hebe teriam ajudado a empresa Tercondi,
do ex-senador Gilberto Miranda, a permanecer na área do
porto de Santos.

Cresce o tráfico de cocaína da Bolívia ao Brasil, escreve o
jornal Washington Post, em extensa matéria ontem com as
dificuldades da PF na fronteira. Com preços nas alturas, é
o consumo quem manda.

Fui

Lema do DEM

Homem de confiança e nº 2 da Advocacia-Geral da União,
José Weber Holanda Alves já foi demitido em novembro,
pela presidenta Dilma.

Segundo o presidente do DEM, José Agripino (RN), as
prefeituras comandadas pelo partido vão privatizar e fazer
concessões rapidamente: “O PT fez encabulado, sem convicção e mal feito”.

Malas prontas
José Weber ganharia uma viagem ao exterior para ajudar
o ex-senador a pedido de Rubens e Paulo Vieira, diretores
das agências Anac e Ana.

Irmãos-mala
Os irmãos Rubens e Paulo Vieira, que chegaram a ser presos, foram indicados aos cargos por Rosemary Noronha,
amiga íntima de Lula.

Dilma terá relato sobre herói brasileiro
Passaportes diplomáticos já salvavam
vidas. Luiz Martins de Souza Dantas,
embaixador do Brasil em Paris até 1942,
salvou mais de mil pessoas de serem enviadas a campos de extermínio (judeus,
gays, comunistas e artistas), entregando-lhes o documento. A corajosa atitude do
diplomata contrariou o ditador Getúlio Vargas, simpático
aos nazistas. O papel desse herói brasileiro será relatado
a Dilma neste domingo, Dia do Holocausto, em encontro
com a comunidade judaica.

Mulher coragem
Também será relatado, domingo, o papel de Aracy de Carvalho, mulher do diplomata e escritor Guimarães Rosa,
protegendo judeus em perigo.

Não esquecer

PR é governista
O líder do PR na Câmara, Lincoln Portela (MG), avisa
que o partido permanecerá na base de apoio ao governo
Dilma mesmo que o deputado Anthony Garotinho venha a
ser eleito líder da bancada, no dia 1º. “Estamos na base do
governo, nada vai mudar isso”, afirmou.

Ó, coitado
O governador Cid Gomes (PSB-CE) pode ser obrigado
pela Justiça a tirar do bolso R$ 650 mil pagos a Ivete Sangalo com verbas da saúde, há dias. Vai se lascar: seu patrimônio declarado à Justiça Eleitoral em 2010 era de R$511,
2 mil, com fazenda de 10 hectares por R$10 mil.

Desperdício
O deputado Izalci (PSDB-DF) critica a gestão da Companhia Energética de Brasília (CEB), que investe alto em
máquinas que não podem ser utilizadas. “O prejuízo é de
mais de 55 milhões por mês”.

Pensando bem...
...a ex-assessora Rosemary Noronha é o Chávez de Lula.
Não morreu, mas ninguém vê.

Poder sem Pudor

O Lott de FHC

O relato sobre Souza Dantas será da professora Maria Luiza Tucci Carneiro, da USP e do Instituto Shoá de Direitos Humanos.

Novo nome
Ex-candidato à prefeitura de Salvador, o deputado Nelson
Pellegrino é cotado na bancada do PT para assumir a liderança do governo.

Dilma com Mabel
A presidenta Dilma não se agüentou e resolveu ajudar Sandro Mabel (GO) na disputa pela liderança do PMDB. Ele
sente desprezo pelo candidato mais forte, Eduardo Cunha
(RJ). “Esse não dá!”, desabafou.

Tente outra vez
Ignora-se o que Cesare Battisti fazia na fila de embarque
São Paulo-Roma, como mostrou ontem o site claudihum-

Quando ouviu de FHC, em primeira mão, que José Serra
seria o candidato do governo a presidente, em 2002, o então
presidente da estatal Furnas Centrais Elétricas, Luiz Carlos
Santos, saiu-se com esta:
- O senhor vai repetir JK, presidente: será reconhecido pela
História, mas não conseguirá eleger o próprio sucessor.
- Você acha Serra tão ruim assim?
- Serra é o Lott alfabetizado, presidente – respondeu Santos.
Candidato do JK, o general Henrique Teixeira Lott perdeu a
eleição. Serra também.

Que(m) merece o 1º lugar...
1- É a TRINDADE?
2- É a Sua Propriedade??
3- É, enfim, dessa sociedade???
1 - Trindade – § Jesus disse que
devermos amar a Deus de todo coração, de toda a alma, de todas as forças
e de todo o entendimento, e, “teu próximo como a ti mesmo”, é correto; “e
faze isto e viverás” (Lc 10.27b e c, e
28); noutras palavras, Ele afirmou que
o amor a Deus deve ser sobre todos
e sobre tudo, pois, primeiramente,
deve ser total, e, finalmente, quando disse “e ao próximo
como a nós mesmos”, esse “e” significa o 2º lugar, logo
o 1º é a Deus-Pai. § João Batista considerou o primeiro
lugar pra Cristo (Jo 1.15, “in fine”), o Deus-Filho, logo
ele, João, de quem Jesus fez o maior e MELHOR elogio
à um pecador: – “Em verdade vos digo: entre os nascidos
de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista;
mas o menor no rei dos céus é maior do que ele” (Mt
11.11); sabe-se que Jesus também nasceu de u´a mulher,
mas, foi gerado pelo Espírito Santo, logo, Ele não era pecador, tendo sido semelhante a nós em tudo, excetuando
no pecado (Hb 4.15b). § Cristo disse: “credes em Deus,
crede também em mim.” (Jo 14.1b), e, no versículo 16a:
“E eu ro-garei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador”. O
grande estudioso do Novo Testamento grego, e do Grego
do Novo Testamento, o escocês William Barclay, lembrou
que, para a palavra “outro”, em Grego, há duas palavras:
Uma delas é “héteros” – para outro de espécie diferente
–, de onde veio a palavra portuguesa heterodoxia, conhecida na Teologia para doutrina herética ou errada, e, na
Eco-nomia (deixo para os economistas a definirem, pois o
“economês” é diferente do “teologês”...); a outra palavra
para outro é “allós” – outro da mesma espécie –, que é o
termo usado no Grego em João 14.16a. Logo, Dr. Barclay
afirma ser esse um dos argumentos em prol da Divindade
da 3ª Pessoa da Trindade, o Deus-Espírito Santo, que, assim, merece o 1º lugar!... – E, a Trindade!!!...
2 - Propriedade – § Deus – Sua Pessoa, Sua Palavra e Sua Propriedade, ou
seja, tudo d´Ele! – é o 1º lugar!!! Por
isso, numa sociedade pastoril, a palavra
pastoral de Jesus, para ela, que parece
que já tinha estresses, Ele ordenou –
mais que orientou! –: “buscai, pois, em
primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça” (Mt 6.33a)!!!. §
Dentre a Sua Propriedade, tem a Sua Prática.
Quando os teólogos estudam os Atributos (ou Qualitatios) de Deus, que é um Grande Capítulo e um capítulo
grande na Teolo-gia – que é estudo de Deus –, há os Atributos Incomunicáveis (aqueles que só Deus tem), como o
trio famoso Onipotência (ter todo o poder), Onisciência
(saber de todas as cousas) e Onipresença (estar presente, ao mesmo tempo, em todo os lugares), e, sobretudo, a
Presciência (saber das cousas antes delas acontecerem). §
Há, ainda, os Atributos comunicáveis, como o amor, embora, enquanto o de Deus seja perfeito, o nosso é imperfeito. Mas, esses atributos são ordenados a nós.
3 - Sociedade – § Enfim, todas
as cousas-CAUSAS de Deus merecem o 1º lugar. § Logo, “Antes
de tudo, [...] a prática de súplicas, orações, intercessões, ações
de graças, em favor de todos os
homens” (1ª a Timóteo 2.1), “em
favor [...] de todos que se acham investidos de autoridade”
(2a). § Então, coloquemos Deus-Triuno, e Seu Reino e
Justiça, enfim, tudo d´Ele, em 1º lugar!!!
1- Acertemos a Prioridade!
2- Ela nunca será da humanidade!!
3- ...mas-MAIS, foi/é/será da Trindade!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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A Cultura mineira não se limita
apenas as Letras e Artes

Citações
Citações
Sábias
Sábias
A democracia surgiu quando, devido ao fato de que
todos são iguais
em certo sentido,
acreditou-se que
todos fossem absolutamente iguais
entre si.
Aristóteles
O egoísmo não
é amor por nós
próprios, mas uma
desvairada paixão
por nós próprios.
Aristóteles
A vaidade dos
outros só vai contra o nosso gosto
quando vai contra
a nossa vaidade.
Friedrich Nietzsche
O ouvido é o
caminho do coração.
Voltaire
De todas as doenças do espírito
humano, a fúria de
dominar é a mais
terrível.
Voltaire
O povo, por ele
próprio, quer sempre o bem, mas,
por ele próprio,
nem sempre o conhece.
Jean Jacques
Rousseau
Todos os homens,
por natureza, desejam saber.
Aristóteles
Estudar é polir a
pedra preciosa;
cultivando o espírito, purificamo-lo.
Confúcio
O esforço para
unir a sabedoria e
o poder raramente
dá certo e somente
por tempo muito
curto.
Albert Einstein

A Cultura de
Minas, principalmente aqui
na região Polo
que por sinal
é Manhuaçu, é
rica não só em
Artes Plásticas e
Letras, mas também no folclore.
Folclore este
que está ficando
cada vez mais
esquecido pelo
povo,
assim
como a Folia de
Reis e Folia de São Sebastião. Desse folclore poucas
pessoas conhecem e lembram, mas existe um outro
folclore que praticamente
ninguém conhece, que é,
(Reza para as Almas).
Reza para as Almas, são
grupos de pessoas que de
acordo com os católicos
há décadas atrás, essa reza
acontecia a partir de uma
promessa que mesmos antes de ter o pedido atendido
tinha seu inicio que prosseguia por sete anos.
Todas as orações eram em
cânticos, que eram cantados
a porta das casas que eram
escolhidas de acordo com a
distâncias umas das outras

Folia de Reis

na época. Nesses cânticos
eram pedidos que os moradores rezassem a oração
que Cristo nos ensinou que
é o Pai Nosso. Ave Maria, o
Credo e a Salve Rainha, mas
sem abrirem as portas.
Assim iam de casa em
casa, mas ao se despedirem
convidavam os moradores
para acompanhá-los. Nessa
época as pessoas dormiam
cedo, então as rezas começavam a partir das 9 horas
que eram para acordá-los
com os cânticos e com o barulho dos instrumentos que
eram artesanais, fabricados
por eles mesmos, “reco
reco, matraca e zum zum”.
Marta Aguiar

Inauguração de primeira penitenciária
privada mostra falência e
inoperância do Estado, diz juiz
Na próxima segunda-feira
foi inaugurada oficialmente em Ribeirão das Neves,
Minas Gerais, a primeira
prisão público-privada do
Brasil. O local começou a
funcionar na sexta-feira, dia
18, e já recebeu cerca de 75
presos. Nas próximas semanas as 608 vagas da Unidade I devem ser preenchidas
completamente. Segundo o
Juiz André Nicolitt, autor do
livro Manual de Processo
Penal (Elsevier), a medida
demonstra a falência e inoperância do Estado.
“A questão penitenciária
é essencialmente pública
e não pode ser transferida a setores privados. Não
pode ser transformada em
negócio. Temo muito este
tema, destacadamente quando penso que o país, como
os EUA, que é um dos que
mais utiliza prisões como
negócios, é também o país
que mais prende no mundo”.
A administração do complexo penitenciário, que
tem capacidade para receber

3.040 presos, ficará a cargo
nos próximos 27 anos de
um consórcio formado por
cinco empresas que venceu
uma licitação em 2008. Os
detentos terão aulas em oficinas, uma forma de tentar
inseri-los novamente na sociedade quando terminarem
de cumprir suas penas. Apesar disso, Nicolitt acredita
que a pena em si já é algo
que não se pode acreditar
como instrumento de reinserção social e que é um
método falido.

O juiz acredita que para
que haja uma diminuição da
violência no Brasil, é necessário pensar em uma nova
política criminal, com um
sistema penal mais leve.
“Muitas condutas devem
ser descriminalizadas para
que o sistema penal cuide
daquilo que realmente é
importante. Com um sistema mais leve, sua funcionalidade pode ser melhorada.
Com sua hipertrofia isto se
torna impossível”, finalizou.

Sancionada lei do deputado Dr. Wilson Batista que garante
acesso à reprodução humana assistida pela SUS

Norma assegura o acesso às técnicas de preservação de gametas a pacientes com
idade reprodutiva que estejam em tratamento de câncer no Estado
Foi publicado na edição
da última sexta (18) do Diário Oficial do Estado, o
Minas Gerais, a sanção da
Lei 20.627, de 2013, que assegura o acesso às técnicas
de preservação de gametas
(óvulos e espermatozóides)
a pacientes em tratamento
de câncer no Estado. A nova
lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas
Gerais em dezembro e tem
origem no Projeto de Lei
(PL) 2.811/12, de autoria
do deputado Doutor Wilson
Batista (PSD).
A nova lei beneficia todo
cidadão em idade reprodu-

tiva submetido a tratamento
de câncer, em Minas Gerais,
que implique risco de esterilidade. O texto garante
o acesso às técnicas para a
preservação, conservação,
distribuição e transferência
dos gametas, que serão utilizados em tratamento para a
reprodução humana assistida, na rede pública de saúde
do Estado.
Além de assegurar o acesso, a lei determina ainda que
o paciente terá prioridade na
coleta de seus gametas para
preservação. Pela norma,
também será assegurado
todo o tratamento de repro-

dução humana assistida.
O consentimento do beneficiário deverá ser formalizado por documento que
contenha a indicação médica para a utilização de tratamento oncológico considerado infertilizante, além de
conter também os aspectos
técnicos e as implicações
médicas dos diferentes métodos e procedimentos disponíveis para a reprodução
humana assistida. A lei veda
essa manifestação da vontade por meio de procurador.
A norma define ainda a
necessidade de regulamentação da lei para a fixação

dos requisitos a serem preenchidos pelos usuários
para a execução de cada técnica de reprodução humana
assistida.
Segundo o autor do Projeto, deputado Dr. Wilson Batista, a norma vem para garantir o direito dos pacientes
de constituírem suas famílias após o tratamento pelo
SUS. “Essa preservação (de
gametas) só estava disponível em clínicas particulares,
então o importante deste
projeto é que esse acesso
também seja feito através da
rede pública, do SUS” - justificou o parlamentar.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Margarida tem apoio de lideranças
comunitárias em seu mandato participativo
A deputada federal Margarida Salomão (PT-MG) inaugurou seu mandato na terça-feira,
da mesma forma que pretende
trabalhar: ouvindo a comunidade. Durante a primeira, de
uma série de reuniões que serão agendadas com lideranças
comunitárias de Juiz de Fora
e região, Margarida destacou
a importância de um mandato
participativo e convidou cada
um para ser o que ela intitulou
de Conselheiro Comunitário do
Mandato. Essas pessoas, segundo ela, terão um papel importante, ouvindo as demandas
de seus bairros e reportando-as
nesses encontros. “Estamos iniciando uma jornada de representação do povo, uma jornada
de muito trabalho”, destacou a
deputada, defendendo um mandato diferente.
Durante o evento, que reuniu cerca de 160 pessoas, moradores de diversos bairros
expuseram suas expectativas
com relação ao mandato. Para
a parlamentar, a reunião mostrou que as pessoas querem
falar e expor seus problemas
publicamente. Ela ressaltou
que as ideias acabam convergindo para pontos comuns.
Temas como saúde, educação,
segurança pública, telefonia
na zona rural e a questão carcerária foram algumas das pautas levantadas. Margarida se
comprometeu a fazer o que for
possível dentro de sua competência na Câmara Federal para

Adenilde, Mateus

solucionar esses problemas.
Entretanto, não se esquivou de
tentar resolver o que não for de
sua alçada. “Cabe a mim, como
deputada, denunciar o que eu
não tiver capacidade de resolução. Denunciar também é papel
do parlamentar”, explicou.
O pastor Francisco Barbosa,
da Assembleia de Deus Philadelfia, qualificou o encontro
como excelente. “A deputada
fez aqui algo que eu não tenho conhecimento que outro
político faça. Ela se dispôs a
ouvir as lideranças comunitárias. Isso mostra que ela está
para fazer um bom mandato
e, melhor ainda, junto com a
sociedade”. O líder religioso acredita que o mandato de
Margarida fará diferença. “Vamos caminhando com ela para
fazer a diferença na nossa cidade e na região”.
Com ele concordou a psicóloga Edna Simples. “Podemos
ver o quanto Margarida se preocupa com a questão social

quando participamos de uma
reunião como esta”. Ela se diz
esperançosa com relação ao futuro da cidade, com Margarida
na Câmara. “Tudo que eu queria para Juiz de Fora, sei que
ela vai se empenhar em fazer
em Brasília. Margarida é uma
pessoa preparada, com conhecimento, coerência política e,
acima de tudo, de uma simplicidade enorme”.
A juventude também teve representantes. O estudante Mateus Coelho espera que, nesses
dois anos, a deputada consiga
trabalhar em projetos importantes como a Reforma do Ensino
Médio, e que isso não fique limitado a Brasília. “Acho muito
importante que, além de fazer,
ela traga essas pautas ao conhecimento da população”. Para
ele isso é necessário porque, “a
mídia não faz um processo de
politização adequado”.
A líder comunitária Adenilde Petrina compartilha do
mesmo pensamento de Mateus
sobre a mídia e politização.
“É preciso mostrar às pessoas
que política não é o que a mídia diz, essa sujeira, mas sim
a organização das pessoas pelo
bem comum. Esse tipo de encontro marca um trabalho de
politização, conscientização
e responsabilização da população muito necessário”. Ela
também aplaudiu a atitude de
Margarida que se prontificou a
realizar encontros nas comunidades para ouvir as pessoas e
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PREFEITURA
MUNICIPAL DE SIMONÉSIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.120/0001-10 E-mail: pmsim@uai.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº026/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/0001-10 torna
público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
para contratação de empresa especializada para prestação serviços
de Transporte Escolar para atender as necessidades da Secretaria de
Educação, no Município de Simonésia, com abertura marcada para
07/02/2013, às 08:30 horas. O edital completo e maiores informações
poderão ser obtidos na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº027/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/0001-10 torna
público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
para contratação de empresa especializada para prestação serviços de
corretagem de seguros para veículos da frota Municipal de Simonésia,
com abertura marcada para 08/02/2013, às 13:00 horas. O edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura
de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-33361235.

Deputada federal Margarida
Salomão (PT-MG)

informar o que está sendo feito
na Câmara. “Acho positivo o
fato de a deputada se dispor a
ir às comunidades, desmistificando qualquer coisa sobre a
gente que vive lá”.
No dia 9 de março uma grande plenária vai consolidar os
grupos e conselhos de participação que se formarem nesses
encontros.
Assessoria

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº028/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/0001-10 torna
público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
para contratação de empresa especializada para prestação serviços de
recarga de Oxigênio e locação de equipamentos para Secretaria de Saúde, no Município de Simonésia, com abertura marcada para 14/02/2013,
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
AMOR OU INTERESSE ?
- Diga-me, Manoel, tua mulher
faz
sexo com você por amor ou por
interesse?
- Olha, Joaquim, eu acho que
é por amor...
- Como é que você sabe?
- Porque ela não demonstra
nenhum interesse!!

NO RESTAURANTE
O Manoel entra no restaurante
e pergunta:
-Por favor, me dá uma bacalhoada!
- Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! O senhor é português?
- Como descobriste? Foi por
causa do meu sotaque ou pelo
fato de eu ter pedido bacalhoada?
- Nem um nem outro... É que
aqui é o Mc Donald’s!!!

MANOEL NO BRASIL
O Manoel estava voltando da
viagem que fizera ao Brasil.
Chegando no aeroporto, seu
amigo Joaquim o esperava.
- E aí, Manoel, como foi de
viagem?
- Muito bom...
- E o que tu mais gostaste no
Brasil??
- Ah, das praias, da mulherada!
É uma maravilha!!!!
- E do que tu não gostaste???
- Ah, das escadas rolantes...
- Tu acreditas que, um dia, eu
estava subindo e acabou a energia elétrica...
- Eu fiquei lá, parado, em pé,
por mais de 2 horas!!!
- Ê, Manoel, mas tu és burro.
hein!!!! Por que tu não te sentaste???

CURIOSIDADES
Qual a origem da palavra Dólar? A palavra
dólar vem da palavra alemã “Thaler”, que significa vale. Esse termo foi cunhado numa moeda
alemã chamada Guldengroschen e utilizada por
volta de 1519. Os primeiros dólares eram feitos
em moedas de prata na região da Boêmia. No
século XVIII, os espanhóis passaram a utilizar o
termo dólar para fazer referência a sua moeda e,
posteriormente, a palavra passou a ser empregada
nos Estados Unidos, substituindo gradualmente
as libras americanas. O dólar tornou-se moeda
oficial dos Estados Unidos em 1776. O dinheiro
passou a ser administrado pela Reserva Federal
norte-americana que, além de moedas, passou a
fabricar cédulas.
Por que os galos cantam de manhã? A verdade é que essa espécie se dedica muito a manter o
controle sobre seu território e, por isso, canta logo
que o dia nasce para mostrar aos rivais que ainda
está na área, vivo e comandando o galinheiro.
Assim, podemos dizer que os galos cantam de
manhã por um simples instinto de defender seu
espaço e, claro, suas galinhas.
A cerimônia é sempre a mesma: o galo estufa
o peito, abre a crista e canta. Seu objetivo com
isso é assustar qualquer invasor.
Vale lembrar, que os galos são aves de hábitos
diurnos, que dormem e acordam cedo. E geralmente, o galinheiro apresenta apenas um galo,
pois os machos da espécie são extremamente
competitivos e não aceitam dividir a liderança.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
ÁRIES – de 21/3 a 20/4 - É fato, você quer acertar. Seus
projetos para o futuro, praticamente seus sonhos, terão uma
importância interessante a partir desta semana, mas você
deve lembrar que precisará de amigos, colegas e do contato
com essas pessoas para fazer fluir melhor seus interesses.
Então é bom preservar as amizades e procurar ser polido nas
conversas. É até uma questão de lógica, não é? Com as demandas de ordem social, é bom cuidar da saúde, mais especificamente do stress que pode trazer um cansaço a mais ao
corpo. Procure momentos de descanso e relaxamento.
TOURO – de 21/4 a 20/5 - A ambição dos taurinos neste
momento continua fluindo. Também, pudera, possuem planos
e sonhos que agora parecem estar mais próximos da realidade.
Tudo bem que há vontade de compartilhar ideias com algumas
pessoas, mas é preciso primeiro organizar o “caos dessas
ideias” e escolher quem merece ouvir para se ter o feedback.
A saúde está sob controle, porém é bom não se descuidar de
alguns detalhes trazidos pela ansiedade: excesso de bebida
e de comidas. É melhor evitar comidas muito gordurosas.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6 - Inicia um estágio bem
interessante de vibração positiva na vida dos geminianos.
Primeiro com a avaliação de suas últimas atitudes em relação
as suas escolhas. Em segundo lugar, há uma forte vontade de
conseguir mais autonomia e liberdade em seu cotidiano para
fazer fluir seus interesses e até mesmo para buscar novos
caminhos em sua vida. A saúde é sempre um fator relevante
na vida dos geminianos. Muitas ideias para serem colocadas
em prática levam à ansiedade e a dificuldade para seguir
recomendações médicas etc. Consuma mais alimentos com
fibras e que facilitem a excreção.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7 - Durante a semana você estará
mais sociável e com seus planos para serem colocados em
prática. Deve saber escolher o momento de ouvir mais e de
falar menos; não esqueça que tudo é comunicação. Seu circulo
de amizade tende a aumentar e traz novas possibilidades no
trabalho e na vida social. Quanto à saúde, é bom procurar
pensar em fazer exercícios, mexer o corpo para aliviar as
tensões. Não se esqueça de ir a um médico, se possível para
fazer um bom check up antes de iniciar suas atividades físicas.
LEÃO – de 23/7 a 22/8 - Bons ventos estão surgindo para
lhe trazer alívio muito em breve. Agora, nesta semana, ainda
requer um pouco mais de paciência com as pessoas de seus
círculos sociais mais íntimos. O não reconhecimento de uma
tarefa realizada de forma competente e seus esforços em algumas outras frentes terá seu peso reconhecido no momento
certo. Uma das dicas para lidar melhor com sua saúde neste
período de quase final de mês é a dedicação a alguma atividade
artística. Não é que tenha de executar uma obra para relaxar,
o que seria maravilhoso, o ato de contemplar também pode
ser restaurador.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9 - Sua criatividade para encontrar soluções até para probleminhas corriqueiros está em
alta durante a semana. Você precisa ter mais confiança para
colocar em prática as ideias que podem trazer mais liberdade
em seu dia-a-dia e aí vem algo muito interessante: a melhoria
de sua qualidade de vida. Para aqueles que apresentam algum
tipo de dor nos ossos, tendões ou problemas relacionados
à circulação, é bom não esquecer de tomar os remédios na
hora certa para não agravar a situação. Procure atividades
mais relaxantes para aliviar a concentração de energias em
determinadas partes do corpo.
LIBRA – de 23/9 a 22/10 - Sua criatividade está em alta
durante esta semana. E para quem estiver com a intenção de
colocar em prática, planos de ações e projetos que ficaram
engavetados, a hora chegou. Só um detalhe: as oportunidades e
os caminhos nunca aparecem isolados, é preciso saber escolher
quais serão os mais viáveis em cada momento. Isso é bom ou
ruim? Nesta semana até o final do mês, a tendência é que a
saúde se estabilize um pouco mais. Para quem necessita de
cuidados mais específicos, é bom, se for possível, contar com
o diagnóstico de mais de um profissional.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11 - As questões familiares
ganham nova dimensão nesta semana. As relações com parentes ao mesmo tempo em que pode ser beneficiada com a
boa troca de experiências, pode trazer alguns questionamentos
antagônicos aos seus, principalmente agora que você tende a
mais recolhimento para pensar em sua vida. Nunca é tarde para
lembrar que qualquer discussão, seja efêmera ou não, pode
acarretar de forma direta ou indireta prejuízos ao organismo.
Então pense bastante e com sabedoria antes de entrar em uma:
“O que você ganhará com aquilo?”.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12 - Os sagitarianos estão mais suscetíveis ao aprendizado nesta semana. Nunca
medem esforços quando a questão é adquirir conhecimento
para recarregar suas baterias intelectuais para enfrentar os
problemas do mundo. Uma conversa com algum intelectual;
assistir a um debate sobre um tema importante; a boa leitura
de um livro pode fazer a diferença na hora certa. Para quem
possui problemas constantes em sua saúde, por favor, não
se descuide agora em janeiro com tantas atividades. Atenda
as recomendações médicas. O período está bom para tratar
da pele e da musculatura do corpo com atividades físicas
supervisionadas por profissionais.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1 - Sua vontade de
resolver problemas está favorecida devido a sua capacidade
extra para ser diplomático e envolver as pessoas para o desempenho de funções que o ajudarão. Você está sendo preparado
para algo de grande relevância em sua vida, então nunca é
tarde para o aperfeiçoamento em um curso especial de seu
interesse e que lhe trará benefícios a médio e longo prazos. A
saúde, de forma geral agora em janeiros, estará bem, pois há
aspectos com Júpiter e demais planetas que lhe favorecerão,
inclusive com a autocura. Somente a partir do dia 22 deste
mês é que o sinal de alerta tem de ser considerado quanto à
ingestão de alimentos.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2 - Parabéns aos aquarianos
de aniversário a partir do dia 21 deste mês. Bons ventos de
energia e positividade em suas vidas podem fazer a diferença
em várias frentes. Por sinal, já a partir de amanhã, com a
posição de Marte e Mercúrio, há predisposição para resolver
questões, usar sua criatividade em novas frentes de trabalho e
buscar valiosas soluções para coisas que estão emperradas há
tempos. Mesmo com algumas restrições da saúde causadas,
diga-se, por causa da ânsia em se libertar dos limites, agora
nesta semana há tendência a um reforço em sua vitalidade,
inclusive, para realização de exercícios moderados com
supervisão profissional.
PEIXES – de 20/2 a 20/3 - Nesta semana continua forte
a aparição de ideias que podem fazer a diferença em setores
importantes de sua vida. Não se pode esquecer que a compreensão da realidade estará em alta e isso pode favorecer seu
processo de decisão sobre alguns assuntos. Inicia também um
processo psicológico de mais introspecção e interiorização.
Não relaxe com saúde e nem se distraia tanto ao ponto de
ficar com a sua imunidade baixa. Por isso, se puder evitar
grandes exposições, por exemplo, com pessoas com viroses
ou gripadas, será bom para lhe preservar.
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Afastados por motivo de saúde
O ator de 55 anos foi integrante de uma das séries
de humor de maior sucesso da TV brasileira: a TV
Pirata (1988 a 1990). Seu
primeiro trabalho nas telinhas foi em 1984, na novela Partido Alto. Além disso, Karan também atuou
em Perigosas Peruas (1992) e Explode Coração (1995).
Em 2005, esteve em seu último trabalho na TV, na novela América. Neste mesmo ano os sintomas da síndrome
degenerativa de Machado-Joseph começaram a aparecer.
Esta doença é hereditária, provoca incapacidade motora
grave e leva a uma morte precoce. Atualmente o ator tem
acompanhamento médico, faz uso de cadeira de rodas e,
por opção, isolou-se e não aceita receber visitas.
A atriz de 62 anos iniciou seus trabalhos em
1964 na novela O Desconhecido e um de seus papéis de maior sucesso foi
como Perpétua, na novela Tieta, em 1989. Joana
Fomm atuou também em
A Viagem (1975), Dancin’
Days (1978), Cambalacho
(1986) e Porto dos Milagres (2001). Em 2007, foi convidada a integrar o elenco da novela Paraíso Tropical, mas
foi diagnosticada com câncer de mama, o que a obrigou a
abandonar o elenco. Em 2010, recusou outro convite para
trabalhar na novela Insensato Coração devido ao diagnóstico de disautonomia (doença que afeta o sistema nervoso
e consequentemente prejudica os movimentos).

Justin Bieber faz questão que
Selena Gomez ouça seu novo álbum
Ao que tudo indica, Justin Bieber pretende fazer de tudo
para reconquistar Selena Gomez. Fontes próximas ao cantor revelaram que ele gostaria muito que a ex-namorada
ouvisse as músicas que estão em seu novo álbum. Porém,
a cantora não mostrou interesse nenhum em ouvir o que o
astro teen tem a dizer.
De acordo com o “Hollywood Life”, a faixa “Nothing
Like Us”, do disco “Believe Acoustic”, foi inspirada no
relacionamento dele com Selena e esta seria a música que,
na opinião de Justin, poderia ajudá-lo a conseguir reatar o
namoro com a garota.
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“O que a gente está vivendo é maior
do que qualquer fofoca, mentira”, disse a apresentadora, que é mãe de três
filhos com o apresentador.
“Fiquei sabendo hoje dessa história
quando estava vindo para cá. Me disseram que isso poderia ser questionado pela imprensa”, justificou Angélica,
acrescentando que tem ficado muito
em casa com os filhos Joaquim e Benício e a filha recém-nascida, Eva, de quatro meses. Em nenhum momento, ela
mencionou o nome do marido.
Em férias de seus compromissos na Globo, Angélica e
Huck vão viajar com os três filhos na próxima semana,
para fora do Brasil.
Sobre o nascimento de Eva, a apresentadora disse que
“é uma nova experiência”, mesmo sendo pela 3º vez. “No
terceiro filho a gente relaxa. No primeiro tudo é filtrado e
fervido. Mas continuo com as coisas básicas, passo álcool
gel antes de pegar. Quando você fica mais velha vive de
forma mais firme”. Para a apresentadora, o “astral da casa
com um bebê fica diferente”.
Angélica deixou a apresentação da campanha rapidamente e justificou que tinha que sair para amamentar: “a
Eva me liberou por duas horas”. Angélica quer amamentar
a bebê até o sexto mês. “Quando fui para Paraty gravar por
30 dias o “Estrelas”, ela foi junto. Ficava no hotel e eu ia
lá para amamentar”, disse a apresentadora, que pretende
voltar a se exercitar em breve. Primeiro nas férias, com
caminhadas leves, e depois praticando Pilates, a partir de
março.

Filho de Ronaldo fenômeno opta por
ser lutador de MMA, ao invés de
jogador de futebol.
Filho do ex-atacante Ronaldo Fenômeno, Ronald Nazário parece que não irá mesmo seguir os passos do pai.
Apesar de ser amante do esporte, o herdeiro do craque atualmente está focado em outra modalidade: MMA.
Inspirado na grande fase que o esporte vive no Brasil, Ronald voltou a treinar MMA e aproveitou para divulgar uma
foto em seu Instagram agradecendo o apoio da mãe Milene
Domingues e revelando a felicidade em retornar ao octógono.
“O que não falta aqui é motivação!! Estou muito feliz
por ter voltado ao Jiu-Jitsu e ao Vale Tudo (MMA) , obrigado pelo apoio!!! @rubao13lopes @lucaspascoeto @
milenedomingues”, escreveu o adolescente de 13 anos na
legenda da foto publicada na rede social.
Orgulhosa, Milene Domingues também usou o Instagram para mandar um “estamos juntos, meu filho” para dar
força a Ronald e incentivá-lo a continuar lutando.

Justin Bieber é investigado pela polícia Bomba: Isis Valverde é internada
por agressão com arma de brinquedo
as pressas em São Paulo e
Justin Bieber está sendo investigado pela polícia cana- cancela trabalhos.
dense por agressão com uma arma de brinquedo.
Ele estava brincando com seus irmãos, axon e Jazmyn,
de 3 e 4 anos, numa arena de Ottawa, no Canadá, quando
um dos dardos da arma de brinquedo atingiu uma segurança do local.
Ainda de acordo com o site, a segurança fez um B.O. e
eles estão abriram uma investigação. Pessoas do local de
trabalho já foram entrevistadas.

Boatos de traição de Luciano Hulk
ganham força na mídia e Angélica
comenta os fatos.
A apresentadora Angélica comentou sobre os boatos
de que Luciano Huck seria infiel e de que seu casamento
estaria em crise durante um lançamento comercial nesta
quarta-feira (24), no Rio. Revistas de fofocas publicaram
que a apresentadora teria descoberto traições do marido
e que Huck seria o pai de um filho com uma colega do
“Caldeirão”.

Ísis Valverde está de cama. Depois de emendar os dias de “Avenida Brasil” aos capítulos intensos de
“O Canto da Sereia”, a atriz teve que
cancelar alguns trabalhos nesta quarta-feira. Em São Paulo, onde daria
uma entrevista para Marília Gabriela,
a atriz pegou uma sinusite bacteriana
e foi internada no Hospital Samaritano. O papo com Gabi foi adiado, já
que, por recomendação médica, ele
deverá ficar três dias de molho. Será excesso de trabalho?

Milionário, Olin Batista declara paixão ardente por ex panicat Babi Rossi.
O caçula do milionário Eike Batista, 56, e da ex-modelo Luma de Oliveira, 50, está namorando a moça, cinco
anos mais velha que ele. “Confesso que me surpreendi ao
conhecê-la, superou minhas expectativas. Eu me encantei.
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Ela é um amor!”, disse em entrevista ao site “Ego”.
Olin, que é DJ, contou que conheceu a moça nas gravações de um
vídeo em Angra dos Reis. Eles, porém, só ficaram no aniversário dele,
no dia 16 de dezembro passado.
“[Nos conhecemos] através do
meu empresário. Fomos gravar um
clipe em Angra dos Reis no final de
outubro para um vídeo meu. Desde
então, fomos mantendo amizade,
fomos a algumas festas juntos, mas
só ficamos mesmo no dia do meu aniversário numa festa
aqui no Rio, na Ilha Fiscal”, contou.
O rapaz disse que a família apoia o relacionamento.
Perguntado sobre se ele tem medo de as pessoas se aproximarem por interesse, o DJ respondeu: “Sim, sempre tenho que estar de olho em tudo e em todos. Não é fácil,
admito, e sempre tem um tentando ser mais esperto do que
o outro. Mas sei tomar conta disso muito bem. Isso foi uma
coisa que meu pai me ensinou desde pequeno”.
Os dois passaram o último fim de semana juntos em Angra.

“Este valor é surreal”, diz advogado
de Dado Dolabella sobre condenação
Nesta semana, o ator Dado Dolabella foi condenado e
terá que pagar 40 mil reais à camareira Esmeralda Honório. Em 2008, o ator foi acusado de ter empurrado a funcionária, que tentava separar uma briga entre ele e a então
namorada, Luana Piovani.
Segundo o jornal “O Dia”, o advogado de Dado já avisou que vai recorrer. “Existe uma lei que proíbe o enriquecimento ilícito. Na visão da defesa, este valor é surreal.
Além disso, existe um dito popular que diz ‘em briga de
marido e mulher, não se mete a colher’. Dado ficou surpreso com a decisão. Ele tem consciência de que não praticou
crime algum e sente na pele o preconceito por ter sido processado”, afirmou Marco Aurélio Asseff.
No Twitter, Luana Piovani falou sobre a condenação:
“Pelo menos a gente sente um leve cheiro de justiça”.
Ainda de acordo com informações do jornal “O Dia”,
a camareira ficou satisfeita com a decisão. “Para ela, a
justiça foi feita. Por mais que não se consiga apagar uma
agressão, esta condenação é um reconhecimento de que
ela sofreu um dano moral e ficou com as duas mãos imobilizadas, sem poder trabalhar”, contou a advogada Maria
José Arruda de Almeida.

Lindsay Lohan ganhou apenas
R$ 200 para fazer cena de sexo
com três atores pornôs
Cena do filme
The Canyons onde
Lohan contracena
com atores pornôs
A problemática atriz Lindsay,
de 26 anos, aceitou ganhar apenas
R$200 por dia de
filmagem além de
uma cota dos lucros do filme The
Canyons, para fazer cenas de sexo com outros três atores pornôs.
A informação foi publicada pelo jornal Daily Mail.
Antes de fazer as cenas, a atriz teve uma ataque de pânico e se trancou dentro de um armário. Para convencê-la
a voltar para o set, o diretor Paul Schrader, de 65 anos,
também ficou pelado. A atitude do diretor parece ter funcionando e Lindsay voltou para o set e fez as cenas.
A mesma reportagem do Daily Mail revela ainda que
Lindsay foi demitida e recontratada para o filme porque
teria faltado um dia de trabalho.
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DILMA ANUNCIA REDUÇÃO NA CONTA DE LUZ

PARA CONSUMIDORES RESIDENCIAIS, REDUÇÃO SERÁ DE 18%, EM VEZ DOS 16,2%
QUE TINHAM SIDO DIVULGADOS PELA PRESIDENTE EM SETEMBRO DE 2012
A presidente Dilma Rousseff anunciou na noite de
quarta-feira (23/01) uma
redução maior do que a prevista nas contas de luz. Num
forte discurso, durante pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão,
a presidente rebateu as críticas sobre a capacidade do
governo de implantar a redução prometida e as “previsões alarmistas” sobre os
riscos do País sofrer novamente com o racionamento
de energia.
A redução do custo da eletricidade entrará em vigor
na quinta-feira (24/01). Para
os consumidores residenciais, o corte será de 18%,
acima dos 16,2% estimados
em setembro do ano passado, quando foi anunciada a
proposta de renovação antecipada das concessões do
setor elétrico com redução
no valor da tarifa cobrada
pelas empresas. Para as indústrias, o corte será de até
32%, superando os 28%
projetados anteriormente.
Falando como candidata
à reeleição, em tom incisivo, Dilma dedicou boa
parte dos seus oito minutos
de pronunciamento para
atacar “aqueles que são
sempre do contra” Cemig
(Minas Gerais), Ceps (São
Paulo) e Cteep (Companhia
de Transmissão de Energia
Elétrica Paulista) estados
estes governador pela oposição (PSDB) e responder aos
que “se precipitaram com
previsões sem fundamento”
de que não seria possível
cumprir a promessa de redução da tarifa, além de alar-

dear “previsões alarmistas”
de que o País vivia risco de
racionamento.
Irritada com as críticas
feitas por analistas e integrantes da oposição, a presidente fez questão de responder no mesmo tom às
críticas surgidas nas últimos
semanas.
“Surpreende que, desde
o mês passado, algumas
pessoas, por precipitação,
desinformação ou algum
outro motivo, tenham feito
previsões sem fundamento,
quando os níveis dos reservatórios baixaram e as térmicas foram normalmente
acionadas. Como era de se
esperar, essas previsões fracassaram”, afirmou.
“Estamos vendo como erraram os que diziam meses
atrás que não iríamos conseguir baixar os juros nem o
custo da energia e que tentavam amedrontar o nosso
povo, entre outras coisas,
com a queda do emprego e
a perda do poder de compra
do salário”, acrescentou.
Diversos
especialistas
afirmaram que o uso das
usinas termoelétricas - que
geram energia mais cara acabaria afetando a proposta
do Palácio do Planalto de reduzir o custo da eletricidade
no País.
Para todos
A presidente também deixou claro que a redução da
conta de luz será aplicada
em todas a regiões, mesmo
nos Estados onde as concessionárias não aceitaram
renovar suas concessões
seguindo as regras impostas
pelo Planalto.

“Aproveito para esclarecer que os cidadãos atendidos pelas concessionárias
que não aderiram ao nosso
esforço terão ainda assim
sua conta de luz reduzida
como todos os brasileiros”,
afirmou a presidente, em um
claro recado aos governos
tucanos de Minas Gerais,
São Paulo e Paraná. “Espero que, em breve, até mesmo aqueles que foram contrários à redução da tarifa
venham a concordar com o
que estou dizendo”, prosseguiu.
Dilma destacou que o País
“vive uma situação privilegiada no mundo” ao reduzir
as tarifas ao mesmo tempo
em que aumenta em 7% a
oferta de energia. “O Brasil
tem e terá energia mais que

suficiente para o presente,
para o futuro, sem nenhum
risco de racionamento ou de
qualquer tipo de estrangulamento no curto, no médio ou
no longo prazo”, afirmou.

Em seguida, Dilma passou a listar números para
provar que o País tem “toda
a energia que precisa” para
“crescer e bem” neste e nos
próximos anos. Segundo a

presidente, os investimentos feitos “vão nos permitir
dobrar, em 15 anos, nossa capacidade instalada de
energia elétrica, que hoje é
de 121 mil megawatts”.

Aposentados e pensionistas do INSS que ganham
acima do piso previdenciário (R$678) terão reajuste de
6,15% nos benefícios. O aumento foi autorizado ontem,
em portaria dos ministérios
da Previdência e da Fazenda,
e atinge a 9,2 milhões de segurados, que começam a receber os vencimentos já em 1º
de fevereiro, de acordo com o
número final de benefício.
O reajuste é um pouco acima da previsão da inflação
acumulada em 2012, medida
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
calculado pelo IBGE. Segundo economistas, o índice deve
girar em torno de 5,49% a
6,1%. O IBGE divulga hoje o
percentual oficial.

Com o aumento de 6,15%,
o teto da Previdência Social sobe para o patamar de
R$4.157,05 — crescimento de
R$ 240,85. O novo reajuste é
quase 3% menor do que aquele repassado aos aposentados
que ganham o piso (R$ 678).
Os 20 milhões de segurados
ganharam 9% de aumento, o
equivalente a R$ 56.
A diferença de reajuste promete ampliar o número de
aposentados que migrarão
para o piso. Segundo cálculos da assessoria econômica
da Confederação Brasileira
dos Aposentados e Pensionistas (Cobap), mais de 380 mil
aposentados devem passar a
receber a menor faixa de contribuição do INSS.
Forma de reajuste é criti-

cada: O aumento acima da
previsão da inflação surpreendeu porque a política de
não conceder reajuste real
para os benefícios acima do
salário mínimo fora defendida por representantes do governo em abril, ao enviar ao
Congresso a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, o Orçamento
da União de 2013.
A política de dar reajustes
diferenciados aos que ganham salário mínimo e aos
outros aposentados é criticada pela Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (Cobap). Segundo
essa entidade, essa prática, ao
longo dos anos, faz com que
a cada ano as aposentadorias
dos que contribuíram por alíquotas maiores se aproximem

do piso.
Contribuição ao INSS
muda: O Ministério da Previdência alterou também o valor das alíquotas de contribuição ao INSS de trabalhadores
empregados, domésticos e
trabalhadores avulsos.
As alíquotas são de 8% para
aqueles que ganham até R$
1.247,11; de 9% para quem
ganha entre R$ 1.247,12 e
R$2.078,52 e de 11% para
os que ganham entre R$
2.078,53 e R$4.157,05.
Essas alíquotas são relativas
aos salários pagos em janeiro,
logo deverão ser recolhidas
apenas em fevereiro.
O teto do salário-de-contribuição e do salário-de-benefício passa de R$ 3.916,20 para
R$4.157,05.

Aposentados acima do piso terão reajuste de 6,15%

