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Distribuição gratuita

Novatos que poderão estrear na
Assembleia e Câmara em 2014

Possíveis novatos na Assembleia Legislativa e Câmara Federal Maurício Júnior (PTC),
Misael Varella (Democratas) e Mauro Bomfim (MD)

Banco Itaú inaugura
mais uma agência
em Manhuaçu

Zilu - Maurício e Petra Mattar - Lissandra Souto
Inaugurada agência do Banco Itaú,
situado na Av. Salime Nacif nº 130,
Baixada, próximo da Rodoviária.
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EDITORIAL

CHARGE

Barbosa coloca o dedo na ferida

O presidente do Supremo disse que os partidos políticos no Brasil
são de mentirinha e que o Congresso é inteiramente dominado pelo
governo. Parlamentares criticaram a declaração polêmica de Joaquim
Barbosa. Que bom que temos Joaquim Barbosa para dizer aquilo que
todos os brasileiros gostariam de dizer, mas a fala do povo não tem
eco, todos os brasileiros sabem dessas verdades que são os partidos
brasileiros, nem democracia existem neles, e em nome do bom senso
tudo é resolvido politicamente, intervenções da cúpula dos partidos
nos diretórios estaduais e estes por sua vez interfere nos municipais
de maneira que o Presidente do Supremo só falou daquilo que todos
já sabem, vivemos em um país de faz de conta, ser honesto está cada
vez mais difícil, cada dia que se passa mais desanimados ficam os
brasileiros.
Infelizmente o Brasil está todo contaminado e é muito simples de
saber veja a quantidade de crítica que recebe o presidente do Supremo
Joaquim Barbosa, exatamente por defender a legalidade, a honradez a
decência e a transparência, aí uma elite podre condenada se coloca contra e as vezes apoiada por gente do governo que deveria estar engajado
(a) do lado do bem, punindo os corruptos, mas, para essa gente roubar
o dinheiro público, cometer vários crimes não faz mal a ninguém. Veja
que poucas palavras do presidente do Supremo foi o suficiente para
causar a maior polêmica, o ministro Joaquim Barbosa em palestra disse
que os partidos no Brasil são de mentirinha. A declaração provocou
reações no Congresso, com críticas de parlamentares.
Na palestra para estudantes universitários em Brasília, o presidente do STF
Fale com a redação
criticou os partidos políticos brasileiros, contato@jm1.com.br
e disse que o Congresso é inteiramente
(33)3331-8409
dominado pelo governo.
Reações de todo jeito, e de todo lado.
“É um grande equivoco. É de alguém que não tem apreço pela democracia brasileira que amadurece sistematicamente através do processo
democrático”, disse o deputado André Vargas.
“Houve uma opinião. Nos fere? Claro que nos fere. Agora é uma
opinião que tem que ser considerada e tem que ser avaliada”, afirmou
o presidente do DEM, senador Agripino Maia.
Na segunda-feira (20), o presidente do Supremo Tribunal Federal,
Joaquim Barbosa, falou em uma palestra para estudantes em uma faculdade de Brasília. Joaquim criticou o sistema político brasileiro. O
ministro fazia uma análise sobre o sistema presidencialista, a divisão
entre os poderes e o modelo eleitoral.
“Temos partidos de mentirinha. Nós não nos identificamos com
partidos que nos representam no Congresso, nem tampouco esses
partidos e seus líderes têm interesse em ter consistência programática
ou ideológica. Querem o poder pelo poder”, falou.
Ele também criticou a relação do Congresso com o Executivo. “O
Congresso é inteiramente dominado pelo Poder Executivo. As maiorias,
as lideranças do Executivo que operam fazem com que a deliberação
prioritária do Congresso Nacional seja sobre matérias do interesse do
Executivo”.
A assessoria da Presidência do Supremo divulgou nota em que afirma
que a fala foi um exercício intelectual feito em ambiente acadêmico e
que não houve a intenção de criticar ou emitir juízo de valor a respeito
da atuação do Legislativo e de seus atuais integrantes.
O presidente da Câmara afirmou, por meio da assessoria, que a
declaração foi desrespeitosa e que não contribui para a harmonia
constitucional.
Reservadamente, parlamentares dizem que a estratégia é mostrar
que as críticas são uma visão pessoal de Joaquim Barbosa - e não uma
avaliação do STF. Por isso, a reação institucional teve tom mais ameno.
A partir de agora, a ordem é virar a página para evitar que o caso se
transforme em um novo embate entre os dois poderes.
Ainda na nota do Supremo Tribunal Federal, a assessoria do ministro
Joaquim Barbosa lembra que ele se valeu da liberdade de ensinar para
expor a visão acadêmica dele sobre o assunto.
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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 todas de seus “namorados”,
funcionários do Consórcio
Li a reportagem do dia 14 GDK & AMP; SINOPEC.
de maio sobre as “Ações do Então, francamente, quem é
CMDCA” e queria deixar que fiscaliza a atuação dos
registrado minha percepção conselheiros de lá, eles fazem
sobre os cuidados que a co- o que mesmo? Acompanhei
marca de Manhuaçu e região de perto o caso de uma metem com suas crianças.
nina de 13 anos que estava
Recentemente, estive em namorando um funcionário
Santa Margarida e fui ao pos- deste consórcio, de nome
to de saúde, o médico gineco- Antônio de Jesus Silva, que
logista apresentou que numa por sinal é um homem de
manhã de consultas, duas 37 anos, e casado na Bahia,
laudas de nomes de crian- namorando uma CRIANÇA
ças entre 11 e 16 anos que que nem seios tem ainda,
estavam grávidas na cidade, Graziele Fernandes Oliveira

moradora da rua Nova, em
Santa Margarida, mas, como
por lá isto é tão comum que
eu me senti constrangida.
Pelo ECA, o nome desses
relacionamentos são abuso e
exploração infantil e engravidar uma menina assim pelo
ECA se chama ESTUPRO,
mas, esse tipo de denúncia
nem o Conselho nem as autoridades polícias, nem a mídia
faz nada pelo jeito.
Desculpe o desabafo, só
queria deixar registrado.
Gislane Garcia Marinho
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O Brasil precisa de mais Barbosas
A verdade que não quer
calar: Joaquim Barbosa questiona os fundamentos da justiça. De um lado, uma massa
de processos que condena
pobres e excluídos. De outro,
conexões entre advogados
poderosos e as cortes da justiça. Ele sabe o que diz! A reação virulenta dos mensaleiros contra a justiça que os condenou é proporcional ao
tamanho dos privilégios e atos lesivos que cometeram.
Quanto mais perdem dinheiro e privilégios, mais eles esperneiam.

O que tem o Brasil de ontem com o de hoje
Você sabia que em 1890, a Argentina era 2,7 vezes mais
rica do que o Brasil. Em 1930, era 3,8 vezes mais próspera.
Na comparação com os Estados Unidos, o número saiu de
4,2 para 5,9. “Nosso mal tem sido este: quisemos ter estátuas, academias, ciência e arte, antes de ter cidades, esgotos,
higiene, conforto”, disse o poeta Olavo Bilac em 1903.
Exemplos extraordinários da desconexão entre o Brasil
profundo e a minoria educada que conduzia os destinos do
país não faltaram. O desafio da modernidade se transformou em conflito com Antônio Conselheiro e a Guerra de
Canudos no final do século 19.
O Brasil era um país de excluídos inclusive na política.
De uma população que atingiu 33 milhões em 1930, menos
de 100 mil votavam — e os pleitos eram quase totalmente
dominados por fraudes.
Essas observações descrevem com precisão o que se passou com a economia nesses anos e fornecem pistas sobre
o Brasil de hoje. Não conseguimos ter crescimento econômico no período, a média anual foi inferior a 1%. Pior: em
quatro décadas, aprofundamos a distância que nos separava
de outras nações.

Ex-vereador é condenado
a três anos de prisão
O ex-vereador Édson Cândido da Silva (PP) foi condenado a três anos de prisão, além de pagar multa, por ter
recebido R$ 7.000 em dinheiro para aprovar um projeto
de lei que liberava recursos do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC II) para pavimentação de ruas de Bocaiuva, na região Norte do Estado. Segundo o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG), o político negociava com
um intermediário e queria R$ 50 mil pela aprovação de três
projetos. Como recebeu muito menos, resolveu delatar o
esquema. Silva recorreu da decisão da Justiça, mas o TJMG
confirmou a condenação.

Advogado constitucionalista
Luís Roberto Barroso
“Em uma democracia, decisão política deve tomar quem
tem voto”, avalia. “O
Judiciário deve ser
deferente às escolhas
feitas pelo legislador
e às decisões da administração pública,
a menos que - e aí, sim, se legitima a intervenção do Judiciário - essas decisões violem frontalmente a Constituição.
Aí, sim, por exceção e não por regra, o Judiciário pode e
deve intervir.”
A declaração é do advogado constitucionalista Luís Roberto Barroso que se disse honrado com a escolha da presidente Dilma Rousseff e afirmou que irá se “preparar” para
a sabatina que vai passar pelo Senado. Evitando falar com
a imprensa sobre a indicação, o advogado participou da
palestra sob tema “O Constitucionalismo Democrático no
Brasil: Crônica de um Sucesso imprevisto”, onde destacou

os avanços positivos na constituição do Brasil nos últimos
anos. O encontro aconteceu durante XIII Congresso Brasileiro de Direito do Estado, no Othon Palace, no bairro de
Ondina.

A corrupção causa muitos estragos
Eu não sei de quem é a responsabilidade do país está
nesta situação, infelizmente aqui as coisas ruins se multiplicam com rapidez, estamos atingindo cifras assustadoras de
todos tipos de crimes, nunca se matou tanta gente como se
mata agora, nunca se roubou tanto e também nunca tivemos
tantos políticos corruptos como temos agora e isso com
certeza desencadeia todos os demais crimes, exatamente
porque não temos boas coisas para comemorar, os honestos
não querem entrar na política, estamos vendo crescer o número de autoridades que não querem nada com nada, juízes
que não julgam, promotores que não acusam, prefeitos que
não executam, vereadores que não faz em leis, investigadores que não investigam. Isso vai se multiplicando de tal
forma que se não tivermos uma campanha séria em nosso
país e uma mudança de postura de nossos governantes logo
logo o Brasil será campeão de todos os crimes, em consumidores de craques a droga mais destruidora do planeta já
somos o maior consumidor, no Brasil se mata mais que nas
guerras, existem estatísticas que comprovam, nossos trabalhadores rurais, nossos índios, nos garimpos e nos mais
distantes lugarejos todos foram atingidos pelo craque. Há
alguém que diz que se acabasse com algumas organizações
que tem o dever de fiscalizar, outras de proteger o cidadão
talvez pudessem melhorar. Nosso sistema está corrompido,
nossa política falida, nossos partidos é de mentirinha como
bem disse o ministro Joaquim Barbosa, no Brasil poucos
políticos são escolhidos pelo voto, a maioria é quem escolhem seus eleitores daquele jeitinho que todos sabem como,
a política virou um refugio de corruptos que fora dela seria
preso. Para todos os lados que olhamos o descalabro é intenso, o governo ao invés de ensinar a pescar ele dá o peixe.
Em minha opinião o Brasil necessita de uma nova ordem
política que só seria conseguida com uma constituinte com
o objetivo exclusivo de fazer algumas reformas dentre elas
nomearia algumas que acho prioritária: 1) Reforma política
fortalecendo os partidos e os eleitores, 2) Reforma Tributária, 3) Regulamentação das exportação de minérios. 4)
Reforma que garanta uma remuneração mínima a todos
os brasileiros, 5) Reforma agrária, 6) reforma bancária, 7)
Reforma da administração pública que valorize os funcionários públicos, dignificando o serviço que eles prestam, 8)
Reforma da educação. valorizando o professor e o ensino

Gurgel critica demora para
punição a réu do mensalão
O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, criticou a demora para que os 25 condenados
no julgamento do mensalão comecem a cumprir as penas que receberam do Supremo Tribunal Federal
(STF). ”O que é preocupante é que
no Brasil se continue a ter imensa
dificuldade em dar cumprimento a
decisões quando elas se referem a
pessoas situadas no topo da estrutura social”, afirmou o procurador-geral.
Para Gurgel, a análise dos chamados embargos de declaração deve durar menos tempo do que os quatro meses e
meio levados no segundo semestre do ano passado. “O julgamento dos embargos é algo imensamente mais simples
do que foi evidentemente o julgamento inicial.” Ministros
do STF admitiram que os recursos devem ser debatidos
apenas no segundo semestre. Como deixa o cargo em agosto, o procurador-geral não deve participar do julgamento
dos recursos. Ele, porém, negou estar preocupado com a
mudança. ”O colega ou a colega que estiver à frente da
Procuradoria-Geral dará continuidade ao trabalho.” Gurgel
voltou a defender a ideia de que o mérito da questão não
deve ser rediscutido no julgamento dos embargos de declaração.

Bloco “Minas Sem Censura” sinaliza
candidatura única ao Governo de Minas
Em Brasília, deputada federal Margarida Salomão
(PT-MG) participou na quarta, 22, de jantar que reuniu
lideranças mineiras de PT,
PMDB, PC do B e PRB. O
encontro sinaliza acordo prévio para a formação de aliança
em Minas para as eleições de
2014, com acordo para a disputa do Palácio da Liberdade
e da vaga para o Senado Federal.
O evento ainda oficializa a retomada do bloco Minas Sem
Censura, de oposição a atual administração do Governo de
Minas, sendo composto pelos partidos presentes ao encontro. O jantar contou também com a participação do Ministro da Agricultura Antônio Andrade (PMDB), do senador
Clesio Andrade (PMDB), bem como de diversos deputados
federais e estaduais das siglas.
Para Margarida, a recomposição do Minas Sem Censura
é passo fundamental para que o grupo de partidos possa
sustentar uma candidatura em 2014. De acordo com a parlamentar, o bloco permite não apenas uma atuação organizada entre as siglas, mas em especial fomenta a discussão
sobre os temas relevantes para o estado.
“Temos o dever de oferecer uma alternativa viável, que
sirva efetivamente de contraponto a este mito de eficiência
que há 12 anos sustenta o tucanato em Minas. Para isso,
precisamos antes exercer a este modelo uma exemplar oposição, crítica e responsável, que contribua para o debate público no estado. Nesta noite, demos um passo monumental
neste sentido”, disse.
A união entre os partidos, firmada na quarta, retoma o
bloco legislativo Minas Sem Censura no conjunto dos deputados de cada sigla na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais. Oficialmente, ele será composto por 21 parlamentares, entre os quais onze do PT, oito do PMDB e dois
do PRB. O PC do B, com dois deputados, retira-se agora
do Bloco Avança Minas (PMN , PP , PSB , PSC , PTB ,
PTC , PV) para participar do Minas Sem Censura. É preciso salientar que o Regimento Interno da ALMG estabelece
que a representação partidária que se tenha desvinculado
de Bloco Parlamentar ou a que tenha integrado Bloco posteriormente dissolvido não poderá participar de outro na
mesma sessão legislativa ordinária. Deste modo, o PC do
B só poderá integrar oficialmente o bloco no ano que vem.
Até lá, os deputados estarão atuando junto à oposição nas
comissões e plenário.

Aécio novo presidente do PSDB
Aécio Neves foi eleito com votação recorde, novo presidente do Diretório Nacional do PSDB! Seu discurso já foi
de candidato à presidente da República nas eleições do ano
que vem!

Polêmica na novela
A trama de “Amor à Vida” da Globo, terá, ainda, um casal
que dará o que falar. Eron (Marcello Antony) e Nico (Thiago Fragoso) formarão um casal gay, que buscará a ajuda de
Amarylis (Danielle Winits) para ter um filho. Eles apareceram apenas na terceira semana. Os dois tem um relacionamento estável, uma parceria. Vai dar panos pra mangas! É
um assunto no horário nobre. Com certeza, vai gerar protestos dos radicais e preconceituosos a fins!

Farra da gasolina em BH
A farra da gasolina na Câmara de Vereadores em Belo
Horizonte não é brincadeira; segundo dados eles gastaram
de combustível em 2012 o equivalente a dar 89 voltas ao
redor da terra. Ou seja: rodaram cerca de 3,5 milhões de
quilômetros em apenas um ano. Pergunta em que vai dar
isso: Pizza como sempre!
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Tri-Objetiva - 48
Celso de Medeiros Costa (*)

“O PMDB está com medo de perder”

Ministro Marcelo Crivella (Pesca), sobre ameaça de Cabral de romper com Dilma

Alves: ‘questão de honra’
O presidente da Câmara, Henrique Alves, considera “questão de honra” votar
a proposta de emenda constitucional
que estabelece “orçamento impositivo”,
obrigando o Poder Executivo a liberar as
emendas parlamentares sem depender de qualquer negociação. A proposta soa como música para os parlamentares
e Henrique Alves acha que a medida garantirá sua reeleição para o comando da Casa, em 2014.

Dupla dinâmica
Henrique Alves atua em dupla com o líder do PMDB, para
emparedar o governo com projetos como MP dos Portos e
“orçamento impositivo”.

Tudo dominado
Escolhida a dedo, a comissão que analisa a proposta de
“orçamento impositivo” fará um relatório simples, para
evitar demora na apreciação.

Pânico no governo
O Ministério do Planejamento quer impedir a votação do
“orçamento impositivo”, porque colocaria o governo nas
mãos do Congresso.

Tamo junto
O PDT fechou apoio prévio ao presidente da Embratur, Flávio Dino (PCdoB),
na disputa ao governo do Maranhão em
2014.

Petrobras pode perder R$ 7 bilhões
Um processo na Justiça Federal do Rio pode dar novo
prejuízo à Petrobras: a Transpetro é acusada de piratear a
patente de isolante térmico de dutos de transporte de óleo,
registrado por engenheiro de São Paulo em 2002, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A Petrobras pede
ao INPI a anulação da patente, alegando possível interrupção do fornecimento de petróleo por falta de manutenção.

No sufoco
Ao indeferir o recurso da Petrobras, a Justiça citou “vacilações do INPI em assuntos complexos” e a dificuldade de
anular patente de invenção.

Tudo se copia
O engenheiro paulista pede R$7 bilhões de indenização
pela suposta pirataria do dispositivo, segundo ele “tecnologia inédita no mundo”.

Passa a bola
De olho no espaço do PSB no governo,
Gilberto Kassab (PSD-SP) dá toda força
para Eduardo Campos (PE) disputar contra Dilma em 2014.

Comunistas no exterior
O PCdoB sofreu desfalque no Congresso. Estavam em
viagens oficiais Manuela D`Ávila (Paris), Jandira Feghali
(La Paz), Jô Moraes e Vanessa Grazziottin (Montevideo) e
Luciana Santos (EUA).

Produção limitada
Há dois cursos de medicina em Cuba, Elam e La Habana,
que formam 100 e 200 médicos por ano. Seriam neces-

sários vinte anos para formar os 6 mil profissionais que
supostamente seriam enviados para o Brasil.

Obituário
Morreu Themístocles Sampaio Pereira,
homem valente. Era deputado estadual
no Piauí, em junho de 1964, quando uma
corajosa atitude lhe custou o mandato: recusou-se a endossar a cassação de colegas,
ordenada pela ditadura. “Prefiro plantar batatas”, desdenhou.

Vai ficar mais difícil
O deputado Chico Vigilante, líder do PT na Câmara do DF,
apresentou projeto de lei prevendo consulta popular como
condição para ser concretizada a privatização de empresas
públicas no Distrito Federal.

Ingratidão
O DEM tem isolado a governadora Rosalba Ciarlini, cujos índices de rejeição
passam dos 70% no Rio Grande do Norte.
O presidente José Agripino (RN) reclama
que ela se esqueceu do partido depois de
eleita.

Caixinha de surpresas
A Caixa investiu mais de R$ 400 milhões em publicidade
em 2012. Se fossem mantidos os valores em 2013, cerca
de 20% será destinado a clubes de futebol. É mais do que
foi gasto com benefícios sociais.

Angu do caroço
Para Esperidião Amin (PP-SC), a MP dos
Portos está longe de resolver problemas do
setor no país: “O angu do caroço é a logística, não temos rodovias nem ferrovias para
transportar o que chega e sai dos portos”.

Mandou bem
Para o presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional, Flávio Pansieri, a indicação de Luis Roberto
Barroso para o STF, “além de coroar a trajetória de um dos
maiores constitucionalistas brasileiros, renova os votos da
Presidência da República com a democracia”.

Pensando bem...
... nem Freud explica o Complexo do Alemão de atirar na
UPP de Cabral...

Poder sem Pudor

O purgante e o efeito
Certa tarde, o
deputado Carlos
Lacerda estava
na tribuna da
Câmara,
mais
virulento do que
nunca. Com a
sua
metralhadora giratória,
disparava tiros
em todas as direções. Foi aparteado pela deputada Ivete
Vargas:
- Vossa Excelência é um grande purgante!
E Lacerda, vendo bem de onde lhe vinha o aparte:
- Se eu sou um grande purgante, Vossa Excelência é um
enorme efeito!

Intervalo: Política, futebol etc.
1- Aqui tem intervalo?
2- Animal de time só do Galo??
3- Arquirrival do homem é fofocá-lo???

1 - Um e outros ais – § Enquanto começávamos nova série, muitas coisas aconteciam na
política, no futebol et caterva,
et cetera, et coetera. E, também,
pensamos continuar essa série de
tríplices histórias (!) – TrHi-stórias!! –, mas, de 3 em 3, termos
um intervalo (!!!) para assuntos
do dia-a-dia, e, dia a dia, mesmo.
§ Comecemos com a política:
Ronaldo Coutinho Nogueira renunciou ao cargo de prefeito de Mutum/MG. Embora lamentável para os 7.007
votos (40,76%) – como confirma o site G1 –, e, para
outros mais, coisas mais lamentáveis aconteceram na
política nesse ínterim, nesse intervalo, deste “intervale”.
§ Este jornal, na sua edição de papel e na eletrônica, tem
tido o papel de mostrar tais problemas. E o grande problema da política é que parece que o período eleitoral
está aumentando, ou antecipando-se muito. E a política
eleitoreira é um dos “ais” que é preciso ser dito em alto
e bom som, pois política é para o bem da polis, cidade,
e, de todo o município e munícipes; e, não para político,
partido e coligações fazerem uso para si mesmos.
2 - Mutum e outros
animais – § O nome da
cidade que nasci, Mutum/MG, é-o de bela ave
com plumagem multicolor, embora a foto mostre só o preto e amarelo;
mas, há outros com outras cores, até por quê
há vários mutuns. § Mas, hoje, veremos sobre bichos,
não os, de sempre, do futebol – coelho, galo, raposa... –,
mas, os atualíssimos. Alertamos que brincadeira futebolístico-clubística, deve ser respeitosa, e, sem exagero...
– Portanto, permitam-me o que vem, a seguir. § Após a
queda do Corinthians Paulista, diante do copeiro argentino Boca Juniors, Manoel Silva, no site UOL, no dia seguinte (16/5/13), de manhã, brincou que Palmeiras perdeu com um FRANGO, São Paulo, com um GANSO, e
Corínthians, com um PATO; Alanka Tibúrcio, no ig dessa manhã de 16 do 5, exatamente às 8h23, completou:
“Semana passada deu GALO, anteontem deu FRANGO
e ontem PENAS [...]” . Quem está inteirado de times na
atualidade, sabe de que animais tratamos...
3 - Zunzunzum e outros antianimais – § Boatos, fofocas, mexericos,
blá-blá-blá & Cia. são cousas que o ser humano traz
em sua natureza. § Parece
antianimais (irracionais).
De quaisquer formas, fazem do ser humano animal racional menos racional ou quase irracional, e,
também, anti-racional. §
Quem tem amigo fofoqueiro, tem inimigo em potencial;
fofocar das pessoas é ser arquirrival, inimigo, mesmo
com máscara de amigo. Quem faz, assim, é antianimal
racional, fazendo coisas que não sabemos se animais irracionais fazem, que é fofocar, ou causar quaisquer zunzunzuns contra seus “próximos”; aliás, nem sabemos se
eles os fazem quanto-CONTRA outros animais.
1- Política: Mais que eleição!
2- Não para palavra de agressão!!!
3- E, para zunzunzum como ocasião!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós
em História Eclesiástica.

28 de maio / 2013

Diretoria da OAB Manhuaçu
visita juiz do Trabalho

Em forma de cortesia, a
Diretoria da 54ª Subseção da
OAB/MG visitou o juiz da
Vara do Trabalho de Manhuaçu, Hitler Eustásio Machado
Oliveira. O encontro ocorreu
na tarde de quinta-feira (23) e
foi pautada por assuntos institucionais.
Participaram da visita, o
vice-presidente, Fernando Cezar Miranda; o tesoureiro, Antônio de Carvalho da Silva; o
conselheiro seccional e membro da comissão de ensino
jurídico da OAB/MG, Fauze
Gazel Júnior; a presidente da
Comissão da Mulher Advogada, Terezinha Fani Sobreira da
Silva; o presidente da Comissão do Jovem Advogado, Matheus Satler Xavier da Gama e
a advogada trabalhista, Ângela
Maria de Lima.
De acordo com o presidente

da OAB Manhuaçu, Alex Barbosa de Matos, “essas visitas
são de extrema importância.
As instituições devem sempre
trocar experiências para auxiliar no desenvolvimento dos
profissionais”, ponderou o presidente, que agradeceu e parabenizou o magistrado pela
oportunidade do encontro.
Alex destacou que a comitiva da OAB de Manhuaçu foi
muito bem recepcionada pelo
magistrado e pelos servidores
da justiça do trabalho. “Entendemos que a harmonia entre
advogados e magistrados é
fundamental para o bom andamento da Justiça e precisamos de sinergia para enfrentarmos questões que desafiam
a atenção e dedicação de todos os operadores do Direito.
Essas visitas fazem parte do
trabalho desenvolvido pela

atual diretoria da OAB de Manhuaçu que irá se reunir com
outros juízes”, ressaltou.
O presidente da OAB Manhuaçu lembrou ainda que
“não há hierarquia, nem subordinação entre advogados,
magistrados e promotores de
justiça, devendo todos tratar-se de forma urbana e respei-

tosa, reciprocamente, nos termos do art. 6º, da Lei Federal
8.906/94”, frisou.
O juiz do Trabalho, Hitler
Eustásio Machado Oliveira,
agradeceu a visita e reiterou a
importância da aproximação
entre Poder Judiciário e advogados na consolidação da
Justiça.

acesse: www.jm1.com.br
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Amor sólido

É comum ouvirmos a citação do belíssimo texto
do capítulo 13 da primeira carta aos coríntios em
cerimônias de casamento. Todavia, esse texto foi
originalmente endereçado a uma igreja. Por isso,
podemos dizer que esse escrito paulino carrega a
referência sobre a necessidade de caminharmos
amorosamente em qualquer tipo de relacionamento. Segundo o apóstolo, o caminho do amor é
“sobremaneira excelente.” (I Co 12. 31)
Contudo, esse caminho parece ter sido esquecido pelo ser humano contemporâneo. Vivemos
em um mundo “capitalcêntrico” que nos julga
num piscar de olhos pelo que temos e não pelo
que somos. Afinal, a engrenagem de ouro que
faz a sociedade funcionar é o consumo. Todos
os anos somos convencidos de que o celular que
possuímos já não serve, de que nossas roupas já
estão fora de moda, de que nosso computador
está obsoleto, e de que para fazer a engrenagem
girar devemos consumir ainda mais. Entretanto,
um grande problema causado por esse “modus
vivendi” é que esse tipo de lógica migra para
nossas relações e gera o que o sociólogo Zygmunt Bauman chamou de amor líquido. As pessoas vivem relacionamentos sem solidez e que
não perduram pelo fato de, mesmo sem saber,
estarem consumindo o outro.
Se quisermos fugir dessa liquidez, devemos
relembrar as orientações de Paulo sobre o amor.
Para ele “o amor não busca os próprios interesses”, “tudo crê, tudo espera e tudo suporta”.
Por isso, o outro não é consumível e descartável, mas imprescindível. Como escreveu Erich
Fromm em A arte de amar: “O amor imaturo diz:
eu te amo porque preciso de ti. O amor maduro
diz: preciso de ti porque eu te amo.” Ou seja,
nunca construiremos relações consistentes e maduras se ao primeiro sinal de insatisfação com o
outro simplesmente o descartarmos.
Portanto, que “emanemo-nos amor”, como diz
uma canção popular e percebamos a importância
de construir relacionamentos sólidos e profundos que perdurarão para a eternidade como nosso maior legado.
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Câmara ingressa na Justiça com ação contra a Prefeitura
MANHUAÇU
(MG)
- Com pronunciamentos
diversos e extensa pauta, a
Câmara Municipal de Manhuaçu realizou sessão ordinária, na manhã de quinta-feira, 16. Sob a presidência
de Maurício de Oliveira Júnior, a sessão legislativa mais
uma vez contou com expressiva participação de cidadãos. Entre os presentes,
o Presidente da Câmara de
Santana do Manhuaçu, Ivan
Picada, e membros do Conselho Municipal de Educação.
Uma questão enfatizada
pelo presidente foi quanto
a necessidade da Câmara
em acionar a Justiça contra
a Prefeitura, em duas ações
distintas, em razão da não
resposta aos requerimentos
e comunicações diversas feitas pelos vereadores. “Desde
o início desta Legislatura,
enviamos ao prefeito municipal ofícios pedindo informações para que a gente
possa fiscalizar. Infelizmente, o chefe do executivo optou por não responder. Foram enviados mais de uma
dezena de requerimentos
e ofícios e foram pouquíssimas as respostas. Eu, por
exemplo, sei de apenas duas
respostas enviadas. A atitude cabível diante da omissão
e ausência de respostas é a
propositura de uma Ação
no Poder Judiciário para que
a Justiça determine o envio
de documentos, ou seja, a
cumprir a Lei Orgânica, que
determina que os requerimentos devem ser respondidos em quinze dias. Esses
prazos acabaram e nada de
resposta”.
Segundo Maurício Júnior,
houve solicitações aos vereadores que têm mais contato
com o prefeito. “Tentamos
o diálogo. Muitas vezes pedi
ao vice-presidente, Anizio
Gonçalves, e ao líder do governo para que solicitassem
ao prefeito que nos respondesse. Diversas vezes eu pedi
isso e não houve resposta.
Não havia outro caminho,
senão o ajuizamento das
competentes ações”, afirmou
Maurício Júnior.
Sobre a comunicação do
ajuizamento das ações para
cobrar o Executivo documentos, o cidadão José Gouveia, Presidente da Associação de moradores do centro,
disse “estar estarrecido sobre

Presidente da Câmara de Manhuaçu
Maurício de Oliveira Júnior

a necessidade de a Câmara ter
que ajuizar uma ação para ver
respondidos requerimentos e
fornecidos documentos que
são públicos”.
Maurício Júnior mencionou também o atraso por
parte do Executivo Municipal
em enviar o Projeto da LDO
(Lei de Diretrizes Orçamentárias), dificultando, mais
uma vez, o trabalho de análise dos vereadores. “O envio se
deu somente após a cobrança
feita na sessão passada.”
IRREGULARIDADES
O Vereador Juninho Linhares, presidente da Comissão Especial criada pelo
Presidente Maurício Júnior
para investigar possíveis irregularidades em contratos,
informou ao plenário que
já encontrou irregularidades por parte da Prefeitura
e manifestou que é preciso
que o Prefeito responda aos
requerimentos e apresente os
documentos solicitados para
que possa fazer a conclusão
das investigações e corroborou a fala do Presidente:
“Pedimos ao Poder Judiciário que nos ajude. O prefeito
precisa nos informar sobre
documentos que exigimos,
mas ainda não chegaram em
nossas mãos. Isso está nos
atrapalhando a fiscalizar”, relatou o vereador.
O Vereador Fernando
Lacerda pontuou que “é
um total descaso por parte de ´Dom Heringer´ para
com todos nós. Ele está engolindo tudo e todos para
conseguir seus objetivos. A
comissão ainda não tem o
relatório final só porque o
prefeito não nos repassou os
documentos que pedimos.
Precisamos judicializar o

pedido. Estamos aguardando o Poder Judiciário para
que o juiz obrigue o prefeito
a nos encaminhar os documentos que pedimos.”
Diante de tais manifestações o Vereador Paulo
Altino também teceu suas
críticas em relação ausência
de respostas e omissões do
Prefeito e criticou a inércia
do atual governo.

José Gouvea da Associação de Moradores do Centro, Abla Slaibi Pereira do Conselho
de Educação de Manhuaçu e o Diretor de Esportes Vitor Rocha

DEBATES
Membros do Conselho
Municipal de Educação
abriram as atividades do
dia, após a oração inicial,
com os pronunciamentos
da Ex-presidente da entidade, Abla Slaibi Pereira, a
nova presidente Zandra de
Fátima, e do Secretário do
Conselho, Eduardo Satil.
Houve apresentação de balanços das ações desenvolvidas e explanação sobre o
funcionamento da entidade.
VEÍCULOS PESADOS
NO CENTRO
José Gouveia Teixeira
Júnior, Presidente da Associação de Moradores do
Centro, se pronunciou,
alertando para o cumprimento da Lei Municipal
que trata da regulamentação do trânsito de veículos pesados nas ruas de
Manhuaçu. José Gouveia
chamou a atenção para situação da Rua Monsenhor
Gonzalez, onde a movimentação intensa de caminhões em área de carga
e descarga de supermercado tem trazido inúmeros
transtornos para motoristas, pedestres e moradores
do local. O Presidente da
associação solicitou ainda

Ronaldo Martinho e os esportistas que participaram dos Jogos de Minas

a realização de audiência
pública sobre o trânsito no
centro, envolvendo inclusive a presença da direção do
referido supermercado.

res fizeram suas indagações,
sendo devidamente respondidos.

COBRANÇAS
NO ESPORTE

Após as considerações
dos vereadores, durante a
palavra franca, o Presidente Maurício Júnior elogiou
a Congresso da ABRACAM (Ass. Brasileira das
Câmaras Municipais), em
especial as palestras de Dr.
Rômulo César e do Senador
Ronaldo Caiado.

Previamente inscrito, o
cidadão Ronaldo Martinho da Silva apresentou
relato sobre descasos da
Prefeitura e do Departamento de Esportes com relação aos atletas manhuaçuenses que participaram
da 1ª etapa do JIMI, ocorrida em e Cataguases, no
início deste mês. Os atletas
desta modalidade acompanharam Martinho em seu
pronunciamento.
Em seguida, o Diretor
Municipal de Esporte, Vitor
Rocha, solicitou uso da palavra, apresentando esclarecimentos sobre o setor. Na
oportunidade, os vereado-

ABRACAM

PROJETOS NA PAUTA
Aprovado nesta sessão
legislativa, o Projeto de Lei
nº 034/2013, de autoria do
Vereador Fernando Gonçalves Lacerda (Fernando do
Fórum), que trata da normatização das publicações dos
atos administrativos municipais e dá outras providências.
Também foi dada ciência

ao Plenário de outros cinco
Projetos de Lei e dois Projetos de Resolução foram aprovados na reunião:
*Medalha ao 11º BPM - nº
015/2013 – Autores: Maurício de Oliveira Júnior e
Anízio Gonçalves de Souza Concede a Medalha de Mérito Legislativo ao 11º Batalhão
de Polícia Militar de Minas
Gerais;
*ABRACAM - nº 016/2013
- Maurício de Oliveira Júnior
– “Dispõe Sobre a filiação da
Câmara de Manhuaçu à Associação Brasileira de Câmaras Municipais”.
Ainda foi aprovada uma
moção de autoria do vereador João Gonçalves Linhares Júnior - Moção de
Pêsames 030/2013 - Pelo
falecimento de cinco moradores de Manhuaçu em
trágico acidente, ocorrido
no dia 12 pp., na BR-262,
no local conhecido como
Serra do Macuco.
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Câmara debate situação do Esporte e
Trânsito de Veículos Pesados no centro

No plenário, vereadores debateram temas como trânsito e esporte

C

om pronunciamentos
diversos e extensa
pauta, a Câmara Municipal de Manhuaçu realizou sessão ordinária, na manhã desta quinta-feira, 16.
Sob a presidência de Maurício de Oliveira Júnior, a
sessão legislativa mais uma
vez contou com expressiva
participação de cidadãos.
Entre os presentes, o Presidente da Câmara de Santana
do Manhuaçu, Ivan Picada,
e membros do Conselho
Municipal de Educação.
Educação
Membros do Conselho
Municipal de Educação
abriram as atividades do
dia, após a oração inicial,
com os pronunciamentos
da Ex-presidente da entidade, Abla Slaibi Pereira, a
nova presidente Zandra de
Fátima, e do Secretário do
Conselho, Eduardo Satil.
Houve apresentação de balanços das ações desenvolvidas e explanação sobre o
funcionamento da entidade.
Trânsito de
veículos pesados
José Gouveia Teixeira
Júnior, Presidente da Ass.
de Moradores do Centro,
se pronunciou, alertando
para o cumprimento da Lei
Municipal nº 082/2012, que
trata da regulamentação do
trânsito de veículos pesados
nas ruas de Manhuaçu. José
Gouveia chamou a atenção
para situação da Rua Monsenhor Gonzalez, onde a
movimentação intensa de
caminhões em área de carga e descarga de supermercado tem trazido inúmeros
transtornos para motoristas, pedestres e moradores
do local. O Presidente da
associação solicitou ainda

a realização de audiência
pública sobre o trânsito no
centro, envolvendo inclusive a presença da direção do
referido supermercado.
Cidadão cobra
atenção ao
esporte
Previamente inscrito, o
cidadão Ronaldo Martinho
da Silva apresentou relato
sobre descasos da Prefeitura e do Departamento de
Esportes com relação aos
atletas manhuaçuenses que
participaram da 1ª etapa do
JIMI, ocorrida em e Cataguases, no início deste mês.
Os atletas desta modalidade
acompanharam Martinho
em seu pronunciamento.
Em seguida, o Diretor
Municipal de Esporte, Vitor Rocha, solicitou uso da
palavra, apresentando esclarecimentos sobre o setor.
Na oportunidade, os vereadores fizeram suas indagações, sendo devidamente
respondidos pelo Diretor.
Palavra do
Presidente
Após as considerações
dos vereadores, durante a
palavra franca, o Presidente
Maurício Júnior elogiou a
Congresso da ABRACAM
(Ass. Brasileira das Câmaras Municipais), em especial
as palestras de Dr. Rômulo
César e do Senador Ronaldo
Caiado.
Maurício Júnior mencionou também o atraso por
parte do Executivo Municipal em enviar o Projeto da
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), dificultando,
mais uma vez, o trabalho de
análise dos vereadores.
Outra questão enfatizada
pelo Presidente foi quanto ao
posicionamento da Câmara

em acionar a Justiça contra
a Prefeitura, em duas Ações
distintas, em razão da não
resposta aos Requerimentos
e comunicações diversas feitas pelos vereadores.
Projetos em pauta
Aprovado nesta sessão legislativa, o Projeto de Lei nº
034/2013, de autoria do Vereador Fernando Gonçalves
Lacerda (Fernando do Fórum), que trata da normatização das publicações dos atos
administrativos municipais e
dá outras providências.
Também foi dada ciência
ao Plenário de outros cinco
Projetos de Lei. São eles:
*n° 014/2013 – Autor:
Rogério Filgueiras Gomes
(Rogerinho) – “Dispõe sobre denominações de ruas
no B. Pouso Alegre e contém outras providências”;
*n° 033/2013 – Autor:
Paulo César Altino – “Dispõe sobre denominação
de Rua dos Eucaliptos, o
logradouro que faz divisa
entre as Ruas Terezinha de
Barros e Américo Fernandes, no B. Santana, e contém outras providências”;
*n° 035/2013 – Autor:
Maurício de Oliveira Júnior
– “Inclui obrigatoriamente no currículo escolar das
escolas da rede municipal
de ensino matéria sobre a
História de Manhuaçu e dá
outras providências”;
*n° 037/2013 - Autor:
Maurício de Oliveira Júnior
– “Institui o “Programa de
Resgate de Valores Morais,
Culturais, Sociais e Éticos”
em âmbito municipal e dá
outras providências”.
*n° 036/2013 – Autor:
Executivo Municipal –
“Dispõe sobre as Diretrizes
para a elaboração da Lei
Orçamentária do Município
de Manhuaçu para o exercí-

cio de 2014 e dá outras providências”.
Projetos de Resolução
Dois Projetos de Resolução
foram aprovados na reunião:
*Medalha ao 11º BPM - nº
015/2013 – Autores: Maurício de Oliveira Júnior e
Anízio Gonçalves de Souza Concede a Medalha de Méri-

to Legislativo ao 11º Batalhão
de Polícia Militar de Minas
Gerais;
*ABRACAM
nº
016/2013 - Maurício de Oliveira Júnior – “Dispõe Sobre
a filiação da Câmara de Manhuaçu à Associação Brasileira de Câmaras Municipais”.
Moção

*Autor João Gonçalves
Linhares Júnior - Moção de
Pêsames 030/2013 - Pelo falecimento de cinco moradores
de Manhuaçu em trágico acidente, ocorrido no dia 12 pp.,
na BR-262, no local conhecido como Serra do Macuco.
(Assessoria
de Comunicação)
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Coordenador estadual de
culturas visita a Uregi Manhuaçu
Entre os dias 14 e 16 de maio, o coordenador Estadual de Culturas, Wilson Rosa,
esteve na unidade regional de Manhuaçu.
O objetivo foi visitar as cinco unidades
demonstrativas de feijão, cujas sementes
básicas foram fornecidas pela Embrapa. As
unidades instaladas e visitadas foram em
Lajinha, Manhuaçu, Reduto, São José do
Mantimento e duas em Manhumirim.
As sementes básicas plantadas foram
dos cultivares: BRS Realce: a cultivar pertence ao grupo comercial rajado, com ciclo
de 67 dias. É resistente à mancha angular
e antracnose e moderadamente resistente
aàferrugem e à oídio. Além da produtividade média de grãos de 2.128 Kg/ha, possui
ainda excelente qualidade culinária.
BRS Notável: a cultivar de feijão do grupo carioca tem ciclo semiprecoce, potencial
produtivo de 4.470 Kg/ha, estabilidade de
produção e arquitetura semiereta – adaptado para a colheita mecânica. Apresenta alta
resistência à Antracnose, ao Crestamento
Bacteriano Comum e à Murcha de Curtobacterium e de Fusarium.
BRS Ametista: a cultivar do grupo carioca, tem ciclo normal (85 a 95 dias) e
potencial produtivo de 4.265 Kg/ha. È resistente a Antracnose, Murcha Angular e
ao Fusarium. Seus grãos são maiores que
a cultivar Pérola.
BRS Pérola: também do grupo carioca
possui ciclo normal e porte semiprostrado, seu potencial produtivo é de 3.900 Kg/
ha. Tem resistência ao Mosaico Comum e
intermediária, Mancha Angular e ao Fusarium.

Está aberta a temporada simultânea
de dengue e gripe no País

BRS Estilo: é uma cultivar com tipo
de grão comercial carioca, ciclo normal.
Apresenta uma arquitetura de planta ereta,
alto potencial produtivo. Além da resistência ao acamamento e a oito patotipos (tipos
de doenças) do fungo causador de antracnose e ao Mosaico-Comum.
O foco principal da visita foi de mostrar
aos produtores as novas cultivares de feijão e de distribuição do material entre os
mesmos. Por ser uma semente básica, ela
poderá ser cultivada como semente certificada por até 4 anos, sem perda do seu
poder genético, ou seja, as UDs nada mais
são do que campos de sementes.
Os interessados em obter estas sementes poderão entrar em contato com os produtores através dos escritórios locais da
Emater, ou adquirindo-as pelo Sistema de
Trocas de Sementes. A finalidade é distribuir estes cultivares entre os produtores da
região.

Mais de três mil títulos
cancelados em Manhuaçu

A Justiça Eleitoral divulgou o relatório
dos títulos eleitorais que foram cancelados depois das eleições de 2012. Foram
invalidados os documentos das pessoas
que deixaram de votar e justificar a ausência durante as três últimas eleições.
De acordo com os dados divulgados
pelo cartório eleitoral de Manhuaçu,
o município teve 3.201 títulos de eleitor cancelados e 276 títulos *suspensos.
Ainda de acordo com a Justiça Eleitoral,
a 167ª Zona/MG, a qual se encontra Manhuaçu teve um total de 5.609 títulos cancelados e 396 títulos *suspensos.
Foram divulgados também os números
de cada cidade pertencentes à 167ª Zona.
Segundo os dados transmitidos pelo cartório eleitoral, na cidade de Luisburgo
foram cancelados 231 títulos com 14 suspensos, Reduto teve 334 títulos cancelados e 21 suspensos, Santana do Manhuaçu
teve 408 títulos cancelados e 22 suspensos, São João do Manhuaçu teve 404 títulos cancelados e 26 suspensos e Simonésia teve 1.031 títulos cancelados e 37
suspensos.
O cartório eleitoral informou também
o número de eleitores aptos a votarem nas
cidades pertencentes à 167ª Zona, sendo
Manhuaçu (53.744), Luisburgo (5.173),
Reduto (5.466), Santana do Manhuaçu
(6.906), São João do Manhuaçu (7.615) e
Simonésia (14.711). Ao todo, 167ª Zona
Eleitoral tem o total de 93.615 eleitores
aptos a votarem nas próximas eleições,
que ocorrem em 2014.
1,3 milhões de títulos cancelados no
Brasil - No país um milhão e trezentos mil
eleitores não regularizaram as pendências
com a Justiça Eleitoral até o dia 25 de abril

e tiveram o título de eleitor cancelado.
Estas pessoas que não votaram nem
justificaram a ausência nas três últimas
eleições, não poderão votar nas próximas
eleições ou tirar documentos, como passaporte e carteira de identidade.
O eleitor que teve o documento cancelado deve procurar o cartório eleitoral.
*Titulos suspensos, são aqueles títulos
eleitorais, de acordo com o cartório, os
títulos de pessoas com incapacidade civil
absoluta, idosos com problemas de saúde
que impeçam a locomoção e condenados
judicialmente.

Já entramos na fase de transição entre o período de chuvas para uma temporada mais seca.
Estas condições atmosféricas são ideais para a
circulação de duas doenças muito incidentes no
País.
Bem nesta época, o mosquito da dengue ainda
está em plena atividade e o vírus da gripe começa
a circular de forma mais intensa.
Entre uma picada de inseto e um espirro, especialistas esclarecem que os sintomas das duas
doenças são parecidos, mas se manifestam de
maneiras diferentes. Por isso, exigem tratamentos distintos.
O início: O diretor do departamento de infectologia do Hospital Heliópolis (SP), Juvêncio
Furtado, explica que gripe e dengue são mais parecidas no primeiro dia dos sintomas.
“As duas doenças começam com febre e dor
no corpo, mas, algumas horas depois ou no dia
seguinte, elas se diferenciam”, afirma.
“A gripe vai apresentar sinais respiratórios,
como tosse com secreção clara, corrimento nasal,
olhos avermelhados e face inchada. A dengue vai
dar dor no fundo dos olhos, dor de cabeça intensa
e dor nos ossos”, completa.
“É ideal que o paciente seja atendido por um
médico e passe por uma diferenciação, para saber
se é gripe ou dengue”, afirma o infectologista.
Furtado orienta que os pacientes evitem a automedicação com ácido acetilsalicílico até passarem pelo especialista, que definirá o diagnóstico.
“Caso tenha febre no período da espera pela
consulta, o paciente pode usar dipirona ou paracetamol. Dependendo da gravidade da gripe, serão aconselhados outros tipos de medicamentos”,
orienta Furtado.
“Já no diagnóstico de dengue, o paciente deverá ficar em repouso, tomar muito líquido, controlar a febre com antitérmicos.”
O contágio: O clínico geral e infectologista
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp),
Paulo Olzon, explica que agripe e a dengue evoluem de maneiras diferentes porque o contágio
das duas doenças também é distinto.
“O vírus da gripe entra via sistema respiratório
pelo contato do vírus com a boca ou o nariz. Por
isso, causa sintomas locais como coriza e dor de
garganta”, diz Olzon.
“Em seguida, ele se espalha pela corrente sanguínea, atacando músculos e outras células, os
pulmões e até mesmo o aparelho digestivo”.
Já a dengue é transmitida pela picada do mosquito vetor Aedes aegypti. Com isso, o vírus cai
direto na corrente sanguínea e se espalha pelo
corpo.

“A dengue também atinge vários grupos musculares, podendo até provocar uma inflamação
no fígado e no sistema nervoso central, embora
sejam eventos raros. Não há transmissão de pessoa para pessoa”, acrescenta o médico.
Para Olzon, uma boa alimentação, bom sono
e controle do estresse ajudam a melhorar o sistema imunológico, responsável pela defesa do
organismo.
“Muitas pessoas que têm um sistema imunológico forte não desenvolvem a doença mesmo
quando picadas pelo mosquito.”
Outra diferença entre gripe e dengue é a vacina. Para a primeira, já existem doses protetoras.
Já para a segunda, a imunização ainda está em
fase de testes, não disponível ao público.
Idosos, crianças de 6 meses a 2 anos, gestantes e mulheres no período pós-parto e portadores de doenças crônicas podem tomar a vacina
contra a gripe, de graça, em qualquer posto de
saúde.
A campanha de vacinação em massa, promovida pelo Ministério da Saúde, vai até 10 de maio.
“A gripe comum é muito ruim para idosos,
por causa do comprometimento respiratório.
Isso pode servir de porta para bactérias e para
o desenvolvimento de uma pneumonia”, alerta
Olzon.
As pessoas que não estão no grupo prioritário
para receber as doses gratuitas contra a gripe podem recorrer à vacinação em clínicas particulares,
orienta Furtado, que é ex-presidente da Sociedade
Brasileira de Infectologia. Nestes locais, segundo
levantou o iG Saúde , o valor da vacina varia entre
R$ 68 e R$ 90. Veja a seguir as dias que os especialistas dão para evitar a gripe e a dengue.
Gripe
- Lavar as mãos com frequência e não levar a
mão à boca ou ao nariz após tocar em objetos em
ambientes públicos
- Dormir bem e manter uma boa alimentação
para reforçar o sistema imunológico
- Tomar a vacina contra a gripe anualmente
Dengue
- Evitar os focos de proliferação do mosquito
causador da doença, como eliminar águas paradas em potes, frascos, pneus, etc.
- Usar repelente de insetos, mosquiteiros e repelentes eletrônicos
- Manter uma boa alimentação para elevar a
imunidade

DOCINHO DE AMENDOIM COM AVEIA
Ingredientes
1 xícara (chá) de amendoim torrado e sem pele
1 xícara (chá) de aveia em flocos
1 clara
2 colheres (sopa) mel ou glucose de milho
1 xícara (chá) de açúcar
Açúcar cristal para decorar
Modo de preparo: Passe o amendoim junto com
o açúcar no liquidificador; em uma vasilha misture
tudo com as mãos até virar uma massa; espalhe em
uma forma untada, corte em cubinhos e passe no
açúcar cristal.
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Um tempo a mais

No parque, uma mulher sentou-se ao lado de um homem em um banco, perto do playground.
Aquele, logo ali, é meu filho disse ela, apontando para
um pequeno menino usando um suéter vermelho e que
deslizava no escorregador.
Um bonito garoto respondeu o homem, e completou:
aquela, usando vestido branco, pedalando sua bicicleta,
é minha filha.
Então, olhando o relógio, o homem chamou a menina.
Filha, o que você acha de irmos?
A garota suplicou: mais 5 minutos, pai. Por favor. Só
mais 5 minutos. O homem concordou e melissa continuou pedalando sua bicicleta, para alegria de seu coração. Os minutos se passaram e o pai levantou-se novamente e falou para a filha: hora de ir agora?
Outra vez ela pediu: mais cinco minutos, papai. Só
mais cinco minutos. O homem disse: está certo!
O senhor certamente é um pai muito paciente! Falou
a mulher. O homem, com um sorriso um tanto melancólico, falou: o meu filho mais velho foi morto por um
motorista bêbado no ano passado, quando pedalava sua
bicicleta perto daqui. Eu nunca passei muito tempo com
ele e agora eu daria qualquer coisa por apenas mais cinco minutos com meu filho.
Eu me prometi não cometer o mesmo erro com a irmã
dele. Ela acha que tem mais cinco minutos para andar
de bicicleta. Mas, na verdade, eu é que tenho mais cinco
minutos para vê-la brincar.
Com a agitação da vida moderna nem sempre nos damos conta da importância de dedicar um pouco mais de
tempo para nossos amores.
Sob o império do relógio, estamos sempre apressados,
atrasados, atropelados e atropelando os passos despreocupados dos pequerruchos.
Tanto isso é uma realidade, que encontramos muitas
crianças contaminadas pelas neuroses dos pais.
Num período de tempo em que a criança deveria andar
devagar, observar o mundo ao seu redor, esse mundo totalmente novo para ela, muitas já são vítimas da correria
desenfreada que os pais lhes impõem.
A criança entra numa roda viva em que não tem tempo
de brincar, de conversar com um amiguinho, de observar
despreocupadamente uma vitrine, uma cena da natureza,
pois é arrastada pelas mãos nervosas de pais que estão
sempre correndo, sempre em busca de um tempo que já
se foi. Você que é mãe ou pai, faça uma pequena pausa
no seu dia, repense suas atividades, estabeleça prioridades e considere a importância de 5 minutos a mais
de atenção aos filhos. Sejam eles crianças, adolescentes,
jovens ou adultos. Dia desses, uma mãe nos disse que
seu filho é uma pérola preciosa de valor incalculável. E
falou isto com o coração cheio de ternura. O filho tem
quase 30 anos, mas a mãe o conhece muito bem e sabe
o valor que ele tem.
Certamente ela o acompanha desde o ventre, dando-lhe atenção e carinho sem se preocupar com o relógio,
embora não negligenciando com suas obrigações.
Hoje em dia, muitos pais só sabem enumerar os defeitos dos filhos, porque não têm tempo de conhecer suas
virtudes, nem de apreciá-las.
O que ressalta é sempre o fato de estarem atrasados
para levantar, para se deitar, para ir à escola ou ir para o
curso disto ou daquilo.
O tempo passa breve e um dia os filhos crescem, se
casam, ou viajam para a pátria espiritual. E deixam, nos
pais descuidados, uma enorme sensação de vazio, por
não ter percebido que os minutos se transformaram em
anos.
Por todas essas razões, pare um pouco e se pergunte:
quais são as minhas prioridades?
E pense na possibilidade de dar a alguém que você
ama mais cinco minutos de seu tempo, ainda hoje!
***
O rio das horas, corre, levando em suas vibrações-tempo as oportunidades perdidas.
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Competições do JEMG
movimentou Manhuaçu

Há cerca de dois meses o
Departamento de Esportes
de Manhuaçu vem planejando juntamente com a 20ª Superintendência Regional de
Ensino os Jogos Escolares
de Minas Gerais, mais conhecidos como JEMG. Estes
jogos são tradicionais em
toda Minas Gerais e a cada
ano estão mais competitivos
e com mais alunos/atletas.
Apesar de todas as dificuldades que poderiam ser
enfrentadas, o diretor de Esporte de Manhuaçu, Victor
Carneiro Rocha e o Prefeito
Nailton Heringer cumpriram
o projeto de sediamento dos
jogos e conseguiram trazer
este grande evento esportivo
para o município em 2013.
Desde terça-feira, 21, os
atletas estão em Manhuaçu,
são cerca de 1200, representando quinze municípios de
toda região. No poliesportivo Osvaldo Sad, Colégio
Tiradentes, Sesi, AABB e
Escola do Futuro estão recebendo os jogos e todos, com
muita torcida e animação.
CERIMÔNIA
DE
ABERTURA: A cerimônia
de abertura que é obrigatória, aconteceu no noite de
terça-feira, 21 no Poliesportivo Osvaldo Sad, que ficou
completamente lotado. O
protocolo oficial da cerimônia foi seguido, porém esta,
foi muito diferente de todas
que já ocorreram nos últimos
anos. A Prefeitura de Manhuaçu pensando em fazer
algo inédito, trouxe além de
belíssimos espetáculos com
artistas da Escola Nacional
do Circo, do Rio de Janeiro, fez também um show de
luzes que encantou todos os
presentes.
Autoridades de toda região, entre prefeitos, vereadores e secretários municipais estiveram no local
prestigiando os alunos que
durante uma semana são tratados como as estrelas dos

Artistas da Escola Nacional do Circo fizeram belíssimas apresentações e deixaram
todos apreensivos e maravilhados.

Jogos. O Prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer,
em seu discurso, fez questão
de lembrar, que todo o trabalho e empenho para fazer
estes jogos acontecerem são
para os atletas e que não poderia ser diferente do que estava acontecendo.
MANHUAÇU NA DISPUTA: As equipes de Manhuaçu estão disputando o
título em todas as modalidades destes jogos. Em praticamente todas as partidas o
time da casa venceu o adversário. Algumas partidas tiveram resultados históricos,
por exemplo no Handebol
Masculino, onde Manhuaçu
fez 25 a 0 na equipe de Luisburgo e este mesmo confronto aconteceu no Futsal
Masculino, que terminou em
10 a 1 para a equipe manhuaçuense.
RESULTADOS
DOS
JOGOS: Os horários dos
jogos estão disponíveis no
site http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/etapa/sre-manhuacu/.
Por Arthur Rocha

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer, em seu discurso,
enfatizou que durante seu mandato, a cidade viverá
momentos históricos no esporte.

10

28 de maio / 2013

acesse: www.jm1.com.br

Reforço no policiamento
do distrito de Realeza

O antigo Destacamento da
Polícia Militar de Realeza,
distrito de Manhuaçu, será
reativado e passará a Pelotão. O anúncio foi feito pelo
comandante do 11° Batalhão
PM, tenente-coronel Santiago.
O objetivo, segundo o comando, é dar tranquilidade
à população com o aumento
do efetivo e reforço do policiamento nos distritos.
O Pelotão esteve ativado
até meados de 2008, quando foi rebaixado a Destacamento. Porém, com o
aumento da criminalidade
em Realeza e demais distritos, o comando do 11°
BPM sentiu a necessidade
de reforçar o policiamento.
Apesar da iniciativa agradar
a população do distrito, o
comandante Santiago afirma
que há algumas dificuldades
que devem ser solucionadas. “Contamos com baixo
efetivo e poucas viaturas,
mas percebemos que há uma
necessidade em atuação dos
militares naquela localidade. Por isso, devemos nos
reajustar e readequar a essa
nova realidade”, comentou.
Quando ainda era destacamento, a unidade contava
com um sargento e três cabos para fazer todo o policiamento de Realeza e demais
distritos
circunvizinhos.
Hoje serão 12 policiais no
total. “E eles terão reforço
de viaturas quatro rodas e as
duas rodas que não estavam
sendo utilizadas passarão
por reformas para também
atender à demanda da população”, informou Santiago.
O comandante da 72ª
Companhia de Manhuaçu,
capitão Schuab, informa que
para tornar o destacamento
em Pelotão e reativar a unidade, a Polícia Militar realizou estudos nos distritos,
houve aumento significativo
em demandas ligadas à Segurança Pública. “Daí a necessidade de aumentar o efe-

Anúncio foi feito pelo comandante do 11° BPM, tenente-coronel Santiago, durante coletiva na tarde de ontem. Tenente
Gonçalves (ao fundo) estará a frente do Pelotão de Realeza

Tenente Gonçalves, tenente-coronel Santiago
e capitão Schuab

tivo da PM naquela região.
O comandante do 11° BPM
já acenava positivamente
para isso há algum tempo e
hoje isso se torna realidade.
Será mais um reforço para a
Companhia de Manhuaçu,
já que o Pelotão de Realeza
será responsável pelo policiamento em distritos como
São Pedro do Avaí, Vilanova e Dom Correa”, afirmou
Schuab.
COMANDANTE PM
EM REALEZA
O comandante do Pelotão
será o tenente Gonçalves
que já havia sido comandante da unidade, quando
ainda era subtenente. Foi
elogiado tanto pelo coman-

dante do 11° BPM, quando
pelo comandante do policiamento de Manhuaçu.
Em entrevista, Gonçalves agradeceu a confiança
dos comandantes e disse
que o conhecimento prévio
da comunidade rural pode
ajudar nos trabalhos da Polícia Militar. “Aproveito,
inclusive, para anunciar que
vamos fortalecer o trabalho
da Patrulha Rural. Vamos
direcionar os trabalhos ao
rádiopatrulhamento rural,
ou seja, será oferecido o
mesmo serviço prestado na
zona urbana à zona rural”,
explicou Gonçalves.
A Polícia Militar também
vai iniciar Operação Nova
Safra. O objetivo é dar suporte ao produtor rural.

Não te cales, Joaquinzão

Luiz Inácio Lula da Silva
é como seu time de coração: ou é demasiadamente
amado ou odiado. Exagero
é um erro proporcional de
qualquer lado. Como todo
mundo, seus acertos deveriam ser reconhecidos,
enaltecidos e apoiados, e
seus erros reprovados e
apenados, quando necessários. Mas um dos seus
acertos foi a alardeada escolha de um negro para a
Suprema Corte de Justiça desse país, o que nunca tinha
ocorrido antes na sua história. Pena que foi um caso
isolado e que tenha sido colocada como um gesto de
benevolência.
Joaquim Barbosa sempre fez jus a sua indicação.
Primeiro, não reforça gratidão por ter sido um negro
escolhido ministro; ao contrário, se posiciona como
um conhecedor profundo da judicatura e das suas atribuições. Mas não é pelo conhecimento jurídico e pela
sua cultura incontestáveis que ele se destaca. É acima
de tudo pela coragem como vem apontando e tentando
combater as mazelas do Poder Judiciário e dos demais
Poderes.
Numa palestra recente no Instituto de Educação Superior de Brasília, ele disse que os partidos políticos
são de mentirinha, que as pessoas não se identificam
com eles e que o Congresso Nacional é ineficiente e totalmente dominado pelo Executivo. Não é de hoje que
nada disso é novidade para ninguém. A recente aprovação da Medida Provisória dos Portos mostra que o Congresso se tornou um órgão chancelador do que interessa
ao Planalto, com a contraproposta de emendas aprovadas, cuja aplicação deveriam ser melhor acompanhadas
pelos órgãos de fiscalização.
Quanto à falta de identidade das pessoas é de uma
obviedade ululante. Ninguém sabe para que serve um
partido, a não ser indicar seus “proprietários” a cargos
eletivos. Muitos integrantes nem sequer sabem que estão filiados. Nenhuma agremiação tem qualquer atividade fática, nem difunde suas ideologias, uma vez que
estas definitivamente não existem. A indicação do vice-governador da oposição como ministro da situação
aponta o tamanho do comprometimento ideológico
predominante, tanto da oposição quanto do governo.
Houve reações veementes no sentido de que essas
manifestações não contribuem para a democracia; outras apontando que o ilustre ministro não está à altura
do cargo. Ora, essa gente está acostumada a confrarias
interesseiras e a um convívio hierárquico, onde a presidenta da República está acima dos presidentes dos
demais poderes. O ministro prefere exercer sua presidência de forma independente.
Muitos apostam num ministro encolhido, pois afinal
é negro e veio de uma família pobre. Joaquim Barbosa
sabe que não conseguiu nada de favor de ninguém, nem
mesmo da sociedade. Se ele deve a alguém é somente aos
seus pais, que além de uma educação formal adequada,
lhe ensinaram valores acima disso, principalmente o de
não se curvar a ninguém, nem mesmo perante uma casta de privilegiados que não está acostumada com quem
tem autonomia para falar sem receios.
Só não pegou bem para a assessoria do Supremo Tribunal Federal tentar amenizar as críticas do ministro ao
afirmar que não tinha a intenção de ofender o Congresso. Ninguém tem o poder de evitar que alguém vista a
carapuça. A democracia tem defeito e a nossa tem um
por princípio: o voto, seu principal instrumento, ainda
é obrigatório.
Ministro Joaquim Barbosa: seu passado, sua luta, sua
integridade pessoal, seu conhecimento jurídico, sua capacidade de gestor, em resumo, sua biografia não permite se curvar a ninguém neste país. A sociedade está
com Vossa Excelência. Não te cales, Joaquinzão!
Pedro Cardoso da Costa – Interlagos/SP
Bacharel em direito
“TODA CRIANÇA DE RUA TEM UM
RESPONSÁVEL QUE A ABANDONOU”

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Tu te tornas eternamente responsável por
aquilo que cativas.
Antoine de Saint-Exupéry
O silêncio é um
amigo que nunca
trai.
Confúcio
Devemos julgar um
homem mais pelas
suas perguntas que
pelas respostas.
Voltaire
No meio da dificuldade encontra-se a
oportunidade.
Albert Einstein
A alegria está na
luta, na tentativa, no
sofrimento envolvido
e não na vitoria propriamente dita.
Mahatma Gandhi
A vida é a arte do encontro, embora haja
tanto desencontro
pela vida.
Vinícius de Moraes
Vós, que sofreis,
porque amais, amai
ainda mais. Morrer
de amor é viver dele.
Victor Hugo
Não é amigo aquele
que alardeia a amizade: é traficante;
a amizade sente-se,
não se diz.
Machado de Assis
O orgulho dos pequenos consiste em falar
sempre de si próprios;
o dos grandes em
nunca falar de si.
Voltaire
Procure ser um
homem de valor, em
vez de ser um homem
de sucesso.
Albert Einstein
Olho por olho, e o
mundo acabará cego.
Mahatma Gandhi
O homem de palavra
fácil e personalidade
agradável raras vezes
é homem de bem.
Confúcio
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Novatos que poderão estrear na
Assembleia e Câmara em 2014
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Faltando pouco mais de um ano do pleito eleitoral de 2014, jovens lideranças e
políticos experimentados se movimentam para reaparecer no Palácio Inconfidência

O

Possíveis novatos na Assembleia Legislativa e Câmara Federal Maurício Júnior (PTC), Misael Varella (Democratas) e Mauro Bomfim (MD)

Legislativo mineiro
deve passar por um
processo de renovação no ano que vem, e surge
no horizonte um novo grupo
de olho nos 77 assentos do
plenário do Palácio da Inconfidência. Há quem afirme que os trabalhos para
angariar uma plataforma
política capaz de garantir
uma vaga, já começaram.
Esperar o próximo ano para
dar início às costuras políticas poderá ser tarde demais,
para quem tiver pretensões
de chegar com chances reais no próximo pleito para
deputado estadual e federal.
Alguns dos atuais deputa-

dos vão migrar para o Congresso Nacional, em Brasília, ou simplesmente dar
espaço para outros entrarem
em cena. Alguns deputados
estaduais ensaiam em dar
voos mais altos candidatando a deputado federal,
ao contrário também tem o
deputado federal João Magalhães que deixará a vaga
e concorrerá para a Assembleia, deixando o espaço
para sua irmã, caso ela aceite, Cici Magalhães que tinha
como certa a prefeitura de
Manhuaçu e não alcançou a
vitória se depender de seus
amigos, ela deverá concorrer uma vaga para federal.

Segundo alguns amigos próximos de João Magalhães
disseram que ele deseja ficar mais perto de sua mãe
e seria esse o motivo de vir
como estadual.
Outro candidato certo
para federal é o Dr. Mauro
Bomfim que já costurou vários apoios e tem tudo para
se destacar com ótima votação, demarcar espaço no Legislativo federal. O caminho
e a escada política para levá-lo ao Planalto passará por
Caratinga, Manhuaçu e toda
a zona da Mata, já que como
advogado atuante e um bom
trabalho ao longo do tempo o
credencia para tal.

Quem está navegando
bem nos meios políticos é o
jovem Presidente do Legislativo de Manhuaçu Maurício Júnior, que tem marcado
um diferencial nunca visto em Manhuaçu deu uma
nova dinâmica na Câmara
da cidade polo, sem estar
atrelado a nenhum outro
político, deu transparência
e a Câmara virou um ponto
de referência aos munícipes
descontentes, sabendo que
lá encontrará apoio significa que o primo, o deputado federal Leandro Vilela
(PMDB), cederá espaço,
encerrando o mandato em
2014, para concorrer em

2016 à prefeitura do município da Região Sudoeste
do Estado, onde substituirá
o peemedebista Humberto
Machado. Corre nos bastidores que o projeto que
habita os sonhos de Daniel
Vilela — e também do pai,
o prefeito de Aparecida de
Goiânia, Maguito Vilela —
é o de disputar o governo
em 2018.
Outro novato que herdará o clã do pai, o deputado
Lael Varella, que deve ser
o candidato ao governo do
estado, caso haja modificações Lael deverá vir como
vice-governador, ficando o
Misael Varella responsável

pela continuidade política
em Brasília consolidando o
trabalho da saúde na região.
A oposição deverá dar
uma oxigenada nos quadros
com “novas caras” que vão
disputar eleições ao Legislativo. Pelo PMDB o jovem vereador de Rio Verde,
Paulo Henrique Guimarães,
filho do ex-deputado Wagner Guimarães, deve surgir
como a surpresa da região
Sudoeste. De Goiânia, a
vereadora Célia Valadão
(PMDB) e o presidente da
Câmara Municipal, Clécio
Alves, vão apostar no projeto de migração de Legislativo no ano que vem.

Candidatos já conhecidos e majoritados na região como Deputado Federal João Magalhães (PMDB) e os Deputados Estaduais Sebastião Costa (MD), Dr. Wilson Batista (PSD)
nomes fortes que irão disputar vaga na Assembléia Legislativa de Minas Gerais
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Morto a tiros horas depois de chegar à cidade
Jalmiro Ferreira da Silva, de 42 anos, tinha chegado de Belo Horizonte no mesmo dia em que ocorreu o crime

GOVERNADOR VALADARES - Jalmiro Ferreira
da Silva, de 42 anos, morreu atingido por dois tiros,
no final da tarde de sábado,
18, no morro do Carapina.
Ele estava em Belo Horizonte e havia chegado à cidade
na manhã do dia em que foi
assassinado. O crime aconteceu na rua Marajá.
De acordo com o Boletim
de Ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi informada pela irmã de Jalmiro que
ele foi até a casa dela pedir
fumo para fazer um cigarro
de palha. Então ele saiu, e
pediu para ela fechar a porta.
No mesmo instante, a mulher
ouviu dois disparos de arma

de fogo. Sua filha foi ver o
que estava acontecendo, e
viu o tio morto no chão.
A polícia informou que o
homem tinha sido o autor de
um homicídio no ano passado, e a vítima era seu ex-cunhado. No momento do
registro do BO, pessoas que
preferiram não se identificar
relataram que o suspeito de
ter feito os disparos era um
rapaz de 27 anos. Um perito constatou que a vítima
fora atingida por dois tiros,
na nuca e na testa. Foi recolhida no local do crime um
cartucho do tipo jaqueteado,
possivelmente de revólver de
calibre 38.
Fonte DRD

Rapaz é preso furtando
na casa das vítimas do
acidente da 262

MANHUAÇU (MG) - Na
segunda-feira, 13, por volta
de 15:30, enquanto acontecia
o sepultamento das cinco vítimas do acidente ocorrido no
domingo na BR-262, policiais
militares prenderam um rapaz Paulo Ricardo Feliciano,
o Paulinho Jiló, 21 anos.
Ele estava furtando na
residência do casal Marcelo e Patrícia, que morreram
no acidente. O imóvel é no

bairro Santa Terezinha, em
Manhuaçu.
Testemunhas acionaram a
polícia quando viram o rapaz entrado na casa por uma
telha. Os militares encontraram o rapaz dentro da casa
com uma tv de 32 polegadas
embrulhada. Ele se entregou
ao notar a presença policial.
Paulinho Jiló foi encaminhado para a delegacia e
autuado.

Homem é encontrado
morto em Realeza

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Realeza e o
Corpo de Bombeiros de Manhuaçu foram acionados na
noite de terça-feira (21) para
atenderem uma ocorrência
de uma pessoa que se encontrava caída em um dos canteiros existentes no entroncamento das rodovias BR-116
e BR-262, no distrito de Realeza. A informação que foi
transmitida às 19h30 para as
autoridades, dava conta de
que um homem estava caído sobre a grama, inerte e
envolto em uma mancha de
sangue que aparentemente
havia saído de sua boca.
Quando chegaram ao local, os agentes federais Lander e Tadeu Lima encontraram a vítima que aparentava
ser um andarilho a poucos
metros da margem do asfalto e nas proximidades do
corpo estavam dois sacos
com os seus pertences. Os
bombeiros chegaram logo a
seguir e constataram que o

homem não apresentava sinais de vida. As primeiras informações colhidas no local
não puderam comprovar se
houve uma briga com outra
pessoa que tivesse provocado a morte do andarilho ou
se tinha sido atropelado por
algum veículo. Ninguém
soube informar também se
ele se encontrava sozinho ou
se estaria acompanhado com
outros andarilhos.
Com os trabalhos realizados por um perito da Polícia
Civil, não foi possível confirmar a causa da morte, não
sendo encontrado nenhum
ferimento externo aparente
que pudesse comprovar que
o homem tivesse sido assassinado ou atropelado.
As autoridades não encontraram também nenhum
documento que pudesse
identificar a vítima. O corpo
foi recolhido pela funerária e
encaminhado para Manhuaçu, onde um legista poderia
identificar a causa da morte.

Ex-presidiário é
assassinado em Mutum

A vítima foi atingida com dois tiros,
sendo um na nuca e o outro na testa

MUTUM (MG) - Ronaldo
Bento Marques, 31 anos, foi
assassinado na Vila São Geraldo, em Mutum, na noite de
quinta-feira, 23.
Segundo a Polícia Militar,
quando a equipe chegou ao
local já encontrou o rapaz
morto com três tiros na cabeça. A perícia fez os levantamentos e liberou o corpo para
sepultado.
A companheira de Ronaldo
contou que ele havia saído

da cadeia de Lajinha há uma
semana e foi a Mutum visitar
familiares. O homem cumpriu
por tentativa de homicídio e a
vítima, na época, o jurou de
morte.
Apesar dessas suspeita,
a PM ainda não conseguiu
identificar a autoria do crime.
Os levantamentos continuam
sendo realizados em Mutum
e em Lajinha, onde Ronaldo
morava.
Carlos Henrique Cruz

Crianças de 2 e 3 anos morrem afogadas

CARATINGA - Victor
Dias Alves, de 2 anos e 5
meses, e Bernardo Yan dos
Santos, de 3 anos, morreram
afogadas na segunda-feira
(06/05) em uma represa no
Córrego São Silvestre, zona

rural de Ubaporanga.
A tragédia chocou os familiares. Segundo informações,
a avó das crianças que deu
falta delas e as encontrou afogadas, e desesperada pediu
socorro. Victor e Bernardo

foram socorridos e levados
ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Caratinga
onde deram entrada por volta
de uma da tarde. Elas já chegaram à sala de emergência
com parada cardiorrespira-

tória. Houve a tentativa dos
médicos de reanimá-las, mas
infelizmente sem sucesso.
Os corpos das crianças foram
levados pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal
(IML) de Caratinga.

SANTANA DO MANHUAÇU (MG)- Celulares
salvam rapaz de tentativa de
homicídio em Santana do Manhuaçu. Tiros ficaram alojados nos dois aparelhos que ele
carregava no bolso da camisa.
Welton Henrique Pereira,
19 anos, estava chegando em
casa na região do córrego da
Rapadura, zona rural de Santana do Manhuaçu, por volta
de 18 horas de terça, 14/05,
quando foi alvo de tentativa de
homicídio.
Um rapaz saiu de trás de

uma bananeira, de cabeça
baixa e efetuou dois disparos
com uma garrucha na direção
dele. Welton caiu no chão e
começou a gritar por socorro.
O autor saiu correndo e fugiu
numa motocicleta que um segundo elemento o aguardava.
Os tiros acertaram dois aparelhos celulares que estavam
no bolso da camisa de Welton.
Uma bala ficou alojada no interior de um telefone e a outra
apenas danificou o aparelho.
A vítima não reconheceu os
autores e desconhece o motivo

que levou os autores a tentar
tirar sua vida. Ele falou que
não tem desavenças nem inimizades.
Os aparelhos celulares e a

camisa azul com duas perfurações foram encaminhados
para a delegacia de polícia. A
PM fez rastreamento e não encontrou os autores.

saiu da pista quando o motorista perdeu o controle da
direção. O veículo caiu de
um precipício de cerca de 50
metros vindo a pegar fogo.
O mecânico Jorge Maria
da Silva, 47 anos morreu
Carbonizado sendo encontrado próximo ao Corolla.
Já o motorista do veículo,

identificado como Gonzalis
Braz Silva, 37 anos, dono da
Socorro Mundial, no Bairro
Bom Jardim, foi socorrido
com queimaduras de terceiro quadro em 50% do corpo.
Ele foi atendido em no Pronto Atendimento em Manhuaçu e transferido para o Hospital João XXIII, em Belo

Horizonte, em estado grave.
O fogo se alastrou pela vegetação e a equipe do Corpo
de Bombeiros tiveram que
combater o incêndio.
Equipes do Corpo de
Bombeiros estiveram combatendo o incêndio no veículo e na vegetação próxima.

Celulares salvam vida de rapaz

Mecânico morre carbonizado

N

a tarde de domingo,
19 de maio, em um
grave acidente na
BR-262, km 23, entre Reduto e Martins Soares.
De acordo com informações da PRF, (Polícia Rodoviária Federal) e o Corpo de
Bombeiros o Toyota Corolla,
branco, placa HDV 8813,
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Banco Itaú inaugura mais uma agência em Manhuaçu

pidez, eles estão necessitados do dinheiro dos
mineiros e nós não temos o lagoão que eles
têm, e nós vamos lá tomar um banho e deixar
um dinheiro lá, e eles estão sabendo que está
cada vez mais difícil de ir lá e voltar, e isso
vai trazer para nós, o maior centro de logística
do sudeste, e nós temos além da proximidade
do porto, uma grande região coberta por duas
Brs”. Explicou Nailton Heringer

Por Devair G. Oliveira

Banco Itaú Baixada

A

utoridades de Manhuaçu, dentre elas o
prefeito Nailton Heringer, o vice-prefeito Dr. Gulivert, Presidente da CDL,
José Aguiar, diretores do SICOOB Manhuaçu, Comandante da 72ª Cia de Policiamento
de Manhuaçu Capitão Schuab representando
o Comandante do 11º BPL, secretários municipais e empresários, participaram, dia 17 de
maio de 2013, da inauguração da agência do
Banco Itaú, situado na Av. Salime Nacif nº 130
Baixada próximo da Rodoviária.
O prefeito Nailton enalteceu a iniciativa do
Banco Itaú em abrir mais uma agência contribuindo para uma descentralização tão necessária em Manhuaçu, falou ainda do crescimento de Manhuaçu deslumbrou um futuro
promissor para a região com breve duplicação
da BR 262 com iniciativa do Estado do Espírito Santo.
A jovem gerente Eliane da nova agência
agradeceu a presença de todos e falou de sua
alegria em aceitar o convite para ser a gerente
da nova agência de Manhuaçu “espero corresponder à altura a confiança depositada em
mim, estou muito feliz” Disse Eliane.

Pe. Francisco das Chagas

Inaugurada agência do Banco Itaú, situado na Av. Salime Nacif nº 130 Baixada próximo da Rodoviária.

Gerente regional do Banco Itaú
O gerente regional do Banco Itaú Sr. Edson
agradeceu a todos e falou da alegria de estar
inaugurando mais uma agência do Banco Itaú,
disse orgulhoso de estar fazendo parte da história de Manhuaçu e do banco, com mais uma
agência, são mais de quatro mil agências espalhadas por todo o Brasil e em 19 países contam também com agências do Banco Itaú. “A
satisfação e a qualidade total são estas bases
e motivo de estarmos aqui hoje, inaugurando
mais uma agência na cidade de Manhuaçu,
porque uma agência só, não estava comportando a cidade, é essa a visão do banco de
manter essa qualidade total e a satisfação do
cliente com mais um ponto de atendimento,
equipe altamente capacitada, sendo este o nosso diferencial. Orgulhosos por este momento,
agradeço a todos e o meu muito obrigado”.
Finalizou o gerente regional Edson

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 9- Usai o dinheiro injusto para fazer
amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. 10- Quem é fiel nas
pequenas coisas também é fiel nas grandes, e
quem é injusto nas pequenas também é injusto
nas grandes. 11- Por isso, se vós não sois fiéis
no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará
o verdadeiro bem? 12 – E se não sois fiéis no
que é dos outros, quem vos dará aquilo que é
vosso? 13- Ninguém pode servir a dois senhores: porque ou odiará um e amará o outro, ou
se apegará a um e desprezará o outro. Vós não
podeis servir a Deus e ao dinheiro”.

Autoridades e funcionários felizes com a mais nova conquista de Manhuaçu e região

Prefeito Nailton Heringer
O prefeito ressaltou a importância de mais
uma agência em Manhuaçu, principalmente
aqui na Baixada. “Quero saudá-los com muita alegria nesta manhã em que nossa cidade
recebe mais uma agência bancária de uma
rede de tanta credibilidade que é o Banco Itaú
no Brasil e no mundo. E a presença de mais
uma agência principalmente aqui na baixada,
é muito importante para a nossa cidade, ainda
mais na época de colheita do café, e a comercialização vai começar em breve, e muitos
dos nossos munícipes irão estar aqui e os funcionários da agência, certamente terão muito
trabalho. Quero ser claro da nossa satisfação
em recebê-los” comentou o prefeito Nailton
Heringer. Disse ainda o prefeito que em breve
vamos ter a Br 262 e 116 duplicadas que todos
os indicadores apontam para um crescimento
ainda maior por conta de nossa cidade ser cortada pelas duas Brs, “temos aí este fator que
vai despertar muito o crescimento, creio que
em breve a 262 vai estar totalmente duplicada
porque ela é o corredor que leva turistas para
o Espírito Santo e ela está estrangulada, fiquei
sabendo que já existem oito trechos licitados,
e irão trazer a duplicação até Realeza com ra-

O padre Chagas começou dizendo que o
evangelho cabe em todos os lugares, por estar dando as bênçãos na inauguração de uma
instituição bancária, ele buscou nas palavras
de Jesus no texto de Lucas a orientação para
quem não quer se perder no pecado e injustiça que muitas vezes é provocado por amor ao
dinheiro, seguindo ele afirmou que a verdade
e a justiça está na palavra de Deus. “Vamos
pedir uma benção para esta casa em especial
para todos os funcionários que aqui deverão
trabalhar, para que Deus possa dar inteligência e capacidade para cada um no exercício
que desempenharão em prol do progresso e
da construção de nossa sociedade. Em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém,
a Paz de Deus, nosso Pai e Nosso Senhor
Jesus Cristo estejam sempre convosco”. Comentou padre Chagas que em seguida leu a
palavra de Deus em Lucas 16:9,13

Gerente regional Edson e a gerente da nova agência Itaú em Manhuaçu Eliane

“De certa forma a Bíblia a palavra de Deus,
de modo especial o novo testamento que é de
Jesus, tem uma certa suspeita com relação ao
dinheiro, não que o dinheiro em si seja ruim
ou mal, mas o dinheiro seduz o coração do
homem, ele pode levá-lo a corrupção, como
nós estamos cansados de ver por aí, em diversas instituições, inclusive aquelas lá de cima,
que não esperamos, que haja degradação em
uso dos bens, então Jesus fala isso, que o
dinheiro tem tom de injustiça, um toque de
injustiça, mas vamos usar no âmbito da ética e do bem, para assim promover o bem da
sociedade, para promover o bem dos outros
e o progresso, aí sim, ele pode promover a
paz e a justiça, e então esta instituição que
lida com o dinheiro, zele pela ética e do bem
e os negócios aqui podem servir para o progresso do homem e o bem da nossa cidade de
Manhuaçu, que Deus abençoe à todos e que
haja nesta casa, um espírito de irmandade de
fraternidade e de respeito, e que não haja a
cizânia e a divisão de interesse próprio, do
ego de cada um daquilo em que se vai fazer,
que Deus abençoe ricamente a casa com sua
presença, sua sabedoria e a sua verdade que
devemos buscar sempre. Abençoais à todos
que frenquentarem esta casa a respeito da
justiça e de compra e venda todos do bem comum e da justiça e se sinta verdadeiramente
colaboradores do progresso da sociedade e
entregue a todos nós por Cristo”. Finaliza Pe.
Francisco das Chagas
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ENTRETENIMENTO
Quanto custa o casamento?
O garoto chega para o pai e pergunta: Paiê, quanto custa para
casar? O pai responde: Não sei, filho, ainda não terminei de
pagar!

O número 5
- Mas eu sou um cara com muita coincidência. Nasci no dia
5 de maio ás 5 da manhã. No meu aniversário de 55 anos, fui
na loteria e apostei no número 55.555 e ganhei 5 milhões. Aí
peguei a bolada toda e apostei num cavalo número 5 no quinto
páreo.
- Legal. E quanto você ganhou?
- Nada.
- Nada?
- O maldito chegou em quinto.

Tentativa de suicídio..
Aquela velhinha era sozinha, coitadinha, nem visita recebia,
sem saúde, sem dinheiro, sem amigos…
Um dia resolveu suicidar, tirar sua vida e ligou para o seu
médico para saber qual era a posição exata do coração!
O médico explicou: – Dois dedos abaixo do seio esquerdo.
No dia seguinte sai a notícia no jornal: “Mulher idosa tenta o
suicídio com um tiro no joelho”.

Sem medo do Diabo..
No meio da missa, todos ouvindo o padre e nesse instante o
Diabo aparece no altar…
Todos saem correndo, até o Padre.. mas fica um velhinho..
- E o senhor? – o Diabo pergunta – O senhor não tem medo
de mim?
- Imagina! – responde o velhinho – Eu já fiquei 40 anos casado com sua irmã!

Joãozinho levanta e grita..
Joãozinho levanta de manhã e grita:
— Mãe, que cheiro forte é esse de chifre queimado?
— Não é nada demais, filho! Foi seu pai que amanheceu com
febre…

CURIOSIDADES
A cola foi criada pelos homens pré-históricos: A
invenção da cola data da era pré-histórica, quando foi
criada acidentalmente. Os artistas do passado misturaram ovos, sangue seco e sucos de frutas procurando
desenvolver diferentes tintas para pintar as cavernas.
Mais tarde, os egípcios aprenderam a fazer colas mais
fortes com ossos de animais. Hoje em dia, o famoso
líquido é feito de substâncias sintéticas.
A garrafa térmica foi criada inicialmente para
conservar soluções em laboratório: A garrafa térmica foi criada no século 19, pelo inglês James Dewar.
Ele não pretendia manter o café quentinho, mas apenas conservar soluções no laboratório. Dewar nunca
patenteou a invenção, mas um fabricante de vidros,
o alemão Reinhold Burger diminuiu o tamanho da
garrafa e enriqueceu, ao lançá-la para uso doméstico,
em 1903.
Primeiras cédulas de papel surgiram na China:
As cédulas de papel apareceram a partir do século
VII na China. Eram feitas de casca de amoreira. Na
Europa, a primeira nota foi emitida pelo Banco de
Estocolmo, Suécia, em 1661. No Brasil, as primeiras
cédulas a circular foram os Bilhetes da Real Administração dos Diamantes, em 1771.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Áries - 21/3 a 20/4 -Se você quer alcançar seus objetivos,
mas não tem paciência para esperar irá certamente encontrar
decepções. Portanto, vá com calma e, sobretudo, não pressione as outras pessoas que têm dificuldade em acompanhar
o seu ritmo! Você poderá se beneficiar com as mudanças se
souber canalizar adequadamente essa energia. Lembre-se que
os obstáculos aparecem simplesmente para nos ensinar algo!
Touro - 21/4 a 20/5 - Se você encontra situações difíceis
que não consegue solucionar adequadamente, é porque tem
naturalmente pouco jogo de cintura. Portanto, aprenda a contornar os obstáculos com maleabilidade e sem manifestações
de raiva e mau-humor! Bons aspectos planetários se posicionam na área que corresponde às finanças e bens materiais:
boas possibilidades da conclusão de acordos e parceria. Bom
momento para planejar noivados e casamentos, para participar
de festas e reuniões sociais.
Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Este é um momento glorioso para
os geminianos, que irão desfrutar de um ano especial com as
boas energias de Vênus e Júpiter! Planos afetivos e parcerias
amorosas serão protegidos por Vênus que nesta semana sai da
retrogradação. O campo financeiro irá se beneficiar também,
especialmente porque você receberá boas propostas trazidas
por Júpiter, que transita em seu signo durante o ano inteiro!
Câncer - 21/6 a 22/7 -Com o ingresso do Sol em seu signo e
a mudança energética de sua passagem, o canceriano inicia
um ótimo período astral. Use essa energia para dar inicio a
um novo projeto ou para dar um empurrão àquele que estava
emperrado. Bom momento para a aquisição de um bem material, seja um terreno, um sítio ou a tão sonhada casa própria!
Fique receptivo às novas idéias que irão aparecer em sua
mente: vale a pena examiná-las com atenção.
Leão - 23/7 a 22/8 - As suas relações pessoais, novas ou
antigas, merecem atenção neste momento em que está em
busca de novos objetivos. Procure não reclamar da vida
inutilmente: nos primeiros dias da semana você estará particularmente suscetivelmente e impaciente. Sua energia interior
deverá ser suficiente para ajudá-lo a não perder de vista seus
objetivos principais e a conquistá-los! As atividades físicas são
imprescindíveis ao seu bem-estar.
Virgem - 23/8 a 22/9 - Enquanto Marte ainda transita em
seu signo, você pode aproveitar para levar adiante todos os
seus projetos, pois terá suficiente energia para levá-los a bom
termo. No ambiente profissional, novas oportunidades podem
surgir a cada momento, mas caberá a você saber colher as
melhores ocasiões. Use seu bom senso natural e não se
precipite, mesmo sentindo-se pressionado. A atividade física
não deverá ser descartada neste período, mesmo que seja
comedida, mais a seu gosto.
Libra - 23/9 a 22/10 - Se você mudar o seu ponto de observação poderá enxergar os seus problemas de outro ponto de
vista e encontrará soluções criativas. Conte somente com seus
próprios recursos! Neste período, procure apoio principalmente
no campo espiritual que lhe fornecerá ótimas idéias criativas
e intuitivas. Pratique atividades como a yoga para conquistar
um bom equilíbrio entre corpo e mente.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Se você se encontra num beco
sem saída e não sabe para que lado atirar, recue um pouco
para examinar com calma a situação. Muitos desafios lhe são
apresentados, mas não adianta forçar a barra! No início da
semana podem surgir preocupações neste campo. Mantenha-se também fisicamente ativo e alimente-se com equilíbrio,
evitando temperos fortes.
Sagitário - 22/11 a 21/12 - As circunstancias atuais requerem
muito empenho de sua parte para resolver todos os conflitos
que aparecem, seja no ambiente profissional ou familiar.
Júpiter, seu regente, entrou em Gêmeos, aumentando a necessidade de melhorar os contatos pessoais. As condições
difíceis do momento podem afetar a sua saúde: evite gorduras
e alimentos excessivamente temperados!
Capricórnio - 22/12 a 20/1 - No trabalho você enfrenta
tantos desafios que precisa eleger prioridades, caso contrario
acabara esgotado no final do dia! A sua irritação, devido principalmente aos inúmeros imprevistos, que parecem desviá-lo
de seus objetivos, pode afetar sua saúde. Por esta razão não
abra mão de algumas terapias alternativas que serão capazes
de restabelecer o seu bem-estar.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Existem situações que não podem
ser resolvidas conforme seu desejo e de nada vai adiantar
você se irritar com isso! Procure agir com mais maleabilidade
e não julgue de forma precipitada as opiniões contrarias as
suas. Mesmo estando cheio de energia, você deve diminuir
um pouco o ritmo, caso contrario irá se estressar inutilmente.
Noites insones podem ser resultado deste ritmo alucinado!
Peixes - 20/2 a 20/3 - Alguns planetas lhe são mais favoráveis que outros neste momento, mas indicam que essa
semana será crucial para resolver algumas pendências de
forma favorável. Aproveite este momento e recolha todas as
suas forças para ir adiante com seus projetos. As pessoas
somente dão aquilo que possuem! Sua natural generosidade
é a principal causa de suas decepções. Alguns momentos de
meditação diárias poderão ajudá-lo a encontrar saídas para
os seus impasses.
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“Salve Jorge” termina com pior
média de audiência da história
entre novelas das 21h
Se você acompanhou o Famosidades ou as redes sociais
durante toda a semana, sabe
que o final de “Salve Jorge”
foi tudo aquilo que foi publicado. Sem surpresas, a trama
das 21h da Globo terminou
na sexta-feira (17) com o casal do bem Morena (Nanda
Costa) e Théo (Rodrigo Lombardi) juntos, as vilãs Livia (Claudia Raia) e Wanda (Totia
Meirelles) presas e a delegada Helô (Giovanna Antonelli)
casando com Stênio (Alexandre Nero) novamente.
Talvez por isso a audiência no Ibope não empolgou. A
trama de Gloria Perez registrou a menor média de um último capítulo dos últimos anos. Foram 45 pontos, com pico
de 49. Mesmo número alcançado no dia 6 de maio, quando
Morena enfrentou Lívia na rua.
Como base de comparação, a antecessora e aclamada
“Avenida Brasil” marcou 7 pontos a mais (52 pontos). Cada
ponto equivale a 62 mil domicílios na Grande São Paulo.
Criticada por seus erros de continuidade, “Salve Jorge”
registrou média de audiência de 33,9 pontos até o dia 10 de
maio. O número é bem menor do que o índice alcançado por
“Avenida Brasil” (38,9). Com isso, trata-se da pior média de
uma novela da faixa das 21h de todos os tempos, ultrapassando “Passione”, de 2011, com média de 35,3 pontos.
Curiosamente, “Salve Jorge” entrou para a lista das tramas que mais receberam mensagens do público desde 2009,
ao lado de “Viver a Vida”, “Passione”, “Ti-Ti-Ti”, “Insensato Coração” e “Avenida Brasil”.

Lisandra Souto engata romance
com Caco Ciocler
Se Amanda foi
daquelas
personagens chatinhas,
que ninguém vai
lembrar daqui a
uma semana, “Salve Jorge” pelo
menos rendeu um
novo affair para Lisandra Souto. A atriz engatou um romance, nas últimas semanas de gravação, com Caco Ciocler, de
acordo com o jornal “O Dia”. A ex-mulher de Tande contracenou diretamente com o personagem do ator, o também
sonolento Celso. Caco separou-se, recentemente, da diretora de arte Mariana Previato. Inclusive chegou a dizer que
estava na fase de “passar o rodo”.
O novo romance vem em boa hora, pois Lisandra teve um
término de casamento com Tande bem tumultuado. Um dos
motivos para a separação foi a vontade dela em voltar a atuar na televisão. Lisandra ficou fora por 16 anos das novelas
a pedido do ex.
Nesta semana, duas notícias foram destaque envolvendo
os dois. Tande estaria organizando uma festa de aniversário
para os filhos, Yasmin e Yago, e não colocou o nome da mãe
das crianças na lista de convidados.
E o repórter do ‘Esporte Espetacular’ pediu de volta o
apartamento onde Lisandra mora com os filhos, no Rio de
Janeiro, avaliado em R$ 5 milhões.

Mesmo em crise, Kristen Stewart e Robert Pattinson estão muito apaixonados
Kristen Stewart e Robert Pattinson estão enfrentando uma crise
no relacionamento. No entanto, há
quem diga que os pombinhos não
devem se separar tão cedo.
“Eles ainda estão absolutamente
juntos, mas estão passando por al-

gumas dificuldades agora. Eu não prevejo um término. Eles
estão loucamente apaixonados. É só mais uma lombada no
caminho”, afirmou uma fonte ao site “E! Online”.
Os dois atores discutiram no dia do aniversário de Pattinson, no dia 13 de maio -, o que gerou rumores sobre uma
possível separação.

Irritada, Zilu bate boca com seguidor
que a chamou de feia
Na última sexta-feira (17), Zilu Camargo recebeu mensagens nada agradáveis em seu Instagram. Após postar
uma foto da filha, Camilla, e do ex-marido, Zezé di Camargo, a socialite
foi xingada de “feia” por um perfil com
nome de Rodrigo. O comentário desagradável ainda ressaltou que Zilu era
“cheia de plásticas”. Não contente com
a declaração, Zilu denunciou o perfil.
No entanto, deixou a seguinte mensagem em resposta: “Um recalcado, e mal-amado. Tem mais:
ele é muito feio, não tem plástica que resolva”. Por fim, a
loira concluiu: “Pessoas como essas devemos ignorar”. Em
seguida, Zilu deletou os comentários maldosos.

Filha desabafa e critica
duramente Maurício Mattar
O bafafá entre Petra Mattar e seu
pai, Mauricio Mattar, está longe de
um final feliz. Depois de a jovem
ver sua pensão reduzida, ela resolveu desabafar sobre a situação na
madrugada de sábado (18).
Petra postou uma foto onde destaca o trecho de uma declaração dada
pelo advogado do ator. Segundo, ele
sempre tenta ligar para a filha para
resolver o problema amigavelmente.
Porém, sua mãe, Fabiana Sá, não estaria permitindo o contato. ‘Oi? Como é que é? Esse advogado já falou o que quis
e o que não quis a meu respeito, sem eu ter me pronunciado
nem UMA vez sequer, mas quando fala o que não deve, acho
que merece uma resposta. Nunca falei nada a respeito disso
tudo, porque não quis. Dizer que meu pai tenta me procurar,
é demais... Esse advogado deve estar é de brincadeira, tá piadista!”, falou.
“Meu pai não me liga vai fazer 5 meses, não pergunta nem
se eu tô bem, não me vê ao mesmo tempo que não fala comigo... Aliás, a última vez que me viu, há 2 meses atrás, na
última audiência, ele sequer olhou pra minha cara.”
Nesta semana, a Justiça reduziu o valor da pensão de R$
11.384 para R$ 4,5 mil. A sentença “aconselhou” que Petra
seja incentivada a trabalhar e, assim, ajudar a garantir seu
próprio sustento. O valor definido é retroativo ao ano de
2010. Os valores contestados pela advogada da jovem somavam R$ 116.279,52. O que deve ser pago imediatamente para
que Maurício Mattar não seja preso agora é um terço da dívida total de R$ 13,5 mil (R$ 4,5 mil).
Petra fez questão de defender a mãe. “Ela nunca me proibiu
de falar com meu pai e muito menos impediu alguma coisa,
muito pelo contrário, abriu mão de todas as férias, feriados,
natais e viradas de ano, para eu estar com ele... E agora tenho quase 19 anos e ela não manda mais nos meus atos, mas
me defendeu com unhas e dentes, a pedido meu. Se meu pai
tivesse me procurado, tentado, como diz o advogado dele,
tenho certeza que teria conseguido. Ele tem meu celular, sabe
onde eu moro, então quais seriam os motivos pra não me encontrar? É muita cara de pau mesmo”, afirmou.

Rodrigo Lombardi teria cometido indelicadeza e feito repórter de TV chorar
Parece que Rodrigo Lombardi não é o galã das telinhas
que todos imaginam. De acordo com boatos do Projac, estúdios da Rede Globo, o ator foi grosso com uma repórter do
“Vídeo Show”. A cena teria acontecido na frente de várias
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testemunhas no corredor dos estúdios de “Salve Jorge”. A
profissional pediu para que Lombardi gravasse um depoimento para o programa.
Em seguida, o ator respondeu dizendo que só executaria
a gravação se ela fizesse sexo oral nele, de acordo com o
jornal “Extra”.
O bonitão não teria usado esse termo e sim palavras mais
chulas. Por mais que a conversa tivesse sido trocada em tom
de brincadeira, foi o suficiente para repórter te se constrangido e chorado, segundo a publicação.

Playboy quer transexual Lea T. na capa
e oferece R$ 500 mil
A revista
masculina
“Playboy” vai dar nada menos do que R$ 500 mil para
a transexual Lea T. estampar sua capa. O valor pode
ser um dos maiores cachês
recentes da publicação. Segundo o jornal ‘Extra’, Lea
T. perguntou ao pai, Toninho Cerezo, se deveria aceitar a proposta. Ele, por sua
vez, a aconselhou a pedir o dobro. Para quem não sabe, Lea
mudou de sexo em 2012 e desde então vem sendo assediada
até por publicações internacionais. Ela, inclusive, já fez ensaios sem roupa, mas foram apenas fotos artísticas.

Thor Batista pode ter de pagar
R$ 2,5 milhões aos parentes de vítima
de atropelamento
Thor Batista terá de desembolsar cerca de R$ 2,5 milhões
após divulgar o valor do acordo feito com os parentes do ciclista Wanderson Pereira dos Santos, atropelado e morto no
dia 17 de março de 2012. No contrato de R$ 1 milhão assinado por Thor, o empresário Eike Batista e os familiares Maria
Vicentina, Cristina e o bombeiro Márcio Tadeu Rosa da Silva, ficou estabelecido que eles não poderiam mais dar entrevistas para comentar o acidente e, de forma alguma, divulgar
o acordado. O trato foi assinado cinco dias após o atropelamento com o objetivo de abafar o caso, segundo informação
do jornal “O Globo”. Uma cláusula estabelecia que se uma
das partes descumprisse o tratado deveria pagar um ônus de
R$ 500 mil. “Era interesse deles que o assunto sumisse da mídia. A intenção era nos calar. Nós cumprimos o acordo, mas
eles não fizeram a parte deles. Não acredito que um escritório
como o do ex-ministro Márcio Thomaz Bastos, que defende
Thor, tenha liberado essa informação por burrice. Na verdade, eles querem mostrar que não abandonaram a família para
reduzir a pena”, disparou o advogado dos familiares. Maria
Vicentina também se pronunciou sobre o assunto e contou
que se sente insegura após o valor ter sido revelado. “Preferia mil vezes que o Wanderson não tivesse morrido a receber
este dinheiro, mas já que é meu direito, vamos até o final. Eu
me senti traída quando vi que o acordo foi divulgado. Até os
vizinhos me pedem dinheiro. Não me sinto segura.”

Tia de Angelina Jolie luta contra
câncer de mama
Após Angelina Jolie assumir que passou por uma cirurgia de mastectomia dupla para prevenir os riscos de câncer
de mama, o site “Inside Edition” revelou que a tia materna da atriz, Debbie, sofre com a doença. A doença da irmã
da mãe da atriz está no quarto estágio e vem sendo tratado
com sessões de quimioterapia. A mãe da estrela, Marcheline
Bertrand, também teve câncer e morreu aos 56 anos após
lutar contra a doença por dez anos. Na última terça-feira
(14), Angelina revelou que passou pelo procedimento após
descobrir que tinha 87% de chance de desenvolver câncer.
“Decidi ser pró-ativa e minimizar o risco o quanto podia.
Tomei a decisão de ter uma dupla mastectomia preventiva.
Comecei com os seios, já que meu risco de câncer de mama
é mais alto que meu risco de câncer no ovário, e a cirurgia é
mais complexa”, contou ao “The New York Times”.
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Copinha Santa Clara
conhece seus campeões
A
Copinha Santa Clara de Futsal conheceu dia 25
de maio, seus campeões por categoria, como já
de costume a festa das finais foi de muita emoção disse o professor Agildo Soares Dutra, coordenador da competição, na Categoria Fraldinha a equipe

Campeã foi a do Alfabol que após um empate durante
o tempo normal venceu a equipe do Showbol por 4 a
3 nas penalidades, já na Categoria Pré-Mirim, a grande
Campeã foi a equipe do Avaí, que venceu a partida por
5 a 3, derrotando a equipe do Alfabol.

NA CATEGORIA FRALDINHA

Felicidades ao novo casal Daniele e Anderson celebraram sua
união na Igreja Assembléia de Deus em São Caetano do Sul/SP

ALFABOL CAMPEÃ

VICE SHOWBOL

CATEGORIA PRÉ-MIRIM

AVAÍ CAMPEÃ

O casal Leila e Daniel felizes no casamento do filho Anderson,
que aconteceu no dia 11 de maio em São Caetano do Sul/SP

Seus filhos, seu esposo, seus
irmãos e amigos parabenizam Maria de Lourdes por
mais uma data de seu aniversário, dia 14 de maio

Desejamos ao editor do Jornal das Montanhas Devair um
feliz aniversário comemorado
dia 15 de maio

Parabéns Fábyo e muitas felicidades por mais uma data
festiva do seu aniversário
dia 18 de maio

Roney Guimarães completou
mais um ano de vida dia 20
de maio felicidades e um
grande abraço de seus tios

VICE ALFABOL

LUTO NO ESPORTE DE MANHUAÇU

V

árias pessoas contribuem de uma maneira
direta ou indireta para o esporte de Manhuaçu, perdemos na madrugada de quinta
feira o companheiro Wilson Gomes mais conhecido pelos desportista e população em geral como
“Wilsinho”, despediu-se de nós fazendo aquilo
que gostava, horas antes de falecer, foi ao estádio
JK e assistiu uma partida do Campeonato de Bairro o qual ele era o coordenador de arbitragem na

competição. Wilsinho era participante assíduo do
esporte de Manhuaçu e região, irmão do ex-vereador e nosso amigo Teté, ele tanto fazia parte do
quadro de árbitros de Manhuaçu quanto também
jogava o Futsal e Futebol de Campo por equipes
de Manhuaçu e região. Fica aqui registrado nosso
lamento e nossos votos de superação da família
em mais esse momento de dor, já que a bem poucos dias a mãe de Wilsinho havia partido.

