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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Prefeito Nailton Heringer em
primeira missão à Brasília
Em apenas três
dias em Brasília,
o Prefeito Nailton
Heringer teve uma
agenda de intensas
atividades. Em diversos encontros,
ele tratou de importantes assuntos de
interesse do povo
de Manhuaçu. O
presidente da ANEEL, ministro Nelson
Hubner é um dos
que está empenhado
nas demandas de
Manhuaçu.

Rafinha Bastos
e José de Abreu

Andressa e Nasser

Lady Gaga

Datena já pagou
metade da multa
à Record

PÁGINA 7

Veja quem são os brasileiros que
podem se tornar papa
PÁGINA 9
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EDITORIAL

CHARGE

Lei Seca no trânsito
No Brasil existem leis que não pegam, mas essa da Lei Seca trouxe
resultados surpreendentes e positivos até comemorado pelas autoridades
de trânsito. O feriado de carnaval foi um ótimo teste para verificar o efeito
da Lei e o que se verificou foi uma queda nos acidentes, principalmente
com mortes, a região de Manhuaçu cortada por duas rodovias comemorou
o índice zero de mortes.
Fiscais de trânsito e agentes da polícia rodoviária poderão submeter os
motoristas a testes com o bafômetro. Se o motorista estiver alcoolizado,
terá o carro e a CNH apreendidos.
A autoridade de trânsito também poderá levar o motorista suspeito a um
hospital ou departamento médico legal para outros testes que atestam a
embriaguez, com o exame clínico, se não houver um bafômetro.
No caso do teste com o bafômetro o motorista pode se recusar, mas, nesse
caso, sofrerá a mesma penalidade destinada à pessoa comprovadamente
alcoolizada: infração gravíssima, multa de R$ 955 e suspensão do direito
de dirigir por um ano. Essa punição também será aplicada se o condutor
se negar a outros exames para atestar a embriaguez.
Caso o motorista recuse a fazer o exame e depois entre com um recurso
contra a multa e a suspensão do direito de
dirigir, alegando que não estava bêbado, Fale com a redação
neste caso ele terá de explicar ao juiz, em
situação desfavorável, porque se negou contato@jm1.com.br
(33)3331-8409
ao teste se não tinha bebido. Além disso,
prevendo que motoristas embriagados
possam recorrer a essa artimanha para
escapar da punição, a lei prevê que o testemunho do agente de trânsito ou
policial rodoviário tenha força de prova diante do juiz.
Com a nova legislação, mesmo que o motorista recuse o teste com o
bafômetro sob a justificativa de que, pela legislação brasileira, ninguém é
obrigado a produzir prova contra si mesmo, esse entendimento que amparava, até aqui, os motoristas que não queriam fazer o exame, a legislação
é explícita quanto às penalidades para quem se negar. O entendimento,
que teve o respaldo da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados e da Advocacia-geral da União, é de que a regra não vale para o
trânsito. Dirigir não seria um direito natural, mas uma permissão do poder
público, concedida apenas para quem se habilita e segue determinadas
regras. Além disso, o direito de não produzir prova contra si mesmo é
previsto no Código de Processo Penal e vale no Direito Penal, que envolve
questões criminais, sujeitas a prisão. A punição ao motorista alcoolizado
seria de outra natureza, a do Direito Administrativo.
O exame clínico será realizado por um médico, por meio da observação.
Ele tem limitações.
Não determina a presença de álcool no sangue, mas sinais de embriaguez.
O profissional verifica sinais como hálito e fala arrastada, além de testes
para verificar a coordenação motora e o equilíbrio. A pessoa suspeita de
ter bebido precisa caminhar e colocar o dedo no nariz de olhos fechados,
por exemplo.
Há pessoas que mesmo tendo bebido sem que isso apareça no exame
clínico, pessoas que teriam sido apanhadas pelo bafômetro podem não
apresentar nenhum sinal de embriaguez, principalmente se beberam pouco.
Muitas pessoas não vão ter alteração nenhuma depois de beber uma garrafa
de cerveja. De maneira geral, o exame clínico só pega quem tem mais de
1 grama de álcool por litro de sangue.
Mesmo que demore algum tempo ao ser levado a um hospital para um
teste clínico, podem sumir os sinais exteriores de embriaguez, mas o hálito
da bebida, por exemplo, vai continuar presente por um período que varia
de três a seis horas.
O impacto do que a pessoa bebe em termos de quantidade de álcool no
sangue varia de pessoa para pessoa, levando em consideração o peso e o
quanto se bebeu. Leia na página 3, “O que o álcool pode fazer com você”
Consumo de bebidas na zona urbana. Com a nova medida, os estabelecimentos comerciais localizados nos trechos urbanos das rodovias federais
voltaram a ter permissão para vender bebidas alcóolicas e servi-las para seus
clientes. Mas, caso o motorista seja flagrado com álcool no organismo, não
escapará do rigor da lei. A legislação proíbe condutores que consumiram
qualquer quantia de bebida tanto em ruas, avenidas e rodovias urbanas,
como em estradas rurais.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Manhuaçu mais limpa
Sou manhuaçuense e fico
triste ao ver a situação em que
a minha cidade se encontra.
Não é só a Rodoviária que está
uma lástima: a cidade toda está
suja, mal conservada e aparentemente abandonada pelos últimos prefeitos que passaram por
aqui.
É uma pena, pois a natureza
foi generosa com esta região,
mas se ninguém cuidar, se esgarça tudo e se perde toda beleza e o viço. Socorram Manhuaçu antes que seja tarde!
Cícero Alvernaz
As autoridades
Manhuaçuenses
Retificando DENIT Governo
Federal solicite os responsáveis
para ver o estado que se encon-

tra a BR 262 bairro Bom Jardim placas amassadas faltando
passarela em frente ao supermercado Pais &Filhos que evitaria várias mortes e acidentes.
A ciclovia dos pedestres de Manhuaçu está cheia de buracos e
o Rio Manhuaçu quando chove
só Deus os acudam enchentes
na certa, deveria fazer uma boa
dragagem com isso evitaria
bastante a enchente aonde os
moradores perdem tudo. Sou
turista e visito sua cidade investindo e fazendo compras diversas juntamente com meus amigos que ao chegar na rodoviária
que é o coração de Manhuaçu
vimos o abandono de doer o
coração mendigo dormindo
no chão, banheiros quebrados
e sujo fedendo e a rodoviária
precisando de uma reforma os
ferros estão amostra as luminárias estão caindo, fora o ín-

dice de furtos no local. Por favor
esta pequena cidade está pedindo
socorro aguardo respostas muito
obrigado pela atenção.
Luiz Couto
Ao Jornal das Montanhas
Quero por meio desta parabenizar vocês do Jornal das Montanhas pelo belíssimo trabalho que
fazem ao longo do tempo, sabidamente não reconhecido pelas autoridades que acabam se beneficiando da propaganda feita da região,
acompanho o vosso trabalho que
tem divulgado bastante a nossa
cidade e toda a região. A grande
circulação de pessoas de outras cidades são bem informadas por vocês tanto no jornal impresso como
no jornal da internet o jm1.com.br.
Nasci em Lajinha e moro em
Rio Casca
Meire Freitas de Oliveira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Viva! Um feriadão sem mortes
nas estradas da região

O saldo zero de mortes
nas estradas da região no
feriadão de Carnaval foi
motivo de comemoração
pelas autoridades de trânsito
de Minas Gerais e principalmente Manhuaçu.
Manhumirim, Santana,

Simonésia, Ipanema e Raul
Soares, também comemoram o saldo zero. Alguém
pergunta, será que já é o
efeito da lei seca com a tolerância zero? De qualquer
modo é motivo de comemoração da boa notícia.

A reeleição é prejudicial
ao município
Em muitas cidades em que
o povo reelegeu o seu prefeito se pudesse olhar debaixo
do tapete talvez não votaria,
muitos dos prefeitos deixaram
a prefeitura na miséria até
então antes da posse estava
tudo as mil maravilhas, por
este motivo é que existe no
Congresso algumas leis que
acabam com a reeleição, mas
os nossos deputados precisam
elaborar leis mais rigorosas
para punir os transvestidos
de prefeitos que entram para
detonar o patrimônio Público
e desviar dinheiro, outra coisa
que precisam de fazer é estabelecer pelo menos o 2º grau

Continua a inquietação
nas escolas municipais, alguns com razões perderam
os cargos é natural, mas há
abusos de poder e o que
mais se vê por aí é vereador visitando as escolas
atendendo solicitações de
cabos eleitorais desejosos
de pegar uma boquinha.
“ Eu já não sei o que
fazer, sempre que há troca
de prefeito ficamos com
aquela preocupação será
que vamos ser transferidas
da nossa escola? Eu detesto
política, na eleição passada apoiei um determinado
candidato e ele perdeu, me
transferiram para um lugar
a mais de 10 Km de minha
residência, sofri e comi o
pão que o diabo amassou até
conseguir voltar para perto
de minha casa, agora nessas
eleições com medo de tudo

se repetir fiquei bem quietinha no meu canto sem manifestar para candidato “A”
ou “B” e pasmem, estão
dizendo que vão me tirar
da escola onde estou para
dar vaga para uma cabo
eleitoral do novo prefeito.
Triste missão da professora”. Lamentou uma professora de Manhuaçu,que
pediu para não divulgar
seu nome por medo de
represália. Comentando o
assunto disse sua colega
“acho que não tem jeito
mesmo nossa classe é desunida, com salário baixo
e sem respeito. Se correr o
bicho pega, se ficar o bicho
come, o negócio é esperar
e torcer por dias melhores,
pelo menos se agente ganhasse bem e tivesse boas
condições de trabalho uma
coisa compensava a outra”.

Prefeitos que deixaram
dívidas podem parar na prisão

para se habilitar ao cargo de
prefeito, não dá mais para só
porque o cidadão é fazendeiro
e popular ganhar para prefeito
e depois não saber governar,
o que não se pode mais com
todos os avanços de hoje.

Pelo menos até o momento
são 25 os municípios brasileiros que terão nova eleição nos
meses de março e abril. Quatro deles são em Minas: São
João do Paraiso, Biquinhas,
Diamantina e Cachoeira Dourada. Nestas cidades, a eleição
acontecerá em 7 de abril.

nizada pela primeira vez em
1985 pelo papa João Paulo 2º.
O evento deve reunir milhões
de católicos do mundo todo,
sobretudo jovens, de 23 a 28
de julho no Rio de Janeiro.
“Vamos rezar para ter a
presença do novo santo padre na Jornada Mundial da
Juventude no Rio de Janeiro”, disse o secretário-geral
da CNBB, dom Leonardo
Ulrich Steiner.

Qual será o futuro dos
partidos brasileiros?

Em junho de 2010 o deputado Domingos Dutra
(PT-MA) fez uma greve
de fome em protesto contra a decisão do diretório
nacional do partido de
retirar o apoio da legenda
a Flávio Dino (PCdoB) e
apoiar Roseana Sarney
(PMDB) para o governo
do Maranhão.
Agora veja o que ele
diz:”Lamento profundamente, mas estou sendo
obrigado a sair do PT,
partido ao qual há três
décadas eu dedico a minha vida, em função de

uma situação esdrúxula.
O PT do Maranhão como
curral da oligarquia mais
perversa e antiga do Brasil. Não dá para continuar
com o PT do Maranhão
estando alinhado com o
Sarney”, disse o parlamentar.
O PSOL levou uma boa
parte do PT, agora o partido de MarinaSilva vai
também arrebanhar uma
boa fatia, as eleições de
2014 poderão surpreender com o encolhimento
dos grandes e a chegada
lá dos pequenos.

O que o álcool pode fazer
com você

Novas eleições

Primeira viagem do novo Papa
pode ser no Brasil
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) espera que a primeira viagem internacional
do novo pontífice seja ao Rio
de Janeiro, durante a Jornada Mundial da Juventude
(JMJ), após ser surpreendida
com a notícia de renúncia do
papa Bento XVI na segunda-feira dia 11 de fevereiro.
Bento XVI estava com presença prevista na JMJ, orga-

A triste missão do professor
municipal

Diz especialista, um dos
legados indigestos que o
ex-prefeito de Salvador,
João Henrique (PP), deixou
para ACM Neto (DEM) foi
uma dívida da ordem de
R$ 305 milhões, segundo
o democrata. Em Lauro de
Freitas, uma das missões do
novo prefeito Márcio Paiva
(PP) é honrar o pagamento
de R$ 1,3 milhão com o
setor publicitário, não realizado pela ex-gestora da
cidade, Moema Gramacho
(PT). “A Lei de Responsabilidade Fiscal faculta
que o gestor deixe restos a
pagar”, afirma o advogado
Carlos Augusto Medrado,
especializado em direito
público e eleitoral. Ele alerta, entretanto que a legisla-

ção também determina que
o responsável pela dívida
garanta a “disponibilidade
financeira, ou seja, dinheiro
em caixa” para a quitação
pelo sucessor.
Em muitas cidades da
região o abuso foi enorme
e o povo pergunta, será que
alguém vai para a cadeia?
O que todos perguntam
e questionam é se alguém
com toda essa lambança
vão parar na cadeia? Ou
a lei não se aplica aos ex-prefeitos que não deram
bola para a lei e fizeram o
que vieram em suas cabeças,
são muitas as prefeituras e o
que eles fizeram não dá nem
para acreditar praticaram
verdadeiros crimes contra o
Patrimônio Público.

Com 0,6 g/litro de sangue,
o risco de acidente é 50%
maior.
Com 0,8 g/litro de sangue,
o risco de acidente é quatro
vezes maior.
Com 1,5 g/litro de sangue,
o risco de acidente é 25 vezes maior.
Quantidade de álcool por
litro de sangue (em gramas)*
Efeitos0,2 a 0,3
g/l - equivalente a um copo
de cerveja, um cálice pequeno de vinho, uma dose
de uísque ou outra bebida
destilada .
As funções mentais começam a ficar comprometidas.
A percepção da distância
e da velocidade são prejudicadas0,3 a 0,5 g/l - dois
copos de cerveja, um cálice
grande de vinho, duas doses
de bebidas destiladas. O
grau de vigilância diminui, assim como o campo
visual. O controle cerebral
relaxa, dando sensação de

calma e satisfação0,51 a 0,8
g/l - três ou quatro copos
de cerveja, três copos de
vinho, três doses de uísque.
Reflexos retardados, dificuldades deadaptação da visão a
diferenças de luminosidade,
superestimação das possibilidades e minimização de
riscos e tendência à agressividade0,8 a 1,5 g/l - a partir
dessa taxa, as quantidades
são muito grandes e variam
de acordo com o metabolismo, com o grau de absorção
e com as funções hepáticas
de cada indivíduo Dificuldades de controlar automóveis,
ncapacidade de concentração e falhas na coordenação
neuromuscular1,5 a 2,0 g/l
embriaguez, torpor alcoólico, dupla visão2,0 a 5,0 g/l.
Embriaguez profunda 5,0 g/l
coma alcoólica.
Tomando-se por base a
ingestão de álcool por um
indivíduo que pese 70 kg.
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CANTINHO DE FÉ
por

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

Investimento seguro
O falecido Pastor Alberto Blanco de Oliveira,
escreveu: “Que faria você se tivesse que decidir
entre viver rico por um ano ou viver pobre por
80 anos?” Certamente você gostaria de ter uma
terceira opção: rico por toda a vida.
Alguns ricos, quando muito doentes ou à morte, têm dito: ‘Eu daria tudo para viver mais alguns
anos com saúde’. É difícil encontrar alguém
completamente satisfeito com o que tem. Jesus
disse: “Não podeis servir a Deus e às riquezas”
(Mt 6.24). E Paulo ajuntou: ‘O amor ao dinheiro
é a raiz de toda espécie de males’ (2Tm 6.9)”.
Será que existe neste mundo alguma coisa
mais importante que o dinheiro? Claro que sim.
Para alguns, essa coisa é a saúde. Para outros,
o prazer. Para outros, a família. Para outros, a
igreja. Para Jesus, a coisa mais importante para
o homem neste mundo é a sua alma. Por isso
perguntou: “Pois que aproveita ao homem ganhar
o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que
dará o homem em recompensa da sua alma?” (Mt
16.26). É mau negócio ajuntar bens na terra se
o preço a pagar for a perda dos bens celestiais.
Perder a alma, seja por que razão for, é a maior
de todas as tolices.
Por que a alma é tão importante assim? Porque tudo passa; tudo se desfará; tudo ficará para
trás, inclusive o corpo. Mas a alma atravessará
o horizonte da morte e vai se achar, um dia, nos
domínios da eternidade. A Bíblia diz: “...e o pó
volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus,
que o deu” (Ec 12.7).
Portanto, a Bíblia ensina claramente que a
morte não é o fim de tudo. Ela diz que haverá
ressurreição, reencontro e reunião de crentes na
Eternidade.
Sendo assim, investir no que é perecível, esquecendo o que é eterno, se torna a mais infeliz
de todas as decisões que o ser humano possa
tomar. Jesus disse: “Eu vim para que tenham
vida, e a tenham em abundância” (Jo 10.10b).
Jesus é vida com qualidade. Com dinheiro ou
sem dinheiro, Ele continua sendo a melhor opção
para a alma. Ele é para ela um tesouro que igual
no mundo não há.
Pr. João Soares da Fonseca

Batata Aperitivo
Ingredientes
2 batatas grandes descascadas
+/- 500 g (asterix oubarraca).
- 300 g de lingüiça aperitivo
aferventada e cortada ao meio.
(ou mortadela, peito de peru
em cubos pequenos)- óleo
para fritar.
Modo de Preparo
1- Com auxilio de um fatiador de legumes caseiro (ou profissional), corte 2 batatas grandes descascadas em lâminas bem finas no sentindo do comprimento. Vá colocando
as lâminas de batata dentro de uma tigela com bastante
água e gelo e deixe repousar por +/- 30 minutos (ou coloque na geladeira de um dia para o outro). OBS: este processo fará com que a batata fique mais crocante. 2- Aos
poucos seque as lâminas de batata num guardanapo de
pano. Cada lâmina de bata envolva numa lingüiça aperitivo (aferventada e cortada ao meio) e feche as pontas
da lâmina com um palito. Faça este processo com todas
as lâminas de batata. Você pode substituir a lingüiça por
mortadela, peito de peru, sempre cortados em cubos pequenos para que consiga envolvê-los pela lâmina de batata. 3- Frite as batatas aperitivos em óleo moderadamente
quente (150 a 155 graus) até que elas fiquem douradas e
crocantes. Seque com bastante papel toalha e sirva imediatamente com molho golf, mostarda e ketchup.
Pulo do Gato
DICAS: Se for fazer bastante quantidade, leve as lâminas
de batata (já recheadas) para geladeira pois o importante é de que na hora de fritar elas estejam geladas, para
ficarem crocantes. Outra dica importante é que o recheio
escolhido não pode ter muita umidade para não passar
para a batata e ela perder a crocância.
MOLHO DE GOLF
INGREDIENTES
- 1 xícara (chá) de maionese
- 1 xícara (café) de catchup
- 1 xícara (café) de mostarda
- 1 colher (sopa) de conhaque
- 1 colher (sopa) de molho inglês
MODO DE PREPARO
1- Numa tigela misture com auxilio de um batedor de arame
1 xícara (chá) de maionese, 1 xícara (café) de catchup, 1 xícara (café) de mostarda, 1 colher (sopa) de conhaque e 1 colher
(sopa) de molho inglês. Leve para gelar.
Fonte: Mais Voce

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

A cidade amanhecera em festa. Todos queriam
achar um tempo para irem ao Circo. Havia chegado
há já uns dois dias, prometendo dar um espetáculo
de arromba. Fez um grande desfile pela cidade com
todos os seus componentes. Seria uma festa mesmo!
Quase todo ano eles chegavam na cidade e era um
reboliço danado. Muitas pessoas aproveitavam para
vender seus docinhos, e o pipoqueiro não vencia
fazer tanta pipoca. Era muito interessante, pois o
único animal que eles tinham eram os cavalos que
puxavam as carroças. Havia trapezistas, bailarinas,
homens voadores. Mulher de barba grande. Os
palhaços então eram muitos cada um com uma
roupa diferente. O mágico sempre nos surpreendia
com seus truques. Faziam também um teatrinho
com bonecos grandes quase perfeitos, e era muito
engraçado mesmo.
Havia distribuição de brindes para todos, coisinhas simples, mas era uma alegria para nós. Naquele
dia fui buscar pipoca que tinha acabado. Fiquei
esperando até chegar o milho numa fila bem grande.
Foi então que ouvi uma historia que me emocionou
Um dos garotos que estava na fila, era do circo. Não
sei o que ele fazia me parece que trabalhava com
os bonecos no teatrinho. Foi então que alguém na
fila perguntou;
- Por que vocês não têm animais no circo?
O menino olhou pensativo para todos nós e disse:
- Há muitos anos atrás este circo era dos avós do
dono de hoje. Eles tinham animais. Leões, macacos.
Cachorros amestrados, cavalos velozes. A bilheteira
do Circo, que cuidava de vender os ingressos, ganhou um nenê muito lindo um belo menino. Todos
nós moramos em trailer ou barracas. Ela foi para
a bilheteria e deixou o bebê dormindo no trailer.
Veio uma chuva muito forte, uma tempestade e o
vento levou metade do Circo embora. Ficou tudo
de pernas para o ar! Todos estavam amedrontados e
apavorados. Ela chorava e pedia pelo filhinho, não
se sabe onde estaria, pois o vento arrastou tudo.
Foi quando viu a Chita, a macaca maior do Circo,
carregando o seu bebê nos braços bem apertadinho.
Foi até a mãe e o entregou. A mãe chorava muito e
a macaca também. Todos se salvaram, mas metade
dos animais se foi, assim como todos os filhotes da
macaca. Daí em diante o Circo foi acabando com a
apresentação de animais. Fizeram uma grande Festa
no Circo depois para agradecer a vida de todos.
- Mas por que excluíram os animais para sempre?
Perguntei.
- Porque são animais irracionais, aprendem o que
lhe ensinamos para se apresentarem, apesar de terem
o instinto de preservação, isto não é suficiente para
que eles possam se defender quando acontece uma
tragédia. Foi pensando em preservá-los que o Circo
não os quis mais nas apresentações. Tentei imaginar
os animais correndo tentando fugir sem saber o que
fazer. Se nós que somos racionais no pânico ficamos
perdidos, imaginem eles. Chegou a pipoca, e voltei
para meu lugar ainda pensando no que ouvira. Mas
a alegria voltou, A Festa no Circo foi maravilhosa!

17 de fevereiro / 2013

acesse: www.jm1.com.br

5

Tri-Objetiva - 36
Celso de Medeiros Costa (*)

O papa e os corações peludos
Por Marli Gonçalves
A renúncia do Papa Bento
XVI, aquele ser carismático,
com toda aquela sua esbanjante simpatia, se atravessou na
avenida em pleno Carnaval,
criando uma sucessão de ohs!e
outras interjeições de espanto.
Mas também abriu a tampa
de impropérios de todo o tipo,
análises e chutes de todas as
formas, além de mostrar que
os corações peludos estão em
pleno vigor.
Pensei tanto no Joãozinho
Trinta e aquela sua insofismável
verdade contida na frase que
esclarecia que quem gosta de
miséria é intelectual, que quase
nem levei em conta o silêncio
dos protetores de animais sobre a depilação que os faisões
e pavões, entre outros bichos
que viram fantasias, sofreram
antes do Carnaval desembocar
nas avenidas, especialmente de
São Paulo e Rio. Só fiquei ali,
na frente da tevê, pelo menos até
dormir de tédio aos 60 minutos
do segundo tempo da segunda
escola, esperando ver o PETA,
aquele grupo ultra radical que
atira tinta em casacos de pele
e se auto-embala como carne
crua, invadir a avenida com
faixas e cartazes; ou mesmo
se apareceriam as gostosas do
Fêmen botando os peitos de fora
e reclamando, no mínimo, da
total desvalorização feminina
- se bem que elas logo acabariam misturadas às cabrochas,
passistas, destaques, silicones.
Nada. Quem atravessou o
samba foi o Papa entregando os
pontos e o cargo, querendo tirar
logo, e antes de morrer, toda
aquela roupa enfeitada e se enclausurar, como promete fazer
assim que der no pé. O mundo
todo ficou boquiaberto e - não
sei se porque não gostamos de
tanta surpresa assim - a partir
daí já li e ouvi de um tudo. Tanto
sobre os “verdadeiros” motivos
de sua decisão, que agora parece
que todo mundo conhece até o
papel do banheiro do Vaticano e
seus porões, com elogios de um
lado e ataques de outro.
Aí que eu quero chegar.
Numa boa, estão faltando só
jogar pedras na Geni, desconhecendo os limites mínimos
do respeito. Religião - seja qual
for - é coisa séria, faz guerras,
morre e mata, tem politicagem,
roubalheira, escândalos e desvios, mas precisa ser respeitada
entre os homens de boa vontade.
Sempre tem quem viva dessa
crença e não é direito de ninguém desprezar esse fato, até
porque em seu nome grandes
coisas também foram construídas. E, ao se tratar de catoli-

cismo, emocional, dogmático,
cheio de simbologismos, de
lutas contra o Mal, de implementação de culpas e de Poder,
a coisa não é diferente. Reparou
como as emergentes lideranças
evangélicas estão guardando
um silêncio sepulcral sobre o
assunto? Cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém.
Mas os corações peludos,
pelo menos os brasileiros, “tupiniquins”, não esperaram o
sinal, e só está faltando organizarem abaixo-assinados
do tipo desse aí que nem fez
o Renan Calheiros se coçar.
Nele, enumerariam os milhares
de problemas enfrentados nos
milhares de anos para provar
que o Papa é desimportante,
quase desnecessário, uma vez
que - veja só! - não conseguiu
acabar com a pedofilia, como se
isso fosse possível, pretendeu
que ninguém mais fizesse amor
sem procriar e jogasse todos os
métodos anticoncepcionais e
preservativos fora, entre outras.
Uma coisa é uma coisa e outra
coisa é outra coisa. Conheço
gente que acredita em coisas
verdadeiramente inacreditáveis.
Somos gente e gente falha.
Queiram ou não as crenças permeiam tudo o que a humanidade
desenvolve. Mas não impedem
que outros pensem diferente ou
mesmo os que seguem ordens
religiosas volta e meia se desviem aqui e ali no escurinho
do cinema.
Teremos milhares de abortos sendo feitos todos os dias;
homens amarão homens e mulheres amarão outras mulheres
sempre, porque aí tratamos de
algo incontrolável, imponderável. Padres continuarão tendo
desejos. E será crime se usarem
a igreja para aplacar seu celibato
envolvendo crianças.
Não é porque o Vaticano vaticina que o mundo vai ser melhor
ou pior. Ele já é o que nós todos
fazemos dele.
Independente da cor da fumaça que vamos ficar esperando
sair da chaminé. E que inclusive
pode vir a ser tingida de verde
e amarelo.

Sigla de Marina se chamará ‘Rede’ e
não aceitará reeleição de candidatos
Lançado oficialmente dia
(16), o novo partido que terá
como estrela principal a ex-senadora Marina Silva vai se
chamar ‘Rede’ e não aceitará
doações de empresas de tabaco, bebidas, armas ou agrotóxicos. Durante o evento, Marina admitiu a possibilidade de
sair candidata em 2014, assim
como outros integrantes da
legenda que, segundo ela, não
será “de direita ou esquerda,
está à frente”. “O país precisa
de uma posição, seja a favor do
governo ou contra ele”, disse.
No ato hoje de lançamento do
novo partido, que terá por lema
a sustentabilidade, não foram
utilizados copo descartável e
o lixo é separado em coleta
seletiva. No evento, “fiscais do
lixo” monitoram e orientam os
participantes. Os organizado-

res da nova legenda também
decidiram que candidatos não
poderão se reeleger, haverá
cotas dentro do partido para
garantir a diversidade e todos
os gastos de campanha serão
disponibilizado online e em
tempo real, conforme sugeriu
o senador Eduardo Suplicy
(PT-SP). Além disso, cada
cargo político terá seu teto
máximo de doações, decidido
através de referendo.

‘Veja’: PT distribui dossiê contra Yoani
ASSESSOR DE GILBERTO CARVALHO TERIA AJUDADO
A PLANEJAR ATAQUES CONTRA BLOGUEIRA CUBANA

Reportagem da revista Veja
desta semana revela o envolvimento de militantes petistas
-- e até de funcionário do
Palácio do Planalto -- numa
conspiração do governo cubano para desmoralizar a blogueiraYoani Sánchez em sua
visita ao Brasil. Segundo a
revista, o dossiê contra Yoani
tem 235 páginas, foi distribuído pela Embaixada de Cuba
em Brasília a militantes do PT
e contém uma compilação de
artigos publicados sobre a blogueira na ilha comunista, fotos
e sórdidas montagens com
insinuações de que ela teria
se rendido ao dinheiro porque
bebe cerveja, come banana e
vai à praia. A blogueiraYoani
Sánchez desembarca no Brasil
nesta semana para divulgar o
livro De Cuba, com Carinho,
uma coletânea sobre o triste
cotidiano do povo cubano sob
a ditadura dos irmãos Fidel e
Raúl Castro. O trabalho rendeu
à dissidente uma perseguição

implacável. Ela foi sequestrada, torturada e, durante anos,
impedida de deixar o país. Para
os sete dias em que permanecerá no Brasil, além de recrutar
um grupo para desqualificá-la com o patético dossiê, o
governo cubano teria escalado
agentes para vigiá-la, tudo com
conhecimento e apoio do PT,
de militantes do partido e de
pelo menos um funcionário da
Presidência da República. De
acordo com a reportagem, um
assessor do ministro Gilberto
Carvalho participou da reunião
na embaixada, recebeu o dossiê
e ouviu detalhes do plano de
ataque.

Novo Papa deve ser escolhido em março
O Vaticano disse que o conclave para escolher o sucessor do Papa Bento XVI pode
começar antes do dia 15 de
março caso já haja número
suficiente de cardeais em Roma
para eleger o novo Pontífice.
O porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, disse
que as regras da Igreja que
regulam a data dos conclaves
poderiam ser “interpretadas”
de forma diferente desta vez
por causa das circunstâncias
únicas de renúncia histórica de
Bento XVI. Com a despedida

do Papa marcada para o dia
27 de fevereiro, presume-se
que todos os 117 cardeais que
vão participar no conclave
já estejam na capital italiana
antes disso. Assim, o conclave
poderia iniciar-se por volta de
10 de março, antecipando a
reunião que deve se prolongar
por três ou quatro dias. O novo
Papa poderia inaugurar o seu
pontificado em 19 de março,
festa de São José, patrono da
Igreja, e preparar-se para a
Semana Santa, que se inicia
em 24 de março.

Política, Raposa e Corrigenda...
1- Falemos das piores!
2- E, dos que foram maiores!!
3- Finalmente, e, sobretudo, dos melhores!!!
1 - Subtrações – Política
supra-partidária tem muito de
positivo; o partido e tendência
contrários se unem. Mas, há a
política sub-partidária, que é
essa da prisão aos resquícios
ou restinhos dos partidos antigos, que usam partidos de
hoje, sem verificar a ideologia. É claro que os partidos,
em geral, a não ser no papel, têm papel negativo quanto
à ideologia. § Voltando à tendência de fachada de política
supra-partidária, os remanescentes fiéis dos falecidos partidos partidos – digo, falecidos! – têm sido infiéis a algo
positivo na arena política, pois constituem uma política
sub-partidária, pois não têm partidos definidos, e usam os
partidos, com bonitos regimentos internos, que se deixam
ser usados e abusados por esses abusados usuários!!!. No
interiorzão, especialmente, essa política tem dividido amigos, familiares, casais antes bem unidos, que ante essa política se tornam anti ao outro. Até irmãos em Cristo vêm sua
unidade espiritual e sua união fraternal saírem arranhadas.
Essa política não é de adição – e, menos de multiplicação!
–, mas-MAIS, de subtrações e divisões!!... – Política é coisa
séria para a gente se deixar levar por esses descaminhos!!!...
2 - Contratações – Por enquanto, não direi meu time
de Minas. Se você quiser levantar uma hipótese, pense
no seguinte: No Pará, torço
para o Remo, e, em S. Paulo,
para a Ponte Preta; em S. Catarina, para o avai, e no chão
paranaeense, sou paranista.
Se você for pensar nas cores,
você não saberá para qual time mineiro eu torço, nas Gerais. No início da contração do Ronaldinho Gaúcho, da
parte do Clube Atlético, eu escrevi das vantagens disso,
mas, que só o tempo diria se deu certo ou não. E o tempo tem sido favorável! Recentemente, o Cruzeiro Esporte
Clube, acertou suas contratações. Também, entendamos e
COMPREENDAMOS que só o tempo para confirmar!!!
Eu vejo pouco TV, e, jamais, aos domingos; ponto e vírgula mesmo, pois, com exceção do clássico de Minas, de
Campinas/SP, e, do pernambucano – este do Santa Cruz e
Sport Clube do Recife ou Clube Náutico Capibaribe. Inclusive, vi a magistral vitória do Santa diante seu primeiro
arqui-rival citado há pouco, no final do último campeonato
estadual. Voltando ao Cruzeiro, vi sua vitória sobre o Galo.
Marcaram Ronaldinho! O que paulistas, paulistanos e/ou
são-paulinos não souberam fazer .
3 - Finalizações – Na vez anterior, registrei
Arena Minas, quando é Minas Arena. O mal não
se paga com o mal, pois esta fez tão mal aos
torcedores, mas, nem por isso, devemos errar
nem seu nome. Ao falar do Alvim, esposo de
D. Celita Satlher Alvim (será assim seu nome?),
digo que, certamente, eles não me conhecem!
Eu que os conheci!!! Quanto à Maria Geralda,
filha deles, nós nos conhecemos em 1972, eu jovem e ela
adolescente! Eu me lembro bem, inclusive da forma entusiática como ela tocava harmônio, falecido pai dos primeiros órgãos, estes já moribundos!! Não sei se ela se relembra
disso!!! Se me lembro bem, D. Celita é alvinha, mas, Maria
Geralda, morena. Conheci aquela nova, e esta, adolescente.
§ Nessa época conheci os filhos do Pr.-Prof. Cyro Louback
Tavares, e, futuramente, seu genro, Pb Oséias...
1- Compensa a política de divisão?
2- Os times mineiros estão em ascensão??
3- Você conhece Lajinha, e, a antiga Lajão???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós
em História Eclesiástica.
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Prefeitura de Manhuaçu
EDUCAÇÃO EM MANHUAÇU
OLHOS NO PRESENTE E FUTURO apresenta Equipe de Esportes
por Secretaria de Comunicação de Manhuaçu

Reunião para a adesão ao PIP, Prefeito Nailton Heringer, superintendente
Patrícia Fialho
“Olhos no presente e
futuro”, este é o novo lema
da Secretaria Municipal de
Educação de Manhuaçu.
Gelvania Câmara Marques, secretária da pasta,
diz não estar focada nos
inúmeros problemas que
encontrou na secretaria,
mas sim na solução para
eles.
Sua prioridade, quando
assumiu a responsabilidade de gerir a área da
educação, foi melhorar a
situação das creches em
Manhuaçu, visto que não
apresentavam condições
adequadas de uso e seu
funcionamento aconteceria no primeiro mês do
ano. Outra preocupação
são as escolas municipais,
que também apresentavam
condições precárias de
uso, portas quebradas,
rede elétrica danificada,
dentre outros. Atualmente,
os imóveis são locados e
não são projetados com
estrutura ideal para uma
escola “mas o foco é solucionar os problemas” – diz
Gelvania.
OLHANDO PARA
O FUTURO
Além da precariedade
da rede física, tanto da
Secretaria Municipal
de Educação, que está
fragmentada em vários
prédios, como das creches e escolas por todo o
município, outra série de
dificuldades foi encontrada no início do trabalho, como ausência de

arquivos e pastas sobre
as escolas, falta ou incoerentes nas informações,
não foram obstáculos
para o desenvolvimento
das atividades.
Com uma visão otimista, medidas já foram
tomadas para solucionar
parte dos problemas.
Para a creche do Bairro
Petrina um novo imóvel
foi locado com melhores
condições e a mudança
ocorrerá no mês de fevereiro. Para as escolas
municipais a idéia é
construir imóveis adequados favorecendo a
educação local. Quanto
a projetos de ensino, a
secretaria pretende investir na educação continuada dos professores.
“É importante ter um
profissional qualificado
que esteja satisfeito com
seu trabalho, para oferecer uma educação de
nível e qualidade tendo
sempre como foco o aluno. Manhuaçu tem que
ser reconhecida como
a cidade da educação e
nós podemos fazer esse
diferencial” – afirma
a secretária. Gelvânia
Marques tem convocado as associações de
bairros, o setor privado
e toda sociedade para
construir uma parceria
de sucesso em prol da
educação no município.

tão da educação municipal
o PIP – Programa de
Intervenção Pedagógica
– que tem como finalidade melhorar a eficiência
do ensino fundamental,
por meio de intervenções pedagógicas que
garante a elevação dos
índices de desempenho
dos alunos do 6º ao 9º
ano, com foco em língua
portuguesa, matemática
e ciências. Recentemente, ocorreu a adesão ao
programa, por meio de
uma visita da diretora da
SER – Superintendência
Regional de Ensino,
sediada em Manhuaçu,
Patrícia Fialho.

PIP
Uma das novidades a ser
implantada pela nova ges-

Secretaria Municipal
de Comunicação de
Manhuaçu

HISTÓRIA NA
EDUCAÇÃO
Gelvania Marques
está, há 23 anos, militando na área da educação. Ela atuou como
professora de educação
fundamental e superior.
Hoje, é supervisora de
ensino da rede estadual,
licenciada. Também foi
coordenadora do Projeto
Veredas, um programa
que possibilitou aos professores o acesso ao ensino superior. A frente da
Secretaria Municipal de
Educação de Manhuaçu
usa de sua experiência
para fazer do ensino municipal uma referência
para a região.

Um novo ciclo se inicia
para o esporte em Manhuaçu. A visão diferenciada da
atual Administração sobre
esta área fará com que este
segmento não seja encarado somente como lazer,
mas também como algo de
cunho educativo e de integração da família.
O Prefeito Nailton Heringer ainda não havia anunciado um diretor municipal de
Esportes por considerar que
a pasta merecia um projeto
arrojado e inovador. Sua
intenção é manter algumas
atividades consideradas
tradicionais e sobre tudo
promover algo diferente do
que até então tem se feito
em Manhuaçu, primando
por um maior profissionalismo nas ações. “O esporte
em nossa cidade precisa
ser visto e trabalhado com
um vinculo na educação.
Este novo projeto a ser
implantado dará ao Esporte
municipal uma nova visão,
muito mais profissional e
educacional” – enfatizou o
prefeito.
O Chefe do Executivo
de Manhuaçu deixou claro
que a Prefeitura passará
por uma estruturação e um
realinhamento de sistemas
e funções, para otimizar as
ações de governo e principalmente tornar os serviços
e atendimentos aos manhuaçuenses mais eficientes
e com maior qualidade.
Segundo Heringer, toda
a análise passará também
por uma avaliação de custo. Com este pensamento,
áreas nobres como a do
Esporte sofrerão mudanças
para que o seu alcance seja
ampliado.
“A Secretaria Municipal
de Esportes de Manhuaçu
foi criada em 2006, portanto
é algo recente e o movimento esportivo em nosso município não surgiu somente
depois da sua criação. Não
acreditamos que neste momento a nomenclatura é
o mais importante, mas o
remodelamento definitivo é
que vai definir a nova estrutura para o Esporte e outros
setores da Prefeitura. O que
estamos implantado é uma
concepção nova de trabalhar
as atividades esportivas
em Manhuaçu, que necessariamente passarão pelas
áreas da Educação, Saúde e
também Social” – declarou
o Prefeito. Segundo ele
nenhuma prática esportiva será desprezada e por
meio de um planejamento
e investimentos adequados
todos receberão apoio e
valorização.

O Prefeito Nailton Heringer entre os integrantes da
equipe de Esportes de Manhuaçu, Victor Rocha, Renan
Franklin e Ubiratan de Araújo (E)
NOVA DIRETORIA,
NOVA VISÃO
A nova diretoria, compostas inicialmente por três
pessoas totalmente ligadas
ao esporte e com experiência na área, foi nomeada
pelo prefeito nesta última
sexta-feira, 01. O diretor do
departamento, Victor Rocha,
licenciado e bacharel em
Educação Física, é o responsável por elaborar o projeto
para o esporte municipal. A
equipe será composta também por Renan Franklin,
que já atua em projetos
sociais ligados ao esporte
e Ubiratan de Araújo, que
trabalhou diversos anos com
escolinhas de futebol em
cidades da região é outro
grande integrante da equipe.
Este grupo trabalhará para
a implantação do projeto que
tem como objetivo trazer à
sociedade não só lazer, mas
também cultura, educação e
saúde. Por meio deste trabalho, crianças serão incentivadas aos estudos; adultos,
jovens e adolescentes serão
distanciados das drogas e
do crime; e, também idosos
participarão de trabalhos
específicos, como ginásticas
laborais e outras formas de
lazer.
O projeto será aplicado
nas unidades de esporte já
instaladas nas comunidades
do município e que geralmente ficavam abandonadas
e em condições precárias. O
bom uso destes ambientes
para projetos sociais, aulas
e realização de competições
fará com que eles estejam
sempre conservados, prontos para beneficiar a comunidade.
COMPETIÇÕES
ESPORTIVAS
O Departamento de Esportes, que está sendo estru-

turado, elaborou uma lista
com as principais competições que serão realizadas no
município. Algumas destas
competições, consideradas tradicionais, passarão
por uma reestruturação,
visando maior organização,
beneficiando os atletas e as
comunidades.
Além do futebol, outras
modalidades foram inclusas
e, a partir deste ano, farão
parte do calendário esportivo da cidade. “Precisamos
ser humildes o suficiente
para reconhecer que alguns trabalhos que deram
certo vão continuar, talvez
melhorando somente a organização. Incluímos também outras atividades que
irão atrair toda a sociedade,
independente da idade ou
sexo” – enfatizou o diretor
Victor Rocha.
A restauração da cultura
está inclusa neste calendário
esportivo. Algumas competições receberam nomes
culturais e que rapidamente
despertarão a curiosidade da
população. Esta é uma das
metas para esta administração, restaurar a cultura por
meio também do esporte.
Confira abaixo as
principais competições
propostas para este ano:
• Campeonato de Futebol
dos Bairros
• Taça Municipal de Futsal
• Jogos Escolares Municipais (JEM)
• Campeonato de Futebol
Distrital
• Copa Bandeirantes de
Handebol
• Ruas de Lazer
• Corrida Rústica Serafim
Tibúrcio
• Projetos Sociais nas
Escolas
• Copa da República de
Vôlei Feminino e Masculino
• Copa Boró de Ciclismo
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PREFEITO NAILTON HERINGER EM
PRIMEIRA MISSÃO À BRASÍLIA
PREFEITO NAILTON
HERINGER EM
BRASÍLIA
O Prefeito Nailton Heringer reuniu-se com seu
secretariado e diretores
para uma avaliação de sua
viagem a Brasília. Mais de
cinco mil prefeitos de todas as partes do Brasil passaram pela capital federal
para tratar de assuntos
relevantes aos seus respectivos municípios. Foram
três dias de intensos trabalhos entre palestras, reuniões e contatos pessoais,
no Encontro Nacional de
Novos Prefeitos e visitas
às instituições públicas.
Nessa reunião, a Presidenta Dilma Housseff
anunciou vários investimentos na área da educação, obras e ação social.
Para os municípios de até
cinquenta mil habitantes,
ela garantiu a doação de
uma moto niveladora,
popularmente conhecida
por “patrol”, e uma retroescavadeira. O Prefeito
Nailton Heringer interveio
junto à própria Presidenta e ao deputado federal
Gabriel Guimarães para
que Manhuaçu fosse contemplado com essa medida. No encontro com o
deputado petista, também
foram tratadas diversas
questões sobre transporte
e máquinas entre outros
assuntos que poderão fa-

O ministro da Justiça, Eduardo Cardozo, orientou
Nailton Heringer sobre o programa de prevenção às
drogas, principalmente de combate ao crak

vorecer o município.
IFET AGORA VEM
O prefeito de Manhuaçu
esteve no Ministério da
Educação para tratar da situação do IFET – Instituto
de Federal de Educação,
Ciência e Tecnológica. Há
três anos, Manhuaçu foi
um dos cinco municípios
de Minas Gerais contemplado com IFET e estava
para perdê-lo, se não fosse apresentado o terreno
apropriado. Ele conseguiu
junto ao Ministério, por
meio do deputado federal
Padre João e o auxilio do
Ministro Nelson Hubner,
presidente da ANEEL, um
prazo maior para a entrega

Com o ministro da Pesca, Senador Marcelo Crivela, e o
deputado Gabriel Guimarães

Com os prefeitos de Ipanema, Júlio Fontoura, de Martins Soares, Ademir Conrado,
e o deputado Reginaldo Lopes

desse terreno. “Está praticamente fechado a compra
do terreno e o MEC nos
deu mais algumas semanas de prazo para entregar
a documentação. Nosso
esforço tem sido grande
para a conquista desta
extraordinária obra que
beneficiará Manhuaçu e a
região” – assegurou Nailton Heringer.
ANEEL
Em visita a ANEEL
– Agência Nacional de
Energia Elétrica – o Chefe
do Executivo manhuaçuense foi recebido pelo
presidente Ministro Nelson Hubner, que é natural
de Lajinha e tem parentes
em Manhuaçu, um deles é a educadora Maria
Aparecida Moreira, com
participação ativa na nossa
sociedade. No encontro,
Hubner reafirmou seu empenho em apoiar a nova
Administração usando
do seu prestígio junto a
Presidência da República
e aos ministérios. Entre
os assuntos tratados Nailton Heringer se inteirou
do PEE – Programa de
Eficiência Energética – e
solicitou esforço para a
execução das obras de
contenção das cheias do
Rio Manhuaçu. Esse projeto visa a construção de
três barragens ao longo do
curso do rio.

No encontro com o Senador Clésio Andrade (ao microfone) e Ângelo Roncalli,
presidente da AMM – Associação Mineira de Municípios, o Prefeito Nailton falou
para mais de quinhentos prefeitos

PESCA E
CONTORNO
Dentre os diversos encontros, um que chamou a
atenção foi o com Ministro
da Pesca Senador Marcelo
Crivela. Na explanação
sobre a criação de peixes,
o ministro ressaltou que o
Brasil é um grande consumidor e um dos menores
produtores de peixe do
mundo. O ministério apresentou o projeto para os
municípios incentivarem a
criação de poços de peixes
que pode representar uma
boa fonte de renda para os
agricultores.
O prefeito esteve também com o Senador Clésio
Andrade, de Minas Gerais, presidente da CNT –
Confederação Nacional de

Transportes. Eles trataram
dos problemas do trânsito
da cidade e também da
necessidade da construção
de um contorno rodoviário
para Manhuaçu e da melhoria dos trevos de Realeza,
São Pedro do Avaí e Dom
Corrêa. Ficou agendado
para o mês de março uma
reunião junto ao DNIT –
Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes, visando a solução
desses problemas.
Outro contato importante
foi com o gerente regional
da Fundação Getúlio Vargas, Túlio Bastos Barbosa. “Essa Fundação é uma
grande instituição privada
de ensino e poderá no futuro
fornecer cursos de qualidade como MBA. Manhuaçu
quer crescer, vai mudar de

rumo e a FGV poderá nos
auxiliar na proposta de
modernização e eficiência
da Prefeitura” – enfatiza o
prefeito.
AEROPORTO
O Prefeito Nailton Heringer também esteve na
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – para
tratar da otimização do
aeroporto de Santo Amaro. Ele recebeu do Doriel
Luiz Prazeres, assessor
da diretoria, a garantia que Manhuaçu estará
incluído no programa de
melhorias de aeroportos,
possibilitando o recebimento de vôos regulares.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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Citações
Citações
Sábias
Sábias
“O sábio não é o homem
que fornece as verdadeiras
respostas; é quem faz as
verdadeiras perguntas.”
Lévi-Strauss , Claude
“No convívio com sábios
e artistas facilmente nos
enganamos no sentido
oposto: não é raro encontrarmos por detrás dum
sábio notável um homem
medíocre, e muitas vezes
por detrás de um artista
medíocre - um homem
muito notável.”
Nietzsche , Friedrich
“Os sábios lançam novas
ideias, os tolos expandem-nas.”
Heine , Heinrich
“A única maneira de
aumentar a inteligência
dos sábios seria diminuir
o seu número.”
Carrel, Alexis
“Desconfiem dos sábios e
dos grandes argumentadores. Eles esmorecem à
volta dos problemas [...],
a sua curiosidade é uma
avareza espiritual que
é insaciável. São como
os conquistadores que
destroem o mundo sem
o possuir.”
Fénelon, François
“Os sábios que são
respeitados pelos seus
escritos são algumas
vezes desprezíveis pelas
suas ações.”
Maricá, Marquês
“A vingança do sábio
desatendido ou maltratado é o silêncio.”
Maricá, Marquês
“O sábio que não fala nem
escreve é pior que o avarento que não despende.”
Maricá , Marquês
“O sábio nunca diz tudo
o que pensa, mas pensa
sempre tudo o que diz.”
Aristóteles
“A herança dos sábios tem sempre maior
extensão e perpetuidade
que a dos ricos: compreende o gênero humano,
e alcança a mais remota
posteridade.”
Maricá , Marquês

Elena Ford será vice-presidente
da Ford para liderar o projeto
do Concessionário Global

POVOADORES QUE CHEGARAM
NO SÉCULO XIX
Pesquisa de José Olinto Xavier da Gama no Arquivo Público Mineiro

Após o povoamento pelo
bandeirante Pedro Bueno
Cacunda, seus descendentes continuaram na região
conforme dados de Registro
de Terras da Freguezia de
Abre Campo em 1855/56,
onde o povoador Antônio
Dutra de Carvalho, declarou ter comprado terras dos
Bueno Cacunda (Serra da
Jibota ou Campos do Caparaó). Voltando ao período
das explorações de Pedro
Bueno Cacunda, ficaram na
região poucas pessoas que
se atreveram a enfrentar as
dificuldades como falta de
estradas, ataques de índios,
apesar das riquezas do Vale
do Manhuassu.
Com a passagem da Estrada Real, iniciada em
1812 em Vitória, ligando
a mesma a Vila Rica, atual
Ouro Preto na capitania de
Minas Gerais, sendo que a
mesma passou conforme
carta do Governador da
Província do Espirito Santo, Bernardo Rubim em
nossa região em 1817,quando encontrou no Rio São
Luiz com os construtores
vindos de Vila Rica, um
dos construtores desta estrada foi João Fernandes
de Lana, pai do sertanista
Domingos Fernandes de
Lana responsável pela pacificação dos índios puris e
estabelecimento de trocas
de mercadorias com os
índios.
A partir da vinda do sertanista Domingos Fernandes
de Lana, depois de 1820,
houve um maior entrosamento com os indígenas,
com isto foi incentivado
à ocupação de áreas sem
proprietários por novas
pessoas. Um livro onde foi

feito o primeiro registro de
terras da região realizado
na Freguezia de Abre
Campo, está arquivado no
Arquivo Publico Mineiro.
As pessoas que já ocupavam terras iam à Freguezia
ou Paróquia e declaravam
possuidores de tantos alqueires de milho, feijão,
pastagens, capoeiras etc.
Nesta época segundo documentos do Almanak Civil
Administrativo constava
que a margem do Rio Manhuassu, onde está o centro
da cidade, pertencia a província do Espírito Santo,
como não foi ocupada pelos
mesmos, houve uma
Mineiralização da área, e
quando acordaram criando
o Distrito de Santa Cruz do
Rio Pardo, atual Iúna, já era
tarde demais.
O inicio da Ocupação
foi com a vinda destes povoadores do século XIX;
consultando o mesmo livro, vimos que os nomes
deles eram: LUIS NUNES
DE CARVALHO (Guarda Môr), natural de Catas
Altas da Noruega, filho de
José Nunes de Carvalho e
Thereza Maria De Jesus,
descendente da família
Souza Lima, a mesma do
fundador de Santa Margarida, Padre Bento de Souza
Lima. Luís estabeleceu
inicialmente-se em Ponte
Nova, depois Abre Campo, posteriormente com o
incentivo dado às pessoas
de origem mineira para ocupação de terras no Vale do
Manhuassu, estabeleceu-se
na Pedra Branca e margens
do Ribeirão São Luis, por
volta de 1850, sendo encontrado no Registro de terras
da Freguezia de Santana

(Abre Campo) em 1853, o
registro de sua propriedade na Pedra Branca, bem
próximo da atual sede do
município.
NICACIO BRUM DA
SILVEIRA , foi o Curador
dos índios Puris na época
da criação do aldeamento
na Ponte da Aldeia, no livro de registro de terras da
Freguezia de Santana (Abre
Campo), encontramos um
registro de suas terras em
1856, “Eu Nicácio Brum
da Silveira, possuo nesta
freguezia de Abre Campo, no lugar denominado
“Paraiso”, trinta alqueires
de terras, com divisas, ao
nascente com terras de
Dona Mariana Carlotina da
Rocha e Francisco Moreira
Bastos, para poente com
Vitoriano Ferreira de tal e
para o norte com terras de
Severino de Abreu Silva
e José Lopes”. Possuía
terrenos também em Abre
Campo e Santa Margarida.
Obs: Mariana Carlotina da
Silva era casada com Domingos Fernandes de Lana
acreditamos que estes terrenos seriam entre o atual
município de Manhuassu
e Matipó.
ADÃO MARIANO DE
OLIVEIRA : Declaro possuir em 12/11/1856, terrenos na vertente do rio
Manhuassu, no local denominado “Vista Alegre”,
com cinquenta alqueires de
terras de cultura, dividindo
com terras de Joaquim Leandro Gonçalves, à jusante
do rio, abrangendo até suas
vertentes.
- Continua na próxima
ediçao.

A partir de 1º de
março, a descendente
do clã Ford assumirá
as funções de vice-presidente da empresa para comandar
a globalização dos
concessionários Ford.
Além disso, será responsável pela criação
da rede de revendedores Lincoln na China,
a partir do zero.
Elena Ford, tataraneta de Henry Ford,
46 anos, com vasta
experiência no Marketing Global da
companhia, esteve
no Brasil em abril
do ano passado, nas
comemorações dos
93 anos da criação da
subsidiária brasileira,
quando conheceu o
EcoSport nas instalações do complexo de
Camaçari.
Na nova função,
Elena continuará a
se reportar a Jim Farley, vice-presidente
executivo de Marketing Global, Vendas,
Serviço e Lincoln.
Ela será responsável
pelo planejamento,
treinamento e interação com o cliente,

por parte dos concessionários, dentro de
padrões globais, trabalho que reforçará,
ainda mais, o plano
One Ford.
O cargo executivo
sênior, recém-criado, promove, pela
primeira vez, desde
1994, quando Bill
Ford foi nomeado
chefe da divisão de
caminhões comerciais, um membro
da família Ford aos
quadros superiores da
empresa.
P a r a F a r l e y, “ O
novo concessionário
Global é o próximo
passo para um crescimento rentável. Nossos novos veículos
são reconhecidos em
todo o mundo como
líderes em qualidade,
eficiência no consumo de combustível,
segurança, design e
valor. O projeto da
nova vice-presidente
é trazer esse mesmo
padrão de excelência
para os revendedores Ford e Lincoln
no atendimento aos
clientes em todo o
mundo”.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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História das Histórias de

PREFEITURA
MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.120/0001-10 E-mail: pmsim@uai.com.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
Nº103/2013.

Dona Juracy, a vitoriosa mãe de vinte e três filhos
Saudação!
Outro dia em conversa com
o amigo Celso, este me pôs a
par da história fantástica, a respeito de sua saudosa mãe, dona
Juracy Rosa, mãe de vinte e três
filhos, no passado não muito
remoto, na região de Simonésia.
Em razão disso, eu gostaria,
sem exagero, de esboçar a figura
ímpar da grande mulher, cujo
marido, o senhor Alacrino Ferreira, homem bom, grande esposo e pai conhecido de todos.
Todavia, peço licença àfamília,
na pessoa de Celso, para contar
que nos idos dos anos 40, 50 e
60 essa família foi se constituindo, 23 filhos, sendo que um nasceu morto. Esse acontecimento
foi o maior do gênero em nossa
região, caro leitor. Sabemos que
ninguém mais teve tantos filhos
quanto ela.
A onisciência de Deus colocou em suas mãos uma missão
tão bela e fértil para o engrandecimento da vida, pelo que há
de melhor, o ser humano em sua
expressão máxima. Hoje, seria
impossível uma mulher realizar
tal proeza, dada a mudança
de mentalidade, entre outras
razões.
Aliás, ahistória dessa grande

alma vista pelo ângulo normal
supera tudo o que já vimos em
termos de famílias numerosas
com saúde física, moral e psíquica, felizmente.
Além disso, a boa senhora
trabalhava na roça e cuidava
dos seus numerosos filhos. E
todos cresceram com saúde e
paz, e criaram os seus familiares
religiosamente sadios, disse
Celso. Cada filho tem seu pedaço de terra para morar, cultivar
e prosperar.
Dona Juracy impressionou o
senso comum daquela época: a
humilde mulher deixou rastros
na vida de seus contemporâne-

os, cuja prole jamais a esquece.
A maioria dos filhos, mora no
Córrego de Palmeiras, próximo
a Simonésia.
Os simonesienses do passado
e do presente, areverenciamsempre pela filharada saudável
e amada.OsaudosoescritorJosé
Miguel fezbelas citações em
um livro, conforme relata Celso,
com entusiasmo e sentimentos
no seu semblante campestre.
Entendi as suas emoções naquele momento.
O caro Celso, o bom narrador,
mora nos rincões de Palmeiras;
são suas as palavras de gratidão
pelas bem-aventuranças de sua
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mãe por ter dado vida a vinte e
três filhos, que nasceram com o
sublime propósito de procriarem
e perpetuar a espécie por um
mundo melhor, em que o amor
prevaleça sob os sábios atributos
do Pai Celestial.Aliás, nesta
vida, tudo acontece por um motivo inteligente e transcendental.
Bem, a saudosa mãe nasceu
em 25 de novembro de 1920 e
faleceu em 13 de julho de 1992
aos 72 anos. Ela deixou muitos
netos, bisnetos e até tataranetos.
Que Bênçãos!
Por isso, em seu nome homenageamos todas as mulheres que
dão vida a outras vidas... Neste
glorioso planeta Terra cujo
objetivo é a nossa evolução intelectual e moral, por exemplo.
Para a eterna alma de Dona
Juracy Rosa Ferreira, a supermãe, a doce lembrança da comunidade simonesiensede sempre!
Ao amigo Celso Eloy, juntamente com seus irmãos e
respectivos familiares, muita
paz de Jesus.

O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/000110 torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL para contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de coleta de resíduos hospitalares no Município de Simonésia, com abertura marcada para 28/02/2013, 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.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº104/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/000110 torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL para contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de locação de maquinas e caminhões para o
Município de Simonésia, com abertura marcada para 05/03/2013,
às 13:00 horas. O edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça
Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº105/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/000110 torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL para contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de Hospedagem, fornecimento de refeições, bufet e locação de espaço para reuniões no Município de
Simonésia, com abertura marcada para 06/03/2013 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

Abraços sinceros a todos,José
Carlos dos Santos.
A Celeste, Cláudia e Neuzer!
Obrigado.

Praça Getúlio Vargas, 50 - Fone: (0xx33) 3336-1235 - Fax: (33)
3336-1269 - CEP- 36930-000 - Simonésia – Minas Gerais

Veja quem são os brasileiros que podem se tornar papa
Cinco cardeais do País estarão no conclave que escolherá o novo líder da Igreja Católica, podendo também ser escolhido ao cargo

País com a maior população católica do mundo, o Brasil possui nove
Cinco brasileiros estarão entre os eleitores que escolherão o chefe da
Igreja Católica em uma cerimônia na Capela Sistina nas próximas sema- cardeais, mas quatro deles já ultrapassaram a idade limite de 80 anos
para votar. Veja quem são os brasileiros com chances de virar papa:
nas. Os cinco cardeais são também potenciais sucessores de Bento 16 .

Dom Odilo Scherer
O cardeal arcebispo de São Paulo é um dos nomes brasileiros mais
frequentes nas listas de possíveis
sucessores de Bento 16. Gaúcho
de Cerro Largo e descendente de
imigrantes alemães, dom Odilo é
mestre em Filosofia e doutor em
Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.
Dom Odilo foi ordenado padre
em 1976 no Paraná, onde foi criado, e é considerado um moderado
em termos doutrinários. Em 2007
sucedeu dom Cláudio Hummes na
Arquidiocese de São Paulo.

Dom João Braz de Aviz
Ex-arcebispo de Brasília, Dom
João Braz de Aviz é hoje, aos
65 anos, o brasileiro que ocupa
o mais alto cargo na hierarquia
vaticana. Nascido em Mafra, em
Santa Catarina, foi ordenado bispo auxiliar de Vitória, no Espírito
Santo, em 1994 e chefe da igreja
em Brasília, em 2004.
Em 2011 deixou a capital federal para ocupar o cargo de prefeito
da Congregação para os Institutos
de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano. No ano seguinte, foi nomeado
cardeal por Bento 16

Dom Cláudio Hummes
O cardeal dom Cláudio Hummes, de 78 anos, é um dos brasileiros com maior trânsito na burocracia vaticana.
Ex-arcebispo de São Paulo,
foi prefeito para a Congregação
para o Clero (espécie de ministro
papal) até 2011. Desde então, é
membro da Pontifícia Comissão
para a América Latina.
Gaúcho da cidade de Montenegro era considerado um dos mais
possíveis sucessores do antigo
papa João Paulo 2º. Devido à idade, tem as chances reduzidas neste
momento.

Dom Raymundo
Damasceno Assis
Cardeal arcebispo de Aparecida, São Paulo, dom Raymundo Damasceno também é presidente da CNBB (Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil).
Mineiro de Capela Nova
deve renunciar em breve à Arquidiocese de Aparecida, já que
alcançou a idade limite de 75
anos.
Dom Raymundo Damasceno
é doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana
de Roma e foi ordenado bispo
de Brasília em 1986.

Dom Geraldo Majella Agnelo
Arcebispo aposentado de Salvador, o cardeal dom Geraldo
MajellaAgnello nasceu em Juiz
de Fora (MG) tem 79 anos. Ele
deixou a chefia da igreja na capital baiana quando completou 75
anos, mas ainda terá direito a voto
na eleição do novo papa.
Dom Geraldo foi ordenado padre
em São Paulo em 6 de agosto de
1978, no dia da morte do papa Paulo 6º. Aos 44 anos virou bispo de
Toledo, no Paraná. Doutor em Teologia pelo Pontifício Ateneu Santo
Anselmo de Roma, foi indicado arcebispo de Salvador em 1999.
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ENTRETENIMENTO

NA AERONÁUTICA
O Manuel entra para a Aeronáutica, na divisão de para-quedismo.
Recebe a primeira aula prática:
- Estamos a dois mil metros
de altura. Seu equipamento foi
todo checado. O senhor saltará
por aquela porta. Ao puxar a
primeira cordinha, o paraquedas
se abrirá. Se isso não acontecer,
o que é pouco provável, puxe a
segunda cordinha. Se ainda assim o paraquedas não se abrir, o
que e improbabilíssimo, puxe a
terceira cordinha e ele se abrirá.
Lá embaixo, haverá um jipe a
sua espera, para levá-lo de volta
ao quartel.
O Manuel salta, puxa a primeira cordinha e o paraquedas
não se abre, puxa a segunda,
nada. Puxa a terceira e nem
assim o equipamento funciona.
Ele começa a ficar preocupado.
- Ai, Jesus! Agora só falta o
jipe não estar lá embaixo!

FESTA DE 15 ANOS
O amigo do Manuel o convida:
- Ô gajo.
Estou a lhe convidaire para a
festa de quinze anos de minha
filha.
- Está bem, patrício, eu irei.
Mas ficarei no máximo uns dois
anos.
MINEIRO
Mineiro velho era aquele. Levou a mulher ao médico. O médico mandou a mulher entrar, o
mineiro entrou junto. O médico
mandou a mulher se deitar e começou o exame.
Apalpou a mulher na altura do
pescoço e perguntou:
- Dói aqui? A mulher disse que
não. Mineiro só olhando. O médico apalpou na altura da clavícula,
depois na altura do peito, depois
na altura do estômago e foi descendo, apalpando e perguntando
se doía. Quando o médico chegou
na altura do umbigo, o mineiro
interrompeu:
- Olha, doutor, daqui pra baixo
o senhor pergunta só. Deixa que
aparpar, eu aparpo!

CURIOSIDADES
O que são os buracos negros da internet?
Os buracos negros da Internet
são interrupções da comunicação da rede que acontecem em
alguns países. Nessas áreas geográficas, os usuários são impedidos de acessar os servidores de
internet.
Pesquisas recentes mostram
que, pelo menos, 7% de todos
os servidores da Internet caíram
em “buracos negros” virtuais
em algum período. Atualmente,
15 países apresentam os maiores
índices de buracos negros, estabelecendoumacensurarigorosa
para regulamentar o uso da Internet.
Entre os países com mais buracos negros, temos: Bielorussia,
Burma, China, Cuba, Irã, Líbia,
Maldivas, Nepal, Coréia do Norte, Arábia Saudita, Síria, Tunísia,
Turcomenistão, Uzbequistão e

Vietnã. Os governos dessas nações proíbem os cidadãos de
terem acesso livre à rede mundial de computadores.
Uma pesquisa da Universidade
de Washington resultou num
sistema, batizado de Hubble,
que tem o objetivo de detectar buracos negros na internet
e informar sua existência aos
internautas. No site da pesquisa é possível encontrar informação sobre os endereços
comproblemas,aporcentagem
dos problemas solucionados e
aqueles que não puderam ser
resolvidos.
Os buracos negros da internet
já têm sido comparados aos
buracos negros do espaço, pois
tragam informações de forma
aleatória por meio da censura
ou da supressão das mesmas.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
ÁRIES Melhor se precaver contra
perigos de acidentes, relacionados
com a água e produtos químicos,
de um modo geral. Cuide da saúde
e evite atos que possam afetá-lo
moralmente. Sucesso nas investigações e pesquisas.
TOURO Momento em que deverá
enfrentar alguns obstáculos, em seu
lar. Mas se usar de fato a inteligência
conseguirá superá-los com sucesso. Boa fase para adquirir a casa
própria e para elevar-se no campo
profissional.
GÊMEOS Nesta fase do ano, você
terá surpresas agradáveis se entrar
em contato com pessoas da sua
família. Ascensão prevista durante
todo este período. Amor e vida conjugal, favorecidos.
CÂNCER Procure a felicidade no
terreno espiritual e tudo será mais
fácil. A posição dos astros o favorece
em todos os sentidos. Os obstáculos
tendem a desaparecer diante do período propício que se inicia agora. O
fluxo astral o favorece nas amizades
e na vida familiar.
LEÃO Com tato e inteligência,
seu êxito será total, neste período,
principalmente no trabalho e na vida
social. Período feliz ao casamento
e ao noivado e para tratar de seus
interesses financeiros. Amizades
bem sucedidas.
VIRGEM Está beneficiado em
questões de ordem sentimental,
principalmente tratando com pessoas conhecidas. É o seu melhor período do ano. Busque o aprimoramento
das suas qualidades.
LIBRA Um feliz resultado em
novas associações, melhor ainda
se com pessoas da família. Um
pouco de desarmonia em sua vida
conjugal, mas com compreensão,
tudo acabará bem. Algum mal estar
passageiro.
ESCORPIÃO Conte agora com a
proteção de pessoas amigas. Boas
influências para revelar planos para
o futuro, fazer amigos, obter resultados positivos e práticos. Cuidado
com discussões.
SAGITÁRIO Os astros deverão trazer as melhores influências
possíveis para você. Terá sucesso
ao discutir questões com a Justiça
ou com o governo e terá inúmeras
possibilidades de realizar bons
negócios.
CAPRICÓRNIO Período dos mais
apropriados para cuidar dos assuntos familiares sociais e pessoais.
Receberá proteção inesperada e sua
inteligência e capacidade criadora
se elevará. Êxito em viagens e no
romance.
AQUÁRIO Fase pouco agradável
e com probabilidades de oposição
por parte de falsos amigos e até
mesmo de parentes. Contudo, aja
com otimismo e confiança em si e se
sairá muito bem. Cuide da saúde e
de seu crédito. Influências benéficas.
PEIXES Criaturas ou ocorrências
dispersivas poderão desviar sua
atenção dos compromissos e problemas mais importantes do período.
Não permita que isto aconteça. Fluxo
excelente para o trabalho e o amor.
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POLÍCIA

PM recupera objetos furtados
A Polícia Militar de
Manhuaçu recuperou objetos furtados dia 12 de
fevereiro de 2013.
Policiais compareceram
ao bairro Alfa Sul. Segundo relato da vítima,
ela deixou a porta da cozinha encostada e o autor
aproveitando o acesso da
garagem à residência, entrou e furtou um relógio,
um tablet, uma câmera
digital e um aparelho celular.
Os militares realizaram
rastreamento, tendo recebido informações que
o menor infrator de 16
anos, conhecido na pratica de furtos, poderia ser
autor.
O infrator foi localizado e confessou o furto.

Segundo informação do
menor ele e um colega
entraram na residência
e praticaram o furto, só
que este colega não foi
encontrado.
Com o menor foi encontrado somente o relógio. Ele informou ainda
que autora L.F.S.R., havia adquirido o restante
do material, sendo ela
localizada pela equipe
Policial. O restante do
material furtado foi localizado em uma casa vazia
de propriedade da mãe da
autora.
A autora e o menor infrator foram conduzidos
a Delegacia de Polícia, o
menor foi ouvido e a autora autuada em fragrante delito.

Mortes de motociclistas cresceram 250% em dez anos
O lema do brasileiro do
Fé em Deus e pé na tábua,
em relação aos motociclistas, deve ser alterado para
Fé em Deus e mão na máquina. Das 46 mil mortes no
trânsito em 2012 (projeção
do Instituto Avante Brasil),
muitas devem ser creditadas
a esta crença do brasileiro:
que Deus o está iluminando
e protegendo em todo momento. Mesmo quando dirigimos sem o devido cuidado
(DaMatta et alii: 2010, p. 52
e ss.), de forma imprudente
ou temerária.
De acordo com as análises
do Instituto Avante Brasil,
baseadas nos dados do DENATRAN (Departamento
Nacional de Trânsito) e do
Datasus-Ministério da Sáude, 25% (10.825 mortos)
do total de 42.844 vítimas
fatais no trânsito em 2010,
trataram-se de motociclistas,
categoria que representou o
maior percentual de mortos
no trânsito no país (Veja:
Motociclistas são os que
mais morrem no trânsito).

Enquanto o número total
de mortos no trânsito cresceu
40,3% entre 2001 e 2010,
o número de motociclistas
mortos no mesmo período
cresceu 250%, saltando de
3.100 vítimas (em 2001) para
10.825 (em 2010):
Esse número escabroso
está também relacionado
ao crescimento na frota de
motocicletas, que mais que
triplicou nesses dez anos,
saltando de 4.612.431 motos
em 2001 para 16.394.919 em
2010. Ou seja, um aumento de 255%;sendo que, no
mesmo período, toda a frota

nacional de veículos cresceu
101,2%. Veja:
Alguns fatores que explicariam o crescimento nesse
tipo de frota seriam o uso da
motocicleta como alternativa ao congestionado trânsito
do país, bem como o crescimento da economia, a maior
facilidade de crédito e os
incentivos do governo (com
medidas como a redução
do IPI, por exemplo) para a
aquisição de veículos.
Contudo, se a mortandade
no trânsito é expressiva e
crescente, a mortandade de
motociclistas é ainda mais
grave, vertiginosa e preo-

cupante. Por essas razões,
não bastam apenas incentivos, sem que medidas preventivas voltadas para esses
tipos de condutores, tais
como corredores de motos,
equipamentos de segurança,
limite de sobrecarga de trabalho e maior lapso de tempo para entregas por parte
de motoboys, dentre outras,
sejam incrementadas e expandidas, visando a evitar
mais mortes. O Brasil atingiu o terceiro posto de país
mais violento no trânsito e
isso não foi conseguido de
graça ou acidentalmente.
Tudo que se possa fazer (de
errado) para isso, nós estamos fazendo. O resultado
está aí.
*LFG – Jurista e professor.
Fundador da Rede de Ensino LFG. Diretor-presidente
do Instituto Avante Brasil e
coeditor do atualidadesdodireito.com.br. Foi Promotor de
Justiça (1980 a 1983), Juiz de
Direito (1983 a 1998) e Advogado (1999 a 2001). Estou no
www.professorlfg.com.br.

Vigilância Sanitária fecha clínica médica
Uma clínica em Lajinha
foi fechada pela Vigilância Sanitária da Gerência Regional de Saúde de
Manhumirim na manhã
de quarta-feira (6). Foram
cumpridos mandados de
busca e apreensão. Fiscais
apuraram que a clínica
funcionava sem licença
sanitária e realizava pro-

cedimentos cirúrgicos em
local inapropriado.
A Polícia Militar acompanhou toda a ação. Quatro pacientes estavam em
regime de internação no
momento em que a equipe da Vigilância Sanitária
chegou. As pessoas haviam passado por procedimentos cirúrgicos na clí-

nica. Os enfermos foram
deixados sob cuidados de
acompanhantes.
Durante as buscas, foram
encontrados medicamentos
de uso exclusivo do Sistema
Único de Saúde (SUS) e da
rede hospitalar regular. Outras
irregularidades foram listadas
de acordo com portaria e resolução estadual e da Anvisa.

A fiscalização realizou a
interdição da clinica, removendo os quatro pacientes
para o pronto atendimento
medico. Foram realizadas
também a apreensão de toda
a medicação e materiais cirúrgicos, bem como de um
Fiorino que servia de ambulância da clínica. A casa foi
lacrada.
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GRS Manhumirim recebe 500 testes rápidos para
diagnóstico de Dengue

A Gerência Regional
de Saúde (GRS) de Manhumirim informou ter
recebido 500 testes rápidos para diagnósticos
da dengue. Os equipamentos foram distribuídos para três cidades:
Manhuaçu, Carangola e
Ipanema. Esta última é a
que possui maior número de casos da doença na
região, passando dos mil
casos até o momento.
A Secretaria Municipal de Saúde, através da
Coordenadoria de Vigilância Ambiental, confirmou 24 casos de Dengue
em Manhuaçu. A informação é do inicio da semana passada. No total
foram 95 casos notificados, sendo outros quatro negativos e 67 ainda
aguardando análise.
De acordo com o vice-prefeito e secretário
de Saúde, Dr. Gulivert
Oliveira, o departamento está mobilizado para
combater a proliferação
do mosquito. “Estamos
fazendo a nossa parte,
mas dependemos da sociedade, de modo geral,
para entrar nesta luta conosco. Faremos o que for
necessário para cumprir
com o nosso papel”, Disse o secretário.
De acordo com o coordenador de Epidemiologia da GRS de Manhumirim, Ernesto Ferreira
Grilo, “os três municípios Manhuaçu, Ipanema
e Carangola que receberam os equipamentos
ficarão responsáveis por
realizar os testes, caso
demais municípios da região tenham a necessidade de fazê-los”.
Em todo o Estado, a
Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais
(SES-MG) distribuiu 10
mil testes rápidos para
diagnóstico da dengue.

Além de Manhumirim,
as Regionais de Saúde
de Coronel Fabriciano,
Diamantina, Divinópolis,
Governador
Valadares,
Ituiutaba, Montes Claros,
Pirapora, Teófilo Otoni e
Uberaba. Juntos, os municípios destas regionais
reúnem mais de 80% do
total dos casos confirmados em 2013 no Estado.
Com o objetivo de diagnosticar precocemente a
dengue e identificar com
maior rapidez casos ainda
nos primeiros sintomas
da doença, o teste rápido
é realizado com algumas
gotas de sangue, plasma
ou soro do paciente que
apresentar algum sintoma
da doença. O resultado do
teste é obtido em apenas
20 minutos.
Segundo a referência
técnica do Programa de
Controle da dengue da
SES-MG, Ana Carolina Rabelo, o teste rápido
possibilita o diagnóstico
precoce da dengue, contribuindo nas ações de vigilância epidemiológica e
de assistência ao paciente.
“Com o teste é possível
ampliar o monitoramento
de circulação viral em Minas, identificar áreas com
circulação de mais de um
sorotipo viral e agilizar o
processo de confirmação
de casos suspeitos da doença”, explica.
Os testes estão sendo disponibilizados, de
acordo com a demanda
de cada município e da
avaliação da Unidade Regional de Saúde. A fase
inicial de implantação do
teste buscou priorizar os
municípios com histórico
de elevados números de
casos e registro de óbitos
nos últimos anos. Outros
municípios poderão ser
incluídos à lista de contemplados segundo critérios epidemiológicos.
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Chia é a semente que elimina gordura

Chia existe nas versões em grãos, farinha e óleo; tem efeito superior ao
da linhaça no papel de combater a fome e desintoxicar o organismo
Leopoldo Rosalino / Conteúdo VIVA!MAIS
21,60* (250 g). Informações.:
(11) 2412-9921
3. CaCalia: preço médio R$
15* (200 g).

O que é
Originária do México, a chia
é uma semente que foi muito
consumida por civilizações
antigas, principalmente por
quem precisava de força e
resistência física.
Composição
Entre os principais componentes está o ômega 3 - em
teor mais elevado do que o encontrado na linhaça. também
tem fibras, cálcio, magnésio,
potássio e proteína.
Ajuda a perder peso porque...

Maria e Dejair passeando de pedalinho na Lagoa Silvana em Ipatinga, comemorando
o aniversário de Dejair. Sua mãe, seus irmãos, filhos e netos parabenizam por este dia.

Diego Hernandes Soares Alves. Seus familiares parabenizam pelo seu aniversário
do dia 11 de fevereiro e lhe
desejam muitas felicidades.

Júnior, bem vindo aos 40 !!

Agora você tem quase meio século de vida, nossa,!!!!
Ta ficando velho rsrsrs!!!
A data é apenas um simples motivo para reunirmos
nossos amigos e festejar a amizade.
Muitas felicidades são os votos de seus familiares e do
filhão Kennedy.

Rômulo Hubner Soares.
Avós, Neida, tios, tias e primos desejam mil felicidades
e parabenizam pelo seu aniversário dia 9 de fevereiro.

Segundo a nutricionista Flávia Cyfer, a chia age em três
frentes distintas que auxiliam
no emagrecimento
• Causa saciedade: “suas
sementes são mucilaginosas,
ou seja, ricas em fibras. ao entrarem em contato com a água,
formam um gel no estômago.
diante dessa reação, a digestão
torna-se mais lenta. Assim, o
indivíduo fica satisfeito mais
rapidamente e, então, passa a
consumir porções menores”.
• Combate inflamação: “a
gordura é resultado de um
processo inflamatório do organismo, que deixa de enviar
mensagens de saciedade ao
cérebro. Com isso, perde-se o
controle sobre a fome a ponto
de comer e nunca se sentir satisfeita. O ômega 3 presente no
grão combate essa inflamação,
ajudando o corpo a recuperar o
controle sobre o apetite”.
• Desintoxica: “a fibra regula o trânsito intestinal e
limpa o organismo por meio
das fezes”.
Outros benefícios
Além de ajudar o corpo a

ÓLEO

entrar em forma, a chia colabora na redução do colesterol,
controla a glicemia, ajuda
na formação óssea, previne
o envelhecimento precoce
e melhora a imunidade do
organismo.
Contraindicações
Qualquer pessoa pode ingerir a semente. Porém, devido
ao alto teor calórico, o excesso
pode levar ao ganho de peso.
Logo, para emagrecer, coma
apenas a quantidade indicada
na matéria.
Como consumir?
Pode ser encontrada de três
formas - in natura (grãos),
óleo e farinha. Mas independentemente do jeito que você
prefere consumi-la, a chia
deve ser ingerida 30 minutos
antes de duas das suas principais refeições diárias (café da
manhã, almoço ou jantar).
Grão
Como ingerir: pode ser
consumido puro ou misturado
a frutas de sua preferência.
O ideal é comer uma colher
(sopa) da semente 30 minutos
antes das refeições.
1. Giroil: preço médio entre
R$ 18* e R$ 20* (250 g).
2. Ser Leve: preço médio R$

Como ingerir
Use o óleo como tempero.
Acrescente uma colher (sopa)
do alimento em saladas, independentemente da quantidade de folhas. Contudo, a
nutricionista Flávia Cyfer faz
uma importante ressalva neste
caso: a versão líquida de chia
não conta com os benefícios
das fibras, encontradas exclusivamente na farinha e na
versão em grãos. Os demais
componentes, como o ômega
3, permanecem inalterados.
1. Óleo Extravirgem da
Giroil: Preço médio entre R$
30* e R$ 35* (260 ml).
2. Cacalia: preço médio R$
70* (250 ml).
FARINHA
Como ingerir: adicione uma
colher (sopa) no preparo de
iogurtes, vitaminas e saladas.
3. Ser Leve: preço médio R$
21,60* (250 g). Informações.:
(11) 2412-9921.
4. Cacalia: preço médio R$
17* (200 g).
O poderoso grão possui...
• 2 vezes mais potássio do
que a banana.
• 3 vezes mais ferro do que
o espinafre.
• 6 vezes mais cálcio do que
o leite integral
• 8 vezes mais ômega 3 do
que o salmão.
• 12 vezes o próprio peso: é
o que ela absorve de água
• 15 vezes mais magnésio do
que o brócolis.
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Eliana internacional!

Já se tornou comum a loira do SBT, entrevistar artistas internacionais para seu
programa no SBT. No aniversário de 1 ano do programa, Eliana começou a lista
ao entrevistar Justin Bieber

e “de lá,pra cá” não parou
mais, algo que para uma
emissora é muito positivo,
pois leva o nome dela para
um patamar internacional,
além do nome da própria
emissora.

Olimpíadas e Record!
Parece que a Record já
não tem mais dificuldades
de cobrir um evento como

esse, o amadurecimento é
notório e só tende a crescer.

Em conversa com Nasser,
Andressa dispara:
“Não temos um relacionamento”
Andressa e Nasser se cutucaram sem perder o bom-humor
Dentro da casa mais vigiada
do Brasil, os romances continuam daquele jeito: na maior
enrolação. Hoje foi a vez de
Andressa e Nasser protagonizarem a famosa “DR”, mas
ao contrário de outros casais,
sem perder o bom-humor.
Deitados no sofá externo,
os dois trocaram carinhos até
que a paranaense reclamou
da falta de atenção do moço.
“Não me deu um beijo que
preste hoje. Já falei e não
vou ficar implorando beijo
de ninguém”, disparou. Insistente em baixar a guarda da
morena, Nasser brincou que
aguenta de tudo para segurar
o relacionamento.
“Nós temos um relacionamento. Aceita, Andressa. O
Brasil todo já sabe”, afirmou

Abreu aparece de cabelos molhados no vídeo.
Após aparecer em um
vídeo ao lado do humorista
Rafinha Bastos, o ator José
de Abreu disse à coluna
“Retratos da Vida”, do jornal “Extra”, que foi convidado pelo comediante para
fazer a gravação e que recebeu para isso. “Foi um
trabalho profissional, muito bem feito e que só precisou ser feito uma vez.”
O vídeo de Rafinha é
uma resposta a uma notícia
que circulou na internet a
respeito de um humorista,
casado e com filho, que
teria pagado R$ 100 para
transar com um rapaz. Nas
imagens, Abreu usa um
roupão e carrega um cão
da raça poodle, além de ser
chamado de “amor” pelo
comediante.

Expondo-se propositalmente, o ator afirmou que
gosta de provocar polêmicas. “Queria sentir o que é
preconceito, não posso dizer
que sou preto, mulher, índio,
pobre... Ninguém acreditaria. Dizer que sou gay já não
acreditaram muito... Vim
para confundir, não para esclarecer.”

Maurício Mattar pode ganhar programa na Record
Maurício Mattar pode ganhar um programa na Record. De acordo com a coluna
de Flávio Ricco, existe uma
ideia de fazer algo parecido
com o programa que Fabio
Jr. apresentou na emissora.
Maurício está contratado
pela Record e estará na próxima novela da emissora,
Dona Xepa.

o gaúcho. “Nós não temos
um relacionamento. Somos
pessoas modernas”, emendou Andressa. Apesar de
estarem entre risos e beijos,
Nasser aproveitou para cutucar seu par dentro da casa.
“Estou em uma prova de resistência aqui, Brasil. Tem
que ter muita paciência pra
aguentar”, brincou.

audiência estável, algo que
muitos programas da Band
não tem,ele se mostra cada
vez mais disposto a crescer
como comunicador e como
referência em programas de
entrevistas. Parabéns!

Luan Rafael Domingos
Santana (Campo Grande,
13 de março de 1991) é um
cantor e compositor brasileiro de música sertaneja.
Atualmente o cantor tem
dois Discos de Platina pela
ABPD, pelos álbuns Luan
Santana – Ao Vivo de formato CD e em DVD.O cantor já figurou entre os mais
populares da internet logo a
frente de cantores como50
Cent, Coldplay, Britney
Spears e Kesha na parada
Social 50 da Billboard.
A música e o Clipe: Te vivo
Na manhã desta quarta-feira, 1º, o vídeo ultrapassou a marca de dois milhões
de visualizações em apenas
quatro dias. Te Vivo, primeiro videoclipe de Luan Santana, foi lançado oficialmente no domingo, 29, depois

Ex-BBB Serginho Por meio de seu
Twitter diz que André é bissexual
Por meio de seu Twitter,
ele disse que soube que o
capixaba é bissexual e já
namorou um homem.”Uma
fonte segura me disse que
o André do BBB é bissexual, já foi flagrado beijando
homem em boates do RJ
e namorou escondido um
homem mais velho antigamente. Olha! Parece que o
príncipe é princesa, então”,
escreveu Serginho

Datena já pagou metade
da multa à Record
José Luiz Datena (Band)
já pagou à Record metade
dos R$ 20 milhões do acordo relativo às suas multas
contratuais exigidas pela
emissora na Justiça.
De acordo com a coluna
Outro Canal do jornal Folha de S.Paulo, Datena está
quitando o montante com
imóveis e dinheiro. Um
apartamento em Higienópolis em São Paulo e uma casa
no Guarujá, litoral paulista,
estão entre bens do apresentador que compõem esse pagamento.

A emissora exigia quase
R$ 50 milhões do apresentador, que deixou a rede antes
do fim do contrato em duas
ocasiões: 2003 e 2011.

Lady Gaga adia shows
por problemas de saúde

Luan Santana

Agora é Tarde: Inteligência
e bom humor!
Após uma estreia cheia de
dúvidas quanto a permanência do programa na grade da
Band, DaniloGentili mostrou
a que veio, com inteligência
e bom humor conquistou o
horário. Detentor de uma

‘‘Gosto de provocar polêmicas”,
diz José de Abreu sobre vídeo
com Rafinha Bastos
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de exibição do makingof do
vídeo no Fantástico.
Um dia após o lançamento
do clipe, Luan comemorou
uma marca inédita. “O clipe
‘Te Vivo’ é o video musical brasileiro que, em 24hs,
mais teve visualizações na
história do youtube! Graças
avcs, meus fãs!”, postou o
cantor no Twitter.
No vídeo, o cantor teve que
se transformar em um idoso
para contar a história de amor
entre ele e sua amada.

A “Live Nation” e o site
oficial da Lady Gaga vieram a informar hoje que
alguns shows da“Bornthis
Way Ball” estariam sendo adiados pelo motivo de
Gaga estar passando por
alguns problemas de saúde.
Abaixo, você confere a declaração de Lady Gaga sobre o adiamento dos concertos e maiores detalhes sobre
o ocorrido:
Estou completamente arrasada e deprimida. Eu tenho escondido essa lesão e
dor da minha equipe durante
um mês, rezando para que se
curaria, mas, após o desempenho de ontem a noite eu
não podia mais andar. Para
os fãs em Chicago, Detroit
e Hamilton, eu espero que
possam me perdoar, pois é
quase impossível para mim
me perdoar agora. Eu faria
qualquer coisa por vocês.
Eu espero estar curada o
mais rápido possível e estar
500% de novo, que é o que

vocês merecem.
A Mother Monster está
com uma inflamação no tecido que reveste a parte interior das articulações chamada “Sinovite” e terá que
tomar alguns medicamentos
para ficar boa novamente.
Gaga foi obrigada a cancelar as apresentações por ordens médicas.
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