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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Na abertura da Superagro, governador destaca
importância do agronegócio para Minas e o Brasil
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O aluno Isaque dos Santos Oliveira, do Colégio Tiradentes de Manhuaçu, foi
classificado em terceiro lugar recebeu premiação das mãos do governador

Superintendência de Ensino de
Manhuaçu é sede do Fórum de
Promoção da Paz Escolar
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EDITORIAL

Carinho e respeito aos idosos

Morei por alguns anos no grande ABC em São Paulo, onde há uma
grande colônia japonesa e bastante chineses, fizemos amizades com
alguns chineses que com frequência nos visitavam, em uma dessas visitas coincidiu de estar também passeando em nossa casa os meus pais,
quando lhes apresentei os meus pais, deu-se início um grande ritual de
carinho e de admiração, eles já falando um pouco o português, ficaram
horas conversando com meus pais queriam saber tudo e depois saíram e
voltaram com presentes e uma grande cesta de belas maçãs importadas.
Na China e no Japão, a velhice é sinônimo de sabedoria e respeito,
o fenômeno de envelhecer é natural e inerente a toda espécie dos seres
vivos e tem sido preocupação da chamada civilização contemporânea.
No Japão e na China os idosos são venerados tratados com respeito e
afeto cultuando sua vasta experiência acumulada em seus anos de vida.
É costume nestes países os mais jovens declararem com orgulho os
sacrifícios realizados pelos seus pais e avós em benefício da família,
como a experiência do trabalho que estes tiveram para criá-los com as
dificuldades com pouca instrução para o sustento e estudo dos filhos,
a presença de um idoso é sempre demonstrada com alegria e festas. É
tradição cultural cuidar bem, glorificar e reverenciar seus idosos, resultado de uma educação milenar de dignidade e respeito. Os Chineses e os
japoneses consultam seus anciãos antes de qualquer grande decisão, por
considerarem seus conselhos sábios e experientes. Os idosos têm intensa
atuação nas decisões importantes de seus grupos sociais, principalmente
nos destinos políticos.
Fale com a redação
No passado o idoso era o detentor do
conhecimento, nele se concentrava a contato@jm1.com.br
sabedoria acumulada de várias gerações
(33)3331-8409
anteriores e ele era respeitado pela sua
comunidade. Com a modernização da sociedade o idoso foi se perdendo
no caminho. Ele passou a não ser mais tão valorizado, pois tornou-se
desnecessária sua contribuição na construção da história viva de uma
sociedade, porque o saber agora se concentra nas escolas, nas universidades, nos livros, nos museus e por último agora na Internet.
Na antiga China, o filósofo Confúcio ( que viveu entre os anos 551–479
a.C) já apregoava que as famílias deveriam obedecer e respeitar o individuo mais idoso.
Na tradição japonesa é festejado de forma solene o aniversário do
idoso e desde 1947 que é comemorado no Japão o Dia do Respeito ao
Idoso (Keiro no hi) as festas são realizadas na terceira segunda-feira de
setembro, mas só em 1966 que passou a ser feriado nacional. Trata-se
de um feriado dedicado aos idosos, quando os japoneses oram pela
longevidade dos mais velhos e os agradecem pelas contribuições feitas
à sociedade ao longo de suas vidas.
Aqui no Brasil, perguntar a idade de uma senhora pode causar constrangimento, já para os Chineses e Japoneses eles não perguntam a idade
a uma mulher jovem, mas sim às mais idosas, que respondem com muito
orgulho terem 70 ou 80 anos, ao contrário do que se passa na nossa sociedade brasileira como terem-se muitos anos de vida fosse um motivo
de vergonha ou ter-se algo a esconder.
Na tradição japonesa, ao completar 60 anos, é permitido ao homem
o uso de blazer vermelho, pois somente com seis décadas de vida há a
liberdade de usar a cor dos deuses.
No Brasil a cor vermelha é destinada para os mais jovens, à medida
que os indivíduos envelhecem as cores destinadas são as mais claras,
pálidas, sóbrias, tristes.
Na sociedade chinesa é comum se encontrar anciãos, com 90 e 100
anos, fazendo diariamente atividade física nos parques municipais.
Devemos trabalhar e conscientizar os brasileiros a valorizar mais os
idosos fazerem trabalhos nas escolas, igrejas, desmistificar as causas de
criação de mitos e falsos parâmetros a cerca da velhice no Brasil.
Investir nas crianças de um aos três anos, momento da constituição da
personalidade, propiciando a aproximação das mesmas aos idosos e que
pelo exemplo de cuidado, atenção e respeito de seus pais a essas pessoas,
as crianças poderiam internalizar esses valores/atitudes, apoiadas pelas
escolas, igrejas e grupos sociais.
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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
Presidente do TRE exonera
Diretora-Geral
Eles dizem ter exonerado, mas a
Doutora Elizabeth Rezende Barra
não foi exonerada do cargo CJ-04.
Não há nenhuma publicação no
diário oficial neste sentido. A única
coisa que o Desembargador Antônio Carlos Cruvinel, Presidente do
TRE-MG, fez foi designar um Diretor-Geral substituto para ocupar
interinamente a cadeira daquela que
continua sendo a titular, enquanto a
mesma sai de cena por um tempo,
a título de gozo de banco de horas.
Quando a mídia e os órgãos de controle se esquecerem do caso, tudo
volta a ser como antes. Lamentavelmente, a se confirmar tal suspeita,
a imprensa, na condição de quarto

poder, não terá cumprido seu papel.
João Cunha de Paula
Sobre o esporte em Manhuaçu
Cheguei a Manhuaçu no dia 22 de
janeiro de 1967, oriundo da vizinha
Caratinga. Tenho perfeitas lembranças do capitão Faé e dos times
locais de então. Se não estou enganado, existia também outra equipe
denominada Rodoviários. Tenho
saudades do grande time do Fluvasan de 1970, cuja formação era:
Eliézer, Ismael, Santana (Bina),
Renê e João Carlos; Rebeca, Gonça
e Luís Carlos; Iran (Paulinho Marambaia), Nortinho (Jésus) e Altair
(Márcio Bolão). Saí de Manhuaçu
em outubro de 1970 para retornar

à Caratinga, onde permaneci até
1978, mudando em seguida para
São Paulo (capital), cidade em que
vivo até hoje. É sempre legal ler
algo relacionado a esta região que
tanto amo.
José Carlos Martins
Muitos dos jogadores citados eu
os conheci, falta citar o Djalma
que trabalhava na antiga funerária
que se localizava próximo à Matriz.
O Rebeca tinha os seguintes
irmãos: Milodonha, Cachicha e
outros… Era da família Marambaia….. Meu pai trabalhou em Manhuaçu seu nome é Tenente Cyrillo.
Aprendi a reverenciar essa Terra.
Wilson Cyrillo
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Insalubridade aos
funcionários do SAMAL
O Vereador Paulo César Altino se
pronunciou, comemorando a liberação
do pagamento de insalubridade aos servidores do SAMAL
(Serviço Autônomo
Municipal de Limpeza Urbana). Em reuniões anteriores, Paulo Altino reivindicou
este auxílio salarial em plenário, ressaltando a exposição
diária à poeira, que os servidores enfrentam durante a árdua tarefa de limpas as ruas. “Nós ficamos muito felizes com
este pagamento. Todos os dias estas pessoas ficam sujeitas à
problemas de saúde por causa da poeira e sujeira das ruas.
Trata-se de um valor médio de R$ 271,00 que os servidores
receberão a mais em seus vencimentos. Para muitas famílias, este valor faz uma importante diferença no orçamento
mensal”, é aquele ditado água mole em pedra dura, tanto
bate, até que fura; destacou Paulo Altino.

Um bom exemplo,
Amilcar o bom Cavaleiro
Acompanhado do filho Giovani
Barone, o empresário e cavaleiro Amílcar Pacheco, prestigiou a
sessão legislativa. Recentemente,
Amílcar realizou uma grande aventura – a 2ª Grande Cavalgada - viajando à cavalo até a cidade de Passo
Fundo, no Rio Grande do Sul. A
comitiva composta por outros cavaleiros da região saiu da cidade
de Espera Feliz no dia 04 de Março,
percorrendo um trajeto de mais de
dois mil quilômetros.
Em 1999, Amílcar e outros sete
amigos realizaram a 1ª Grande Cavalgada, partindo de Espera Feliz
rumo à Humaitá, no Amazonas. Na
ocasião, foram mais de quatro mil quilômetros percorridos
na expedição. A ideia desta segunda viagem, teria surgido
neste período, revela Amílcar.
No plenário, anunciado pelo amigo e ex-presidente do
Clube do Cavalo de Manhuaçu, Glauco Macedo, o cavaleiro
Amílcar Pacheco relatou emoções vivenciadas na viagem,
e, em seguida, presenteou o Presidente Maurício de Oliveira Júnior com a Bandeira do Município gaúcho de Passo
Fundo.
Em suas considerações, o Presidente Maurício Júnior e
demais vereadores elogiaram a força de vontade e o bom
exemplo de Amílcar Pacheco para os mais jovens.

Veto rejeitado
O Executivo Municipal
encaminhou
Veto ao Projeto de Lei
de autoria do Vereador
Eli de Abreu Gomes,
que trata da “Alteração
da Lei nº 2.619, de 19
de dezembro de 2.006,
estabelecendo normas
para exploração do
serviço de automóveis de aluguel (táxi) no município para
acrescentar, na mesma, dispositivos que visam a melhor regulamentação do serviço”. Colocado em votação, o Veto foi
rejeitado pelo plenário, em votação por 9x6 votos.
Antes da votação, em seus pronunciamentos alguns vereadores questionaram as justificativas apresentadas pelo

Prefeito no Veto, outros sugeriram que Veto fosse retirado
de votação e que fosse realizada audiência pública.
O Autor do Projeto de Lei, Vereador Eli de Abreu Gomes,
demonstrou sua insatisfação com o gesto do Prefeito, pontuando este posicionamento do Chefe do Executivo como
uma “perseguição pessoal”. O Vereador, 1º Secretário da
Mesa Diretora, mencionou que fez contato anterior com diversos taxistas e usuários deste serviço, antes de elaborar o
Projeto, buscando justamente atender ambos os lados e melhorando os serviços prestados por esta categoria.

Fumantes vivem menos
Quer viver mais? Então
largue o cigarro. Um estudo feito por 1.3 milhão
de britânicas nascidas por
volta da década de 1940
revelou que as fumantes
vivem dez anos menos do
que aquelas que não fumam. A boa notícia é que,
se elas pararem de fumar antes dos 30 e 40 anos, podem reduzir em entre 90% e 97% as mortes atribuídas ao consumo
de tabaco.
No Japão, estudo semelhante que acompanhou 27.311
homens e 40.662 mulheres entre 1963 e 1992 revelou que
a mortalidade duplicou para os indivíduos de ambos os sexos que continuaram a fumar. A expectativa de vida dos
homens foi reduzida em oito anos e das mulheres para 10.
Contudo, aqueles que deixaram de fumar antes dos 35 anos
conseguiram evitar quase 100% dos riscos atribuídos ao vício do cigarro.

Prefeito de Manhuaçu sofre por
não ter maioria
Sem base é impossível construir, em tudo na vida você tem
que ter uma base de sustentação e principalmente para um
executivo, é impossível governar sem apoio, os vereadores
que apoiam o prefeito não abriram a boca para defendê-lo,
enquanto a oposição usaram
da Tribuna da Câmara para
sustentar sua tese, já os aliados
do prefeito ficaram só ouvindo,
cadê a assessoria do prefeito? É
hora para municiar seus vereadores com informações, a oposição pergunta e ninguém sabe nada. Será que o prefeito não
conversa com sua bancada? E a bancada não procura saber
das informações para passar ao povo e convencer seus pares
de algumas situações.
Quando você assiste problemas parecidos em câmaras experientes os vereadores a todo instante são informados por
uma assessoria para defesa do executivo.
Essa situação é insuportável para qualquer executivo, se
não tiver bom trânsito com o legislativo não consegue governar, a situação do prefeito Nailton é desfavorável por pertencer um pequeno partido (PDT), ter todos os deputados
mais votados em Manhuaçu como opositores fica muito difícil governar e ano que vem é ano eleitoral, a situação atual
não ajuda nada o atual prefeito Nailton.
A exemplo, foi a colocação em votação de quinta-feira, dia
6 de junho, Veto foi rejeitado pelo plenário, em votação de
9×6 votos. Faltou presença marcante da situação, com argumentos de base.

Obesidade, todo cuidado é pouco!
O Brasil já realiza cerca de 70 mil cirurgia de redução do
estômago por ano. O sobrepeso já é uma preocupação para
a metade dos brasileiros adultos e a obesidade, um problema
para mais de 18% da população do país. Um em cada dez
pacientes vão a óbito devido a obesidade.

Peixe nosso de cada dia
Atualmente o nosso Brasil varonil produz 1 milhão e 250
mil toneladas de pescado por ano atrás de vizinhos com litoral e territórios bem menores como o Chile e Argentina.
Além da produção abaixo da desejada, o peixe que ainda
chega de maneira tímida à mesa dos brasileiros é considerado raro e muito caro. Falta de incentivo do governo! Brasil,
mostra a sua cara!

Brasileiros em Perigo - I
O Brasil, por ser quase um continente, já é considerado o
maior mercado de crack do mundo. Mais de um milhão de
brasileiros consomem a mistura de sobras de cocaína não
refinada, água e bicarbonato de sódio, mais pó de granito e
vidro, segundo o último levantamento da UNIFESP.

Brasileiros em Perigo - II
O Brasil varonil tem o maior índice de assassinato por armas de fogo do mundo; Cerca de 100 pessoas são mortas
por dia no país em casos envolvendo armas de fogo; número superior ao de países em guerra civil!

Dinheiro que nada ajudou
É de se pensar,
como age o ser humano, as vezes alguém
é abandonado como
existem muitos casos
espalhados por todo
o Brasil de idosos deixados a sua própria
sorte e agora aquele
dinheiro que poderia
ter amenizado um
pouco o sofrimento
da senhora (Dona Maria Luiza da cidade de Dom Cavati, encontrada morta dentro de casa com R$ 84 mil e com posse
de 2 terrenos no município, vivia de contrária a sua situação
financiera e tinha sofria uma úlcera varicosa na perna). Sua
pequena fortuna será entregue ao sobrinho ou a um outro parente que irão aparecer. Fica a indagação: será que a pessoa que
irá receber o dinheiro sabia da situação da tia. Qual seria a relação dela com os parentes que receberão sua a herança? Tinha
convivência com ela? Visitavam de vez enquanto? Fica aqui a
nossa reflexão. Devemos aprender com os japoneses,o amor e
respeito aos idosos, no Japão os idosos são tratados como reis.

Problemas do futebol profissional
“O grande problema do futebol brasileiro foi o fim do
futebol de rua. Ele
proporcionava desenvolver a habilidade.
Havia calçada, você
tinha que levantar a
bola, aprender a dominar. Hoje, papai
vai levar na escolinha” Paulo Autuori,
técnico do Vasco, em
entrevista ao site da
Fifa. O fim do grande
Blatter (Presidente da Fifa) e
amor ao futebol seria
Marin (Presidente da CBF).
o início do grande Verdadeiros amantes do futebol?
amor ao dinheiro?
Não precisamos ir tão longe, pois nos traz a lembrança de
grandes amantes do futebol em nossa querida Manhuaçu e
região. Eliézer, Ismael, Santana (Bina), Renê e João Carlos;
Rebeca, Gonça e Luís Carlos; Iran (Paulinho Marambaia),
Nortinho (Jésus) e Altair (Márcio Bolão), Djalma que trabalhava na antiga funerária ...
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Tri-Objetiva - 50
Celso de Medeiros Costa (*)

“O quadro brasileiro, se não é positivo, nos entusiasma”

Antonio Anastasia (PSDB), governador de Minas,e o sistema aeroportuário nacional

Lula tem visitado João de Abadiânia
O ex-presidente Lula tem se consultado com o médium João
Teixeira de Faria, o “João de Deus”, da Casa Dom Inácio de
Loyola, que atrai enfermos de todo o mundo a Abadiânia
(GO), a 78km de Brasília, em busca de suas cirurgias espirituais. Lula esteve com o famoso médium há três semanas,
mas não há informações sobre a natureza da visita. O ex-presidente é esperado novamente nos próximos dias.

2011 que faltava acesso do lado brasileiro. Franceses atravessam de barco e jet-ski alugados.

Pequeno notável
Até o minúsculo Vietnã festeja o salto de sua balança comercial com o Brasil, que aumentou 48,5% com exportações de pescado, sapatos, celulares, telefones e tecidos,
superando a antes imbatível China.

Em domicílio

Rebelião

Quando se submeteu a cirurgia para tratamento de câncer,
Lula recebeu João de Deus no Hospital Sírio Libanês.

O deputado João Arruda (PMDB-PR) critica que o único foco do PMDB é fazer o
vice-presidente da República: “O projeto
pessoal se sobrepõe ao coletivo. Assim,
não elegeremos nem um terço da bancada
federal”.

Agradecimento
Amigos de Lula acham que ele tem ido a Abadiânia apenas
para agradecer o empenho do médium na sua recuperação.

Celebridade

Briga interna

Após entrevistá-lo há um ano, a famosa apresentadora da
TV Oprah Winfrey, dos EUA, disse ter ficado “maravilhada” com João de Deus.

Apesar de o vice Eduardo Pinho ser do PMDB, o governador catarinense Raimundo Colombo (PSD) terá trabalho
para impedir a candidatura de Mauro Mariani (PMDB) ao
governo estadual, em 2014.

No exterior

Cenário difícil

O médium de Abadiânia atende em outros
estados e no exterior. Entre 19 e 21 de julho, ele atuará em Basel, na Suíça.

Com poucas opções na Bahia, PSDB cogita lançar ao governo, em 2014, o empresário João Gualberto, ex-prefeito
de Mata de São João. O deputado Antônio Imbassahy já
informou que está fora do pleito.

Vannuchi e recurso mensaleiro
Eleito para a Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), o ex-ministro Paulo
Vannuchi já pode contar com um “pepino” pela frente: o
possível recurso do dono do Partido da República (PR), Valdemar Costa Neto (SP), mensaleiro condenado no Supremo Tribunal Federal. Ele ameaça com um recurso alegando
“cerceamento de defesa” no julgamento do mensalão.

Expertise
Integrante da ala esquerdopata do primeiro governo Lula,
Paulo Vannuchi foi secretário de Direitos Humanos.

Interlocução
A deputada Fátima Bezerra (PT-RN) ajudou na negociação entre prefeitura de Natal e professores para encerrar a
greve da categoria.

Roleta
A Petrobras sairá do Peru para fazer caixa, investindo mais na produção de petróleo no Brasil. É o tal medo de morrer de véspera.

Vida nova
A França indicou o novo embaixador no Brasil, Denis
Pietton. A mulher dele estava entre os 90 mortos num acidente aéreo da Ethiopian Airlines, em 2010 no Mediterrâneo, quando era embaixador no Líbano.

As voltas do mundo
Foragido da Interpol há três anos por tráfico de órgãos entre África do Sul, Israel e Pernambuco, o israelense Gedalya Tauber, 77, foi preso no aeroporto de Roma. Pagava
US$10 mil a pobres de Recife, onde morava, diz a France
Presse. Israel quer condená-lo à prisão perpétua.

A ponte que partiu
Lula se vangloriou do “pito” em Dilma sobre o atraso na
ponte entre Brasil e Guiana Francesa. A coluna avisou em

Pela transparência
Abarrotada de pedidos de informação sobre o uso da cota
parlamentar, a primeira-secretaria da Câmara vai capacitar
os gabinetes a cadastrar as notas fiscais dos deputados. Em
onze meses, dos 27,9 mil pedidos de informação, 7 mil
foram sobre o chamado “cotão”.

Fala que eu te escuto
O presidente Obama, dos EUA, garante que “ninguém ouve os telefonemas”
que o governo grampeou. Dilma diz
que só ouve Lula.

Do alto do Olimpo
A bancada do PMDB reclama que, além de não emplacar
indicações, sequer consegue audiências com o ministro
Antônio Andrade.

Poder sem Pudor

Palavra de sequestrador

Aspone para
assuntos internacionais aleatórios
do então presidente Lula, Marco Aurélio Garcia
certa vez foi convidado a explicar,
na Comissão de
Relações Exteriores da Câmara, por que o governo não considerava os terroristas os narcoguerrilheiros das Farc. O tucano Luiz Carlos
Hauly (PR) provocou: “são bandidos, seqüestradores e traficantes”. O deputado Fernando Gabeira (RJ) pediu um aparte:
- Preciso ouvir o convidado sobre isso, mas se ele disser
que não fala com seqüestrador, tenho que ir embora.
Todos caíram na gargalhada: é que Gabeira participou
do grupo que seqüestrou o embaixador americano, nos
anos 60, na ditadura.

TrHi-stórias – Pré-Positivas.
1- É a original.
2- Eis a especial.
3- Essa a adicional.

1 - Pré-História Mundial – § Pré-História, no
sentido original mesmo,
não tem nada nem de
quase pejorativo, mas, é
de todo positivo. Tenho
gostado de dizer que há a
eternidade antes do tempo, a através do tempo
(que é a nossa atualidade)
e a eternidade após o tempo, pois este é um parêntesis que
Deus abriu na eternidade. Sendo assim, pode-se dizer que
a eternidade é uma só, em 3 etapas, a primeira e a derradeira sem o tempo. À 1ª etapa da eternidade, os estudiosos
Edward Reese e Frank Klassen chamam de “A Eternidade
Passada”. Desta eles apontam o que já vimos: A pré-existência de Cristo e a criação – sua declaração e sua origem,
e a expulsão de Satanás dos céus –. § Ainda dentro da
sub-etapa da criação, tem o julgamento da criação: Gênesis, capítulo 1, versículo 2, parte a deste, traz a afirmação
de que “A terra, porém, estava sem forma e vazia; havia
trevas sobre a face do abismo” – outra tradução: “A terra
era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta
por um mar profundo. A escuridão cobria o mar” –.§ No
próximo artigo, veremos a criação da terra para habitação,
este lugar maravilhoso, agora com problemas... ah! Há a
aguardada criação da Nova Terra!! Se a atual é boa, nem
dá para imaginar direito como será a Nova Terra!!!
2 - Pré-História Principal – § Usando o termo
Pré-História no sentido
positivo, vejamos o sobre a
instituição da Igreja, especificamente da Igreja do período do Novo Testamento.
Sua pré-história é a história
de Jesus. § Portanto, já que,
sempre quando preciso e
possível, iremos um passo atrás, para depois darmos mais
passos à frente, vejamos a história de Jesus, que vai do ano
5 da era cristã ao 29, já que nosso calendário (gregoriano!)
tem um atraso de 2 a 5 anos – digamos, então, 5!!! –. Jesus,
que é a VERDADE (João, cap. 14, vers. 6), que falava e
destacava a Verdade (João, c. 5, v. 24), e que abominava a
mentira (8.44c; Apocalipse 21.8; e 22.15), nasceu num dia
que para nós é dia da verdade, pois de 1º de janeiro a 31 de
dezembro (e, logo, o 29 de fevereiro!) são dias da verdade!!!: 1º de abril do ano 5, antes da era cristã do “nosso”
calendário (Lucas 2.7 / Mateus 1.25). § Fiquemos com essa
história, que é a especial! – Aliás, especialíssima!!!
3 - Pré-História Familial – §
A Pré-História da família é a dos
bisavós para trás, pois, na certidão
de nascimento, vem o nome de
(uma) pessoa, dos (dois) pais e dos
(quatro) avós, mas, não dos (oito)
bisavós. Mas, não deixaremos de
tratar destes. § Desta feita, cito
meu bisavô materno-materno, ou
avô materno de minha mãe, ou pai
de minha avó materna. Sei pouco dele, pois em geral, como
já afirmei, a gente sabe pouco dos bisavós. E lembro-me,
vagamente, de Camilo Vaz, claro e de camelos brancos. É
possível que, quando o vi, ele fosse, no máximo, o mínimo
de mais velho que eu. § Não nos esqueçamos dos bisavós.
Procuremos saber sobre eles... Avante! Amém!! Até!!!
1- Antes do Mundo.
2- Ante o Profundo.
3- Anti-moribundo...
(*) O articulista é graduado em Teologia
e pós em História Eclesiástica.
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Superintendência de Ensino de Manhuaçu é
sede do Fórum de Promoção da Paz Escolar
Cerca de 350 educadores
estão reunidos no Fórum de
Promoção da Paz no Ambiente Escolar e Articulação
em Rede (Forpaz), na quinta
(6) e sexta-feira (7), em Manhuaçu, na Zona da Mata
Mineira. O encontro discutiu o papel da escola, não
somente como espaço para
a construção do conhecimento, mas para a formação
cidadã e a promoção de uma
cultura de paz.
Entre palestras e debates,
o Forpaz também possibilita
a troca de experiências desenvolvidas pelas escolas na
área de mediação de conflitos e de promoção da cultura
de paz.
Em meio aos relatos apresentados na quinta-feira (6),
esteve o da Escola Estadual
João Xavier da Costa, de
Manhuaçu.
Responsável
pelo atendimento de quase
500 alunos de quatro comunidades com alto índice
de vulnerabilidade social, a
escola encontrou na parceria
com a comunidade a receita
para uma maior disciplina
dos estudantes, envolvimento das famílias na rotina
escolar de seus filhos e elevação da aprendizagem.
“Em nossa escola, todos
os servidores conhecem as
histórias dos alunos. A medida foi possível a partir
de uma aproximação com
as famílias que sempre são
convidadas a frequentar a
escola. As reuniões de pais
também são momentos importantes para conhecer e
entender os nossos estudantes”, diz a diretora da instituição, Vanda Lúcia Carneiro.
A partir do projeto Educação em Tempo Integral e do
Escola Viva, Comunidade
Ativa, que são considerados os pilares das ações de
proximidade com os alunos
e famílias, a escola realiza oficinas e trabalhos com
esse público, além do monitoramento da disciplina
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Cristãos na esteira

Entre palestras e debates, o Forpaz também possibilita a troca de experiências desenvolvidas
pelas escolas na área de mediação de conflitos e de promoção da cultura de paz.

dos alunos. Também há uma
parceria que envolve diversos órgãos, como Polícia
Militar, Conselho Tutelar e
faculdades particulares. “A
nossa conquista e aproximação veio ao longo dos anos.
Nesse contexto de risco social, a nossa escola é o oásis
da paz”, ressalta a diretora.
Também na cidade de Manhuaçu, outro trabalho de
aproximação com a comunidade é desenvolvido na Escola Estadual Salime Nacif.
Com cerca de 1.200 alunos,
a instituição promove uma

integração com as famílias
desses estudantes e comunidade do entorno a partir de
um trabalho voluntário com
oficinas. “Os nossos parceiros trabalham com futebol,
vôlei, capoeira, dança, teatro e artesanato”, exemplifica a diretora da instituição,
Maísa Damasceno Ferreira
de Souza. As oficinas são
realizadas há 13 anos, sempre aos finais de semana,
quando a escola se abre para
alunos e comunidade.
Com a integração, a escola conquistou o respeito que

se refletiu em disciplina nas
salas de aula. Projetos em
várias frentes de atuação,
como leitura e meio ambiente, reforçam a formação
cidadã dos estudantes. “A
família tem que ser parceira
e acreditar na escola em que
seu filho estuda. Na minha
(escola), todos os funcionários vestem a camisa”, destaca Maísa Damasceno.
Forpaz: O Fórum de
Promoção da Paz Escolar e
Articulação em Rede (Forpaz) é uma rede articulada
de parceiros engajada na
prevenção e enfrentamento da violência nas escolas
de Minas Gerais e pretende
servir de suporte a diretores e educadores diante de
situações geradoras de conflitos no ambiente escolar.
Por meio dos fóruns regionais, diretores, educadores
e secretários municipais de
educação são capacitados
para identificar os parceiros
presentes em sua própria
comunidade.
O Forpaz é dividido em
dois momentos: o Seminário sobre mediação de conflitos e o Fórum regional de
promoção da paz escola e
articulação em rede.

Certo dia, passando por uma grande academia de ginástica, presenciei uma cena cotidiana que, dessa vez,
intrigou-me bastante: pessoas correndo em esteiras.
Passei de pronto a refletir sobre loucura de se ficar correndo, mas, simultaneamente, parado no mesmo lugar.
Será que nossos antepassados ousariam pensar que a
sociedade futura faria isso para ter de se exercitar? Talvez em função da insuficiência de pistas ou do caótico
trânsito? Seria a poluição ou a insegurança das ruas? A
verdade é que as esteiras são quase que um eletrodoméstico básico em nossos tempos. Troca-se um passeio
pelo parque ou pela vizinhança, para se exercitar “andando” na esteira dentro de casa por alguns minutos.
A esteira revela a capacidade de se poder correr sem
muito empreendimento. O sujeito pode rapidamente ligar a sua esteira e correr 10km assistindo ao telejornal
ou a um filme. Ela é um retrato sintomático de nossa
época: a comodidade acima de tudo!
Mas o que isso tudo tem a ver conosco? Às vezes vejo
a igreja correndo quilômetros e mais quilômetros em
“esteiras eclesiásticas”. Por vezes suamos e nos cansamos de fato, mas quando olhamos para o lado, não
saímos do lugar. São reuniões e mais reuniões, turmas
de discipulado, de treinamento, escola de líderes, entre
outros momentos onde nos esforçamos tanto, planejamos muito, mas não saímos do lugar. A verdade é que
não saímos de dentro de casa.
Precisamos correr pelo mundo. Conhecer o frio do orvalho da manhã, os calafrios da brisa matinal, o barulho
dos carros dando a partida, os obstáculos no caminho, a
beleza da linha de chegada etc. Estamos fortes, musculosos e preparados para uma grande maratona, mas nos
limitamos em somente correr dentro das quatro paredes
que chamamos de igreja.
“Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja
do Maligno” (João 17.15)
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Câmara: Relatório de Comissão aponta irregularidades
em contratações da Administração Municipal

E

m sessão ordinária
legislativa
ocorrida
na quinta-feira, 06, a
Comissão Especial Mista
formada pela Câmara Municipal de Manhuaçu, em atendimento ao Ministério Público, apresentou Relatório
Final dos trabalhos de apuração de denúncias de irregularidades em contratações por
parte da atual Administração
Municipal. A pauta da reunião incluiu também a votação de Projetos de Lei, Resoluções e Indicações, além
de Veto encaminhado pelo
Executivo Municipal. Os
trabalhos legislativos desta
data foram abrilhantados
pela presença do empresário
e cavaleiro Amílcar Pacheco
que, recentemente, realizou
viagem a cavalo, junto com
outros companheiros, até
o Estado do Rio Grande do
Sul.
Relatório da Comissão
Em Ofício nº 147/2013, de
25 de Fevereiro deste ano, a
Promotora de Justiça Dra.
Geannini Maelli Mota Miranda, requisitou à Câmara
Municipal esclarecimentos
acerca de possíveis contratações irregulares praticadas
pelo Município, através da
Lei Municipal nº 3.267/2013
e a falta de nomeação das pessoas concursadas.
Imediatamente, o Presidente Maurício de Oliveira
Júnior apresentou no Plenário a Resolução nº 008/2013,
de 06 de Março, nomeando
a Comissão Especial Mista,
constituída dos Vereadores
João Gonçalves Linhares Júnior (Presidente), Fernando
Gonçalves Lacerda (Relator)
e Paulo César Altino para
compor a referida Comissão.
A Resolução foi aprovada
pelo plenário.
Logo no início dos seus
trabalhos, a Comissão juntou documentos como cópias das Leis Municipais nº
3.263/2012, que trata da prorrogação do prazo de contratações de pessoal por tempo
certo e determinado; Projeto
de lei nº 006/2013, que trata
da contratação de 25 serventes escolares, e do pedido de
retirada do projeto, datado de
06 de fevereiro de 2013, firmado pelo Chefe de Gabinete
da Prefeitura.
Ainda neste período a Comissão oficiou o Prefeito soli-

citando a relação de todos os
servidores contratados pelo
Município a partir do dia 1º
de janeiro de 2013, inclusive
o cargo e a lotação.
Em 15 de abril pp., a Secretaria Municipal de Educação
encaminhou as informações
solicitadas, fornecendo lista
de serventes escolares, contendo o cargo, lotação, data de
admissão, data da demissão e
causa do desligamento. Em
novo Ofício encaminhado
ao Prefeito, a Comissão fez
requerimento de cópia dos
contratos e dos contracheques
de 38 servidores (01 monitor
e 37 serventes escolares). Decidiu-se ainda pela oitiva de
algumas das servidoras, além
de serem colhidos depoimentos de testemunhas.
Uma das irregularidades
constatadas trata do que ocorreu em 21 de Janeiro de 2013,
quando o Prefeito enviou ao
Poder Legislativo o Projeto
de Lei nº 006/2013, buscando
autorização para contratação
de vinte e cinco serventes escolares para trabalharem apenas no mês de Janeiro, tendo
como motivo para estas contratações o período de férias
das serventes das creches. No
entanto, em 06 de fevereiro, o
Chefe do Executivo, através
do seu Chefe de Gabinete,
requereu a devolução do citado Projeto de Lei, apesar de
o mesmo não ter sido ainda
apreciado pelo plenário da Câmara Municipal. Neste contexto, os vereadores questionaram então: “Como explicar
um projeto enviado no final
do mês de janeiro retroagindo
seus efeitos ao início daquele
mês, visando autorização para
contratação de serventes escolares para trabalhar no mês de
Janeiro e que é retirado sem
aprovação?”
Iniciado os trabalhos da
Comissão, requereu-se ao
Prefeito o nome destas 25
serventes escolares, o local
de suas lotações e se houve
a dispensa das mesmas. Esse
requerimento somente foi
respondido no dia 15 de abril,
portanto, cerca de 40 dias
após o pedido, o qual veio
confirmar as contratações e
as dispensas das serventes
escolares, mesmo sem autorização legislativa.
De acordo com a Comissão, verificou-se que não
apenas 25 serventes, mas as
contratações chegaram, pelo
menos, a 34 trinta e quatro. De

acordo com o relatório, este
procedimento caracteriza-se
como contratação irregular,
considerando a inexistência
de autorização legislativa
para tal, condição essencial
a teor do disposto no art. 37,
IX, da Constituição Federal,
bem como a não realização
de concurso público.
Ainda conforme o relatório, “a Comissão deparou
com um segundo caso de
improbidade administrativa
praticada na Administração
Municipal. [...] Como se
viu, a Excelentíssima Senhora Secretária Municipal da
Educação, Gelvânia Câmara
Marques, foi exonerada do
cargo de Secretária em 14 de
janeiro de 2013, por meio do
Decreto Municipal nº 145,
assinado pelo Excelentíssimo
Senhor Prefeito. E isto se deu
porquanto esta Senhora tomaria posse, como de fato o
fez, como servidora pública
estadual em 15 de janeiro de
2013, e não seria possível o
acúmulo de cargos. [...] Em
26 de fevereiro de 2013, foi
publicado no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais, a
disponibilidade da então servidora pública estadual para
ocupar o cargo de Secretária Municipal de Educação,
com ônus para a Prefeitura de
Manhuaçu. [...] Desta forma,
no mesmo dia 26 de fevereiro, o Excelentíssimo Senhor
Prefeito assinou o Decreto nº
215, nomeando novamente a
Excelentíssima Senhora Sra.
Gelvânia Câmara Marques
para o cargo de Secretária
Municipal de Educação. [...]
Assim sendo, entre os dias 14
de janeiro e 26 de fevereiro
de 2013, a Sra. Gelvânia não
exerceu, de direito, o cargo
de Secretária Municipal de
Educação, mas o exerceu de
fato, com a anuência do Excelentíssimo Senhor Prefeito,
tendo esta participado ativamente da Secretaria Municipal de Educação, na condição
de Secretária. [...] A Secretária Gelvânia Câmara Marques participou de reunião
do FUNDEB, de encontro
do UNDIME, como afirma
testemunha. E esses fatos
são comprovados através de
sites oficiais anexos, onde se
vê a participação da Excelentíssima Senhora Secretária,
em plena atividade. [...] Ao
participar de reunião da UNDIME houve recebimento de
diária dos cofres municipais,

Presidente Maurício Júnior, Cavaleiro Amílcar Pacheco, 1º Sec. Vereador Eli de Abreu Gomes, Giovani Barone (filho do Amílcar) e o ex-presidente da Câmara e do Clube do Cavalo, Glauco Macedo

Comissão, que não teve tempo suficiente para o acesso
a informações importantes
e que poderiam comprovar
ainda mais, as irregularidades e arbitrariedades perpetradas por esta administração
municipal”.
O documento foi encaminhado ao Ministério Público da Comarca ainda nesta
quinta-feira.
Vereador Fernando Lacerda, Relator da Comissão Especial Mista,
durante leitura do Relatório Final.

num claro desvio de finalidade, conquanto a mesma não
era a Secretária Municipal de
Educação”.
Um terceiro fato relacionado ao Relatório foi o “convênio firmado entre a Prefeitura de Manhuaçu e o MEC
visando dotar os servidores
municipais efetivos, lotados
na Secretaria Municipal de
Educação, de melhores condições de ensino. Ao que se
viu trata-se, na verdade, de
um curso de pós-graduação
em gestão escolar, realizado
perante a Universidade Federal de Viçosa. Esse curso
tem a duração, em geral, de
oito meses, e é muito importante para o município que
passa a contar com professores altamente capacitados,
e também para o professor,
que passa a contar com mais
um título que certamente lhe
trará promoção na carreira e
evidentemente melhor vencimento. [...] Tratando-se de
uma situação atípica, o curso
é recomendado apenas para
os servidores efetivos e não

para os contratados, pois estes podem facilmente deixar
o município levando consigo
o conhecimento adquirido,
deixando para trás apenas as
despesas realizadas pelo município. [...] Compulsando a
lista de inscrições no referido curso, podemos ver que a
lista de inscrições feita no ano
de 2012 foi alterada no ano
de 2013, tendo sido inserida
na mesma os nomes da Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Educação,
Gelvânia Câmara Marques, e
de seu filho Senhor Gederson
Câmara Marques. Ela, exercente de cargo de confiança,
passageiro, de livre nomeação
e exoneração e ele, seu filho,
sequer servidor contratado da
Secretaria Municipal de Educação. [...] Ademais, o Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Nailton Cotrim Heringer, num
ato de desrespeito e afronta à
lei e aos poderes constituídos,
retardou em atender a ofícios
da Câmara Municipal, prejudicando considerável e relevantemente os trabalhos desta

Veto rejeitado
O Executivo Municipal
encaminhou Veto ao Projeto de Lei de autoria do
Vereador Eli de Abreu Gomes, que trata da “Alteração
da Lei nº 2.619, de 19 de
dezembro de 2.006, estabelecendo normas para exploração do serviço de automóveis de aluguel (táxi) no
município para acrescentar,
na mesma, dispositivos que
visam a melhor regulamentação do serviço”. Colocado
em votação, o Veto foi rejeitado pelo plenário, em votação por 9x6 votos.
Antes da votação, em
seus
pronunciamentos
alguns vereadores questionaram as justificativas
apresentadas pelo Prefeito
no Veto, outros sugeriram
que Veto fosse retirado de
votação e que fosse realizada audiência pública.
O Autor do Projeto de
Lei, Vereador Eli de Abreu
Gomes, demonstrou sua
insatisfação com o gesto
do Prefeito, pontuando
este posicionamento do
Chefe do Executivo como
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das ruas. Trata-se de um valor
médio de R$ 271,00 que os
servidores receberão a mais
em seus vencimentos. Para
muitas famílias, este valor faz
uma importante diferença no
orçamento mensal”, destacou
Paulo Altino.
O Bom Cavaleiro

Mais uma vez, presença expressiva de cidadãos ao plenário, durante a sessão legislativa.

uma “perseguição pessoal”.
O Vereador, 1º Secretário
da Mesa Diretora, mencionou que fez contato anterior
com diversos taxistas e usuários deste serviço, antes de
elaborar o Projeto, buscando justamente atender ambos os lados e melhorando
os serviços prestados por
esta categoria.

Insalubridade aos funcionários do SAMAL
O Vereador Paulo César
Altino se pronunciou, comemorando a liberação do
pagamento de insalubridade
aos servidores do SAMAL
(Serviço Autônomo Municipal de Limpeza Urbana). Em
reuniões anteriores, Paulo

Altino reivindicou este auxílio salarial em plenário, ressaltando a exposição diária
à poeira, que os servidores
enfrentam durante a árdua
tarefa de varrição de ruas.
“Nós ficamos muito felizes
com este pagamento. Todos
os dias estas pessoas ficam
sujeitas à problemas de saúde
por causa da poeira e sujeira

Acompanhado do filho
Giovani Barone, o empresário e cavaleiro Amílcar
Pacheco prestigiou a sessão
legislativa. Recentemente,
Amílcar realizou uma grande
aventura – a 2ª Grande Cavalgada - viajando a cavalo
até a cidade de Passo Fundo,
no Rio Grande do Sul. A comitiva composta por outros
cavaleiros da região saiu da
cidade de Espera Feliz no dia
04 de Março, percorrendo um
trajeto de mais de dois mil
quilômetros.
Em 1999, Amílcar e outros
sete amigos realizaram a 1ª
Grande Cavalgada, partindo
de Espera Feliz rumo à Humaitá, no Amazonas. Na oca-

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

sião, foram mais de quatro
mil quilômetros percorridos
na expedição. A ideia desta
segunda viagem teria surgido
neste período, revela Amílcar.
No plenário, anunciado
pelo amigo e ex-presidente
do Clube do Cavalo de Manhuaçu, Glauco Macedo, o
cavaleiro Amílcar Pacheco
relatou emoções vivenciadas
na viagem, e, em seguida,
presenteou o Presidente Maurício de Oliveira Júnior com a
Bandeira do Município gaúcho de Passo Fundo.
Em suas considerações, o
Presidente Maurício Júnior e
demais vereadores elogiaram
a força de vontade e o bom
exemplo de Amílcar Pacheco
para os mais jovens.
Pronunciamentos e
Projetos aprovados
Também nesta sessão, os
pronunciamentos da cidadã
Raquíria Maria de Freitas
que, em nome dos moradores dos Bairros Alfa Sul,
São Vicente, Pouso Alegre,

7

Nossa Senhora Aparecida e
Comunidade São Francisco
de Assis, solicitou providências para que seja construída
uma passarela entre o trecho
do Posto Pipas ou próximo
ao colégio Tiradentes, na BR
262, ou em outro trecho definido por órgão ou profissional competente.
Representantes do SIND-UTE solicitaram apoio para
o plebiscito popular para a
redução das tarifas de energia
elétrica e do ICMS na conta
de luz, que ocorrerá entre 19 e
27 de Outubro deste ano.
Nesta sessão foram aprovados: 05 Projetos de Lei e
04 tiveram ciência dada no
plenário, 07 Resoluções, 05
Requerimentos, 09 Moções e
diversas Indicações propostas
pelos Vereadores. Confira no
site da Câmara de Manhuaçu (www.camaramanhuacu.
mg.gov.br) os Projetos de
Lei, Resoluções, Moções,
Indicações e Requerimentos
aprovados.
(Assessoria
de Comunicação)
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Idosa é encontrada morta dentro de
casa com R$ 84 mil em Dom Cavati
Mulher que vivia na miséria morre e PM encontra mais de R$ 80.000 espalhados pela casa

Maria Luiza sofria com
uma úlcera varicosa na
perna esquerda e era atendida regularmente por
agentes de saúde que visitavam a idosa duas vezes
por semana e estranharam
o fato de ninguém tê-la
visto desde segunda-feira
(3 de junho). O soldado
Lucas, que atendeu a ocorrência conta que chegou à
residência, chamou, mas
não teve resposta. Lucas
teria então procurado a
dona da casa em que Maria Luiza morava de aluguel e com ela conseguido
a chave do portão dos fundos do imóvel. Ele conseguiu entrar no quintal da
casa e conseguiu ver pela
fresta da porta o corpo da
idosa caído na cozinha. O
policial arrombou a porta
para entrar na casa e encontrou o corpo caído ao
lado do fogão já exalando
cheiro forte, aumentando
as suspeitas que ela teria
morrido entre domingo e
segunda-feira.
ROLOS DE
DINHEIRO
Durante busca na tentativa de localizar algum
documento de Maria, Lucas encontrou jogado no
chão do quarto um maço
de dinheiro, enrolado em
papel sulfite com a descrição “mil reais”; depois
deste, vários outros foram
encontrados pelo quarto,
no chão, em cima da cama
e de roupas que estavam
espalhadas pelo quarto,
que não tinha sequer um
guarda-roupas,
apenas
uma cama e coisas espalhadas pelo chão. Ao todo
a PM localizou R$ 83.675
em dinheiro e R$ 43 em
moedas. O dinheiro foi
recolhido e levado para a
delegacia.
Lucas conta que espera
que algum parente apareça, mas segundo informações ela não tinha ninguém na cidade apenas
um sobrinho, em Ipatinga,
que seria militar e alguns,
em São Paulo.

As curiosidades
de Maria Luiza.
Franciele Carolina da Silva Vieira, 21 anos, é técnica
de enfermagem do PSF e
contou a reportagem que
Maria Luiza era uma pessoa tranquila, comunicativa,
mas mesmo com o problema na perna que vinha se
agravando, não permitia a
entrada dos agentes em sua
casa, e nem aceitava ser medicada por eles. Duas vezes
por semana eles levavam os
medicamentos e bandagens
que deveria ser usada no ferimento. Segundo Franciele,
a idosa recusava o atendimento, dizendo sempre que
já fazia tratamento com um
médico de Inhapim, não
deixando a equipe entrar e
apenas recebia os medicamentos.
Este comportamento, ao
que tudo indica era comum
da idosa. Maria da Penha
Faria Werneck, 71 anos, vizinha de Maria Luiza, disse
que a considerava como
grande amiga, e que todos
os dias conversava com a
idosa, às vezes por mais de
uma hora. “Quando fazia
alguma comida diferente
em casa levava pra ela, a
vasilha nunca voltava vazia,
ela sempre devolvia com alguma coisa: maçã, biscoito,
legumes” conta Maria da Penha. A vizinha diz que ninguém nunca poderia imaginar, que a mulher pudesse
ter este dinheiro guardado,
acrescentando que chegou
a dar uma cômoda para a
idosa guardar as roupas que
ficavam em caixas de papelão no chão do quarto. Ela
confirma que Maria Luiza
não gostava que ninguém
entrasse em sua casa, e impedia a visita até da vigilância sanitária e da dona da
casa, que recebia o aluguel
do portão. “Os agentes de
saúde só entravam de vez
em quando, mesmo assim,
ela tinha que gostar muito
de quem ia, senão, não entrava”. Ela, mesmo sendo
próxima de Maria Luiza,
só entrou na casa da amiga
quatro vezes.

Maria Luiza sofria com uma úlcera varicosa na perna esquerda e era atendida regularmente por agentes de saúde que visitavam a idosa
duas vezes por semana e estranharam o fato de ninguém tê-la visto desde segunda-feira. Durante busca na tentativa de localizar algum documento de Maria, Lucas encontrou jogado no chão do quarto um maço de dinheiro, enrolado em papel sulfite com a descrição “mil reais”;
depois deste, vários outros foram encontrados pelo quarto, no chão, em cima da cama e de roupas que estavam espalhadas pelo quarto

PM Rodoviária registra atropelamento de animal na MG-108

Lajinha (MG) - No domingo (2) uma equipe da Polícia
Militar Rodoviária Estadual
composta pelos militares Sgt.
Tiago e Sd. Diego foram acionados para atenderem uma
ocorrência de atropelamento
de animal no km 225 da rodovia MG-108, no município de
Lajinha.
De acordo com a ocorrência, os policiais encontraram
o automóvel GM Classic
amassado e um boi morto na

margem da pista. Segundo o
condutor do veículo, ele seguia
pela rodovia sentido Lajinha
para a rodovia BR-262 quando
avistou os cinco bovinos no
meio da pista. Ainda segundo
o condutor, ele teria tentado se
desviar dos animais, mas colidiu violentamente contra um
deles, que morreu a seguir.
Apesar da violência do
choque, o ocupante do veículo não ficou ferido. Foi realizado um rastreamento nas

propriedades próximas ao local do acidente no intuito de
se localizar o proprietário do
animal, sendo que uma testemunha, moradora em uma
propriedade próxima identificou o animal como sendo
do Sr. Cassiano Ricardo de
Oliveira, o qual reside na cidade de Lajinha. O veículo
estava com a documentação
em dia e foi liberado para seu
condutor.

Durante fiscalização de rotina na tarde desta terça-feira
(4) no km 37,2 da rodovia
BR-262, perímetro urbano de
Manhuaçu, os agentes Faria
e Soti, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Realeza
realizaram três prisões, apreenderam três veículos, roupas
e artigos de brindes sem nota
fiscal. Estas três ações aconteceram em um espaço de apenas três horas.
De acordo com as três ocorrências registradas pelos policiais federais, duas prisões foram motivadas pelo transporte
de mercadorias desprovidas
de nota fiscal, sendo também
apreendidos os dois veículos que transportavam estas
mercadorias. A terceira prisão
aconteceu após um condutor
inabilitado ter se envolvido
em uma colisão traseira, sendo também encaminhado para
a 6ª Delegacia Regional de
Polícia Civil (DRPC) de Manhuaçu.
Mercadorias sem nota fiscal: Às 11h14 o agente Soti
abordou o veículo Fiat Uno
placa NXZ-7199 de Caratinga

(MG), conduzido por Adeílson B. Rodrigues, de 28 anos.
Ao fiscalizar o interior do automóvel, foi constatado que
o mesmo transportava uma
caixa e diversas sacolas com
grande quantidade de artigos
de brindes. Ao ser questionado pela nota fiscal referente
àqueles produtos, o condutor
informou que não possuía a
documentação.
Após conferir os produtos ficou comprovado que
no veículo havia 350 bonés,
400 canetas, 1.000 cartões de
visitas, 600 chaveiros, 100
porta-chaves, 215 adesivos,
2.000 adesivos de troca de
óleo, 450 chaveiros de corda
e 200 carteiras do tipo porta-documentos.
Diante destes fatos, foi dada
voz de prisão por crime contra
a ordem tributária e o condutor, juntamente com o veículo
e as mercadorias foram encaminhados para a 6ª DRPC.
A segunda abordagem foi
realizada pelo policial federal
Faria no mesmo local, apenas
seis minutos após a primeira.
Depois de solicitar que o au-

tomóvel VW Gol placa MPO8029 de Alegre (ES) estacionasse a margem da rodovia,
foi realizada a fiscalização,
que encontrou no interior do
veículo diversas sacolas contendo artigos de tecido. Foi
solicitada a nota fiscal daquela
mercadoria ao condutor Fábio
H. Lourenço, de 32 anos, que
informou não estar de posse
da referida documentação.
Foi realizada a conferência
das mercadorias, sendo constatado que no interior do Gol
havia cinco pacotes com 12
unidades cada de meia-calça,
três pacotes com 20 unidades
cada de camisas, 20 pacotes
com 5 unidades cada de toalhas e nove pacotes com peças
diversas de vestuário.
Diante destes fatos, também foi dada voz de prisão ao
autor pelo mesmo motivo de
crime contra a ordem tributária, sendo encaminhado
juntamente com o veículo e as
mercadorias para a 6ª DRPC.
Condutor
inabilitado:
Poucas horas depois, durante
atendimento de ocorrência
de colisão traseira envolven-

Tempo+

Fiscalizações da PRF resultam em três prisões em Manhuaçu
do dois automóveis no km
35, próximo ao acesso para
o bairro Alfa Sul, os agentes
federais solicitaram a documentação de um dos envolvidos, sendo confirmado que
Lucas C. Barbosa, de 18 anos,
condutor do veículo VW Gol
placa GYJ-8936 (MG) era inabilitado. O motorista informou aos policiais que seguia
pela rodovia BR-262 quando
colidiu contra a traseira de
um automóvel Peugeot de cor
prata e com placa da cidade de
Belo Horizonte. Ele disse também que fez um acordo com
o outro condutor, que preferiu
seguir viagem sem aguardar a
ocorrência.
Pelo fato de conduzir veículo automotivo sem Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) gerando perigo de
dano, crime previsto no art.
309 do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), foi dada voz
de prisão ao condutor do Gol,
que juntamente com o automóvel foram encaminhados
para a 6ª DRPC.
Tempo+
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Citações
Citações
Sábias
Sábias
“Nem tudo o que se
enfrenta pode ser
modificado. Mas nada
pode ser modificado
até que seja enfrentado”. (James Baldwin)
“Os pequenos atos
que se executam são
melhores que todos
aqueles grandes
que se planejam”.
(George C. Marshall)
O fracasso é a
oportunidade de se
começar tudo de
novo, inteligentemente. (Ford)
Se um homem não
sabe a que porto se
dirige, nenhum vento
lhe será favorável!
(Lucius Annaeus
Sêneca – 4 a.C. - 65
d.C.)
Não confunda jamais
conhecimento com
sabedoria. Um o ajuda a ganhar a vida; o
outro a construir uma
vida! (Sandra Carey)
Deve-se temer mais o
amor de uma mulher,
do que o ódio de um
homem.
(Sócrates)
Uma mulher bonita
não é aquela de quem
se elogiam as pernas
ou os braços, mas
aquela cuja inteira
aparência é de tal
beleza que não deixa
possibilidades para
admirar as partes
isoladas.
(Sêneca)
O que é um amigo?
Uma única alma habitando dois corpos.
(Aristóteles)

acesse: www.jm1.com.br

NÃO DEIXE O TRABALHO ACABAR COM A SUA SAÚDE

Quando a jornada de trabalho termina, você
está livre para ir à academia, passear com os filhos ou até fazer umas comprinhas. Mas sabemos
que nem sempre é assim. Geralmente, o cansaço
é tão grande que tudo o que a gente quer é chegar
em casa e se jogar no sofá. Saiba que esse esgotamento é sinal de que, entre outros fatores, o seu
ambiente profissional não está saudável.
Durante o dia, corpo e mente podem ser muito
maltratados. O físico acaba permanecendo na
mesma posição por muito tempo, bem como
é obrigado a fazer movimentos repetitivos e, às
vezes, a ir além das próprias forças, por mais que
o organismo peça repouso. Já no campo intelectual, recebemos tanta informação que o cérebro
fica sobrecarregado.
E é essa rotina que desencadeia um desastroso efeito dominó: situações de desconforto no
trabalho causam stress e irritabilidade, os quais
tensionam os músculos, resultando em dores
de cabeça e nas costas, além de desânimo e fadiga. Com isso, você não dorme bem e, no dia
seguinte, chega exausta no serviço.
Ficamos cansados só de imaginar esse ritmo
de vida, não é? Mas tudo o que você precisa para
se livrar desse mal-estar é prestar mais atenção
na sua saúde durante o trabalho e atividades domésticas. Confira a seguir as nossas dicas.
As suas atribuições se adaptam a você? Sempre que se sentir obrigado a forçar o seu corpo
para cumprir uma atividade, pare: alguma coisa
está errada! “São os instrumentos e as condições
de trabalho que devem se adaptar às necessidades
do homem (incluindo sua altura, peso e sexo), e
não o contrário”, define Katia Pereira, fisiotera-

peuta especializada em ergonomia.
Pense em um exemplo prático: quem fica em
frente a um balcão muito alto deve se esticar
constantemente para alcançá-lo. Assim, será necessário diminuir a altura do balcão ou colocar
uma plataforma no chão, de modo que o seu
corpo não precise se encaixar no móvel.
É a empresa que deve se responsabilizar por
proporcionar esses benefícios, seguindo as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho. “Isso porque um funcionário que trabalha
com conforto produz mais e melhor”, conclui a
expert.
Serviços domésticos também exigem cuidados: As atividades do lar demandam tanta
atenção quanto qualquer outro trabalho. Desse
modo, a regra número um para quem limpa a
casa também é evitar esforços. “Ao realizar uma
tarefa, temos o costume de ir além do nosso
limite”, acredita Katia.
Portanto, ao torcer a roupa, por exemplo, tente
não fazer o movimento até atingir o seu grau
máximo de esforço. Em vez de se esticar para
pegar algo no alto de uma prateleira, utilize uma
escada.
Também é importante atentar-se à postura. Na
hora de passar a roupa, a tábua deve estar posicionada de maneira que o seu braço faça um ângulo de 90 graus. Tanques e pias, por sua vez, não
podem ser muito baixos.
“Se as adaptações não forem possíveis, tente
reorganizar as tarefas; assim, você evita ficar na
mesma posição por um longo período. Ou seja,
é melhor lavar a roupa três vezes por semana do
que de uma vez só”, finaliza Katia.

Salada de batata e raiz-forte
Esta salada leve e crocante acompanha bem
qualquer tipo de prato. A raiz-forte fresca pode
ser ralada e congelada. Ao ser ralada, ela libera
o seu óleo volátil e acre.
Ingredientes
1 kg de batatas pequenas, cortadas ao meio
2 endívias pequenas
½ xíc. de salsa fresca picada
2 colheres (sopa) de estragão fresco picado
grosseiramente
½ xíc. de nozes picadas grosseiramente
Suco de 1 limão-siciliano
1 colher (sopa) de raiz-forte fresca ralada
200 g de crème fraîche ou creme azedo
1 pitada de sal marinho
1 –Cozinhe as batatas numa panela grande
até ficarem macias. Escorra e deixe esfriar um
pouco.
2 – Transfira-as para uma tigela grande. Junte
as folhas de endívia, a salsa, o estragão e as

nozes. Misture bem.
3 – Misture o suco de limão, a raiz-forte e o
crème fraîche numa tigela pequena e tempere
com sal marinho. Regue as batatas com este
molho e misture.
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Tempo de cozimento: 10 minutos
(Fonte: O livro completo das ervas)
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Controle de entrada em
escolas é considerado
constitucional
Projeto que determina o registro
prévio de pessoas autorizadas a
entrar em estabelecimentos de
ensino passa na CCJ.

O

O relator, deputado Sebastião Costa (PPS),
apresentou o substitutivo nº 1.

Projeto de Lei (PL)
3.788/13, que determina o registro prévio e obrigatório das pessoas
autorizadas a ingressar nos
estabelecimentos públicos
e privados de ensino, recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade em reunião da
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) realizada na terça-feira (21/5/13).
O texto original do projeto, de autoria do deputado
Leonardo Moreira (PSDB),
prevê que todas as escolas de
nível fundamental e médio
do Estado devem, no ato da
matrícula, registrar o nome
das pessoas autorizadas a
ingressar no estabelecimento para tratarem de assuntos
relativos aos alunos. Além
dessa determinação, o projeto ainda cria outras normas administrativas para a
realização e controle desse
registro.
O relator, deputado Sebastião Costa (PPS), apresentou
o substitutivo nº 1. O novo
texto retira as determinações relativas à forma como

o registro deve ser realizado,
já que, no entendimento do
relator, essas são determinações administrativas cuja
competência cabe ao Poder
Executivo.
Assim, o novo texto estabelece a necessidade do
registro das pessoas autorizadas a entrar em estabelecimentos de ensino, mas não
determina como esse controle será feito pelas escolas.
Além disso, o substitutivo
mantém o prazo de dois
anos para a adequação dos
estabelecimentos à norma.
O PL 3.788/13 segue agora para as Comissões de Segurança Pública e de Educação, Ciência e Tecnologia.
Assassinato em escola
do Rio - De acordo com o
deputado Leonardo Moreira, o objetivo do projeto é
impedir que crimes como
o ocorrido na Escola Municipal Tasso da Silveira,
no bairro de Realengo, no
Rio de Janeiro, aconteçam
em Minas. Nesse episódio,
ocorrido em abril de 2011,
12 crianças foram assassinadas por um ex-aluno da
instituição, que entrou na
escola armado.
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Na abertura da Superagro, governador destaca
importância do agronegócio para Minas e o Brasil

Antonio Anastasia voltou a cobrar a taxação mínima de R$ 340 para a saca do
café, além de mais reconhecimento para a agricultura e a pecuária
O governador Antonio
Anastasia defendeu, na
quinta-feira (6/06), em Belo
Horizonte, mais reconhecimento e valorização ao agronegócio, que, segundo ele,
é um dos principais pilares
de sustentação da economia
nacional. Exemplos da pujança do agronegócio mineiro foram explicitados por
Antonio Anastasia, no Expominas, durante a abertura
oficial da 9ª edição da Superagro Minas 2013, a maior e
mais diversificada mostra do
agronegócio mineiro.
“Temos estatísticas que
mostram a pujança da agropecuária em Minas Gerais.
A agricultura representa a
âncora de sustentação, o
pilar do desenvolvimento econômico do Brasil. É
fundamental que esse reconhecimento ao agronegócio
seja feito. Sem a agricultura,
para sustentar o nosso desenvolvimento, para democratizar ou capitalizar nossa
sociedade, jamais seríamos
um país próspero”, reiterou.
Além de destacar a força
do agronegócio, o governa-

dor voltou a defender a atividade cafeeira, ressaltando
a importância de elevar a
taxação mínima da saca
de café, fixada pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN).
“Não há uma atividade
empresarial, uma atividade econômica, mais democrática e mais acessível do
que o café, especialmente
em Minas. O preço atual da
saca, de fato, não sustenta
a produção. Levamos à senhora presidenta o pleito de
R$ 340 para a saca. A própria Companhia Nacional
de Abastecimento apontava o preço de R$ 336 para
a saca, mas estabeleceu-se
um preço mínimo inferior
de R$ 307”, disse Anastasia,
ressaltando que continuará
solicitando a revisão dos
preços.
“Vamos continuar falando
e pedindo essa revisão, porque, do contrário, teremos
dificuldade e a ausência
desse valor do café sacrifica
muito a economia, não só
de Minas, mas do Brasil”,
completou.

Miniusina
de leite
Ao visitar a Superagro,
Anastasia apreciou exemplares da raça Campolina, bois
das raças Nelore, Guzerá
e Brahman, além de cabritos e pôneis. O governador
também foi ao estande da
Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Minas
Gerais (Faemg) e conheceu
a miniusina de leite do Instituto de Laticínios Cândido
Tostes, ligado à Empresa de
Pesquisa Agropecuária de
Minas Gerais (Epamig).
A 9ª edição do evento
acontece de 29 de maio a 9
de junho, reunindo importantes eventos do segmento,
como a Exposição Agropecuária, o Concurso Queijo
Minas Artesanal, Vila da
Agricultura Familiar e a Expocachaça, entre outros. A
variedade de atrativos é uma
marca do evento, que atrai
milhares de visitantes e gera
oportunidade de realização
de negócios.

Governador Antonio Anastasia
defendeu mais reconhecimento e
valorização ao agronegócio,

O aluno Isaque dos Santos Oliveira (7 anos),
do Colégio Tiradentes de Manhuaçu, foi
classificado em terceiro lugar recebeu premiação
das mãos do governador

Durante a solenidade, foram premiados
os vencedores do concurso de frases,
cujo tema é “A importância do leite e seus
derivados na vida humana”.

O valor do leite e da cachaça

Ao visitar a Superagro, Anastasia apreciou exemplares da raça Campolina, bois das raças Nelore

Semana Internacional do Café

O secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmiro Nascimento, ressaltou que a Superagro,
que se fortalece a cada ano,
tem sido um ambiente propício à realização de grandes
negócios. O secretário aproveitou para convidar o público
a prestigiar a Semana Internacional do Café, que ocorrerá
entre 9 e 13 de setembro, no
próprio Expominas.

“Os olhos do mundo,
mais uma vez, estarão voltados para Minas. Representantes de mais de 70 países
vão discutir os rumos da
cafeicultura mundial, as tendências de mercado, a melhoria da qualidade do grão,
as tecnologias relevantes
para o setor e os instrumentos financeiros para auxílio
aos produtores. Por isso, a
participação de todos será

de fundamental importância
e abrilhantará ainda mais a
Semana Internacional do
Café”, enfatizou Elmiro
Nascimento.
O evento internacional
sediará também a reunião
comemorativa dos 50 anos
da Organização Internacional do Café (OIC) e a 8ª
edição do Espaço Café Brasil, a maior feira do setor da
América Latina.

Durante a solenidade, foram
premiados os vencedores do
concurso de frases, cujo tema é
“A importância do leite e seus
derivados na vida humana”. O
concurso, uma parceria entre
as secretarias de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Seapa), Educação (SEE) e Defesa
Social (Seds), tem patrocínio
do Sindicato da Indústria de
Laticínios de Minas (Silemg).
Foram inscritas mais de 2 mil
frases das escolas públicas estaduais e classificados 12 alunos.
Manhuaçu foi prestigiado
com dois vencedores do terceiro ano do ensino fundamental,
do Colégio Tiradentes, na primeira categoria. Pedro Cândido Avies Zaquethe Santana foi
classificado em primeiro lugar
com a frase, “Vem da vaca mas
dá saúde de touro”. Isaque dos
Santos Oliveira, foi o terceiro
colocado com a frase, “Leite
e carinho de mãe...Pura proteção.”
Ao se referir à Expocachaça,
uma das mostras da Superagro,
o governador destacou a importância da bebida culturalmente
e economicamente para o Estado. “Se temos de procurar valor agregado, a cachaça já é um
exemplo pronto. Fabricamos a
cachaça e exportamos um produto que tem em si mesmo um

Concurso de Frases sobre Leite e seus derivados classificaram
os estudantes Isaque e Pedro no Colégio Tiradentes de Manhuaçu para receberem prêmios na quinta-feira, 06 de junho, durante
a 9ª Superagro Minas 2013, na Expominas, em Belo Horizonte-MG

valor não só cultural, mas um
valor econômico muito bom.
Então, nossa responsabilidade
é estimular, melhorar a qualidade da produção, dar conhecimento ao produto no exterior,
em parceria com o governo federal, para permitir que a nossa
cachaça fique cada vez mais
conhecida, caia no agrado dos
mercados de primeiro mundo,
que têm um poder aquisitivo
maior”, disse.
Neste ano, um dos destaques da Expocachaça será a
presença da cadeia produtiva
da cerveja artesanal no evento,
o Brasil Bier. O objetivo é reforçar a importância das microcervejarias no cenário mineiro

e nacional.
Também participaram da
abertura oficial da Superagro o
vice-governador Alberto Pinto
Coelho, o vice-prefeito de Belo
Horizonte, Délio Malheiros,
o presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg),
Roberto Simões, o diretor-geral do Instituto Mineiro de
Agropecuária, Altino Rodrigues Neto, os presidentes da
Ruralminas, Luiz Afonso Vaz,
da Epamig, Marcelo Lana, e da
Emater, José Ricardo Ramos,
além de secretários de Estado,
deputados estaduais e federais,
e representantes ligados ao setor da agropecuária.
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O Futebol é do povo

Repórter investigativo há
mais de 30 anos, o jornalista
inglês Andrew Jennings gastou anos desvendando como a
Federação Internacional de Futebol (Fifa) funciona. No livro
“Jogo Sujo, o mundo secreto da
Fifa: compra de votos e escândalo de ingressos”, publicado
no Brasil pela editora “Panda”,
ele apresenta o que apurou.
Trata-se de uma história de
arrepiar sobre os bastidores da
maior organização esportiva do
mundo. O trabalho, resultado
da análise de pilhas de documentos e incontáveis entrevistas, é um alerta meticuloso e
detalhado sobre como a Copa
em 2014 no Brasil pode ser utilizada para corrupção e tramas
sujas. Nesta entrevista exclusiva, ele defende que, mais do
que celebrar o evento, a população deve estar atenta aos desvios de recursos públicos para
cobrar as autoridades.
1 – É preciso jornalismo
investigativo na Copa?
O futebol pertence ao povo
e os recursos que o senhor Ricardo Teixeira (presidente da
Confederação Brasileira de Futebol e do Comitê Organizador
da Copa do Mundo de 2014)
recebe são impostos pagos pelas pessoas. Não faz sentido a
copa ficar na mão de uma organização privada. Além disso,
o senhor Teixeira não inventou
o Pelé, o Ronaldo. Esses atletas
vêm do povo e o povo tem direito de saber o que acontece.
Toda sociedade é mais saudável se houver transparência.
2 – Como podemos ter mais
transparência na copa?
Podemos pedir ao senhor
Teixeira que coloque todos os
documentos sobre a Copa do
Mundo na rede mundial de
computadores. É só escanear
tudo, todos os documentos, to-

dos os salários, todos os bônus,
todos os contratos. Aliás, como
esses cavalheiros viajam? Na
parte de trás dos aviões como
nós? Eles nem sabem que existe esta parte no avião. Na verdade, Ricardo Teixeira nem
sabe como é viajar desta maneira porque só viaja em jatos
privados. Nós temos que trazê-los de volta para terra.
3 – Há jornalistas que se
comprometem com acordos
comerciais e não fazem perguntas. Que pensa disso?
Quem é um jornalista, tem
um bom coração e se preocupa em entender como a sociedade funciona, precisa fazer
perguntas. É preciso levantar a
mão e questionar: “Desculpe,
eu pago impostos, porque estamos construindo este estádio
novo?“
4 – Em 2006, Teixeira dizia
que a copa seria bancada pela
iniciativa privada. Até agora,
98% dos investimentos previstos são verbas públicas.
Como vê isso?
Eles mentem. Pessoas como
Ricardo Teixeira tentam fazer
os brasileiros de trouxas. Ele
está consciente da paixão do
povo pelos jogos, consciente
de que existe preocupação do
Brasil em que o evento não seja
um desastre, então diz desculpem, mas vocês vão ter que pagar taxas. Ele nunca vai pedir
para as pessoas pensarem sobre
isso, mas é preciso pensar. O
Brasil não precisa da Copa do
Mundo para ser reconhecido.
Nas últimas décadas o País tem
sido visto cada vez mais como
independente e importante e
não é pelo o que Romário ou
Ronaldo fizeram.
5 – Como vê Teixeira como
coordenador da copa?
Se ele for mesmo o responsável pela copa sabemos os

Após apresentação de requerimento do deputado Dr.
Wilson Batista, um novo
procedimento, denominado
de radioterapia conformacional, será oferecido aos
pacientes em tratamento de
câncer segurados pelo Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg). Essa
informação foi divulgada,
nesta quarta-feira (22/5/13),
durante audiência pública
da Comissão de Saúde da
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG). A
previsão é de que, a partir de
1° de julho, o instituto incorpore em sua tabela a autorização para que os pacientes
tenham direito ao tratamento, que é considerado mais
moderno e eficaz do que a
radioterapia convencional
oferecida atualmente.
O assessor chefe de políti-

cas e regulação em saúde do
Ipsemg, Fernando César Vicente de Paula, explicou que,
a partir da inclusão, a radioterapia conformada irá integrar
o grupo de procedimentos
com cobertura obrigatória.
Além disso, o assessor esclareceu que o novo tratamento
foi incluído após uma pesquisa realizada por um grupo
permanente de estudo, que
avaliou a nova tecnologia e a
sua relevância para o aperfeiçoamento dos procedimentos
disponibilizados.
Deputado questiona baixa
quantidade de procedimentos cirúrgicos
O deputado Doutor Wilson
Batista (PSD) questionou o
baixo número de cirurgias
oncológicas e a baixa remuneração do procedimento
no Estado. Segundo o parlamentar, foi identificado em
uma pesquisa realizada pelo

desastres que virão. O dinheiro
desaparecerá e não teremos os
estádios prontos, os aeroportos,
os transportes, a infraestrutura.
Eles ficarão com o dinheiro,
mas não com a responsabilidade. E, no fim, em vez de dizerem que o Brasil é maravilhoso, os visitantes farão críticas
e dirão que os brasileiros são
preguiçosos.
6 – A copa é sempre organizada com verbas públicas?
A exceção talvez seja a da
Alemanha, que tem uma sociedade rica e já tinha a maioria dos estádios e uma rede de
transportes muito boa. Mas em
geral é assim. Na África do Sul,
meu Deus, como eles foram ludibriados por esses criminosos.
7 – Mas não há retorno financeiro para o país-sede?
É como um estupro. Eles
dizem que haverá retorno, que
tudo será pago, fazem promessas bonitas e os países cedem.
Depois de se aproveitar, vão
embora deixando estádios que
não eram necessários e gastos
que poderiam ser utilizados em
investimentos sociais. Não escrevem e nem telefonam.
8 – Qual seria a solução?
As pessoas que ganham dinheiro poderiam pagar pela
competição. Olhe os lucros
da televisão, olhe o lucro do
marketing gerado com a copa.
Esse é um dinheiro deixado
para o país? Será mesmo? E
existe a necessidade de mais
estádios? Ou será que quem vai
ganhar não poderia bancá-los?
9 – O futebol não é um negócio privado então?
Como é isso? Futebol é
privado, mas temos políticos
apoiando com verbas públicas
o senhor Teixeira? Não. As
pessoas precisam entender que
o senhor Teixeira controla um
grande número de políticos e

de clubes grandes. Isso é revoltante. Esse tipo de relação
precisa acabar. As pessoas têm
que ser livres para fazer suas
próprias decisões e participar.
Futebol não é um negócio privado, é algo público.
10 – A maioria dos dirigentes de futebol permanece no
poder por muito tempo. O
que pensa disso?
Vejamos o caso de Joseph
Blatter (presidente da Fifa).
Ele é presidente porque 186
homens votaram nele. Não foram as pessoas que gostam de
futebol. Eu não votei, você não
votou. São esquemas de poder
e é preciso bons repórteres para
desvendá-los. Contem as histórias, publiquem na internet, vamos discutir isso. A copa é do
povo, não do Ricardo Teixeira.
É preciso que as pessoas tenham acesso ao conhecimento
para discutir.

Tribunal de Contas da União
(TCU), em 2011, que 70%
do custo dos tratamentos está
relacionado à quimioterapia,
seguida da radioterapia e por
último da cirurgia oncológica.
Essa situação, na opinião
do parlamentar, está equivo-

cada. “Por que se gasta mais
com a radioterapia se existem, muitas vezes, outros
tratamentos mais eficazes?
Sabemos que hoje o Brasil é
o país que mais indica a quimioterapia e que a cirurgia
oncológica é muito mal remunerada”, questionou. Sobre essa questão, o deputado
Carlos Mosconi disse que o
grande problema é que, muitas vezes, faltam cirurgiões
oncologistas.
Em resposta aos questionamentos, o representante
do Ipsemg, Fernando César,
informou que estão sendo
realizados estudos para que
possam ser realizadas melhorias na oferta desse procedimento. Além disso, sobre
a remuneração, Fernando
explicou que a tabela é revisada para que sejam analisadas possíveis melhorias nos
pagamentos.

acesse: www.jm1.com.br

Egoísmo

Jornalista investigativo inglês
alerta para esquemas sujos
da Copa de 2014 e defende
mais transparência na organização do esporte no Brasil

Ipsemg anuncia inclusão de novo
tratamento oncológico após requerimento
do deputado Dr. Wilson Batista

11

O egoísmo é a fonte da maioria absoluta dos males que
assolam a Humanidade.
A exagerada preocupação com os próprios interesses faz
com que qualquer coisa que os contrarie tome desmedida
importância.
Essa forma equivocada e rasteira de perceber a vida a todos prejudica.
Primeiro, tira a paz do próprio egoísta, que se angustia em
suas tentativas de submeter o mundo aos seus interesses.
Segundo, causa danos à sociedade, que não pode ser harmônica enquanto seus integrantes se digladiam.
Já a solidariedade e a preocupação com o bem-estar coletivo disseminam a felicidade.
Tome-se como exemplo a questão da segurança.
Os habitantes das grandes cidades vivem em estado de
alerta, com medo de serem molestados.
Quem pode contrata serviço de vigilância para sua residência.
Há preocupação constante com os filhos e os parentes em
geral.
Teme-se um assalto, um seqüestro relâmpago, um golpe
de qualquer ordem.
Tal situação é típica de uma sociedade egoísta.
Se a preocupação com os próprios interesses fosse menor,
poderiam ser encontradas formas de resolver o problema.
Mas, para isso, o objetivo das criaturas não poderia ser
fazer crescer a qualquer custo o próprio patrimônio.
É bom e natural que os homens se preocupem em conquistar bens que lhes garantam uma vida digna, e fomentem
o progresso.
Mas quando a busca das coisas materiais é exacerbada, ela
causa grandes problemas.
Numa sociedade em que a grande maioria está despreocupada com o bem-estar coletivo, as disparidades crescem.
É impossível que todos conquistem exatamente o mesmo
nível de conforto.
Os homens são diferentes em talentos e habilidades.
Mas é necessário assegurar condições para que todos conquistem o mínimo indispensável a um viver digno.
Quando o homem consegue ver o próximo como um semelhante, torna-se solidário.
A dor do outro dói tanto quanto a sua.
A miséria e o desemprego na casa do vizinho são tão trágicos como se fossem na sua residência.
Imagine como seria bom viver em uma sociedade segura.
Sair tranqüilo na rua, mesmo à noite.
Mandar seus filhos para a escola, certo de que ninguém
os molestaria.
Está nas mãos de todos adotar as providências iniciais
para uma reforma social.
Essa reforma principia pela modificação do próprio comportamento.
A reforma íntima é uma dura batalha.
É mais fácil vencer os outros do que a si mesmo.
Mas não há equívocos no Universo, que é regido pela Sabedoria Divina.
Cada qual vive no meio que lhe é mais adequado.
Se você deseja viver em paz, comece a burilar o seu interior.
Preste atenção em todas as suas atitudes que revelam egoísmo.
Esse egoísmo pode ser pessoal, familiar ou de classe.
Analise o que você deseja para você, para sua família ou
para sua classe profissional.
Há como estender tais vantagens para os outros?
O custo de suas regalias não é excessivamente alto para
os semelhantes?
Certamente vale a pena moderar um pouco os próprios
anseios, em prol de uma vida harmoniosa.
De nada adianta enriquecer causando o empobrecimento
alheio.
Não é possível viver em paz em meio à miséria e a dor dos
semelhantes.
A genuína felicidade surge quando se aprende a compartilhar.
Quem experimenta a ventura da solidariedade jamais volta atrás.
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ENTRETENIMENTO
Quem é mais rápido?
Estavam em um táxi no Rio de Janeiro 3 políticos muito mentirosos indo para um hotel: um americano, um francês e um italiano.
No caminho o americano querendo levar vantagem disse:
- A estátua da liberdade ficou pronta em 1 mês!
O francês que não era bobo:
- E a torre Eifel, que ficou pronta em 2 semanas!
O italiano não deixou por menos:
- A torre de Pizza ficou pronta em 4 dias!
No momento em que eles passam pelo Maracanã e pergunta
para o motorista o que é aquela coisa gigantesca e ele que estava
atento a conversa dos três, respondeu:
- Não sei, passei de manhã não estava aí.

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

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

Apaixonado
Conversa de casados: Querido, o que você prefere? Uma mulher bonita ou uma mulher inteligente? Nem uma, nem outra. Você
sabe que eu só gosto de você.
Observação: ESTE VAI DORMIR NA CASA DO CACHORRO!

CURIOSIDADES
TECNOLOGIA - Fita adesiva pode substituir CDs no futuro.
Assim como os disquetes foram deixados de lado quando os CD-ROMs invadiram o mercado da informática, os discos prateados
correm sérios riscos de serem aposentados. A ameaça, que mais
parece uma gozação, vem do experimento de cientistas alemães,
que conseguiram armazenar dez gigabytes de dados em um rolo
de fita adesiva comum, usando tecnologia laser. As camadas da
fita são gravadas com um laser de alta precisão que deixa hologramas constituídos de pequenos pontos, onde são gravadas
as informações. Para o alívio dos modernos Compact Discs, a
tecnologia ainda levará alguns anos para ser aperfeiçoada.
FRIO - Roupas não aquecem nosso corpo. Não há dúvida que
você esquenta quando está embaixo de um cobertor, porém o
calor é na verdade produzido pelo seu próprio corpo, que precisa manter-se aquecido internamente em 36°. As roupas grossas de inverno e os cobertores apenas impedem que o calor se
esvaia, mantendo-o junto ao corpo por mais tempo. Justamente
por sermos produtores de calor, e as roupas não, em riscos de
hipotermia é aconselhável que as pessoa s fiquem abraçadas, pois
assim os corpos trocarão calor uns com os outros e não com o
ambiente frio.
Cartão de crédito – O uso do cartão de crédito surgiu
nos Estados Unidos, em 1920. O primeiro cartão de crédito que
podia ser utilizado em vários estabelecimentos comerciais foi
introduzido pelo Diner’s Club, em 1950.
Trator – Dentre as centenas de máquinas movidas por motor de combustão interna, o trator foi o principal responsável
pela mecanização da produção agrícola em larga escala nos
países industrializados.

SETE ERROS

HORÓSCOPO

Astrológica por Claudia Vannini
• ÁRIES
Saturno traz excelentes momentos para sua
carreira. É hora de avançar nesse setor. O
sucesso pode ser alcançado, uma mudança
de emprego pode ocorrer e até uma promoção na sua empresa. Suas
bases emocionais estão no lar e sua família pode dar um suporte
muito grande nesse mês. Após o dia 21, sua saúde pede descanso.
Aproveite para aperfeiçoar seus conhecimentos numa área específica
e utilize mentalizações para criar os cenários perfeitos para atuar. Sua
mente estará poderosa!
Melhores dias: 2,3,12,13,21,22,30
• TOURO
Os últimos meses sacudiram suas relações e agora a tempestade
anunciada chegou. O que você pode fazer é minimizar as conseqüências com paciência e cautela. Uma nova casa pode ser comprada ou
você pode apenas mudar para um novo local. Problemas legais devem ser resolvidos com facilidade mas mantenha o foco no dinheiro.
Já que o amor não anda bem, alegre-se pois você entra agora num
pico financeiro que durará um ano. Após o dia 26, diminua o ritmo.
Aproveite bem a fortuna!
Melhores dias: 5,6,15,16,23,24
•GÊMEOS
Boas oportunidades na carreira mas lembre-se que elas devem estar alinhadas ao seu bem estar emocional. A harmonia mental é mais
importante agora do que o dinheiro. Novos parceiros profissionais
podem surgir e sua energia fica em alta o mês todo para alcançar o
que deseja. Seus amigos e parceiros colaboram e dão sustentação
aos seus planos. Chega o momento de mudar o visual. Invista num
novo guarda-roupa. Seu sucesso está vinculo a essa mudança externa!
Melhores dias: 7,8,17,18,25,26
•CÂNCER
Magnetismo total! Você está no poder, canceriano. Sol e Vênus trazem
dinheiro e uma imagem próspera se forma aqui. O amor também pode se
tornar para sempre e é hora de firmar compromisso com alguém. Casamentos e noivados prometem momentos inesquecíveis. Você vai sorrir
muito,pois após o dia 27, começa um ciclo de 2 ANOS de prosperidade.
Sua independência pessoal será visível e uma sensação de magia no
ar vai contaminar todos ao seu redor. Você será bastante disputado.
Melhores dias: 1, 10,11,19,20,27,28
•LEÃO
Sua vida social e suas conexões trazem benefícios financeiros. Amigos e conhecidos indicam seus serviços e, através deles, suas redes
sociais crescem e dão frutos. Tudo gira em torno da tecnologia, então
use muito bem as redes sociais na internet. Até o dia 21, sua vida
financeira melhora mas lembre-se que as grandes mudanças estão
acontecendo nos bastidores. Observe seus erros, perdoe o passado
e busque uma energia superior, pois começa agora um novo caminho
mais espiritual.
Melhores dias: 2,3,12,13,21,22,30
•VIRGEM
Marte mergulha na casa 10 do trabalho e é sua hora, virginiano! Até
dia 27 você verá transformações profundas na sua carreira. Sucesso
e reconhecimento chegam por todos os lados. Sua energia vital cresce e sua saúde traz boas notícias. Após o dia 21, prepare-se para a
chegada de alguém que sacudirá sua rotina. Pode ser um amor novo
ou um grande parceiro de trabalho. Pessoas importantes e influentes
também vão querer sua companhia. Seus chacras estão brilhando!
Melhores dias: 5,6,15,16,23,24
•LIBRA
A carreira começa a andar após o dia 21. É um progresso que durará
1 ano. Oportunidades novas e com velhos amigos podem ampliar seus
ganhos. Um novo trabalho com bastante reconhecimento deve ser sua
meta. Você pode mudar de casa, viajar, estudar e refazer sua fé. Contatos com estrangeiros são bem-vindos. Atenção à sua saúde após o dia
21. Com tanta animação você pode gastar energia demais. Descanse!
Melhores dias: 7,8,17,18,25,26
•ESCORPIÃO
Um dinheiro extra chega após o dia 27 e influencia o ano todo. Aproveite para ativar seu trabalho entre 19 e 22. São dias mágicos para
você. Sua saúde melhora muito mas você pode ver-se entre brotoejas
e coceiras. É o detox. Você está se reinventando e o velho Escorpião
precisa morrer internamente. Nesse processo, sua sexualidade ficará
ampliada e questionamentos profundos sobre vida e morte virão à tona.
Mergulhe no tema mas por pouco tempo.
Melhores dias: 1,10,11,19,20,27,28
•SAGITÁRIO
O Sol está saindo da sua casa 7 e é a última chance para encontrar
aquele amor ou casar. Mas calma, ano que vem tem mais. Você entra
num momento de renascimento pessoal. O dinheiro flui bem até o
dia 21 e depois disso, vai ter que suar muito a camisa para manter o
equilíbrio nesse setor. Sua família pode crescer e uma nova casa pode
ser comprada. As mulheres estão extremamente férteis e uma dieta
saudável protegerá o estômago de todos.
Melhores dias: 2,3,12,13,21,22,30
•CAPRICÓRNIO
Finalmente, Capricórnio. Chegou sua vez! Um ciclo anual de amor e
popularidade começa agora. Novos e importantes amigos se aproximam, casamentos podem acontecer e sua vida social será borbulhante.
Hora de crescer no trabalho, comprar um carro e receber um dinheiro
extra no fim do mês. Atenção ao seu estômago, seios e também às
emoções. Você não está acostumado às demandas sociais, então
descanse. Mas aproveite!
Melhores dias: 5,6,15,16,23,24
•AQUÁRIO
Sua intuição financeira está funcionando. Júpiter expande suas
finanças e é um período de prosperidade. Fique atento quando for
negociar. Guarde cópias de todos os documentos e,se possível, grave
as conversas. Os acordos podem se transformar e você pode ser enganado quando o assunto é dinheiro. O momento também é de diversão
e existe amor no ar. Experiências sobrenaturais podem ocorrer com
você. É a espiritualidade batendo à sua porta!
Melhores dias: 7,8,17,18,25,26
•PEIXES
Um ano de diversão pela frente! Toda a energia vital está ampliada
e sua saúde melhora muito após o dia 21. Hora de colocar sua casa
em ordem. A vida doméstica precisa estar harmonizada para que você
possa conquistar outros territórios. Felizes oportunidades chegam no
trabalho e o amor está bem próximo. Após o dia 27, você verá um ciclo
de prosperidade e de sorte começando. Pensamentos positivos são a
chave para permanecer nessa freqüência!
Melhores dias: 1, 10,11,19,20,27,28
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Primeiro beijo gay de Amor à Vida
deve ser protagonizado por Félix
Depois de causar muito barulho e
conquistar inúmeros fãs, o personagem Félix está bem próximo de quebrar um antigo tabu dentro da Globo.
Ao que parece, será papel do vilão
de ‘Amor à Vida’ dar o primeiro beijo
gay em uma novela de horário nobre
da emissora.
Boatos dão conta de que o malvado, interpretado por Mateus Solano,
será chantageado por um rapaz e não vai ficar nada contente com
a situação.
Depois de armar uma falsa cena romântica, Félix matará sua
vítima e, em seguida, dará um beijo em sua boca para selar a vingança, de acordo com a coluna do jornalista Flávio Ricco.

Gugu pretende processar a Record e
estuda volta como sócio ao SBT
Ao que parece, a confusão dentro da Record, causada pela saída de Gugu, está longe
de acabar.
Em meio a uma crise econômica, a emissora precisa agora descobrir o que fazer para
pagar a multa rescisória do apresentador, estimada em R$ 100 milhões, já que o dispensou quatro anos antes do previsto.
Além disso, Gugu não teria ficado nada
satisfeito com as condições de sua demissão
e já estaria pensando em processar a empresa
de Edir Macedo, segundo o jornal ‘O Dia’.
O clima foi tão tenso na manhã da última
quinta-feira (6) que, depois de receber a notícia dos cortes em seu programa, o artista
teria pedido que recolhessem seus pertences
do camarim.
Porém, prevendo as mudanças que poderiam acontecer em seu
programa dominical, Liberato estava se antecipando.
Boatos dão conta de que o apresentador teve uma reunião com
Silvio Santos, há duas semanas, durante uma visita ao cabeleireiro
Jassa - amigo do dono do baú. Na conversa, os dois teriam planejado a volta de Gugu ao SBT como sócio. Assim, os custos e
lucros da produção de um futuro programa, seriam divididos entre
os dois.
A atração, caso vire realidade, será apresentada também aos
domingos, entre as 18h30 e 20h30, ocupando a faixa do ‘Roda a
Roda Jequiti’ - que passaria para as noites de sábado.
Crise: Gugu Liberato participou de uma reunião com a alta cúpula da Record, que tentava renegociar seu salário - o maior da
casa, estimado em R$ 3,5 milhões.
Além da alteração na folha de pagamento, outras mudanças foram levantadas em pauta. Dentre elas estavam o corte dos custos
de produção, o fim dos quadros de maior audiência, ‘Sonhar Mais
Um Sonho’ e ‘De Volta pro Meu Aconchego’, e demissão das bailarinas.
O diretor do dominical, Antônio Galvão de França, também já
foi demitido.
Sem concordar com as medidas, o apresentador decidiu, então,
deixar a emissora.
Mesmo em crise, ele ainda deve apresentar o programa do próximo domingo, dia 9. Em seguida, deve sair de férias com a família,
segundo o jornal ‘Folha de S.Paulo’.

Sem Gugu, programa de Rodrigo Faro
deve ser transferido para os domingos
Com a saída de Gugu da
Record, Rodrigo Faro é quem
deve assumir a faixa vaga aos
domingos.
A emissora estaria pensando em transferir o ‘Melhor do
Brasil’ para o horário, pela falta de tempo para desenvolver
outro projeto, além dos baixos
custos de produção.
Além disso, levou-se em
consideração o salário do moreno, de R$ 1 milhão, bem menor que o do antigo dono do horário
- Gugu tinha salário estimado em R$ 3,5 milhões.
Caso a mudança aconteça, os sábados serão preenchidos com
o ‘Cidade Alerta’, em uma tentativa de brigar pela audiência do
‘Brasil Urgente’, da Band, apresentado por José Luiz Datena, segundo o jornal ‘O Dia’.

acesse: www.jm1.com.br

A princípio houve muita especulação sobre a ida de Adriane Galisteu para o canal da Barra Funda, mas nada foi confirmado.

Record pretende integrar produções do
Programa da Tarde e Hoje em Dia
A contenção de despesas na
Record não está acontecendo
apenas na produção de Gugu
e nos bastidores das dramaturgias.
Em breve, mudanças também
devem atingir os profissionais
que trabalham no ‘Hoje em Dia’
e no ‘Programa da Tarde’.
Este último, apresentado por
Britto Jr., Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro, deverá ser o
mais prejudicado, já que o quadro com 110 pessoas deve diminuir
bastante, segundo o jornal ‘O Dia’.
Como ambas atrações são dirigidas por Bruno Gomes, as respectivas produções devem se fundir.
Vale lembrar que o ‘Programa da Tarde’ quase saiu do ar. A atração foi salva no último instante por conta de umpatrocínio conseguido pelo empresário Roberto Justus.
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A especialidade da artista, que também era nadadora, eram os
musicais aquáticos. Criados por ela mesma, eram sempre cheios
de cor e movimentos de nado sincronizado.
Williams nasceu em 8 de agosto de 1921, em Los Angeles, e foi
descoberta depois de bater recordes mundiais nas categorias de
nado livre e medley, além de seu trabalho como modelo.

Neymar procura mansão de nove quartos para
morar com amigos e família em Barcelona
Mesmo sem Bruna Marquezine ao seu lado, Neymar está à procura de uma mansão para morar em Barcelona, na Espanha. Mas se
você pensa que o jogador vai viver sozinho, está muito enganado.
O craque busca um imóvel com nove quartos para viver com alguns
de seus inseparáveis amigos - conhecidos como seus “parças” - sua
irmã e seus pais. Nadine, a mãe de Neymar, e Rafaella, irmã do atleta, chegaram até a visitar a antiga casa de Ronaldinho Gaúcho, como
contou o site espanhol “Diario Gol”. A mansão, que fica próxima à
casa de Messi, tem um aluguel de R$ 33 mil. Neymar faz questão de
morar em um local próximo à praia. Pelo menos assim, de certa forma, vai matar um pouquinho a saudade do Brasil. Vale lembrar que
o Barcelona contratou o jogador brasileiro por 57 milhões de euros
(cerca de R$ 160,8 milhões). A apresentação de Neymar aconteceu
na última segunda-feira (2), no estádio Camp Nou.

Novidade! Silvio Santos prepara show de
Sem programa no SBT, Patrícia Abravanel talentos inédito para o SBT
estaria com ciúme de Helen Ganzarolli

Ao que parece, as bruxas estão
soltas nas emissoras e os ânimos dos
artistas bastante agitados nos últimos
dias.
Desta vez, boatos dão conta de
que Patrícia Abravanel, herdeira de
Silvio Santos, estaria bastante insatisfeita com o fim de seu programa
no SBT, o ‘Cante Se Puder’.
A apresentadora teria ficado tão
triste, que teria chegado a reclamar, em tom inconformado, do fato
de até Helen Ganzarolli ter um programa e ela não, segundo o blog
da jornalista Fabíola Reipert.
Em tempo: Ganzarolli está prestes a estrear a nova atração da
casa, o ‘Festival Sertanejo’, ao lado da dupla sertaneja Hugo e Tiago, além do cantor Pedro Leonardo.

Justin Bieber compra viagem para o espaço
Justin Bieber acaba de se tornar o mais novo
aspirante a astronauta. Isso porque, acompanhado de seu empresário, Scooter Braun, ele está
prestes a embarcar em uma viagem ao espaço.
A notícia foi divulgada na página do fundador do grupo Virgin Galactic, Richard Branson,
responsável por mandar turistas para além da
atmosfera.
‘Ótimo saber que Justin Bieber e Scoot Braun
são os mais recentes futuros astronautas da Virgin Galactic. Parabéns, vejo vocês lá em cima’,
cumprimentou o bilionário britânico.
Outros dois artistas também demonstraram interesse na aventura. Recentemente, Leonardo DiCaprio e Ashton Kutcher desembolsaram U$ 250 mil (pouco mais de R$ 500 mil) cada, para reservar um lugar na nave.
O passeio turístico das celebridades ao espaço deve acontecer
ainda este ano.

Esther Williams, a sereia de
Hollywood, morre aos 91 anos
Esther Williams, conhecida
como a ‘Sereia de Hollywood’
e ‘A Rainha do Surf’, morreu
na última quinta-feira (6), aos
91 anos, em Beverly Hills,
Estados Unidos.
A informação foi divulgada pelo porta-voz da atriz,
Harlan Boll. Ele garantiu que
a artista faleceu ‘em paz’,
enquanto dormia - ela estava
com a saúde frágil por conta
da idade avançada.
Sucesso nos anos 40 e 50, Esther chegou a ganhar o título de
segunda atriz mais bem paga de Hollywood, ficando atrás somente
de Betty Grable.

Para dar uma animada em sua grade de programação, Silvio
Santos decidiu criar um novo show de talentos. Intitulada “Desafio”, a atração vai estrear em breve e já tem inscrições abertas.
O objetivo do programa é procurar um participante que seja “o
melhor no que faz”.
Sendo assim, serão procuradas pessoas que tenham uma mesma
habilidade e que tentarão desbancar o concorrente. De acordo com
o colunista Fernando Oliveira, vale tudo nas práticas específicas.
Desde brincadeiras a mágicas, esportes e danças ou até mesmo
coisas mais incomuns, como quebrar o maior número de melancias
com a cabeça ou puxar um automóvel com os dentes.
O prêmio será em dinheiro e caberá a Silvio Santos apresentar o
novo show, que vai ao ar aos domingos.

Paris Jackson teria chamado
pelo pai antes de tentar se matar
Depois de Paris Jackson ter tentando
suicídio, na última quarta-feira (5), a
mídia vem especulando os motivos que
teriam levado a garota a cometer o ato. A
suspeita de ter sofrido bullying no colégio
caiu por água abaixo. Um funcionário da
Escola Buckley, onde a filha de Michael
Jackson estuda, negou que ela tenha sofrido ameaças dos colegas e disse que a
jovem só queria “chamar atenção”. O profissional da escola contou ao
site “TMZ” que Paris estava com problemas emocionais há um ano e
que lidava com “um grande trauma familiar” desde setembro de 2012.
Comparando a data com o histórico da família Jackson, o motivo
seria a briga entre os irmãos do Rei do Pop pela sua herança, que
culminou no misterioso desaparecimento de Katherine Jackson, em
julho passado. Desde então, Paris retornou à escola com notas baixas e total desinteresse.
Principais Suspeitas: O funcionário do colégio se arriscou a
dizer que o que culminou a instabilidade emocional de Paris foi o
fato de a família tê-la impedido de fazer um filme, após a garota
ter recebido uma oferta para atuar. De acordo com a fonte, naquele momento “Paris desabou”. Novas informações afirmam que a
moça surtou depois de Michael Jackson ter sido acusado de abuso
sexual pelo coreógrafo Wade Robson quando o rapaz era menor
de idade. Segundo o site “Radar Online”, a herdeira do popstar
entrou em colapso e se sentiu traída pelo profissional. “Paris não
conseguiu entender por que Wade faria acusações tão graves contra seu pai. Ela considerava Wade como um irmão mais velho’,
disse uma fonte. Na noite da quarta (5), a família de Paris a proibiu
de ir a um show de Marlyn Manson e tirou seu acesso à internet.
Isso teria sido o golpe final para que a menina decidisse cortar os
pulsos com uma faca. “Paris sente que ninguém de sua família está
do lado dela. Ela se sente isolada e sozinha”, garantiu uma fonte ao
jornal “The Sun”. Antes de tentar suicídio, Paris desabafou e disse
que seu pai é o único que a entenderia e afirmou que gostaria que
ele estivesse com ela.
Recuperação: Paris continua internada no hospital e, segundo
a revista ‘People’, já está sorrindo novamente. Ela está cercada de
familiares, como a avó Katherine Jackson, a mãe, Debbie Rowe, o
irmão Prince Michael Jackson, a tia LaToya Jackson e sua ex-babá
Grace Rwaramba.

14

11 de junho / 2013

acesse: www.jm1.com.br

Novos radares serão
testados em Minas

SEIS MESES DE ESPORTES EM MANHUAÇU E REGIÃO

Completamos seis meses
do ano de 2013, estamos às
vésperas da Copa das Confederações, grande evento da
FIFA que antecede a Copa
do Mundo de 2014, que será
realizada em nosso país, criamos pois uma expectativa positiva em termos de esportes
para Manhuaçu e toda região,
principalmente no futebol.
Algumas competições foram realizadas até agora e
outras estão se realizando,
de novo mesmo nada foi realizado apenas competições

já curriqueiras em nosso calendário, em andamento está
o Campeonato de Bairros,
tradicional evento desde 1983
quando foi criado pela Liga
de Esportes Amadora dos
Bairros (LEAB), outra competição foram os JEMG (Jogos Escolares de Minas Gerais) que Manhuaçu sedia há
um bom tempo e que diversas
cidades de nossa região também participam, já a Copa
Regional do Café é outra
competição tradicional e que
foi realizada com sucesso. No

ALFABOL CAMPEÃ - campeão FRALDINHA

Futsal Manhuaçu brilhou na
Copa Turismo de Alto Caparaó e trouxe o título conquistado pelo Santa ClaraFutsal, Santa Clara também
foi o nome dado a Copinha
de Futsal que foi coordenada pelo professor Agildo,
sucesso absoluto. Também
lamentos foram feitos no
primeiro semestre, falta de
bola na Copa dos Bairros e
a paralização da competição
por alguns dias para que fosse realizada licitação como
forma de pagar os árbitros

da competição. Em meio a
tantos acontecimentos um
foi de muita tristeza para o
meio esportivo de Manhuaçu, o falecimento do Wilson
Gomes (Wilsinho), desportista que se despediu de nós
após ter assistido uma rodada
do Campeonato de Bairros,
vindo a falecer em sua residência horas depois. Esperamos que o segundo semestre
seja mais rico em atividades
esportivas e que Manhuaçu e
toda região possam dar aos
desportistas muitas alegrias.

Minas Gerais vai fazer, ainda neste ano, testes com um
radar capaz de medir a velocidade média de veículos em
trechos específicos de uma
via. O objetivo é multar motoristas que excederem o limite
de velocidade durante um
trajeto – e não apenas aplicar
as multas por meio de radares fixos e móveis, em locais
pontuais, como acontece hoje
no país. A tecnologia foi inaugurada no país, para levantar
dados em São Paulo.
Na prática, o equipamento
funciona com dois radares instalados em pontos distintos da
via, que medem a velocidade
média do veículo e o tempo
gasto em determinado percurso. Como o Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran) ainda não permite o uso
dos novos radares para aplicar
multas – devido à falta de testes de eficiência com o equipamento –, o Departamento
de Estradas de Rodagem de
Minas Gerais (DER-MG) decidiu usar a tecnologia apenas
para monitorar o tráfego.
Em Minas, os primeiros
testes serão feitos até o fim de
2013, nas rodovias LMG–800
e MGs–030 e 424, que ligam
Belo Horizonte a Confins,
na região metropolitana, por

onde circulam 40 mil veículos diariamente. “Vamos usar
o novo radar para monitorar o
tempo gasto nas redondezas
do Aeroporto de Confins, em
uma preparação de fluxo para
a Copa do Mundo de 2014”,
justifica o gerente de trânsito
e segurança do DER–MG,
Ivan Godoi. Ele não informou
o número de radares que serão
testados nem o preço dos equipamentos.
Eficiência. O DER avalia
que o equipamento, ainda que
aprovado pelo Denatran para
multar motoristas, poderia
ser usado apenas em estradas.
“O radar só funciona onde o
motorista pode dirigir por longos trechos a uma velocidade
de 100 km/h, 120 km/h, por
exemplo – o que é o padrão
norte-americano. Em vias
urbanas, ele não funcionaria
bem”, frisou Godoi.
Para o especialista em trânsito José Aparecido Ribeiro,
do SOS Rodovias, a nova tecnologia não será eficaz sem a
reestruturação das rodovias.
“A maioria das estradas mineiras está em má condição de
uso e possui pontos críticos.
Controlar a velocidade em
um trecho longo, mas com má
conservação, não resolve”, argumenta Ribeiro.

