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EDITORIAL

Falta sintonia

Há em Manhuaçu um vazio político que acaba contribuindo para a desinformação, ou informações destorcidas e a cidade vivendo uma incerteza.
Manhuaçu precisa voltar a ter uma identidade como no tempo do deputado
Dr. Jorge Hannas, Médico e produtor rural. Diretor do Hospital César Leite
de Manhuaçu (1968/78); membro do Conselho Estadual de Saúde (1990/92)
Atuou como Presidente da Comissão da Saúde (1988/94); autor do Projeto
que transformou o Hemominas em Fundação. Sua maior preocupação era
com a cidade, hoje a nossa cidade carece de alguém que se identifique com
ela, com raízes aqui. Manhuaçu está sem conexão política, na gestão passada
apesar de não serem da cidade, mas estava sempre aqui o deputado Sebastião
Costa e Paulo Abi-Ackel, ano que vem é ano eleitoral, ano de conseguir verbas e quem trará verbas para cá? O deputado Lael Varella que teve mais de
15 mil votos aqui sempre desejou ajudar a cidade, mas em política as coisas
são mais complexas que imaginemos, os deputados majoritários da cidade
são os canais normais de entradas de verbas no município, e os deputados
Sebastião Costa estadual e o Lael Varella federal não foram procurados pelo
prefeito, são de partidos opostos eles apoiaram outros candidatos. Veja como
são as coisas em política, 2014 teremos eleições e seria ano de verbas para
Manhuaçu e dependendo dos resultados a cidade ficará ainda mais tempo
descoberta, a não ser que Nailton dê uma cartada acertada e consiga ficar do
lado dos vitoriosos, caso contrário os mandatários vão esperar as eleições
municipais para tentar colocar candidatos ligados ao governo de Minas para
as devidas canalizações de verbas, mas, sabemos também que os recursos
estão indo quase todos para as cidades sedes da copa do mundo, dinheiro
que é bom só depois da copa.
Quem do governo estadual trabalha para Manhuaçu, e em Brasília quem
tem compromisso mesmo com a cidade e tem condições de angariar recursos
para a cidade? Deputado Mário Heringer é
Fale com a redação
suplente e ano que vem é obrigado a deixar o
cargo para o deputado titular, que volta para contato@jm1.com.br
disputar a reeleição, o ideal seria o prefeito
(33)3331-8409
Nailton Heringer apoiasse dois candidatos
um estadual e um federal e conseguisse eleger
duas pessoas da cidade ou próximo a Manhuaçu, seria uma maravilha, mas
isso é quase impossível, no momento as ondas andam baixas e os ventos
sopram desfavoráveis, sabemos que o prefeito pegou uma cidade quebrada
sem recursos e vai demorar mais de um ano para arrumar a casa, mas a situação poderia estar melhor, existe um vazio na administração, falta a coisa
mais importante em uma administração o diálogo, informação e sintonia.
Luiza Erundina foi uma das melhores prefeitas que São Paulo já teve, ela
cuidou muito bem da periferia da cidade, contemplou as classes mais pobres
com hospitais e programas sociais, mas, ela não soube passar isso para a
população, ela que havia vencido as eleições contra Paulo Maluf depois de
4 anos perdeu para o próprio, não conseguindo seu segundo mandato. Há
executivos que administram mal e sua popularidade não cai, e há aqueles
que administram bem e sua popularidade fica baixa. O prefeito de Manhuaçu
necessita urgente pensar em um marketing pessoal antes que seja tarde.
É evidente a necessidade das instituições governamentais de divulgar
seus planos, projetos, deliberações políticas, atos administrativos e políticas
públicas. Quando essa divulgação não é tratada como condição básica de
governabilidade, o governo deixa de cumprir um dos principais preceitos da
democracia, o da publicidade. Vale ressaltar que a publicidade aqui tratada,
versa sobre o ato de “tornar público”. Porém, o que se percebe é que a semelhança com a “publicidade” no sentido de venda de produto ou imagem
ultrapassa o fato de serem palavras homônimas, mas se assemelham também
nos elementos utilizados e resultados esperados.
Abordamos teoricamente os elementos que caracterizam a publicidade e a
comunicação governamental, e mostra como eles podem ser complementados.
Ao fazer uma análise dos 100 dias do governo Nailton Heringer, voltamos
para suas bases, seus apoiadores e nos bairros onde ele foi mais votado,
infelizmente a situação é desapontadora, depois analisamos os instrumentos
utilizados para que as informações cheguem aos munícipes, aí as informações
são muitíssimas negativas, boas informações não tem chegado ao povo.
Comunicação pública é a palavra-chave, mais interesses particulares falou
mais alto, o governo de Manhuaçu se quiser ser justo, deve repensar a maneira
que os prefeitos de Manhuaçu trataram até aqui a publicidade, comunicação
do governo municipal, Marketing político.
Todo o governo tem o dever de realizar campanhas e programas que atendam as necessidades da sociedade. E para que esses projetos alcancem sucesso
é fundamental que se contemple, não apenas sua elaboração e execução, mas,
sobretudo, a comunicação e a mobilização da sociedade para que ela tenha
acesso ao serviço prestado.
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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
Gostaria de fazer algumas considerações: Por que se fala tanto
do atendimento à saúde de cidades
como Muriaé, Itaperuna, Campos...
Engraçado, em Itaperuna o atendimento no SUS funciona por
área - Por que em Manhuaçu ainda
temos que enviar as cirurgias de
vistas para Itaperuna? Manhuaçu é
considerada cidade polo, mas mais
pela renda, pela iniciativa privada,
do crescimento comercial do que
pelas ações públicas. Uma observação: façam uma oferta à prefeitura de Manhumirim para receber
a Escola Técnica Federal - se em
poucas semanas eles não oferecem

uma área totalmente urbanizada. Por
que Manhumirim já conta com um
contorno rodoviário em excelente
conservação com viaduto, pontes e
tudo? Manhumirim já possui sede
própria para a Secretaria de Educação, com uma escola municipal de
excelente qualidade. Manhuaçu, por
sua grandeza, renda, importância
não consegue conservar o jardim da
praça central, feio, cheio de lixos,
banheiro de péssima arquitetura...
Nós amamos Manhuaçu - poderiamos sim, ser uma cidade
modelo, linda, não temos nada
planejado - Não quero fazer criticas
individuais, mas precisamos de
uma arrancada ética, na saúde, nas
obras, na educação, na agricultura

- Há quanto tempo ouço falar do
problema da rodoviária, feia, invadida, pessimamente localizada,
e os buracos em volta do jardim
da rodoviária? E o trânsito? Será
que no ano eleitoral, irão começar
algumas obras de importância
secundárias, que voltam meses depois... Não precisamos de futebol,
de pinturas de meio fios, operação
tapa buraco, precisamos de ações
do tamanho de Manhuaçu. De políticas públicas de alto nível - Obras
de impacto - Vamos torcer, para que
tenhamos mudanças, sem querer
criticar ninguém, mas precisamos
chegar ao século XXI.
Carlos Toledo – Manhuaçu/MG
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O novo partido de Marina
Silva Rede Sustentabilidade
Marina Silva, que percorre o Brasil
difundido as propostas de sua nova legenda, depois de passar por Belo Horizonte, volta a Minas Gerais para visitar
Montes Claros e coletar assinaturas na
região norte de Minas.
Marina Silva chegou a Montes Claros na manhã de sábado, dia 11 de
maio, e depois de encontro com militantes e apoiadores de sua campanha
participou de uma entrevista coletiva
com a imprensa às 11h30, no Hotel La
Défense, na Rua Porto Alegre n° 95, no
centro de Montes Claros.
Marina Silva cumpre agenda fechada
na região, onde fica até o início da tarde de sábado.
Em Minas Gerais já foram colidas mais de 40 mil assinaturas
para a criação da nova legenda. A meta da organização da Rede
Sustentabilidade nacional é de fechar o mês de maio com mais de
500 mil assinaturas em todo Brasil.
Outras informações com José Fernando Aparecido de Oliveira:
31 – 9222-5239 ou 8866-2557.

Quem matou PC Farias e Suzana
O júri popular do Tribunal
do juri do Fórum de Maceió
decidiu absolver os quatro
seguranças acusados pela
morte de Paulo César Farias,
o PC Farias, e da namorada,
Suzana Marcolino, crime
ocorrido em 1996. A sentença foi lida em plenário
sexta-feira (10), após cinco
dias de julgamento. Júri crê
José Geraldo chora abraçado a
em homicídio, mas absolve
parente após leitura da sentença.
réus por morte de PC Farias
(Foto: Jonathan Lins/G1)
e Suzana,
Jurados descartaram hipótese de suicídio em crime ocorrido em 1996.
A plateia aplaudiu o resultado, e os familiares agradeceram a
Deus. O juiz Maurício Breda pediu que o irmão de PC Farias,
Augusto, seja denunciado por corrupção ativa.
PC Farias e Suzana Marcolino foram encontrados mortos em
uma casa de Praia de Guaxuma, Alagoas, em junho de 1996.
“Estava com a consciência tranquila” Reinaldo Correia de Lima
Filho, policial militar
O veredicto foi por maioria. Os jurados entenderam que houve o
crime de duplo homicídio, e não de suicídio, como queria a defesa.
Os jurados entenderam também que três dos seguranças tinham
o dever legal de impedir o crime, e podiam tê-lo feito, mas não
deveriam ser condenados por omissão. “Eles foram absolvidos por
clemência”, afirmou o juiz.
Os policiais Adeildo Costa dos Santos, Reinaldo Correia de
Lima Filho, Josemar Faustino dos Santos e José Geraldo da Silva,
então seguranças de PC Farias, foram acusados de duplo homicídio triplamente qualificado por não terem impedido as mortes.
Durante a leitura da palavra “absolvidos”, osfamiliares dos réus
comemoraram no plenário, e José Geraldo ajoelhou-se em frente
ao banco dos réus. Ao final, muitos aplausos.
Os réus se abraçaram e choraram no plenário. Reinaldo disse
que esperava o resultado. “Estou aliviado e dever cumprido. Estava com a consciência tranquila”, disse.

Qual será o próximo capítulo.
A verdade é que
PC Farias sabia
muito e era o homem que estava
no centro de escândalo de corrupção
que envolvia alguns dos políticos
mais
poderosos
do país (muitos
que hoje possuem
mandato e estão la
– em Brasília – nos
“representando”) e morreu quatro dias antes de um aguardado depoimento no Congresso – no qual falaria sobre as relações entre
empreiteiras e governo.

Hospital de lajinha
Campanha
política é uma
coisa e a realidade é outra,
prometeram
que se Lucinho ganhasse,
o Hospital de
Lajinha
iria
funcionar
na
primeira
semana e que o
Pronto Atendimento iria mudar para o hospital, lógico que tudo
isso leva tempo, mas, a população acreditou que no primeiro dia
tudo seria diferente, infelizmente nós estamos no Brasil e aqui as
coisas funcionam de modo diferente, os políticos hoje são quase
todos iguais, quem está no poder maquia a situação e prega uma
administração que não correspondem a realidade, a maioria dos
prefeitos não estão preocupados com a gestão e sim com seus apadrinhados que irão ocupar os cargos, infelizmente Lajinha tem sofrido com seus últimos prefeitos, causando prejuízo para os cofres
públicos com decisões erradas, segundo auditoria feita na prefeitura na gestão de Tião Moreira, só no ano de 2012, o rombo foi de
quase 5 milhões, com licitações fora da Lei.
Quem gere os recursos da saúde no município é o prefeito e
no governo passado, nos dois mandatos de Tião Moreira nada foi
passado para o hospital e o pouco recurso que tinha, lhe foi tirado,
que era o pronto atendimento. O povo de Lajinha passou 8 anos
sem que o prefeito olhasse para o hospital e isso causou grandes
transtornos para os mais carentes que necessitam de amparo pelo
poder público, tanto isso é verdade, que a volta do funcionamento
do hospital foi a principal bandeira de Lucinho.

Vereador Saulinho
Fomos conversar com Saulinho,
um dos responsáveis pela administração do hospital e nossa primeira
pergunta foi: porque mais de 4 meses se passaram e ainda o pronto
atendimento não foi transferido para
o hospital, e o que está funcionando
e o que ainda não funciona? “Primeiramente um abraço a todos os
leitores do Jornal das Montanhas,
eu também sou um leitor do jornal
acredito muito nessa ferramenta de
trabalho de divulgação. Essa nova
gestão firmou uma parceria com o
hospital, uma das mais antiga instituição de Lajinha, essa parceria veio
dar uma nova esperança para o povo que tanto necessita de atendimento e através da nova gestão estamos dando um novo padrão a
saúde para Lajinha, veja que só: nos três primeiros meses de atendimento, já fizemos mais atendimento de Obstetrícia, nascimentos
de crianças do que em todo o ano de 2012 e hoje nós temos a Obstetrícia funcionando ainda que com algumas brechas e estamos
melhorando o atendimento hospitalar. Está vindo mais um médico
obstetra (médico especialista que cuida do desenvolvimento do
feto, além de prestar assistência à mulher nos períodos da gravidez e pós-parto)” explicou Saulinho. Ainda informou que já está
funcionando o serviço de cirurgia eletiva de pediatria, na região
só o hospital de Lajinha tem um médico cadastrado para fazer cirurgia nessa área, estamos fazendo o serviço de clínica médica em
parceria com o PAM. Existe uma boa vontade da prefeitura, boa
vontade do hospital e uma boa vontade da comunidade.

Pronto atendimento junto ao hospital

Sobre a transferência do Pronto Atendimento, Saulinho explicou
que a diretoria do hospital cedeu para a prefeitura um espaço onde
está acontecendo uma ampla reforma, que será o pronto atendimento, ao lado do hospital, tudo feito dentro das normas técnicas exigida
pela Anvisa. “Provavelmente em junho estaremos inaugurando o
anexo aqui do lado do hospital. A nossa prioridade de atendimento
sempre foi o SUS, mas, o hospital tem outros convênios, atendendo também particular, sendo assim, qualquer pessoa que deseja um
quarto separado e visitas fora do horário, o hospital como qualquer
um outro, mantém esse serviço”. Comentou Saulinho.

Entenda a crise do café
Para explicar a origem da atual crise do setor cafeeiro, o diretor
da FAEMG e presidente da Comissão Técnica de Cafeicultura da
entidade e da CNA, Breno Mesquita lembra que o aumento pro-

gressivo do consumo do grão em todo mundo (crescimento médio
de 2% ao ano) pautou um planejamento federal de aumento da
produtividade do país para atender a demanda. “Assim, com a safra de ciclo alto do último ano e uma safra atual registrando volume superior à média dos anos de ciclo baixo, o mercado tornou-se
fortemente especulativo, o que derrubou a cotação do café abaixo
dos custos de produção” conta.
O presidente da FAEMG, Roberto Simões afirma que a implementação de políticas de garantia, com preço mínimo corrigido,
financiamento e programas de leilões são medidas essenciais para
pôr fim à crise no setor. “O consumo do café continua crescendo e
não há estoques mundiais. Não há razão para essa permanência do
café em patamares de preços tão baixos. Nesse momento, é preciso discutir novamente uma política de sustentação e de garantia
do produtor, que dê novo alento ao mercado”.
Simões lembra que a medida já foi utilizada, com sucesso, em
cenários semelhantes, sem grande ônus à União. Ele cita, como
exemplo, o programa de opções de compra pelo Governo. “O Governo nunca precisou comprar estoques grandes, basta sinalizar
que há garantia e o mercado tende a reagir”, explica.

Trânsito na rua Duarte Peixoto e
Getúlio Vargas tem modificações
Um dos principais problemas da nossa cidade, o trânsito, principalmente em horários comerciais vem gerando
muita lentidão e muita reclamação dos usuários diários
do trânsito de Manhuaçu.
Para tentar minimizar filas
no bairro Coqueiro, duas ruas
tiveram modificações satisfatórias. Na rua Duarte Peixoto, rua que transitava-se em mão única
agora passou a ser mão dupla na tentativa de minimizar a lentidão
para quem vem dos bairros Colina e Pinheiro para o Coqueiro. O
estacionamento lateral nesta rua também foi alterado sendo agora somente em um dos lados e no entroncamento com a avenida
Getúlio Vargas, agora há uma rotatória, o que pode desafogar o
trânsito para a baixada permitindo-se girar e voltar pela mesma
avenida.
As alterações ainda estão em testes porém se surtirem efeitos
favoráveis serão permanentes.

Vereadores reúnem-se com
Comando do 11º BPM e
reivindicam mais policiamento.
O
Presidente
Maurício de Oliveira Júnior e praticamente todos
os vereadores estiveram presentes
ao encontro que
ocorreu na sala
de Comissões da
Casa Legislativa,
envolvendo o Comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais,
Ten. Coronel Wanderson Santiago, e o Comandante da 72ª Cia.
PM, Cap. Schuab. Os vereadores relataram ocorrências de crimes, como furtos, tráfico de drogas e outras situações, em diferentes bairros e distritos. Porém, entre as reivindicações, houve
ênfase quanto à necessidade de haver maior policiamento nas
ruas, propiciando a percepção por parte da população quanto à
presença da Polícia Militar – fator considerado chave para se
inibir a ação de marginais. Neste sentido, o Presidente Maurício
Júnior sugeriu do Comando a disponibilidade de duplas de policiais percorrendo as ruas principais, a popular formação “Cosme
e Damião”. O Comandante Ten. Cel. Santiago e o Capitão Schuab
demonstraram total atenção às explanações dos vereadores. Pagamentos nas lavouras Os vereadores reivindicaram ações para
a melhoria na segurança pública de todo o município. Uma delas
foi feita pelo 2º Secretário, Francisco de Assis Dutra (Chico do
Juquinha), Francisco de Oliveira (Chiquinho) e o Vereador João
Gonçalves Linhares Júnior (Inspetor Linhares) que alertaram para
a proximidade do período de safra e a necessidade de reforço de
policiamento na zona rural, principalmente nos locais onde ocorrem o pagamento aos trabalhadores que atuam na panha do café.
A preocupação também é com a segurança nos Distritos. O Comandante apresentou ainda outros projetos que irá desenvolver.
Acreditamos que, em um curto espaço de tempo, a segurança
terá um grande avanço, depois desta reunião que realizamos aqui
hoje”, pontuou Maurício Júnior. (Assessoria de Comunicação)
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Tri-Objetiva - 47
Celso de Medeiros Costa (*)

“O que restou foi o DEM e alguns escoteiros soltos ”

Alberto Goldman, vice-presidente do PSDB sobre a raquitica oposição no Brasil

Dilma apela aos ‘decanos’ do PMDB
Diante da dificuldade da dupla Ideli Salvatti (Relações
Institucionais) e Gleisi Hoffmann (Casa Civil) em conduzir negociações, a presidenta Dilma Rousseff pediu ajuda
aos “decanos” do PMDB para tentar salvar a aprovação da
Medida Provisória que moderniza os Portos. Em conversa
reservada, Dilma pediu ao vice Michel Temer e aos caciques Renan Calheiros e José Sarney empenho na aprovação da MP.

Esforço concentrado
Desde sexta-feira (10), Dilma e seu
vice Michel Temer têm acionado
os ministros a se engajar no esforço para aprovar a MP dos Portos.

PR rachado
O PR está dividido se mantém
Garotinho na liderança após denunciar a “MP dos Porcos”.
Metade da bancada defende sua destituição.

Fui!
Após a confusão na MP dos Portos, Garotinho aproveitou
gravação do programa de tevê do PR-RJ para sumir e permanecer incomunicável.

Daqui não saio
O governador cearense Cid Gomes avisou ao pernambucano Eduardo Campos que apoiará a reeleição de Dilma e
não vai deixar o PSB.

Mistério da morte de Aracelli
Um grandes mistério da polícia completará 40 anos em 18
de maio: em 1973, o corpo de Aracelli Crespo, 8 anos, foi
encontrado nos fundos do Hospital Infantil de Vitória, assassinada com marcas de abuso sexual e desfigurada com ácido,
para dificultar identificação. Entre os suspeitos, filhinhos de
papai capixabas. O Congresso fez da data o Dia de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Impunes

sem Armando Monteiro (PTB) e Fernando Bezerra (a caminho do PT), ele terá dificuldades.

Depende do público
Em público, o mensaleiro Zé Dirceu garante que
não azedou a relação entre o ex-presidente Lula
e o governador Eduardo
Campos. Já a petistas,
ele diz que Lula está irritadíssimo com o pernambucano.

Salvação
O PSC espera aumentar a bancada paulista em 2014, após
a súbita notoriedade de Marcos Feliciano. Disputando a
reeleição, ele sairá de 211 mil para 600 mil votos e elegerá
mais três, acredita o partido.

De molho
O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) aguarda decisões
judiciais para decidir se disputará o governo da Paraíba em
2014 com o atual governador Ricardo Coutinho (PSB) e o
prefeito Veneziano (PMDB).

Médicos na raia
Se o médico Alexandre Padilha sonha com o governo de
São Paulo, não deve desdenhar do apoio de outro médico,
Geraldo Alckmin, em sua classe. Outro dia, o presidente
do Sindusfarma, Cleiton de Castro Marques, conferiu ao
governador sua maior condecoração.

Sob pressão
O Ministério das Relações Exteriores somente decidiu
investigar denúncia de assédios moral e sexual contra o
cônsul-geral do Brasil em Sidney (Austrália), embaixador
Américo Fontenelle, temendo greve dos servidores, com
apoio do Sindimaraty. Seria um escândalo.

Panela de pressão

Pelo menos outras duas pessoas morreram por denunciar
os supostos assassinos da menininha Aracelli – que, aliás,
jamais foram punidos.

A Justiça de Pernambuco deu 120 dias para a Alimentação
Perfeita, maior fornecedora de “quentinhas” do Estado,
mostrar alvará ou fechar, após o Ministério Público acusar
fraude na venda da sede em Recife.

Meu amor

Pensando bem…

Saiu nova edição do livro “Aracelli, meu amor”, do jornalista José Louzeiro. Censurado na ditadura, virou best-seller nos anos 1980.

…”a mãe do PAC” agradeceria se não lembrassem dela
hoje.

Xadrez mineiro
Prefeito de Belo Horizonte, Márcio
Lacerda (PSB) tem dito que não vai
disputar governo de Minas, mas
aparece pesquisas, com o ministro
Fernando Pimentel (PT) e o senador Clésio Andrade (PMDB).

Olho no ceu
Os deputados André Vargas (PR) e José Guimarães (CE), ambos do PT, sonham em disputar vagas no Senado, em 2014.

Jogada arriscada
O governador Eduardo Campos tem dito que não abre mão
de lançar candidato a sua sucessão. Aliados temem que,

Poder sem Pudor

Diálogo de surdos

O editor Paulo Rocco, presidente do Sindicato Nacional dos
Editores e Livreiros,
encontrou em 2003,
no Rio, o poeta Wally
Salomão, espécie de
hippie simpático que
parecia ter chegado, a
pé, do festival de Woodstock, para assumir a Secretaria do
Livro e da Leitura, do Ministério da Cultura. Os dois conversaram animadamente durante mais de uma hora, mas,
ao final, entre desolado e divertido, Rocco desabafou com
um amigo:
- Não entendi nada do que ele falou, assim como estou
certo de que ele não entendeu nada do que eu disse.

TrHi-stórias – tristes não-3...
1- Houve só alegria!
2- Houve não só alergia!!
3- Houve mais que alegoria!!!

1 - Criação Inicial – §
Eis o 1º Livro, o 1º capítulo, o 1º versículo, da Bíblia
– Gênesis, cap. 1., vers. 1 –:
“No princípio, criou Deus
os céus e a terra”. O verbo
hebraico para criar, aqui,
é “bará´”, que se refere ao
que Deus criou do nada. Huberto Rohden (*31/12/18937/10/1981), que escreveu mais de 100 livros, sempre
usava para o verbo criar, em relação à criação de Deus,
o neologismo “crear”, e, além disso, justificava isso e
colocava como alerta em todos seus volumes (é o que
pudemos ler naqueles que manuseamos e que ainda possuímos!). § Essa criação declarada é, ainda, no período
da Eternidade!! Segundo o rodapé da NVI – Nova Versão Internacional –, edição de 1993, impressão em 2000,
a tradução opcional é: “Quando Deus começou a criar
os céus e a terra”!!! § Por isso, chamamo-la de criação
inicial; ao continuar a nos ler, noutros dias virão outras
etapas.
2 - Contextualização seqüencial – § Já que este escrito não se trata dum tratado, não reportaremos, neste
ponto, o que escrevemos de
memória. Precisamos ir em
frente. Depois de termos resumido o que aconteceu antes, e que povos Deus usou
para contribuir para preparar o mundo para a chegada de Jesus, logo da Igreja, agora vejamos o contexto
histórico e social que a Igreja encontrou, e que precisou nele se inserir – § Vejamos 3 condições: – (1)
Espirituais: As religiões mitológicas clássicas gregas
e romanas, e as orientais, já nem pareciam satisfazer
as pessoas; começou-se u´a curiosidade para conhecer
várias religiões, e, sobretudo, buscar satisfizer a alma.
Quanto ao judaísmo, ele já cumprira seu papel, inclusive como religião “nacional”, enquanto o cristianismo
seria (como o é!) universal!!! (2) Intelectuais: A filosofia grega chegara ao ponto mais alto, e o Epicurismo e o
Estoicismo, mais em voga, não satisfaziam. (3) Morais:
As pessoas da nobreza não tinham nobreza moral, mas,
alguns da pobreza, sim, se bem que, na soma, o mundo
da época não estava bom. § Religiões e filosofias não
davam respostas, e, nesse ambiente, chegou o cristianismo.
3 - Canção coral – § Já que não
sabemos o nome dos bisavós paterno-paternos, eis o dum paterno-materno, maestro (?) Diogo de Medeiros, regente(!!!) de coral que cantava
de capela em capela, de córrego a
córrego, na região de Carangola/
MG, tendo a filha, nossa avó paterna, como corista e solista. (Lembramo-nos de seu forte
soprano, quase contrato, sem contrato profissional, mas,
com voz bela, limpa, firme, e forte – como que o eco dela
cantando “Rocha Eterna, meu Jesus”, que, ainda, paira
em nossa memória –). § Desse bisavô, do século XIX
pro XX, temos só essa informação. Tão pouco que nós
nos lembramos mais de sua filha, vóvo Luiza Martins de
Medeiros, mesmo não tendo chegado sua vez, pois passaremos pelos bisavós. § Isso nos relembra quão pouco
sabemos de nossos antepassados, dos cabeças dos lares
primitivos ou primeiros de nossos avós.
1- Já tinha pensado na criação?
2- E, dessa época, nessa confusão??
3- E, também, dos bisavós, ou, de canção???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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Matadouro Municipal de
Manhuaçu receberá melhorias

Os problemas com o matadouro municipal vêm de muitos anos e o Ministério Público desde a eleição do Prefeito
Nailton Heringer tem conversado com o mesmo para que
as melhorias pudessem ser
feitas, ainda neste ano.
Em 2010 foi feito um TAC
– Termo de Ajustamento de
Conduta – pelo Ministério
Público quando a Prefeitura deveria realizar melhorias
estruturais no local, porém, o
acordo não foi cumprido.
Com a eleição do novo
prefeito, o MP retomou as
conversas sobre a questão do
matadouro e Heringer se colocou se prontificou a colaborar
e declarou que é objetivo da
Prefeitura reestruturar o local.
REUNIÃO COM A PRO-

MOTORIA: Recentemente, foi realizada uma reunião
com o secretário municipal
de Agricultura de Manhuaçu, Eduardo Heringer, representantes da Promotoria, o
administrador do matadouro
Milton Ferreira e o presidente da Câmara dos Vereadores,
Maurício Junior.
Na ocasião, foi acertado um
novo Termo de Ajustamento
de Conduta que determina que
será feito, no período máximo
de trinta dias, algumas melhorias paliativas no local. O
administrador do matadouro
também fez questão de informar que já adquiriu um terreno para a construção de um
novo matadouro, este porém,
particular, e pretende ser concluído em dezoitos meses.

Juiz Federal Dr. Anibal Matos

idade de trabalhador rural,
auxílio-reclusão, pensão por
morte, dentre outros.
Os mutirões de conciliação foram um verdadeiro
sucesso, atingindo um saldo
final de 75% de acordos celebrados entre segurados da
previdência social e o INSS,
com a concessão de 300 benefícios previdenciários per-
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CANTINHO DE FÉ
por

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

Triste fim de três irmãos

O prédio antigo do matadouro municipal não atende às novas
normas ambientais e de saúde

Justiça Federal: resultados dos mutirões em Manhuaçu

Nos períodos de 08 a 12
e 22 a 26 de abril, a Justiça
Federal de Manhuaçu realizou dois grandes mutirões
de audiências, providência
pensada para reduzir o expressivo acervo de processos
previdenciários em trâmite
no Juizado Especial Federal
Adjunto.
Durante essas duas semanas de intenso esforço processual, foram realizadas
cerca de 400 audiências, com
a oitiva de mais de 1.000
pessoas, entre autores e testemunhas, resultando no julgamento de aproximadamente
400 processos de natureza
previdenciária. Nesses processos, pessoas carentes ou
com algum problema de saúde, buscam benefícios previdenciários como auxílio-doença, aposentadoria por
invalidez, aposentadoria por
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manentes e pagamento de
mais de dois milhões e quinhentos mil reais em valores
retroativos, que deixaram de
ser pagos na via administrativa pela autarquia previdenciária.
Desse modo, além do
significativo pagamento de
mais dois milhões e quinhentos mil reais em valores atrasados, a economia da
região receberá ainda o incremento de mais de duzentos mil reais todo mês, em
decorrência da implantação
dos benefícios previdenciários concedidos na esfera
judicial, melhorando, assim,
a vida das pessoas humildes
que recorrem diariamente à
prestação jurisdicional da
Justiça Federal.
O projeto é de iniciativa do Diretor do Foro da
Subseção Judiciária de Ma-

nhuaçu, juiz federal Aníbal
Magalhães da Cruz Matos,
e conta com o indispensável
apoio dos servidores da Justiça Federal, de procuradores e servidores do INSS, da
Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais, do Município
de Manhuaçu, de estagiários
dos Cursos de Direito e dos
demais prestadores de serviço que trabalham na Subseção Judiciária de Manhuaçu.
No período de 20 a 24 de
maio, está agendada a realização do terceiro esforço
concentrado de audiências
do primeiro semestre de
2013, projetando-se o julgamento definitivo de mais
200 processos, atingindo-se,
somente nos seis primeiros
meses deste ano, algo próximo ao pagamento de quatro
milhões de reais em valores
atrasados.

Gláucio, Fioravante e Antônio são personagens de
uma trama tristemente verdadeira e verdadeiramente trágica. Os três eram de relações muito complicadas. Brigavam por dá cá aquela palha. Não conheciam limites. Eram analfabetos em princípios, mas
adeptos ferrenhos da filosofia da esperteza: os três
tinham o hábito de furtar. Não surpreende, porém,
que tenham exibido tal comportamento, já que sobre a pessoa do próprio pai pairava a suspeita de ser
ladrão de cavalo, no início do século XX.
Com um pai assim, a esperança de virtude seria
a mãe. Que nada! Quando qualquer um dos três
meninos chegava a casa com um objeto roubado,
ao invés de fazer o que toda mãe decente faz, que é
mandar devolver, mesmo com choro e resmungo,
a mãe rasgava-se em elogios à perspicácia do menino desonesto. O resultado?
Os três morreram no apogeu da juventude. Gláucio foi assassinado em 1959 numa tocaia em Água
Limpa, Nova Venécia (ES), num ato de vingança
pessoal. Não se sabe quem apertou o gatilho de
dentro do mato. Morreu nos braços da mãe.
O segundo, Fioravante, foi assassinado na década seguinte em confronto com a polícia no Estado
do Paraná, em circunstâncias que a própria família
ignora até hoje.
O caçula Antônio morreu em 1986 numa briga
boba entre torcedores fanáticos por um time de
pernas-de-pau do interior de Barra de São Francisco (ES).
Alguém poderia tentar explicar o que aconteceu a
estes meus parentes atribuindo tudo ao destino, ou
ao DNA (ai de mim!), às estrelas, a isso ou àquilo.
Mas a explicação da Palavra de Deus é, de longe, a
mais convincente: “Não deixe de corrigir a criança.
Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte” (Pv 23.13-14,
NTLH). É mesmo: “poderão até livrá-la da morte”.
Pais, querem que seus filhos tenham relacionamentos saudáveis? Amem e disciplinem seus filhos!
Sem isso, pode não haver futuro para eles.
Pr. João Soares da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br
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São Pedro do Avaí e Vilanova na lista de novos
municípios que podem surgir em Minas
RECOMEÇOS NECESSÁRIOS

A lei dos renascimentos rege a vida universal.
Com alguma atenção poderíamos ler em toda a natureza, como em um livro, o mistério da morte e da ressurreição.
As estações sucedem-se no seu ritmo imponente.
O inverno é o sono das coisas.
A primavera é o acordar.
O dia alterna com a noite.
Ao descanso segue-se a atividade.
O espírito deixa o corpo físico e adentra as esferas
espirituais, para retornar e continuar com forças novas a
tarefa interrompida.
As transformações da planta e do animal não são menos significativas.
A planta morre para renascer, cada vez que a seiva
volta. Murcha para reflorir.
A larva, a crisálida e a borboleta são outros tantos
exemplos que reproduzem, com mais ou menos fidelidade, as fases alternadas da vida imortal.
Como seria possível que só o homem ficasse fora do
alcance desta lei?
Se tudo está ligado por laços numerosos e fortes, como
admitir que nossa vida seja como um ponto atirado, sem
ligação, para os turbilhões do tempo e do espaço?
Nada antes, nada depois!?
Não.
O homem, como todas as coisas, está sujeito à lei eterna.
A natureza não nos dá a morte senão para nos dar a
vida.
A sucessão das existências se apresenta para todos nós
como uma obra de capitalização e aperfeiçoamento.
Depois de cada existência terrestre a alma ceifa e recolhe as experiências e os frutos dela decorridos.
Todos os seus progressos ficam registrados em sua
essência.
Assim, o ser, em todas as fases de sua ascensão, encontra-se tal qual a si mesmo se fez.
Nenhuma aspiração nobre é estéril.
Nenhum sacrifício é vão.
A alma deve conquistar, um por um, todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza.
Para isso precisa de obstáculos que possam lhe oferecer lições, provocando seus esforços e formando suas
experiências.
É indispensável a luta para tornar possível o triunfo e
fazer surgir o herói.
Só se conhecem e se apreciam os bens que se adquirem com os próprios esforços.
Para apreciar a claridade dos dias é necessário ter atravessado a escuridão das noites.
A dor é a condição da alegria e o preço da virtude.
Através de sucessivas existências, o ser vai construindo sua individualidade, escalando os caminhos da felicidade.
E assim, nessas contínuas peregrinações, segue à procura das perfeições divinas.
Somente quando alcançar as regiões superiores, estará
livre da lei dos renascimentos, porque, então, o corpo
físico não será mais para ele uma necessidade.
Pense nisso!
A doutrina da reencarnação explica a desigualdade
das condições, a variedade das aptidões e dos caracteres.
Dissipa os mistérios perturbadores e as contradições
da vida e resolve o problema do mal.
Aproxima os homens, dizendo que entre eles não há
deserdados nem favorecidos.
Esclarece que cada um é filho de suas próprias obras,
senhor do seu próprio destino.
A justiça deixa de ser transferida para um domínio distante e desconhecido.
E assim, não há como ignorar que a vontade ativa de
cada ser gera efeitos, imediatos ou não, bons ou maus,
que recaem sobre o seu responsável, formando a trama
de seu próprio destino.

Arquivados há mais de
uma década nas assembleias legislativas, cerca de 800 pedidos de
emancipação feitos por distritos espalhados por todo
o país voltaram a ganhar
força. Com 319 votos a
favor e apenas 19 contra,
a Câmara dos Deputados
aprovou na noite da última
terça-feira (7) o pedido de
urgência para o Projeto
de Lei Complementar
416/2008, que traça regras
para a criação, incorporação,
fusão e desmembramento
de municípios. Só em Minas, 76 distritos brigam
pela independência. A
grande maioria dos projetos
já foi apresentada à Assembleia Legislativa (ALMG).
O projeto que será levado a
plenário na Câmara no início
da semana que vem foi
aprovado pelo Senado em
2010 e exige plebiscito com
a população envolvida. A
proposta de formação de um
município deve ser feita por
meio de requerimento assinado por pelo menos 10%
dos eleitores residentes na
cidade. Depois de protocolados os pedidos, os órgãos
legislativos estaduais deverão
elaborar, em 180 dias, um
estudo sobre a viabilidade
futura da cidade e da área
remanescente do município
preexistente. O texto estabelece também a população mínima necessária para
que municípios sejam criados: 5 mil habitantes nas
regiões Norte e CentroOeste, 7 mil no Nordeste e
10 mil no Sul e Sudeste.
SÃO PEDRO DO
AvAí E vILANOvA
PROTOCOLARAM
PROCESSOS
NA ALMG
São Pedro do Avaí e Vilanova são os dois distritos
de Manhuaçu que pleiteiam
sua independência de nosso município através da
emancipação política. Líderes comunitários destas
comunidades
montaram
comissões e ao longo dos

Os vereadores Gilson César, Chico do Juquinha e Eli de Abreu,
durante a votação da PLP em Brasília

últimos anos têm procurado
representantes na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) com o objetivo de se tornarem novos
municípios. No caso de São
Pedro do Avaí a situação se
apresenta mais adiantada,
pois este distrito já tentou
a sua emancipação na década de 1990. Naquela época
o distrito contava ainda em
seu território com a comunidade de Vilanova, que naquele processo era contrária
à emancipação e realizou
uma campanha entre a sua
população pelo não comparecimento ao plebiscito.
Esta decisão inviabilizou a
pretensão do distrito de São
Pedro do Avaí em se tornar
um novo município.
Alguns anos depois a comunidade de Vilanova se
tornou um distrito de Manhuaçu e desde então vem
procurando concretizar o
sonho de se tornar um novo
município mineiro. Porém,
ao contrário de São Pedro do
Avaí, a proposição vilanovense ainda não consta protocolada junto a Comissão
de Assuntos Municipais da
ALMG, de acordo com uma
lista divulgada pela própria
Assembleia aos órgãos de
imprensa. Deste modo, não
poderia se habilitar a tentar

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

o plebiscito para sua emancipação. Para o vereador
de Vilanova, Gílson César
(PSDC), esta informação
não procede, pois a comissão do distrito tem inclusive
cópia do protocolo entregue
na Assembleia.
Os vereadores de Manhuaçu, Francisco de Assis
Dutra (PT), Gilson César e
Eli de Abreu (PP) estiveram
no Congresso Nacional durante a votação do pedido de
urgência da PLP 416/2008,
juntamente com outros vereadores do Norte de Minas
e dos estados da Bahia e do
Maranhão. Eles já se encontravam em Brasília para
participarem da 1ª Conferência Nacional em Defesa
do Mandato do Vereador.
O vereador Francisco de
Assis Dutra, representante
de São Pedro do Avaí falou
que a comunidade jamais
desistiu de seu propósito
de se emancipar. Para ele
sempre houve um baixo
comprometimento por parte do Governo Municipal
ao longo da história. “Sempre houve um descaso para
com as comunidades rurais
pertencentes ao município
de Manhuaçu. Os governos
centrais nunca retribuíram
com obras à altura das arrecadações dos distritos.

Sempre que se fala de obras
para o desenvolvimento da
região, o foco é sempre a
cidade. Pretendemos reverter este processo através
da emancipação, pois assim poderemos manter no
novo município o dinheiro
arrecadado por ele”, disse.
O vereador por Vilanova,
Gilson César, concorda com
as palavras de seu colega
do distrito vizinho e ainda
reforça: “Tanto para o distrito que pretende a emancipação, como também para
o município que sofreu esta
divisão o resultado é positivo. Do mesmo modo que o
novo município poderá concentrar para a sua população
o dinheiro proveniente de
sua arrecadação, também o
antigo município deixará de
arcar com muitas despesas
com o antigo distrito”,
explicou.
Mas se aprovada nos moldes atuais, a PLP 416/2008
vai atrapalhar os planos de
muitos distritos, inclusive
para as duas comunidades
do município de Manhuaçu.
Pois dentre os muitos critérios a cumprir, um deles
estabelece que deva ter uma
população igual ou superior
a 10 mil habitantes. E
atualmente nenhum dos
dois atende esta situação.
Por Everardo Coelho Sette
v
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Cidade vai comemorar os 117
anos da ‘República Manhuassú’

Sexta-feira (10) aconteceu
a abertura da programação
de celebração dos 117 anos
da ‘República Manhuassú’.
O evento promovido pelo
Departamento de Cultura da
Prefeitura Municipal de Manhuaçu, aconteceu às 19h30
nas dependências da Casa
de Cultura Ilza Campos Sad.
Este evento tem por finalidade destacar o movimento
que ocorreu a partir de 10 de
maio de 1896 que culminou
com a proclamação da república do município de São
Lourenço do Manhuassú,
hoje Manhuaçu.
Município com uma história riquíssima, Manhuaçu
nos últimos anos tem procurado resgatar a riqueza de
seu passado, principalmente
neste fato acontecido no final do século XIX e que foi
relegado ao esquecimento ao
longo das primeiras décadas
do século passado. Para o
diretor do Departamento de
Cultura, Sebastião Januário
de Moraes, o Governo Municipal procura, a partir deste
evento, oficializar o reconhecimento deste movimento liderado pelo Coronel Serafim
Tibúrcio: “Manhuaçu tem
uma história importantíssima
e, em particular, este acontecimento da ‘República Manhuassú’, que ainda é muito
pouco conhecido por seus
habitantes. Temos inclusive, que enaltecer o trabalho
do professor Flávio Mateus
dos Santos, que publicou o
livro ‘A República do Silêncio’, motivando a todos nós
a desejar conhecer um pouco
mais desta história”, disse.
Flávio Mateus inclusive
garantiu presença no painel
que irá acontecer nesta data
na Praça Carlos Roberto
Castro, que fica ao lado da
Casa de Cultura Ilza Campos
Sad.
Para o diretor, este painel,
que se pretende realizar todos os anos no mês de maio,
visa não somente resgatar
este passado, mas também
incentivar moradores antigos de Manhuaçu que pos-

suem entre seus pertences,
imagens e documentos históricos que deveriam ser de
conhecimento público. O
propósito é que se incentivem estas pessoas a apresentarem tais documentos que
possa enriquecer ainda mais
a história do município e não
somente a história do período da dita revolução.
O evento: O painel
‘República Manhuassú’ dentro de sua programação que
inicia na noite de sexta vai
contar com debates e mostras de documentos históricos. A organização do evento
pretende também levar esta
mostra para outros locais da
cidade, como a Praça Cordovil Pinto Coelho e Praça Dr.
César Leite, além de escolas
da cidade.
Através da Secretaria Municipal de Educação, será
criado também um concurso
de redação sobre este tema,

Coronel Serafim
Tibúrcio da Costa.

Yacon: a batata boa para diabéticos

A
Sebastião Januário de Moraes, diretor do Departamento
de Cultura de Manhuaçu

com os alunos do 4º e 5º
ano do ensino fundamental.
A Prefeitura Municipal de
Manhuaçu pretende instalar
duas placas nos principais
acessos para a cidade enaltecendo o movimento dos
serafinistas.
De acordo com o diretor
de Cultura, pretende-se que
este seja apenas um embrião
de um evento ainda mais
grandioso, que possa fazer
parte do calendário cultural
de Manhuaçu e atrair turistas
no futuro próximo. “Talvez
possamos sonhar com a criação de uma ‘República’ nos
dias em que acontecerão as
comemorações. E até mesmo
com a moeda circulante da
época, que era o boró. Seria
uma grande festa”, concluiu.

batata yacon é ótima para diabéticos,
afirma a nutricionista funcional Érika
Almeida, da consultoria Vital&Nutri.
Apesar de ainda ser pouco popular, ela traz
muitos benefícios à saúde.
Com o formato parecido com o da já conhecida batata-doce, a yacon é um tubérculo originário dos Andes e tem um sabor adocicado,
que muitos associam ao da pera. Segundo o
Centro Internacional da Batata (CIP), no Peru,
100 gramas de yacon contêm apenas 22 calorias, contra 64 da mesma quantidade
de batata inglesa.
O diferencial da yacon
é que ela é aliada de quem
tem diabetes do tipo 2, distúrbio desencadeado por
alimentação muito açucarada e sem origem genética,
como o diabetes tipo 1.
“Diferente de outros alimentos, essa batata
tem o fruto-oligossacarídeos (FOS), um tipo
de açúcar que o organismo é praticamente incapaz de absorver”, explica Érika.
“O diabético tem resistência à insulina, então, se ele come alimentos de alto índice glicêmico como o macarrão e a batata comum, isso
eleva a taxa de açúcar no sangue. A yacon não
eleva esse nível, assim como a abóbora, a cará
e outras raízes”, ensina a especialista.
Os benefícios da yacon não param por aí.
Segundo o nutricionista clínico e funcional
Fábio Bicalho, estudos sugerem que o tipo de
açúcar contido nela também ajuda a reduzir
o colesterol.

A yacon ainda é rica em prebióticos, substâncias que favorecem a saúde da flora intestinal e combatem a prisão de ventre, e tem
inulina, uma fibra alimentar solúvel presente
também em vegetais como a alcachofra, aspargo e alho-poró, entre outros.
Bicalho acrescenta que a batata aumenta a
absorção de minerais no organismo, por ser
fonte de ferro, fósforo, sódio, potássio e cálcio.
Como a batata tem um sabor adocicado, a nutricionista Érika recomenda que ela
seja utilizada em preparos
doces, como bolos ou sucos.
“A yacon pode ser substituída pela cenoura em um bolo,
adicionada em sucos verdes
ou até mesmo consumida cozida. Se for para usar em sopas, é ideal que a base da sopa
seja feita com outros ingredientes”, aconselha
Érika, que costuma indicar o alimento para
pacientes que buscam uma alimentação mais
equilibrada, crianças e idosos.
Por ter baixo valor calórico, a batata pode
ser uma aliada a quem está fazendo dieta.
Érika esclarece que nenhum alimento, claro,
faz efeito sozinho.
“A yacon tem que ser utilizada numa dieta
equilibrada e associada nas receitas, como
em um bolo que não eleva as taxas de açúcar no sangue”, exemplifica. A nutricionista
orienta: a batata é mais facilmente encontrada em feiras livres do que em supermercados.

Nega Maluca com musse de maracujá
Ingredientes
Massa:
2 xícara (chá) de leite morno
5 ovos (inteiros)
6 colheres (sopa) de margarina derretida sem sal
3 xícaras (chá) de açúcar
2 xícara (chá) de chocolate em pó
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento químico
em pó
Mousse:
1/2 lata de leite condensado
1/2 lata de creme de leite
1 copo de suco de maracujá
Cobertura:
1 lata de leite condensado
1 colher de margarina sem sal
3 colheres de chocolate em pó
Chocolate granulado ou raspado
MODO DE PREPARO
Massa:
1. Bata bem todos os ingredientes da
massa no liquidificador ou batedeira
2. Coloque em uma fôrma quadrada ou
redonda de 26 cm de diâmetro, untada
com manteiga e polvilhada com farinha
de trigo
3. Asse por cerca de 40 minutos a
1 hora em forno médio (180ºC), pré-

-aquecido, em fôrma de preferência com
fundo removível
Mousse:
1. Bata tudo no liquidificador e reserve
na geladeira enquanto o bolo assa
Cobertura:
1. Aqueça todos os ingredientes no fogo
mexendo sem parar para que não grude
no fundo da panela, mas não deixe endurecer muito
2. Pode-se adicionar leite para deixar
mais cremoso se preferir
Montagem:
1. Corte o bolo no meio e umedeça-o
com um pouco de leite ou suco de maracujá
2. Coloque o mousse no meio, cubra com
a outra metade do bolo e use a cobertura
3. Use o granulado ou as raspas para
enfeitar
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Justiça condena lavrador que assassinou a prima

Só Deus sabe o que aconteceu ali, comigo”: Assim,
o lavrador Sinval Batista
dos Passos tentou explicar
durante interrogatório na
manhã de terça-feira, dia
30, na Sala do Júri do Fórum Desembargador Alonso
Starling, onde foi submetido
a julgamento.
Sinval Batista foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPE), pelo
crime de homícidio qualificado, estupro e ocultação
de cadáver. A vítima foi a
própria prima, Sandra Vieira Bento Carvalho. O crime
aconteceu na madrugada
de 21 de julho do ano passado, no Córrego Bom Jardim, distrito de São Simão
do Rio Preto, zona rural de
Simonésia. De acordo com
o que foi apurado pela Delegacia de Homicídios de
Manhuaçu,Sinval Batista
dos Passos e João Batista
da Rocha (foragido) estavam bebendo no povoado
juntamente com a vítima.
Em determinado momento, os três sairam em uma
moto em sentido ao Córrego
Bom Jardim. Ao chegarem

num casebre ali existente,
João Batista da Rocha teria buscado um cobertor
na casa de um amigo e, ao
retornar,juntamente
com
Sinval deram início a ação
delituosa mediante violência com a vítima, a ter
conjunção carnal. Segundo
relato do próprio acusado, a
mulher mesmo embriagada
implorava para que eles não
a violentasse. E o motivo é
que o acusado,João Batista
da Rocha havia desconfiado
de que Sandra estaria arrumando namorado para sua
ex-mulher.
Demonstrando muita frieza, o acusado Sinval Batista
dos Passos tentou explicar,
justificar a todo o custo
aos jurados,que acabou participando da ação visto que
estava sendo ameaçado pelo
comparsa, João Batista da
Rocha. Por diversas vezes,
ele entrou em contradição
quanto à versão apresentada
na fase policial e em juizo.
“Não sei o que aconteceu.
Só Deus sabe o que aconteceu lá”,disse na intuição de
sensibilizar os jurados.
De acordo com o apurado,

Sinval Batista foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPE), pelo crime de homícidio qualificado, estupro e ocultação de cadáver.

os dois acusados praticaram
o estupro e, depois ficaram
temerosos de que poderiam
ser denunciados pela vítima.
A partir daí, eles voltaram
ao casebre e utilizando um
fio de energia, asfixiaram
a vítima para assegurar a
ocultação do crime de estupro. O corpo foi dispensado
numa fossa e, em seguida
coberto de mato. Para não
deixar vestígio, João Batista da Rocha planejou fazer
sobre a fossa um galinheiro.
Quando os familiares passaram a procurar por Sandra

Vieira, bem próximo ao local foi encontrado um brinco, reconhecido como objeto usado pela vítima. Logo
adiante, a terra fofa denunciou o crime perverso.

O acusado Sinval Batista
dos Passos foi preso trinta
dias após o crime e, o comparsa João Batista da Rocha
continua foragido. No depoimento, ele conta com detalhes como tudo aconteceu.

De acordo com a polícia,
após cometerem o crime,
eles foram para casa e comeram frango com quiabo.
Durante o debate, o promotor de Justiça Dr. Renan
Cotta Coelho disse da insensatez do acusado, que aproveitou da situação da vítima
que estava embriagada para
cometer o estupro, juntamente com o comparsa. O
advogado do acusado, Alex
Barbosa de Matos sustentou a “negativa de autoria”
para os crimes de homicídio
e ocultação de cadáver, po-

rém, não foi acatada pelo
Corpo de Jurados.
O juiz da Vara Criminal,
Dr.Walteir José da Silva
leu a sentença condenatória
para o acusado, que teve
reconhecida a materialidade delitiva comprovada, a
crueldade e frieza para praticar o crime. Sinval Batista
dos Passos foi condenado
a uma pena de 21 anos e 6
meses de cadeia pelos crimes cometidos. O advogado
do acusado, Dr. Alex Barbosa de Matos disse que irá
recorrer da decisão.

gado dos Estados Unidos e
voltou a residir com os pais.
Estava namorando uma
moça da zona rural de São
João do Manhuaçu. Levantamos a vida pregressa dele,
apuramos os dois casamentos que teve e, por último,
esse namoro. A família da
jovem era totalmente contra
o relacionamento”.
O delegado explica que a
prisão foi expedida no final

de abril a partir dos levantamentos feitos no inquérito
do caso. “Acreditamos nessa linha: a morte foi motivada pela não concordância do
namoro, já que ele tinha se
casado e separado duas vezes. O pai da menina e o irmão são acusados de terem
cometido o crime”, afirma.
Semião e Samuel negam
que tenham matado Marcelo e justificaram que ti-

nham um relacionamento
amistoso com a vítima. Segundo Getúlio Lacerda, eles
não explicam muita coisa:
“Existem testemunhas para
serem ouvidas e acreditamos que iremos provar a
autoria desse crime, mostrando que essa desavença
existia”.
Com informações da
Polícia Civil e Carlos
Henrique Cruz

Crueldade e
frieza para matar

Pai e filho são acusados pela PC de matar agricultor em São João

A Polícia Civil de Manhuaçu prendeu os lavradores Semião Gomes da
Silva, 53 anos, e o filho dele
Samuel Gomes da Silva,
21 anos, acusados de um
homicídio em São João do
Manhuaçu. Segundo o delegado Getúlio Lacerda, os
dois teriam assassinado o
agricultor Marcelo Justino
Neto, 34 anos, numa estrada de lavoura entre Santa
Margarida e São João do
Manhuaçu, em dezembro de
2012.
Na época, um lavrador
viu o fogo no meio da lavoura de café e foi verificar
o que estava acontecendo.
Ele encontrou a picape Fiat/
Strada, placa HHG-9326,
incendiada e notou que havia um corpo totalmente

carbonizado na carroceria.
A perícia concluiu que,
antes do corpo ser queimado, Marcelo Justino levou
dois tiros, com revolver calibre 38. Um dos disparos
atingiu a cabeça e o outro o

SÃO DOMINGOS DO
PRATA (MG) - Cinco pessoas de Manhuaçu morreram, no domingo (12), em
um acidente envolvendo
uma carreta e um carro no
KM 161 da BR-262, em São
Domingos do Prata, na região Central do Estado.
Segundo a Polícia Ro-

doviária Federal (PRF), os
dois veículos bateram de
frente por volta das 6h10, no
local conhecido como “Serra do Macuco”.
Juliano da Costa Silva,
Kelly Cristian e Marcelo
Breder morreram no local.
Outras duas pessoas que
estavam no Fiesta preto,

Semião Gomes da Silva, 53 anos, e o filho
dele Samuel Gomes da Silva, 21 ano

abdômen.
Getúlio Lacerda explica
que pai e irmão da namorada da vítima são acusados
do crime: “Eles têm relação
direta nesse crime de homicídio. O Marcelo tinha che-

Cinco pessoas de Manhuaçu
morrem em acidente na BR-262
JPN 8462/Manhuaçu, foram
socorridas e levadas para o
Hospital de João Monlevade. Kaick Vargas e Patrícia
Bento morreram na unidade
de saúde.
Segundo a PRF, a pista
ficou parcialmente fechada
durante a manhã. O trecho
foi liberado às 10h

Ônibus pega fogo na rodovia
BR-262 em Ponte Nova.

Na noite de segunda-feira,
dia 06, um ônibus que seguia
de Belo Horizonte para Ervália pegou fogo na altura do
km 40 da rodovia BR-262,
próximo ao trevo de Acaiaca
em Ponte Nova.
Segundo as informações,
o fogo começou em uma das
rodas do veículo e se espalhou rapidamente tomando
todo o ônibus.
A equipe do Corpo de
Bombeiros de Ponte Nova
foi acionada para apagar as
chamas porém as chamas se
alastraram rapidamente não
possibilitando a diminuição
do estrago.
Por sorte nenhum dos ocupantes do ônibus se feriu.
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Senadores acompanharão julgamento de
acusado de matar sem-terra em Minas Gerais
Fazendeiro é acusado de
comandar ataque a assentamento de famílias sem-terra, deixando cinco mortos e
20 feridos. Representantes
da Comissão de Direitos
Humanos viajam na quarta-feira.
O julgamento do fazendeiro Adriano Chafik, dia
15, em Belo Horizonte,
será acompanhado por integrantes da Comissão de
Direitos Humanos (CDH).
Chafik é acusado de ter comandado, em novembro de
2004, um ataque ao acampamento Terra Prometida,
em Felisburgo (MG), onde
foram assassinados 5 trabalhadores rurais e 20 pessoas ficaram feridas.
A decisão de enviar representantes, sugerida por

Roberto Requião (PMDB-PR), foi aprovada ontem,
em audiência que avaliou
a situação das famílias que
ainda vivem no assentamento, aguardando que a
área seja desapropriada.
No dia 15, também irá a
júri Calixto Luedy, primo
do fazendeiro, que é acusado de contratar os pistoleiros para atacar o acampamento coordenado pelo
Movimento Nacional dos
Trabalhadores Sem Terra
(MST). Presidente da CDH,
Ana Rita (PT-ES) leu trecho de nota em que o MST
destaca a importância da
mobilização para evitar que
o massacre fique impune.
Os pistoleiros serão julgados em Jequitinhonha
(MG). Todos iriam a júri lá,

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Não declares que as
estrelas estão mortas
só porque o céu está
nublado.
(Provérbio árabe).

Presidente da comissão, Ana Rita (C) ouve a sem-terra Maria Gomes Soares contar como
aconteceu o massacre

mas o Ministério Público,
provocado pelo MST, conseguiu mudar o julgamento
dos primos para Belo Horizonte a fim de evitar pressões sobre os jurados.
— Se fossem julgados

em Jequitinhonha, os acusados seriam absolvidos
por sete a zero — disse o
procurador Afonso Henrique de Miranda.
Felipe Maciel, dirigente do MST, afirmou que

as ações de reforma agrária em Minas Gerais estão
sendo barradas pelo Judiciário e pediu a intervenção do Senado e do Conselho ¬Nacional de Justiça
(CNJ).

JEMG – Jogos Escolares de Minas Gerais final de maio

Neste mês de maio, acontecerá em Manhuaçu à etapa
microrregional do JEMG – Jogos Escolares de Minas Gerais
– que é realizado pela FEEMG
– Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – e pelo
Governo de Minas Gerais. O
evento só poderá acontecer no
município por conta do grande
apoio dado pelo Departamento
Municipal de Esportes e pelo
Governo de Manhuaçu.
Os jogos acontecerão do dia
21 ao dia 25 de maio e cerca de
mil atletas estarão em Manhuaçu, representando quinze cidades da região. O Poliesportivo
Osvaldo Sad, palco da grande
festa de abertura dos jogos,
também será o principal local
de disputas. O Colégio Tiradentes, Faculdade do Futuro,
Sesi e a quadra do Engenho da
Serra também poderão receber
partidas de diversas modalidades.
A Prefeitura de Manhuaçu
se responsabilizou em ceder e
conseguir quadras para disputa
dos jogos, escolas para hospedagens dos atletas, transporte
dentro do município e alimentação.
CONGRESSO TÉCNICO
DO JEMG: Na última terça-feira, 30, aconteceu no Centro
Cultural, um congresso técnico
de preparação dos municípios
para a etapa do JEMG, que
será disputada em Manhuaçu.
Na ocasião, integrantes da 20ª
Superintendência Regional de
Ensino e os responsáveis pela
realização dos jogos estiveram
no evento para repassar aos
chefes de delegação de todos
os municípios algumas regras,
novidades no regulamento e
termos de postura e conduta.
Também foi realizado o sorteio das chaves que comporão
a competição.
Durante o congresso, o diretor de Esportes de Manhuaçu,
Victor Carneiro Rocha, falou
aos participantes que a cidade
de Manhuaçu está orgulhosa
em receber este grande evento
esportivo, assim como todos os
atletas e cidades representadas.
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Os homens que tentam
fazer algo e falham são
infinitamente melhores
do que aqueles que
tentam fazer nada e
conseguem.
(Lloyd Jones)
O importante não é
aquilo que fazem de
nós, mas o que nós
mesmos fazemos do
que os outros fazem
de nós. (Jean-Paul
Sartre)
Nunca fique implorando por aquilo que você
tem o poder de obter.
(Miguel de Cervantes)

O diretor municipal de Esporte, Vitor Rocha, e Vânia,
integrante da equipe de organização

Não existe comparação entre aquilo que
é perdido por não se
obter êxito e aquilo
que é perdido por não
se tentar. (Francis
Bacon)
Representantes de vários municípios da
região participaram da reunião

Onde você está não
tem metade da importância se comparado
para onde você está
indo. (Autor desconhecido)
“Nem tudo o que se
enfrenta pode ser modificado. Mas nada pode
ser modificado até
que seja enfrentado”.
(James Baldwin)
“Os pequenos atos
que se executam são
melhores que todos
aqueles grandes que se
planejam”. (George C.
Marshall)
O fracasso é a oportunidade de se começar
tudo de novo, inteligentemente. (Ford)

O diretor também destacou o
grande esforço que o Departamento de Esporte e a Prefeitura
de Manhuaçu têm feito para
que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. “Temos
trabalhado
incansavelmente

para que este JEMG fique na
memória pela organização,
estrutura e segurança” – disse
Victor Rocha.
FESTA DE ABERTURA: A
cerimônia de abertura do JEMG
é tradicional e engloba todas as

cidades participantes dos jogos.
Um show de som e luzes está
sendo preparado e dará um destaque diferente para a festa.
O Governo de Manhuaçu
convida toda a população para
comparecer ao Ginásio Polies-

portivo Osvaldo Sad, na terça-feira, a partir das 19 horas, 21
de maio, onde vai acontecer
não só a festa de abertura, mas
também os primeiros jogos do
JEMG.
Arthur Rocha

Se um homem não sabe
a que porto se dirige,
nenhum vento lhe será
favorável! (Lucius
Annaeus Sêneca – 4
a.C. - 65 d.C.)
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ENTRETENIMENTO
Interesseira
O pai acaba de perder o seu sócio e a filha interessada em colocar o mala do marido no lugar do falecido, entra no escritório
do pai e indaga sem rodeios:
- Pai, por que você não coloca meu marido no lugar do seu
sócio que acabou de falecer?
O pai responde de pronto:
- Conversa com o pessoal da funerária. Por mim tudo bem.

Lógica

O garoto apanha da vizinha, e a mãe furiosa foi tomar satisfação.
- Por que a senhora bateu no meu filho?
- Ele foi mal-educado e me chamou de gorda.
- E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele?

Emergência

Um eletricista vai até a UTI de um hospital e olha para os
pacientes ligados a diversos tipos de aparelhos e lhes diz:
- Respirem fundo, vou mudar o fusível.

Sonhos

No consultório:
- Doutor, todas as noites eu vejo crocodilos azuis.
- Você já viu um psicólogo?
- Não, não. Só crocodilos azuis.

Advogado e cliente

No dia do julgamento, o réu faz uma proposta ao seu advogado:
-Vamos combinar o seguinte: Se eu pegar 5 anos, te pago 2
mil reais, se eu pegar 3 anos lhe pago quatro mil e se eu pegar
somente um ano lhe dou dez mil, concorda?
-Com certeza! Estamos combinados.
Na manhã seguinte, o advogado vai visitar o cliente na prisão.
-Eu consegui que você pegasse um ano, portanto você me
deve dez mil! E olhe que tivemos sorte, pois eles queriam absolvê-lo!

CURIOSIDADES
SEXTA-FEIRA 13 - Essa crendice de azar na sexta-feira que cai num dia 13 é a mais popular entre os cristãos.
Explica-se: Jesus Cristo foi crucificado numa sexta-feira
e, na sua última ceia, havia 13 pessoas à mesa. Antes disso, porém, existem 2 versões que provêm de 2 lendas da
mitologia nórdica. Na primeira delas, conta-se que houve
um banquete e 12 deuses foram convidados. Loki, espírito
do mal e da discórdia, apareceu sem ser chamado e armou
uma briga que terminou com a morte de Balder, o favorito
dos deuses. Daí veio a crendice de que convidar 13 pessoas
para um jantar era desgraça na certa. Segundo outra lenda,
a deusa do amor e da beleza era Friga (que deu origem a
friadagr, sexta-feira). Quando as tribos nórdicas e alemãs
se converteram ao cristianismo, a lenda transformou Friga
em bruxa. Como vingança, ela passou a se reunir todas as
sextas com outras 11 bruxas e o demônio. Os 13 ficavam
rogando pragas aos humanos.
BATER NA MADEIRA - Sabia que o hábito de bater na
madeira para afugentar a má sorte tem origem ancestral? As
árvores eram reverenciadas como elementos sagrados, uma
espécie de ligação entre o céu e terra, e, além disso, como
morada dos deuses. Assim, para penitenciar-se de culpas
ou para invocar a divindade, os antigos batiam nas árvores. O costume se estendeu depois para qualquer objeto de
madeira.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4: O passado volta a atormentar seu coração e você deve decidir de
uma vez por todas para onde direcionar seus
objetivos para o futuro. Fase difícil, ariano,
mas com data marcada para terminar.
Touro 21/4 a 20/5: O superficial não tem
tido vez em sua vida, pois sua vontade é ir
a fundo a cada questão, doa a quem doer.
Nada de mentiras ou máscaras, pois a hora
é de colocar as cartas na mesa. Finalizações
necessárias.
Gêmeos 21/5 a 20/6: Cuide para não idealizar demais as situações ou convites. Procure
manter seus pés no chão. Controle seus
impulsos e não tome decisões impensadas.
Profissão e imagem pública exigem atenção.
Câncer 21/6 a 22/7: Parcerias comerciais
são revisadas profundamente e tudo o que
está oculto vem à tona. Vida profissional entrando nos eixos novamente eleva e beneficia
sua imagem.
Leão 23/7 a 22/8: Sua exuberância está
em evidência. Ótimo período para sair com
amigos e aproveitar a vida com seus filhos.
Vida profissional passa por transformações
necessárias e renovação.
Virgem 23/8 a 22/9: Alerta para os perigos
da intolerância e da impaciência, especialmente em assuntos relativos à sua profissão
e imagem pública. Nada de criar problemas
ou procurar pêlo em ovo.
Libra 23/9 a 22/10: Caso você não esteja
conseguindo entender o que está acontecendo, procure manter um bom diálogo para com
as pessoas com que estiver em dificuldade e
coloque as cartas na mesa sem medos.
Escorpião 23/10 a 21/11: Relacionamentos
podem estar passando por seu crivo e neste
momento nada ficará encoberto. A mensagem
das estrelas é que este é um momento que
o que não fizer mais sentido chegará ao fim.
Sagitário 22/11 a 21/12: Procure se aperceber das mudanças que devem ser feitas
em sua vida profissional e não resista. A fase
pede comedimento nos gastos e revisão e
redirecionamento de projetos de longo prazo.
Capricórnio 22/12 a 20/1: Você continua
tendo que enfrentar algumas dificuldades em
sua vida doméstica e familiar. Não deve agir
por impulsos nem procrastinar as decisões
que já têm claras dentro de você.
Aquário 21/1 a 19/2: Finanças passam por
momentos de cuidado, pois há o perigo de
perdas efetivas e reais. Não dê nenhum passo
em falso. Aproveite a boa fase de abertura e
comece a construir o seu futuro.
Peixes 20/2 a 20/3: Possibilidades de rompimento especialmente em seus relacionamentos. Qualquer problema que esteja vivendo
agora pode ser resultado de escolhas do
passado e que devem ser reavaliadas profundamente.
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Jesus Luz se queima com Glória Pires
O filme de Jesus Luz não está queimado só
na Globo.
O ex-boneco de Madonna também não ficou
bem na fita com Gloria Pires, mãe de Antonia
Morais, com quem teve um recente namorico. Teve gente que deu um toque em Gloria,
contando várias coisinhas a respeito do rapaz
e avisando que a filha da atriz estava caindo
numa roubada. Abriram os olhos dela (e de Antonia, claro). Xiii...
Ninguém gosta de ter um genro complicado na família, não é mesmo? Fora isso, tem muita gente na Globo que não quer ver Jesus
nem pintado de ouro. Ele criou sérios problemas por lá durante as
gravações da novela Guerra dos Sexos.

Lizi Benites recebe para desfilar,
dá cano, e é trocada por Dani Bolina
Vocês pensam que vida de ex-panicat não é agitada e confusa?
Lizi Benites, a Piu-Piu recebeu cachê para desfilar para uma marca de jeans, na segunda (13), em
SP, mas desmarcou em cima da hora dizendo que
tinha outro compromisso.
O organizador do evento está esperando ela devolver o dinheiro (o assessor da moça avisou que
ela vai fazer isso sem falta...). Vamos aguardar!!!
Dani Bolina foi contratada no lugar de Lizi. Agora o pessoal está
achando que Piu-Piu é irresponsável e sem noção. Xiii...

Rodrigo Lombardi é zoado em shopping
por causa de Theo e fica nervoso
Rodrigo Lombardi estava feliz da vida passeando no shopping Downtown, no Rio, quando
umas moças chegaram perto para pedir autógrafo. Ele foi todo solícito, acessível e educado, até
que passou um cara e gritou: “Pastheo” (apelido
criado em redes sociais para o personagem do
ator, em Salve Jorge, pelo fato de Theo ser meio
banana, bobão etc). Várias pessoas começaram
a rir em volta, deixando Rodrigo irritado. Ele
fechou a cara e ficou nervoso. Saiu andando, tentando disfarçar,
mas era visível seu descontentamento. Vale lembrar que Rodrigo
Lombardi foi criticado durante toda a novela por culpa de seu personagem chatão. Ele não aguenta mais ouvir essas coisas, né, com
toda a razão.

Alexandre Pato anda se encontrando
com Patrícia Abravanel na surdina
Alexandre Pato anda rondando a região de Alphaville atrás de Patrícia
Abravanel.A filha de Silvio Santos até
já foi vista no carro do jogador. Eles
estão fazendo de tudo para esconder os
encontros, mas agora é tarde demais...
O que será que aconteceu com Barbara
Berlusconi? Tadinha, Pato... Outra coisa:
Patrícia poderia pedir uns conselhos para Sthefany Brito, né? A
assessoria de Patricia Abravanel nega a informação e afirma que
ela não conhece Pato.

Programa da Rede TV! tem dificuldade
para ter famosos, mas Joelma aceita convite
Para quem não sabe, Gilberto
Barros tem um programa na Rede
TV!, que passa nas tardes de sábado.
A produção dele tem sofrido
horrores para conseguir celebridades para participar da atração.
Ninguém quer ir. Tadinho do
apresentador. Mas, assim que
chamaram Joelma, ela aceitou na hora (ainda mais que a pauta era
Dia das Mães, e a vocalista do Calypso está precisando passar uma
boa imagem ao público).
Na chamada do programa, falam assim: Joelma vai mostrar seu
lado mãe. Bonito, né?

Pagodeiro gosta de ver a mulher com outro
Tem um famoso (e polêmico) pagodeiro que adora uma diversão a três. Mas o verdadeiro desejo dele é ver a mulher transando
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com outro. E ele tem mania de gravar as cenas. Sua ex, que é tão
famosa quanto ele, passou por algumas situações desagradáveis
em razão disso, tanto que não suportou e caiu fora (esse foi apenas
um dos motivos, claro). A atual mulher já é mais liberal e aceita a
brincadeirinha...

Grazi Massafera e Cauã Reymond
tentam contornar desgaste no casamento
Grazi e Cauã, segundo pessoas
próximas, estão passando por um
momento meio conturbado no casamento.
Aparentemente, está tudo bem,
tanto que eles sempre aparecem
juntos em público, postam fotos,
fazem o que podem para não dar
margens a comentários.
Mas há um desgaste na relação. Recentemente, até a família de
Grazi (especialmente o pai, a quem a ex-BBB é muito apegada) resolveu intervir e entrar na história para ajudar a apagar o incêndio.
Grazi está mais focada na filha e no seu trabalho como protagonista da novela Flor do Caribe. Ela já começou a preparar a festinha de um ano da menina.
Há uma boa vontade dos dois lados (dela e de Cauã) para contornar a delicada situação e ficar numa boa, ainda mais porque agora
eles têm uma filha.

Roger não aceita ficar por baixo…
Depois que Deborah Secco surgiu com novo namorado (o cantor
religioso Allyson Castro), Roger, que andava meio sem graça com
essa situação toda, resolveu aparecer em público acompanhado.
Ele foi à praia no fim de semana, no Rio, com a jogadora de vôlei Betina Schmidt. E ficou de agarração no mar com a moça, que
é quase o dobro de seu tamanho... Tem amigo fofoqueiro de Roger
que deixou escapar que o ex-jogador ficou meio passado ao ver
Deborah assumindo namoro e, para não ficar por baixo, decidiu
chutar o balde. Apesar de ter vivido esses anos todos de casamento
com a atriz dando suas escapadinhas, Roger ficou incomodado ao
vê-la tocando a vida... Deborah Secco, que sempre foi mais apaixonada que Roger, ficou mal com a separação, mas conseguiu dar
a volta por cima.

Paula Fernandes não deixa
saudade em Fortaleza…
A passagem de Paula Fernandes por Fortaleza (CE) em seu último show por lá não foi das mais agradáveis para alguns fãs da
cantora. A sertaneja, que ultimamente tem tentado fazer a linha
simpática para melhorar sua imagem, não soube disfarçar desta
vez.. Ela começou desprezando fãs no hotel. Eles saíram de lá inconsoláveis. Depois, no aeroporto, se escondeu dentro de uma van
para não atendê-los, tadinhos. A van da cantora estava estacionada
em local proibido. Houve confusão com os agentes de trânsito,
pois o motorista queria continuar parado onde não era permitido.

Filho de Edir Macedo começa a causar
problemas na Record
O filho do bispo Edir Macedo, Moysés Macedo, mal entrou para a equipe
da rede Record e, ao que parece, já está
causando problemas com os funcionários. Segundo o colunista Leo Dias, o
jovem, de 22 anos, que assumiu o cargo
de assessor da vice-presidência executiva da emissora, tem mostrado ser uma
pessoa arrogante com os profissionais
do canal do pai. Ele, inclusive, estaria tratando os empregados com
rispidez e utilizando com frequência a famosa frase: ‘Você sabe
com quem está falando?”.
Ainda de acordo com o colunista, os subordinados também estariam tendo problemas para obedecer suas ordens, pelo fato de elas
não fazerem muito sentido.

Novo boletim médico indica que Netinho
apresenta discreta melhora
O estado de saúde de Netinho evoluiu. A febre do cantor, que
está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, começou
a ceder e ele passou bem a madrugada de sábado (11).
Segundo o mais recente boletim médico, divulgado no início da
tarde de hoje, o baiano ainda respira com a ajuda de aparelhos, mas
exibiu uma pequena evolução nas últimas 24 horas. ‘O paciente
apresentou discreta melhora clínica e laboratorial’, dizia o comu-
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nicado. De acordo com o jornal “SP TV”, a melhora do artista se
deve ao fato de os médicos terem conseguido identificar quais são
as duas bactérias que estão causando a infecção em Netinho. Por
conta disso, os antibióticos do baiano foram trocados, o que até o
momento tem dado resultados positivos.
Vale lembrar que Netinho está internado desde o dia 24 de abril,
quando deu entrada no Hospital Aliança, em Salvador, na Bahia.
A transferência para o Sírio Libanês aconteceu na madrugada da
última sexta-feira (10).

Ganzarolli arruma outro namorado rico
Helen Ganzarolli, que não dá ponto sem
nó..., já fez a fila andar depois da experiência traumática com o sertanejo Eduardo
Costa...
A assistente de palco de Silvio Santos
anda circulando pelo Sul com um empresário...rico, claro.
O nome dele é Gercino Giacomossi Neto.
Ele tem o apelido de Mandi, e é bem famosinho nas rodinhas sociais do Sul, principalmente de Canelinha, em Santa Catarina.
Amigos do rapaz dizem que ele está caidinho pela bela morena,
mas ninguém ousou ainda a dar conselhos mais profundos a ele, se
é que vocês me entendem... Estão deixando rolar...
Helen, que adora expor a vida pessoal, principalmente quando
está de namorado novo, tem sido bem discreta.
Eles estão juntos desde a Páscoa.

Luan decide, do nada, expor Jade?
Quem acompanha o mundo dos famosos sabe muuuuuito bem que a namoradinha de Luan Santana era proibida de se
expor e de falar com jornalistas.
Era difícil até conseguir uma foto dela,
de tanto que escondiam a menina. Teve
uma época em que até das redes sociais ela
chegou a desaparecer.
Agora Jade faz capa de revista, dá entrevista e posa até para fotos com direito a
ensaio romântico com o cantor?
Isso tem sido bastante comentando, desde a semana passada, por
pessoas do meio artístico e, principalmente, por fãs do menino.
Jade e Luan foram capa de uma famosa revista de celebridades e
fizeram de sua vida pessoal um livro aberto...
Até a moça falou...
Antes, a garota era escoltada por seguranças, totalmente blindada. Ninguém podia chegar perto dela.
Outro assunto que tem dado o que falar é o novo figurino de
Luan. Ele tem aparecido meio estranho, com roupas bem justas,
coladinhas.

Alexandre Frota briga feio com
apresentadora e pode levar advertência
O clima pesou entre Alexandre Frota e Claudia Carla nos bastidores da Rede Brasil de Televisão.
Cada um tem um programa lá e a moça fez uma pegadinha com
Frota, para ir ao ar na atração dela, deixando-o furioso.
Enquanto Frota gravava o programa dele, Claudia passou duas
vezes em frente à câmera de propósito. Ele não aceitou a brincadeira e partiu para o ataque.
Há testemunhas de que a discussão foi além da gritaria e de palavrões, mas a emissora nega.

“Não teve nada de chute, soco, empurrão, como estão dizendo. Houve
apenas agressão verbal. Estamos fazendo reuniões para decidir o que fazer”, disse Evê Sobral, diretor de programação e comunicação do canal.
Comenta-se por lá que Alexandre Frota poderá tomar uma advertência.
Em conversa com a direção da TV, ele também nega que tenha agredido
a colega.
Frota procurou o blog e disse, por e-mail:
“Fabíola, querida, o Evê Sobral está desinformado kkkkkkk, mesmo
sendo o diretor de comunicação.
A Claudia Carla realmente invadiu meu programa, passou na frente das
câmeras e eu não aceitei, não aceito, não gostei.
O meu programa, apesar de não ter roteiro, não é a casa da Mãe Joana,
como ela pensa (uma pessoa que eu não tenho nenhuma afinidade, não
conheço, não gosto do trabalho realizado por ela, e não dou liberdade para
que ela faça no meu programa o que ela venha a entender).
Como ninguém da produção e da direção da emissora na hora não se
manifestou, para conseguir tirá-la da gravação, eu mesmo fiz. Voltei no
estúdio, peguei-a pelas pernas e braços e a tirei energicamente à força do
estúdio, à força mesmo, na marra.
Ela quis ser louca, louco sou eu. Se tem mais foi uma maneira que ela
encontrou de aparecer na mídia, deu certo, pois vou mostrar as imagens
sem cortes no meu programa.
Ela quis fazer uma pegadinha, se f..., no meu programa, não...
Não sei quem te passou a nota. Mas, já que passou, vamos completar
com a verdade”.
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Professor Amândio Augusto e a Copa 2022

Como outros personagens
de nosso esporte, o professor
Amândio Augusto está fora de
nosso território prestando seus
relevantes serviços em outro
país. Amândio trabalha agora
pela segunda vez em Doha-Qatar no Programa Nacional
de Medicina no Esporte, Projeto de Excelência em Futebol, ele
atua no Centro de Treinamento
e pesquisa científica do Qatar

que é um laboratório de testes
físicos dos mais modernos do
mundo e que tem o propósito
de se tornar Centro de Excelência pela FIFA até 2015. A
função do professor Amândio
é executar treinamentos modernos nos atletas, dentro de
seus clubes para serem avaliados e assim saber qual melhor
tipo de treinamento que deve
ser aplicado ao jogador Árabe,

preparando eles para copa do
mundo de 2022 que será realizada no Qatar. Vai aqui nossa
homenagem a saudosa dona
Laurinha que nos presenteou
esse talento na área esportiva
e que por sinal o professor foi
campeão no dia que faria aniversário sua querida mãe a qual
homenageamos todas as mães
que estão presentes e ausentes
entre nós.

Cleber da Matinha, visita Lael Varella e seu filho Misael

N

ome: Amandio Augusto
Pereira Filho - Profissão:
Preparador Fisico de Futebol - Pais: Doha - Qatar Local:
Aspetar - NSMP - Programa Nacional de Medicina no Esporte.
Atribuição: Projeto de Excelencia em futebol.
Esta e a segunda vez que trabalho no Qatar. Trabalhei de
1989 a 1993 e atualmente estou
trabalhando desde 2009. Atuo no
centro de treinamento e pesquisa cientifica do Qatar que e um
laboratório que faz os testes físicos mais modernos do mundo na
atualidade, com o proposito de se
tornar centro de excelência pela
FIFA ate 2015. A minha função e
executar treinamentos modernos
nos atletas de futebol dentro dos
clubes para serem avaliados posteriormente e assim saber qual o
melhor tipo de treinamento que
deve ser aplicado ao jogador árabe. O nosso grande desafio sera
preparar jovens jogadores para a
copa do mundo de 2022 que sera
realizada aqui no Qatar.
Pequeno vídeo demonstrando
nosso trabalho: http://youtu.be/
DEEQU8kyaxc
Video mostrando o momento
em que os atletas param de treinar
para rezar: http://youtu.be/WJ1aRYuUEKA
Video mostrando trabalho dentro da academia: http://youtu.be/
CFsLCK2D75g
PS: atenção no final deste ultimo vídeo falo um palavrao - se
for mostrar na escola tem que cortar os 3 segundos finais.
Site do clube: messaimeer
sports club.com

Wérita Hubner Florindo, Danielle Lysias de Souza Moreira e Joice da Silva Dias

José Reinaldo do Distrito do Prata, passeando com seu animal de estimação.

Letícia Marcelle Petrucci Buzza é só
alegria. Recebe medalha em BH dia 18.

