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Aluno do Colégio
Tiradentes vence
concurso em BH

Foto Valéria de Aquino Xavier

PÁG.

Na tarde de sexta-feira (14 de junho), visitamos algumas quadras de esportes, administradas pela Prefeitura Municipal de Manhuaçu,
no Ginásio Poliesportivo “Oswaldo Sad” nós deparamos com fatos lamentáveis, como as cabines de Rádio e TV totalmente danificadas e entregues as baratas, o que certamente justifica a ausência da imprensa naquele local por total falta de condições de trabalho.

Pró-Reitor visita
Manhuaçu e anuncia
início das obras do
IFET para 90 dias
Representantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET) estiveram em reunião com o prefeito Nailton Heringer,
vereadores, secretários e demais seguimentos da sociedade.
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Da esquerda para a direita - 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.”
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Grande festa marca os
101 anos de Rio Casca
PÁG.
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Câmara aprova parecer da
prestação de contas de 2011

Presidida pelo vereador
Maurício Júnior, a sessão foi
convocada especificamente
para a votação das contas de
2011. Além da análise dos
vereadores e da comissão de
Constituição e Justiça da Câmara Municipal, o presidente
determinou que fossem convidados os gestores do período. Adejair Barros era o prefeito de Manhuaçu e Renato
Cezar Von Randow assumiu
o cargo no dia 15 de dezembro de 2011, por determinação da justiça que afastou o
então chefe do Executivo.

PÁG.
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EDITORIAL

PEC-37: castigo para uns
e presente para outros.

Este nosso país tem cada coisa, é só mexer com alguns da elite que logo eles procuram mudar as leis, principalmente os deputados que acham acima das leis, foi só
o Ministério Público chegar perto destes criminosos que logo deram um jeitinho de
fazer a PEC da impunidade, mas, é bom eles ficarem de olhos abertos, os brasileiros
estão cansados de tanta impunidade, assaltos para todo lado, assassinatos no Brasil
inteiro sem solução e as manifestações tende a ser cada vez mais forte, até nossas
autoridades entenderem que precisam cumprir o Artigo 5º da constituição, que diz
que todos nós somos iguais perante a Lei.
Lógico que temos bons senadores e deputados, mas parece que é minoria, os militares estão desmotivados e com isso, cresce de maneira assustadora todos os crimes
e alguém tem que fazer alguma coisa.
Ao invés de procurarem fazer as devidas correções, aperfeiçoamento e aprimoramento, não: tratam logo de jogar fora o que existe e inventam uma “nova” realidade
legal. Com ou sem acordo, o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo
Alves (PMDB-RN), afirmou dia 6 que colocará em votação, no próximo dia 26, a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 37, que extingue o poder de investigação
dos membros do Ministério Público. Em reunião com os representantes dos policiais
civis e federais, e membros do MP, Alves deu prazo até dia 19 para que as duas partes apresentem um texto de consenso. Caso contrário, vai ao plenário o substitutivo
apresentado pelo relator na comissão especial, deputado Fábio Trad (PMDB-RS),
parcialmente rejeitado em novembro passado.
Essa proposta garante ao MP o poder de investigar, com a polícia, todos os tipos
de crimes contra a administração pública e organizações criminosas. Trad disse que
o substitutivo seria levado à votação por meio de
um expediente regimental chamado “destaque por
Fale com a redação
preferência”, antes do texto original da PEC. Se
aprovado, estaria prejudicada a proposta inicial contato@jm1.com.br
de permitir que somente as polícias iniciem as
(33)3331-8409
investigações.
“Não temos fumacinha branca ainda não. Ainda está um pouco cinzenta”, brincou o presidente da Câmara, referindo-se aos sinais
de fumaça emitidos no Vaticano para indicar se um novo papa foi escolhido ou não.
Segundo ele, há acordo em 90% do novo texto. Faltam os 10%. Ele afirmou que o
grupo de trabalho — do qual fazem parte parlamentares, representantes do Ministério
da Justiça, do MP e das polícias — definiu uma minuta de texto que permite ao MP
conduzir as investigações extraordinariamente, em três situações: quando houver
inércia da polícia, deficiência na condução do inquérito e grave risco à ordem pública.
“Essa última é uma condição que pode ampliar o campo de atuação do MP”, observou
o deputado Fábio Trad, a favor de manter o poder de investigação do MP.
Não há necessidade alguma de ser um especialista, jurista, criminalista, enfim, basta
ter pouco de sensibilidade cívica para chegar-se à conclusão de que essa PEC-37 é
contrária aos interesses da sociedade e um presente para todos aqueles abrigados no
território da marginalidade neste país.
Os defensores dessa aberração argumentam que o objetivo da PEC-37 é dotar as
polícias do mesmo grau de proteção contra influências externas (leia-se: política) que
o Ministério Público tem. Uma vez aprovada, somente as polícias (federais e civis) poderiam investigar crimes, ao Ministério Público caberia movimentar os autos somente
após a investigação policial. Pense bem... qual o cidadão brasileiro que acredita na
seriedade da maioria das polícias brasileiras, principalmente nas estaduais enfestadas
de ingerências políticas de toda ordem? Basta começar investigar alguém poderoso,
para que se peça, para abafar o caso ou se não até transferência e substituição do
agente para que o caso seja abafado, metade dos casos em que envolvem políticos
como é o caso do mensalão, que só foi possível porque foi o Ministério Público que
investigou, isso porque o MP é independente, vários delegados já foram transferidos
por mexer em casos que afetam políticos. Como confiar numa investigação criminal
feita apenas por delgados e agentes policiais que vivem em greve por causa das más
condições de trabalho e salários baixos?
Com todos os defeitos ou imperfeições, a verdade é que o Ministério Público foi
um avanço institucional e jurídico conquistado na Constituição Federal de 1988, que
merece ser aperfeiçoado e não deixá-los de mão atadas.
Basta um executivo corrupto para atrapalhar centenas de bons policiais, devido as
influências que sofrem de seus superiores. Inclusive a Polícia Federal, sofrem influência direta do Poder Executivo, já os ministérios públicos federal e estadual gozam
de autonomia funcional e administrativa, por isso, a rigor, têm mais liberdade para
cumprir o papel deles. Portanto, ao invés de enfraquecer o Ministério Público deveriam
era aparelhar e fortalecer o MP para ser mais atuante. Caso aprovada a PEC-37, de
autoria do deputado federal maranhense Lourival Mendes (que é delegado de polícia
e pastor evangélico) o Ministério Público será elevado à condição de “cúmplice” legal
e institucionalizado de tudo que é tipo de crime, já, que por força das novas circunstâncias, não poderá fazer nada enquanto as polícias não concluírem as investigações.
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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
Escola Meninas
dos Olhos de Deus
Olá, parabéns pelo trabalho de
vocês, sou pastor de uma igreja
que iniciamos em Santa Catarina
há pouco tempo, mas propomos
contribuir e orar por missões
mensalmente e esse projeto tem
tocado os nossos corações, tivemos o primeiro culto de missões
mês passado e oramos específico
por Nepal, no projeto de vocês, e
as pessoas pediram para repetir o
culto nesse mês, fiz uma ficha de
arrecadação mensal para contribuir e acredito que até o dia dez
deste mês, estaremos mandando
a oferta para o pastor Sílvio.

Gostaria de receber informações
sobre projetos e temos irmãos
querendo adotar uma menina financeiramente, como fazer isso?
Favor entre em contato comigo.
Abraço e lembre-se Itajaí SC ora
todo mês por Nepal: Menina dos
olhos de Deus e vamos começar
a contribuir.
Abraço Pastor Luciano
Ao Jornal das Montanhas
Escrevo esta carta para agradecer a todos os escritores do jornal, gosto de ler todas as matérias
e minhas filhas adoram a leitura
para crianças, 7 erros e as piadas
que elas acabam contagiando to-

dos da casa, já meu marido adora
futebol e gosta de ler tudo sobre
os esportes e manda parabenizar
o Jaiminho da coluna de esporte
que sempre escreve sobre os
jogadores da nossa Manhuaçu,
isso é muito bom, pois o esporte
ajuda muito os nossos jovens
a seguir caminhos do bem,
como dizem: cabeça vazia,
oficina do diabo e no esporte
enquanto eles estão praticando
e pensando no esporte estão
aprendendo coisas boas e bons
colegas que contribuem para
uma vida saudável.
Parabéns a todos e muito obrigada.
Rosemary Conceição de Abreu
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O Brasil não pode
continuar asssim
Leio e vejo, na mídia, a liberação de 100 milhões de
reais - ISTO MESMO, CEM
MILHÕES DE REAIS- para
pagamento de auxílio alimentação para juízes de alguns estados brasileiros.
Juizes que ganham enormemente bem, num privilégio de deixar marajá coçando o
bigode de inveja.
E vejo, também, a calamidade/holocausto, quase apocalípticos, da seca que está arrebentando/arruinando homens,
animais e plantações no nordeste deste país.
Lá um copo dágua pode ser o divisor de quem vive e
de quem morre ou de quem morrerá à míngua, desesperadamente, dantescamente, miserávelmente, tal qual cão
abandonado. Estes 2 fatos estão escancarados aí, revoltantes, palpáveis, cruéis, desumanos, podres de injustiça, reais,
próximos de todos nós, colocando nossa consciência na ribalta da cidadania. Faça o seu julgamento e meta a boca no
trombone com toda a pujança de seu pudor.
O BRASIL NÃO PODE CONTINUAR ASSIM!
Renzo Sansoni.

Guerra civil
O Brasil vive uma verdadeira guerra civil despistada e
ninguém “saca” isso! Assassinatos a todo momento, passeatas organizadas nos grandes centros danificando patrimônio público e particulares, muitos assaltos e nada nada
devolvido e mais leis protegendo bandidos.

Protetor solar
Estudo feito com pessoas brancas comprova que o filtro
solar previne o envelhecimento e a flacidez. Protetor solar faz
bem para a aparência, prevenindo rugas. Produto deve ser um
aliado de todos os dias e em todas as estações do ano.

Maioridade penal
Pesquisa recente dão conta de que 9 entre 10 brasileiros
querem a redução da maioridade penal. Levantamento divulgado pela CNT ouviu 2010 pessoas em 134 municípios
de 20 Estados.

Em alta na mídia
Depois que CHORÃO morreu de overdose virou ídolo; o mesmo aconteceu com Renato Russo; NO BRASIL
E NO MUNDO, OS EXEMPLOS DE OVERDOSE SÃO
EXEMPLOS QUE GANHAM A MÍDIA NO BRASIL E
NO MUNDO. Inversão de valores, já dizia Rui Barbosa

Se a moda pega aqui!
Na capital mineira, cerca de
217.501 veículos penalizados por
mais de 200 infrações distintas.
Entre elas as de dirigirem de sandálias, capacetes sem viseira, dirigir atendendo celular, atirar objetos
para fora do carro e dirigir com
uma mão. Usar buzina prolongadamente, avançar placa de parada
obrigatória e mais... Aqui em Manhuaçu, buzinaço são constantes
nos sinaleiros.

Você escolhe
O que traz mais beneficio para a saúde: corrida ou caminhada? Estudos entram em questão debatida há anos e

apontam pontos positivos e negativos das atividades. De
uma maneira geral, a proposta de cada praticamente é o que
conta.

Educação no Brasil
Dados do MEC dão conta de que um
terço dos estudantes do ensino médio
no Brasil, estão atrasados; do total de
matriculas, 31% têm idade acima do
esperado. O MEC está otimista pois
tem dados de que o percentual vem
caindo, aos poucos mais caindo.

Pra que bancos?
Pesquisa do Instituto Data Popular descobriu que um terço dos adultos no Brasil vive sem bancos; profissionais fogem de juros altos e de taxas mensais de mais de R$ 40,00.
A população que não possui nenhuma conta bancária movimenta cerca de R$ 665 bilhões por ano.

Mariza Klein é a nova diretora de
cultura de Manhuaçu
A cultura de
Manhuaçu tem
recebido diversos
investimentos e
vive um momento único. O Departamento Municipal de Cultura
sempre foi tratado
como um produtor da Feira da
Paz, uma das únicas festas existentes em Manhuaçu e há cerca de dois anos,
diferentes eventos culturais surgiram no município.
Desde que o Prefeito Nailton Heringer tomou posse, o
radialista SJ de Moraes se tornou o responsável pela cultura municipal e, durante 150 dias, realizou diversos eventos
que promoveram a história manhuaçuense.
Por conta de algumas dificuldades em conciliar o trabalho
de radialista que já exerce há dezenas de anos, SJ de Moraes
precisou deixar o cargo e passou a diretoria de cultura para
Mariza Helena Klein Silva, que recebeu o convite do Prefeito Nailton Heringer.
Mariza é professora e dona de uma escola de música em
Manhuaçu, realizou diversos eventos de promoção da cultura, é apaixonada pela história de Manhuaçu e aceitou o
convite por reconhecer que o trabalho precisa ser desenvolvido com muita seriedade.
Segundo o Prefeito Nailton Heringer, a responsabilidade
de Mariza Helena é dar prosseguimento ao trabalho desenvolvido por SJ de Moraes nestes primeiros meses. “Queremos dar ênfase à cultura para as crianças, para que elas
cresçam aprendendo sobre nossa cidade, a riqueza de nosso
município” – enfatizou o prefeito.

O que rola na internet
“Na Europa, cada manifestação “do orgulho Gay” contou,
em média, com 100.000 pessoas.
Cada manifestação contra a Corrupção teve, em média de 2.500
pessoas!
Estatísticamente, fica provado
que há mais gente a lutar pelo direito de levar no rabo, do que lutar para não ser enrabado”
– Miguel Esteves Cardoso (foto).

7ª inutilização de alimentos impróprios
Dizem que na cidade de Manhuaçu tem aumentado muito as apreensões de alimentos com datas de validades ven-

cidas e alguns
até estragados,
a Vigilância Sanitária tem feito
um ótimo trabalho, mas ainda
precisa melhorar
bastante a maneira que são manipulados os alimentos nas pastelarias com
massas expostas ao ambiente, pegando toda poeira que vem
da rua, e em algumas padarias a falta de higiene de alguns
balconistas, que as vezes ao servir um cafezinho joga água
no copo de qualquer maneira e todo molhado e com resíduo
de água são servido os cafés. A Vigilância Sanitária fez
no dia 13, a 7ª inutilização de alimentos impróprios para
o consumo recolhidos em supermercados, restaurantes, bares, mercearias, padarias e demais comércios de Manhuaçu.
Os alimentos inutilizados foram esmagados e em seguida
enterrados no aterro sanitário, que fica na Usina de Compostagem de Lixo da cidade. No total foram inutilizadas
cerca de três toneladas de alimentos.
“Os produtos de hoje estão no mesmo contexto daqueles
que já têm sido inutilizados em outros procedimentos ao
longo deste ano. São as matérias-primas dos restaurantes e
das padarias, além de uma quantidade muito grande de produtos clandestinos, como cachaça, mel e produtos que estavam disponibilizados para venda nos comércios com rotulagem atraente, mas que na verdade se tratavam de produtos
sem procedência e sem registro nos órgão competentes”,
informou Maria Lúcia Gomes Dutra Rocha, coordenadora
da VISA.
De acordo com a VISA, no ano de 2013 o período de
espaçamento entre as inutilizações está inferior a trinta
dias. “Infelizmente, a grande preocupação do setor é relativo ao aumento dos produtos recolhidos. Os fiscais estão realizando as fiscalizações periódicas e esta demanda
tem aumentado, fazendo que consequentemente aumente
o número de notificações mais rígidas, como multas e interdições parciais ou totais dos estabelecimentos, além do
encaminhamento dos processos ao Ministério Público dos
estabelecimentos mais problemáticos”, destacou a coordenadora.
Presenciaram o descarte dos alimentos o sargento Bernardo e sargento Ageu, da patrulha de Prevenção Ativa da
Polícia Militar, a extencionista Maria do Carmo e Selma
Silveira de Oliveira, representantes da EMATER-MG. Ao
término, os representantes assinam a ata.

Papa admitiu ser desorganizado
para realizar reforma na Cúria
As pressões fortes
de
setores
da Igreja Católica fizeram o Papa
r e n u n c i a r,
já o Papa
Francisco
reconhece a
existência de
lobby gay no Vaticano, segundo site Roma, Itália. Em uma
audiência com a diretoria da Confederação Latino-Americana e Caribenha de Religiosos (CLAR), o papa Francisco
teria reconhecido, pela primeira vez, a existência de um
influente lobby gay dentro do Vaticano.
A informação é do Reflexión y Liberación, um site católico progressista chileno que publicou um resumo do que
o Pontífice teria dito no encontro na última quinta-feira.
“Na cúria, há gente santa, de verdade, há gente santa.
Mas também há uma corrente de corrupção, também há,
é verdade. Fala-se de lobby gay, e é verdade, está aí…
temos que ver o que podemos fazer”, afirma o portal, citando o Papa.
De acordo com um resumo do encontro de uma hora
com líderes da CLAR, publicado pelo site, Francisco admitiu ser uma pessoa muito desorganizada para realizar a
reforma da Cúria Romana, desejada por “quase todos os
cardeais”.
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Tri-Objetiva - 51
Celso de Medeiros Costa (*)

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

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

Orçamento impositivo
As lideranças do governo na Câmara e no Senado alertaram o Planalto que será “inevitável” aprovação do orçamento impositivo, que obrigará a presidenta Dilma a
liberar emendas parlamentares sem depender de negociações. Diante da revolta que se alastra na base, capitaneada
pelo PMDB, principal partido aliado, os líderes já articulam emendas que reduzam os danos para o governo com a
aprovação da matéria.

Chantagem
Emenda bolada no Planalto estende orçamento impositivo
aos estados, para forçar os governadores a jogarem pesado
contra sua aprovação.

Tarefeiro
A emenda do Planalto contra orçamento impositivo foi assumida pelo
deputado Alessandro Molon (PT-RJ) a pedido do líder do governo.

Nem pensar
“Sem estômago” para entender as peculiaridades do Legislativo, Dilma quer a rejeição do orçamento impositivo
a qualquer preço.

Conta outra

o governo aboliu em 2006. A ação popular pede ressarcimento dos gastos para reeleger Lula.

Bolsa furada
Além de investigar a antecipação do pagamento do Bolsa-Família, o Ministério Público Federal em Goiás quer saber por que o governo federal não atualiza na internet os
dados de beneficiários do programa.

Assim é, se lhe parece
O ministro Cesar Borges (Transportes) afirmou ontem que “já são
prerrogativas” do cargo demitir
ou nomear assessores, mas ele e a
torcida do Bahia sabem que não é
verdade. Quem demite e nomeia é
a presidenta Dilma. Ao ministro cabe fingir que é dele a
decisão.

Eunício 2014
Líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira garantiu, em
reunião com a bancada cearense, há dias, que é candidato
ao governo do Ceará, com ou sem o apoio do PT e do governador Cid Gomes (PSB).

Racismo no futebol

Após consultar seu “guru” em Curitiba (PR), Dilma reprisou o mantra de culpar a imprensa pela volta da inflação.
O repertório está acabando.

O Centro Simon Wiesenthal, entidade que luta contra o
neonazismo, entregou terça-feira ao governo do Rio o documento “Onze pontos contra o racismo no futebol” com
orientações para evitar manifestações de intolerância durante as Copas das Confederações e do Mundo.

Polícia é polícia

Prêmio

O lamentável episódio com jornalistas feridos nos confrontos em São Paulo revelou uma lição de amadorismo
diante da polícia que faz seu papel de... polícia. Em situações de risco, o International News Safety, da Grã Bretanha, desaconselha ficar “atrás dos policiais” ou à frente,
virando alvos. Regras básicas que repórteres não podem
ignorar: colete à prova de balas com o logo “imprensa” e
máscara contra gases.

Nomeado pela presidenta Dilma para ser ministro-substituto do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga foi
advogado dela nas eleições de 2010 e coordenou a criação
do PSD de Gilberto Kassab.

Velha arma
A cavalaria da PM será recebida pelos manifestantes de
São Paulo, como nos anos 1970, por milhares de bolas de
gude jogadas no chão.

Direitos dos humanos
Sem dinheiro para a passagem de ônibus, o Movimento
Passe Livre, já tem advogados para processar a PM de São
Paulo pela “barbárie”.

Marionetes
Partidos aliados do governo Dilma reclamam que, apesar
de terem faturado cargos, o controle continua nas mãos do
Planalto e do PT.

Vivendo no paraíso
Não tem mais como controlar: os protestos “contra o aumento das passagens” se estenderão aos consulados do
Brasil em Washington e Nova York e à casa do prefeito
Fernando Haddad no bairro Paraíso.

Dá bolo
Está pronto para decisão há um ano na Justiça Federal o
processo contra Lula e ex-ministros como Dilma contra o
“uso eleitoreiro da marca “Brasil, um país de todos”, que

Viva Dominguinhos
O ministro José Jorge, do Tribunal de Contas da União, promove na quarta (19), em Brasília, pela enésima vez, mais
uma festa junina, que este ano
homenageia o cantor e compositor Dominguinhos.

Novela paulistana
Aguinaldo Silva no Twitter sobre a zorra em São Paulo:
“Em Cuba a passagem de ônibus é de graça. Mas quem
disse que lá tem ônibus?

Poder sem Pudor

Só na horizontal

O repentista
Pedro Ferreira
era deputado estadual em Alagoas, nos anos
80, quando uma
eleitora o procurou para pedir
emprego. Mas
condicionou:
- Só posso trabalhar à noite, deputado.
- Vou ver o que posso fazer.
- Mas eu só posso trabalhar depois das nove da noite...
- Olhe, minha filha, emprego para moça depois das nove
da noite, só se for deitada olhando para o teto.

TrHi-stórias – mais Pré-Positivas.
1- A original, no negativo.
2- A especial, no sempre positivo.
3- A adicional, no bastante interrogativo.
1 - Paralelo ousado
– § Continuemos a Pré-História positiva, mas,
do negativo – “a terra
sem ordem e vazia” (Gênesis 1.2) –, deixando o
positivo prometido para
depois. § Interessante
que os pesquisadores
Edward Reese e Frank
Klassen, dentro da “A Eternidade Passada”, colocam um
texto de Jeremias, que viveu de 650 a 560, antes da era
cristã, mais especificamente sua Profecia, que abrange
do ano 628 ou 627 a entre 25 e 27 de março de 561,
como paralelo de Gn 1.2: Jr 4.23-26. § Na tradução de
João Ferreira de Almeida, versão atualizada, 2ª edição
de 1999 (impressão: 2008), é: “Olhei para a terra, e ei-la
sem forma e vazia; para os céus, e não tinham luz. Olhei
para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros
estremeciam. Olhei, eis que não havia homem nenhum,
e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e
eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas, diante do SENHOR, diante do
furor da sua ira.”.
2 - Histórico investigado – § Sendo a pré-história positiva da Igreja a
história de Jesus, vimos
a data que os estudiosos
supracitados informam:
1º de abril do ano 5 antes da era cristã, Jesus nasceu (Mateus 1.25 / Lucas 2.7). § Eis mais datas importantes, conforme os autores retro citados (organizadas, e mudadas
ordens etc, nas referências, por nós): 8/4/5, Circuncisão
de Jesus (Lc 2.21); 11/5/5, Sua apresentação no templo
(Lc 2.22-24); 4/3/4, a fuga de José, com Maria e Jesus,
para o Egito (Mt 2.13-14, 16-18); 13/4/4, a morte do perseguidor deles, rei Herodes, o grande (Mt 2.15, 19-22) ,
e a volta deles do Egito para Israel (Mt 2.19); ainda no
ano 3, antes da era cristã, Jesus morou em Israel, particularmente na região da Galiléia; e, já no ano 3, foi,
morar, mui particularmente, na cidade Nazaré; do ano 3
antes da era cristã ao 8 depois da era cristã, Jesus passou
a infância nessa cidade (v. 23 / Lc 2.39-40); em abril do
ano 8, com 12 anos, foi a Jerusalém (Lc 2.41-50); dos
anos 8 ao 25, ainda viveu em Nazaré (Lc 2.51-52); em
janeiro ou 1º/10/25, deu-se Seu batismo (Mt 3.13-17 / Lc
3.21-22 / Marcos 1.9-11); e, em fevereiro ou 10/11/25,
aconteceu a tentação à Ele no deserto (Mc 1.12,13 / Mt
4.1-11 / Lc 4.1-13). § Já que o próximo tema será livre,
no seguinte terminaremos as datas principais do Principal Personagem da história...
3 - Sobrenome adicionado – §
Já que a Pré-História da família é a
de bisavô para trás, e, depois de termos visto sobre João da Costa Oliveira e Camilo Vaz, vejamos sobre
a esposa daquele. § Pro nosso casamento, fizemos um feio convite em
uma tipografia pequena, mesmo já
tendo gráficas grandes, mas, “bonito” no colocarmos vários nomes de famílias das quais
descendemos. Mas, só em 12 ou 13 do 5 p.p., vimos um
novo-sobrenome-velho, o da bisavó que é avó paterna de
mãe, de quem esta é xará – a que algo indica ter sido clarinha, Rita Pacheco –... § Avante! Amém!! Até!!!
1- É o antes do(!) Terra.
2- Mais que um anti(!!)-Guerra.
3- Nasceria bem ante(!!!) Inglaterra
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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Cadastramento escolar será
realizado nos dias 17 a 21 de junho

Inscrição assegura vaga
na rede pública de ensino
de Minas Gerais em escola
mais próxima da residência
Pais e responsáveis interessados em garantir vaga
para seus filhos, que vão
ingressar em uma escola
pública em Minas Gerais,
devem ficar atentos ao cronograma do Cadastramento
Escolar para o ano letivo de
2014. A iniciativa será realizada no período de 17 a 21
de junho de 2013. O cadastro é um levantamento utilizado para planejar e garantir
vaga ao estudante na rede
pública de ensino na escola
mais próxima a sua residência e será unificado nas
redes públicas municipais e
estadual de ensino.
Podem se inscrever no Cadastro Escolar crianças que
terão 06 anos completos até
o dia 31 de março de 2014
para ingressar no primeiro
ano do ensino fundamental.
Além disso, os candidatos a
vagas nos demais anos ou
ciclos do ensino fundamental que desejam iniciar ou
retomar os estudos nas redes
públicas de ensino.

Em razão da decisão proferida nos autos da ação
civil pública nº 0050861.
51.2012.4.01.3800, que tramita na Sessão Judiciária
Federal de Minas Gerais,
o pai ou responsável da
criança que completar seis
anos entre 1º de abril a 31
de dezembro de 2014, também poderá inscrever seu
filho, sendo que, no ato da
matrícula, a criança será
submetida a uma avaliação
psicopedagógica para comprovação de sua capacidade
intelectual. Caso seja aprovada, a criança terá sua matrícula efetivada e o pai ou
responsável deverá assinar
um termo de ciência e responsabilidade.
Documentação necessária: Para a inscrição no
cadastro escolar, o pai, mãe
ou responsável pelo aluno
deverá apresentar original ou cópia dos seguintes
documentos: certidão de
nascimento do candidato,
comprovante de residência,
documento comprobatório
expedido pela escola de origem, no caso de transferência para as redes públicas

ou retomada de estudos. Os
candidatos maiores de 18
anos poderão fazer a sua
própria inscrição no cadastro escolar. A inscrição é
isenta de pagamento de taxas por parte do candidato.
Em Belo Horizonte, o
cadastramento é feito nas
Agências dos Correios. Na
Região Metropolitana e
no interior do Estado, em
postos de cadastramentos
definidos pelas comissões
municipais de cadastros e
matrículas.
O candidato que fizer a
matricula dentro do prazo
estabelecido terá sua vaga
assegurada em uma escola
pública próxima a sua residência. O candidato que
não se matricular no prazo
previsto será reencaminhado para escola onde houver
vaga remanescente. A matrícula dos cadastrados para o
início do ano letivo de 2014
será realizada no período
de 16 a 20 de dezembro de
2013.
Importância do Cadastro: O cadastro permite
ao Governo do Estado e às
prefeituras dimensionarem

a demanda escolar, encaminhando com tranquilidade
as crianças que vão iniciar
os estudos, os alunos que
desejam a transferência para
a rede pública e os estudantes que queiram retornar à
escola, seja qual for o ano
do ensino fundamental.
Com a demanda apresentada no Cadastramento Escolar, Estado e municípios
fazem uma análise do fluxo
escolar, na capacidade física das escolas, com vistas
à apresentação de proposta
de expansão e/ou reorganização, buscando compatibilizar a demanda e oferta de
vagas nas redes públicas de
ensino.
A Resolução da Secretaria
de Estado de Educação, que
estabelece norma para a realização do Cadastro Escolar
para o ensino fundamental e
da matrícula das redes públicas de ensino de Minas
Gerais, para o ano letivo de
2014, foi publicada em maio
no Diário Oficial dos Poderes do Estado e pode ser
consultada no site da Secretaria de Estado de Educação
– www.educacao.mg.gov.br.

GOVERNO LANÇA LINHA DE CRÉDITO MINHA CASA MELHOR
O Governo Federal lançou,
na quarta-feira (12), em Brasília (DF), a linha de crédito
Minha Casa Melhor. O objetivo da ação é conceder financiamento para aquisição
de móveis e eletrodomésticos
aos beneficiários do Minha
Casa Minha Vida (MCMV).
A Caixa Econômica Federal
atua como agente financeiro
da operação.
A partir da data de assinatura do contrato habitacional, o beneficiário pode
contratar o financiamento de
móveis e eletrodomésticos.
Estão habilitadas a participar
todas as famílias adimplentes
enquadradas no MCMV. O
limite de financiamento é de
R$ 5 mil e as prestações são

pagas em até 48 meses, à escolha do mutuário. O crédito fica disponível por até 12
meses. A taxa de juros única é de 0,4% ao mês (5% ao
ano), e as prestações podem
ser pagas por boleto bancário
ou por débito em conta.
As famílias das unidades
já entregues pelo MCMV
podem fazer a contratação
por meio do telefone 0800726-8068 ou nas agências
da CAIXA. Após dez dias, o
cliente recebe um cartão de
compras em sua residência
para ser utilizado nas lojas
credenciadas pela CAIXA
em todo o país. Os beneficiários do Minha Casa Melhor
também têm o direito a 5%
de desconto nas compras, a

ser concedido pelos lojistas.
As informações sobre os
produtos e sobre a relação
das lojas credenciadas estão
disponíveis no hotsite, no
endereço www.caixa.gov.br/
minhacasamelhor.
Minha Casa Minha Vida:

Pelo MCMV, foram contratadas em todo o país, desde
2011 até maio deste ano, mais
de 1,63 milhão de unidades
habitacionais. A expectativa
é que, até 2014, o Programa
contrate 2,4 milhões de moradias.
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CANTINHO DE FÉ
por

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

O pandeiro da discórdia

Era jovem, e levou um pandeiro para tocar no culto de
sua igreja. Fez isso na maior das inocências, sem querer
provocar uma guerra. O som produzido pelo instrumento,
no entanto, deixou vários irmãos irritados. Alguns mais
exaltados ameaçaram o moço, dizendo que se ele voltasse
à igreja com aquilo, seria disciplinado com rigor.
O rapaz dizia não querer confusão, mas aconteceu que
alguns irmãos gostaram da novidade e passaram a defender o jovem e seu instrumento.
Ânimos em ebulição, imediatamente formaram-se dois
grupos. De um lado, os defensores do pandeiro. Do outro,
os inimigos.
Os defensores argumentavam que o pandeiro era, sim,
parte da expressão cultural do culto israelita, que era o principal instrumento musical de percussão do povo da Aliança. Abriam a Bíblia para comprovar que algumas moças
israelitas tocavam adufes (Sl 68.25). E que o Salmo 150.4
(&ldquo;Louvai-o com o adufe e a flauta...&rdquo;, Rev.
e Corrigida) utiliza a mesma palavra. E lembravam ainda que &ldquo;adufe&rdquo; provém do árabe &ldquo;al
duf&rdquo; (o pandeiro), bem semelhante ao seu primo
hebraico &ldquo;tof&rdquo;, que foi a palavra usada pelo
salmista.
Os inimigos rebatiam, dizendo que se esse instrumento,
por um lado, fazia parte das manifestações culturais israelitas, por outro, não tem a solenidade que a liturgia cristã
merece.
Os defensores divinizavam o instrumento. Os inimigos
demonizavam-no.
Não demorou muito, e um grupo deixou de falar com o
outro. Mais algum tempo, e cada um já praticava o esporte mais popular entre incrédulos, que é falar mal uns dos
outros.
Não houve na igreja nenhum sábio (1Co 6.5) que pudesse ouvir os dois lados, convidar os dois lados a orar,
a pensar e a trabalhar pela reconciliação. A igreja, que já
não era grande, por fim, se dividiu em duas outras, bem
pequenas: uma, composta pelos defensores do pandeiro no
culto. A outra, pregando aos quatro cantos que pandeiro é
coisa do Diabo.
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Prefeito homenageia
Projeto do deputado Dr. Wilson
Batista quer garantir qualidade cavaleiros e promete resgatar
história de Manhuaçu
em exames de mamografia
O Projeto de Lei (PL)
2.847/12, de autoria do
deputado Dr. Wilson Batista, que assegura a certificação de controle de
qualidade dos exames de
mamografia nos hospitais do Estado, recebeu
parecer pela juridicidade
da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG).
A proposição pretende
estabelecer aos hospitais e clínicas de radiodiagnóstico públicas e
privadas, que realizam
o exame de mamografia,
que forneçam o selo de
qualidade emitido pelo
Colégio Brasileiro de
Radiologia em todos os
exames efetuados. Determina, também, que o
médico responsável pelo
laudo do exame de mamografia seja especialista

em radiodiagnóstico ou
possua titulação de especialista em mamografia
expedida por sociedade
médica legalmente reconhecida e que o exame
de mamografia somente
poderá ser realizado, por
técnico em radiologia,
nos hospitais e clínicas
de radiodiagnóstico das

redes privada e pública.
A norma prevê, ainda, a
competência da Superintendência de Vigilância
Sanitária para a fiscalização do cumprimento
de suas disposições e as
sanções para os casos de
infração.
Para o deputado Dr.
Wilson Batista, o número
de laudos discordantes,
deve obedecer critérios
científicos.
- O percentual de laudos discordantes não
pode ultrapassar os 10%
preconizados pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e pela Associação
Americana de Radiologia - enfatizou o parlamentar.
O projeto, agora, será
encaminhado às Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para análise
em 1° turno.

Saudação
Eram 9h30min de quarta-feira, 05 de junho, no salão,
da Galeria dos Prefeitos.
Havia inúmeros cavaleiros
da famosa “Cavalgada ao
Rio Grande do Sul,” tendo
à frente o Sr. Amílcar Pacheco, o famoso “Cavaleiro
do Leste”, com muita honra
para nós manhuaçuenses.
De repente, o Sr. Prefeito
Nailton Cotrim Heringer,
adentrou no recinto descontraído: cumprimentava deixando todos à vontade.
Os presentes com seus
celulares tiravam fotos e davam entrevistas, e demonstravam interesse no evento.
Com razão, foi uma afirmação verdadeira.
Os cavaleiros (três de
Simonésia) contavam as
aventuras e proezas, além
de ressaltar a fé que os norteou, falavam bem do contato que tiveram com um
cavaleiro “médico” durante
a “epopeia” da cavalgada na
região do estado do Paraná.
Num gesto amistoso, o
Sr. Nailton abrira a porta

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

do gabinete para que a homenagem fosse mais íntima, dizendo que, doravante,
aquele evento faria parte
do calendário das festas da
cidade. Houve aplausos:
“isso fará parte da cultura
do município’’ disse. Em
seguida solicitou a história
de cada cavaleiro... foi emocionante!
E o Sr. Amílcar, então
falou: “Agora é agradecer
à todos e pensar seriamente na cavalgada ao Canadá,
América do Norte”. Quando? Em breve, se Deus quiser. Risos. E todos se olharam com admiração!
Por outro lado, o Sr.
Nailton, citou o resgate da
história da República de
Manhuassú, sobre o mentor revolucionário coronel
Serafim Tibúrcio, no ano
de 1883. Alias, já existem
as placas com os dizeres relativos a tal história. O prefeito quer reavivar a cultura
local. Todos consideram sua
atitude (ou projeto) politicamente correta. De qualquer
maneira haja peito, alguém

Sr. Amílcar Pacheco.

sussurrou.
No final, o Sr. Prefeito
mostrou-nos sua dinâmica
de trabalho e ideais pertinentes a promessa de campanha.
Depois fez uma corrente
de prece de agradecimento a
Deus, por tudo e por todos.
Que venham outros eventos
culturais!
Até breve, disse o prefeito
Muita paz de Jesus.
José Carlos dos Santos
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Aluno do Colégio Tiradentes vence concurso em BH
Concurso de Frases sobre Leite e seus derivados classifica estudantes de Manhuaçu que recebeu prêmios
quinta-feira, 06 de junho, durante a 9ª Superagro Minas 2013, na Expominas, em Belo Horizonte-MG

A Secretaria de Estado e
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), a Secretaria de Estado de Educação
(SEE) e a Secretaria de Defesa
Social (SEDS), promoveram
o concurso de frases sobre A
importância do leite e seus derivados na vida humana. Com

o tema “O leite e seus derivados”, os participantes, alunos
de escolas públicas estaduais,
buscaram expor conhecimentos com criatividade.
O concurso foi aberto a alunos do ensino fundamental,
médio e Educação de Jovens
e Adultos – EJA, das escolas

QUEM NÃO TRABUCA
NÃO MANDUCA
Por Humberto Pinho da Silva
Nem sempre o anexim é exacto, quantas vezes, por muito
trabucar, é que nunca se passa, como diz o povo: da cepa
torta.
Convivi, nos meus tempos liceais, com filho de modesto
lavrador, que em menino, todos os dias - fizesse sol ou chuva, - acompanhava os irmãos, nas tarefas campestres.
Enquanto rasgavam sucos na terra parda, para a água irrigar a viçosa horta, o preguiçoso, permanecia, cantarolando,
de papo para o ar, apanhando sol ou jogando pedrinhas.
Bem lhe ralhava, o pai, ameaçando-o com severos castigos, e não poucas vezes, pedia auxilio à sibata e ao cinto de
celeiro, na esperança que fossem milagreiros.
Desesperado, após confidenciar com a mulher, assentou
enviá-lo para a cidade, como marçano, na lojinha do primo.
Poucos dias decorreram, quando recebeu carta, dizendo
que o mocinho era desobediente e nada queria fazer.
Lembraram-se, a conselho do Sr. Abade, matricula-lo no
liceu. Ao interrogá-lo, respondeu: que sim, se não houvesse
a palmatória, que tanto trabalhara na “primária”.
Preguiçando, estudando em cima dos exames, copiando e
colando aqui e ali, completou o curso.
Tornou-se abastado advogado, enquanto os irmãos, por
serem trabalhadores, terminaram a velhice a labutar a terra,
como modestíssimos agricultores.
Outro assunto; mesmo tema:
Nos anos cinquenta, meu pai, conheceu religiosa, muito risonha, de olhinhos vivos e gaiatos, que cavaqueando,
confidenciou-lhe:
- “ Fui mulher de limpeza num hospital dirigido pelas
Irmãs Hospitaleiras. Diziam-me: “ Altina, limpe aqui! Altina, precisa de ter mais cuidado! Os médicos eram mais
duros: “ Altina, parece que tem ovos debaixo dos braços!
Altina, quer que me queixe à madre superiora!? Agora, que
sou freira, tratam-me carinhosamente por irmã, e até o Sr.
director, beija-me respeitosamente, a mão!”
Outra história, não menos curiosa:
Décadas a traz, havia em terras transmontanas, freira
que passava as férias na aldeia natal. Ao perguntarem-lhe
se gostava da vida religiosa, prontamente respondia, muito
espevitada:
- “Aqui na aldeia tinha que levantar-me de madrugada
para apanhar azeitona, em pleno Inverno. Mondava até
quebrar a espinha e ceifava até o suor cair em bica. Agora
tenho criadas para os serviços pesados…”
Mais outra, não menos interessante:
Com a chegada da democracia a Portugal, chegaram pastores evangélicos, com mulher e filhos.
Quase todos levavam vida folgada. Os crentes murmuravam, em surdina, que auferiam salários principescos.
Jovens, constatando que era menos penoso ser pastor do
que padre, tiveram súbitas “ conversões” e “vocações”, na
esperança de vida melhor, do que lavrar terra e trabalhar na
oficina.
Pobre diabo – salvo seja! - de S. Mamede Infestas, que
percorreu seis denominações e terminara em pequeníssima
garagem, com meia dúzia de fieis, lamentava-se, com pontinha de inveja, que cozinheiro afortunado, tornou-se pastor
e ganhava seis contos mensais! - e com largo gesto desanimador, rematou: limpinhos! …limpinhos! …
Com isto termino, dizendo, embora pareça paradoxo, que
quem muito se afadiga, nem sempre tem sorte, já que esta
permeia, quantas vezes, quem não gosta de trabucar.
Bem diz o nosso povo: ninguém chega a rico, trabalhando..

públicas de Minas Gerais, pela
Resolução Conjunta SEAPA/
SEE/ SEDS Nº 1.250 , de 29
de abril deste ano, em comemoração ao “Dia Mundial do
Leite”, 1º de junho.
O objetivo é estimular o
interesse dos alunos pela pesquisa, reflexão, produção e
divulgação de conhecimentos
sobre hábitos alimentares saudáveis; a importância do leite
na alimentação escolar, que
contribui na saúde de crianças,
jovens e adultos, destacando
também a relevância do agronegócio leite na agricultura familiar, bem como na geração
de empregos, renda e qualidade de vida para a população.
Foram inscritos cerca de
três mil alunos, de vários municípios mineiros, em quatro
categorias distintas: alunos
do primeiro ao quinto ano e
do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Alunos do
primeiro ao terceiro ano do
ensino médio e participantes na Educação de Jovens e
Adultos-EJA. Os classifica-

dos, entre os três primeiros
lugares, em suas respectivas
categorias, serão premiados
com tablet, smartphone e uma
câmara fotográfica digital.
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.”
As premiações serão entregues nesta quinta-feira, 06
de junho, durante a realização da 9ª Superagro Minas
2013, na Expominas, em Belo
Horizonte-MG. Os prêmios
foram doados pelo Presidente
do Sindicato da Indústria de
Laticínios do Estado de Minas
Gerais – Silemg, pelas Secretarias da Agricultura, da Educação, e da Defesa Social do
Estado de Minas Gerais.

Foto Valéria de Aquino Xavier

Da esquerda para a direita - 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.”

Assessoria de Comunicação da Emater-MG - Ascom
Estagiário: Adriano de Oliveira Fonseca
Unidade Regional de Manhuaçu.

Licenciamento anual de veículo
ano 2013 começa a ser cobrado

O Departamento de Trânsito, Órgão Executivo de Trânsito de
Minas Gerais, integrante da estrutura da Polícia Civil, pela Portaria n° 589/2013, estabeleceu os seguintes prazos para o licenciamento de 2013.
Observando-se que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e
multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, conforme
dispõe o parágrafo 2°, do artigo 131, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Antes de sair com o veículo, observar, para fins de fiscalização,
que até o último dia dos meses acima indicados, o condutor deverá

portar os seguintes documentos: CRLV/2012, no original, e Autorização para Conduzir Ciclomotor – ACC, Permissão para Dirigir
ou Carteira Nacional de Habilitação – CNH, no original;
Para recebimento do Certificado de Licenciamento Anual/2013, os
débitos, acaso existentes, devem estar quitados (IPVA, Seguro Obrigatório, Taxa de Licenciamento e multas);
Havendo débito e/ou irregularidade cadastral, o CLA/2013 não
será emitido, disso sendo o proprietário do veículo informado, desde que o endereço esteja devidamente atualizado;
Para maior tranquilidade dos proprietários de veículos automotores, registrados no Estado de Minas Gerais, informamos, ainda, que comunicamos a todos os Órgãos e Entidades do Sistema
Nacional de Trânsito, inclusive de outros Estados, por meio do
DENATRAN, da escala de licenciamento de 2013;
Consulte o site www.detran.mg.gov.br para obter todas as informações quanto a não emissão do CRLV/ 2013;
O certificado de licenciamento será enviado pelos correios, com
Aviso de Recebimento (AR), sendo disponibilizada a informação,
de entrega ou não, no site dos Correios www.correios.com.br

A Polícia Civil de Minas Gerais entrou em greve. A decisão
foi tomada em uma assembleia
em 24 de maio. A categoria reivindica a revisão da Lei Orgânica da Polícia Civil, que define
o plano de carreira da corporação, entregue à Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) para avaliação dos
deputados estaduais. Ao meio-dia, haverá um ato público da
categoria no pátio do prédio,
que fica na Região Centro-Sul
de Belo Horizonte.
O Sindicato dos Servidores
da Polícia do Estado de Minas

Também de acordo com a
cartilha, durante a greve não
serão instaurados inquéritos
policiais por portaria, diligências preliminares, nem serão
despachadas ocorrências policias. Também não serão feitas
oitivas, intimidações, acareações, reconhecimentos e nem
investigações. As viaturas caracterizadas só serão usadas em
casos de extrema necessidade.
Não serão realizadas operações para cumprimentos de
mandados de prisão e busca e
apreensão domiciliar, somente em casos inadiáveis ou que

Algarismo(s) Final(ais)........................................................Mês
1 e 2..................................................................................... Junho
3 e 4...................................................................................... Julho
5, 6 e 7............................................................................... Agosto
8,9 e 0............................................................................ Setembro

Polícia Civil de Minas entra em
greve e prepara ato público em BH
Gerais (Sindpol-MG) divulgou
uma cartilha orientado os policiais sobre os procedimentos
que devem ser adotados durante a greve. A escala mínima de
atendimento será mantida, de
acordo com a lei de greve. De
acordo com as determinações,
somente serão formalizados
os procedimentos de flagrante e Termos Circunstanciados
de Ocorrência (TCOs). Será
feita a confecção do Registro
de Eventos de Defesa Social
(Reds) em 30% do total que
normalmente é feito nas delegacias.

coloquem a vida de pessoas em
risco. No Detran, serão feitos
somente 30% de alguns serviços, entre eles, o emplacamento
de veículos.
Segundo o sindicato, o governo do estado já sinalizou
uma nova discussão para uma
possível reformulação do texto da Lei Orgânica e propondo
abertura de concurso público
para o cargo de investigador.
Na quinta-feira, dia 13, haverá uma reunião na ALMG
para um ajuste do documento
com o apoio das entidades de
classe.
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Câmara aprova parecer da
prestação de contas de 2011

A

Câmara de Vereadores de Manhuaçu aprovou
a prestação de contas
da Administração de
Manhuaçu relativa ao
ano de 2011. A sessão
extraordinária
para
votação do parecer do
Tribunal de Contas

do Estado de Minas
Gerais (TCE-MG) foi
realizada na noite de
quinta-feira, dia 14, e
contou com a presença
de todos os vereadores
e dos ex-prefeitos Adejair Barros e Renato
Cezar Von Randow.
Presidida pelo vere-

O ex-prefeito Adejair Barros acompanhou a votação e elogiou
a postura do Legislativo em garantir o seu direito de defesa

Renato Cezar Von Randow, que também foi convidado para a sessão extraordinária, ressaltou que administrou a prefeitura durante
um curto período no final de 2011 e não teve o que modificar.

ador Maurício Júnior,
a sessão foi convocada
especificamente para a
votação das contas de
2011. Além da análise dos vereadores e da
comissão de Constituição e Justiça da Câmara
Municipal, o presidente
determinou que fossem
convidados os gestores do período. Adejair
Barros era o prefeito
de Manhuaçu e Renato
Cezar Von Randow assumiu o cargo no dia 15
de dezembro de 2011,
por determinação da
justiça que afastou o então chefe do Executivo.
PARECER: O parecer do TCE-MG indica
que a análise técnica
da prestação de contas
de 2011 foi favorável a
aprovação. A prefeitura
cumpriu o repasse de
5,62% da receita para o
Legislativo (o limite é
7%), aplicou 25,4% dos
recursos na Educação
(acima do mínimo de
25%) e 22,12% na área
de saúde. Além disso,
os gastos com pessoal

A sessão extraordinária para votação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais (TCE-MG) foi realizada na noite de quinta-feira, dia 14, e contou com a presença
de todos os vereadores e dos ex-prefeitos Adejair Barros e Renato Cezar Von Randow.

A Câmara de Vereadores de Manhuaçu aprovou a prestação de contas
da Administração de Manhuaçu relativa ao ano de 2011.

ficaram em 47,45%,
abaixo do limite da Lei
de Responsabilidade
Fiscal.
A comissão de Constituição de Justiça havia
questionado o TCE-MG sobre as investigações realizadas pelo
Ministério Público com
relação ao SAAE e SAMAL em 2011, mas o
órgão técnico respondeu que as contas deveriam ser votadas.
Durante a sessão, o
vice-presidente Anizio
Gonçalves também registrou que os procedimentos legais foram
todos cumpridos, inclusive com esse questionamento ao TCE-MG.
Na Comissão de Constituição e Justiça, o parecer dos vereadores
também foi favorável
a aprovação, depois da
reposta do tribunal.
Em seguida, o presidente Maurício Júnior
colocou a matéria em
votação. As contas de
2011 foram aprovadas por unanimidade.

Ainda na parte final da
sessão foi feita a leitura
do Decreto Legislativo
com o resultado para
ser encaminhado ao
TCE-MG
O ex-prefeito Adejair
Barros acompanhou a
votação e elogiou a postura do Legislativo em
garantir o seu direito de
defesa: “Não foi necessário me defender, mas
foi importante a postura
em nos convidar. Recebi a comunicação do
Presidente Mauricio Júnior e vim mais uma vez
a esta Casa Legislativa.
Os vereadores confirmaram o que o Tribunal de Contas já havia
manifestado no seu parecer técnico. Fica aqui
o meu agradecimento a
todos pela transparência
com que conduziram
esse processo. Durante
os oito anos em que fui
secretário, vice-prefeito
e prefeito sempre estive
na Câmara Municipal,
acompanhando e respeitando o trabalho do
Legislativo. Hoje, não

poderia agir de outra
forma”.
Renato Cezar Von
Randow, que também
foi convidado para a
sessão extraordinária,
ressaltou que administrou a prefeitura durante um curto período no
final de 2011 e não teve
o que modificar. “Não
encontramos qualquer
coisa que viesse a prejudicar a gestão, tanto
que o TCE fez o seu papel, de forma técnica, e
aprovou as nossas contas. Fiquei hoje surpreso
e satisfeito com a postura do presidente desta
Casa, Maurício Júnior,
conduzindo os trabalhos de maneira simples
e objetiva e nos permitindo também que nos
manifestássemos sobre
as contas de 2011. Realmente fico agradecido a
todos os vereadores pela
aprovação do parecer do
Tribunal de Contas do
Estado”.
Assessoria de Imprensa da Câmara de
Manhuaçu
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O ESPORTE DE MANHUAÇU CLAMA POR JUSTIÇA
N
a tarde de sexta-feira (14 de junho),
visitamos algumas
quadras de esportes, administradas pela Prefeitura
Municipal de Manhuaçu,
no Ginásio Poliesportivo
“Oswaldo Sad” nós deparamos com fatos lamentáveis
como as cabines de Rádio
e TV totalmente danificadas e entregues as baratas,
o que certamente justifica
a ausência da imprensa naquele local por total falta de
condições de trabalho.Onde

era a sede da Secretaria
Municipal de Esporte (In
Memorian) o que vimos
foi o telhado totalmente
descoberto não se sabe
o porque, fios elétricos
trançados externamente e falta de iluminação
externa e a interna está
de forma precária. Logo
em seguida visitamos a
quadra poliesportiva do
Bairro Petrina, novamente o abandono aparece,
desta feita o telhado à
espera de uma chuva que
o leve para bem longe da
quadra, gretas que neste
período deveriam estar
sendo vedadas ou fazendo a substituição das telhas, para que na estação
chuvosa, não ocorra mais
dano ao erário público. Já

no bairro Engenho da Serra uma demanda judicial
é travada segundo fomos
informados pelo Diretor
da Associação Comunitária, Sr. Ronaldo, entre a
Prefeitura e a empreiteira
responsável pela obra. O
que pudemos verificar in
loco, foi que a obra inacabada está prejudicando
o cidadão que nada tem
haver com empreiteira
ou Prefeitura no caso. Segundo informações o Vereador Juninho Linhares
já teria feito na Câmara
Municipal um alerta sobre tal situação, na quadra poliesportiva daquele
bairro,. Esperamos que
nossos administradores
resolvam o impasse criado e a população possa
usufruir da obra que é
paga através do imposto
de cada cidadão.
Outra situação que também observamos que em
nenhum dos locais de
prática esportiva encontramos o Alvará do Corpo
de Bombeiros, dando garantias aos frequentadores
que tais praças esportivas
estão dentro das normas
legais exigidas por lei.
Como diz o ditado, Melhor Curar que Remediar!
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Quadrilha é presa depois de roubos e perseguição na região

Z

afira, Onix, Cobalt,
Strada, Uno, Palio e
Saveiro. Essa é a lista de carros que quatro elementos de uma quadrilha
do Rio de Janeiro roubaram
entre a manhã e a tarde de
quinta-feira, 13/06. O grupo
acabou preso depois que sofreu um acidente após trocar
tiros com a Polícia Rodoviária Federal em Realeza.
A ocorrência teve início
por volta de 8 horas, no
Posto da Polícia Rodoviária
Federal de Governador Valadares. Um veículo Zafira
desobedeceu a ordem de parada e fugiu das viaturas policiais. Equipes foram avisadas e montaram barreiras na
BR-116.
Com o carro identificado,

os marginais passaram a trocar de veículo. Em Inhapim,
furaram o cerco policial. Já
em Ubaporanga trocaram de
carro a primeira vez. Abandonaram a Zafira e tomaram
uma picape Strada. Já em
Caratinga, roubaram um
Cobalt de um taxista. Em
seguida, em Santa Rita de
Minas, pegaram outro carro
um Ônix.
O grupo seguiu para Dom
Corrêa e rendeu um produtor rural. Abandonaram o
Cobalt e o Ônis e tomaram
o Fiat Uno dele.
MUDANÇA DE ROTA:
Os bandidos pareciam perdidos na região e ficaram acuados com o cerco policial. A
partir de Dom Corrêa, tomaram estradas para Vermelho

Novo, Raul Soares e Rio
Casca. Ao chegarem na BR262, seguiram em direção a
João Monlevade.
Na região da Serra do
Macuco, o Capitão Schuab,
comandante do policiamento na capital, retornava de
Belo Horizonte com a família em seu carro particular e
já havia sido informado dos
bandidos em fuga num Uno.
“Eu vi o carro perto de
Rio Casca. Fiz uma manobra de retorno e passei a
segui-los, observando-os de
longe. Consegui fazer contato com a Polícia Rodoviária Federal em João Monlevade e foi montada uma
barreira na BR 262. Eles
viram o bloqueio e retornaram no meio da pista”, conta

o oficial, que estava com a
família no carro.
O cerco foi retomado
no trajeto que os bandidos
poderiam seguir. Eles trocaram de carro mais duas
vezes: abandonaram o Uno,
pegaram um Pálio e depois
um Saveiro. Por volta de
15:30, quando passavam em
Realeza, foram surpreendidos na Operação “Copa das
Confederações”, realizada
pela Polícia Rodoviária Federal no trecho da BR-262
com a BR-116.
Com o novo bloqueio, os
marginais começaram a atirar nos agentes da PRF. “No
momento que percebemos
os disparos, a primeira medida foi de nos protegermos.
Foram efetuados vários dis-

São Pedro do Avaí
(MG) - Uma cadeirinha de
bebê salvou a vida de uma
criança de um ano e meio
em um acidente de trânsito no início da madrugada
de segunda-feira (11) na
rodovia BR-116, próximo
ao distrito de São Pedro do
Avaí. O acidente registrado
pelo agente Tadeu Lima e
Carlos Alfredo, da Polícia
Rodoviária Federal (PRF)
de Realeza, aconteceu por
volta da meia-noite no km
577,3 da rodovia.
C. R. N. de 35 anos, conduzia o automóvel GM
Corsa placa DRU-4861
de São Paulo (SP) quando
perdeu o controle sobre
a direção. O veículo, que
seguia da capital paulista
com destino a Vitória da
Conquista (BA), saiu da
estrada, bateu no meio fio e
capotou. Os três ocupantes
adultos do automóvel sofreram apenas escoriações
leves e a criança saiu ilesa
do acidente.
Todos os envolvidos
dispensaram atendimento médico e preferiram
aguardar a retirada do veí-

culo no local, após acionarem a empresa seguradora
do automóvel.
Resolução 277 do Contran: Desde setembro de
2010 o uso de assentos
especiais para as crianças
se tornou obrigatório nas
vias públicas do país. As
regras para esta utilização estão determinadas de
acordo com a faixa etária
das crianças, através da
Resolução nº 277, de 28 de
maio de 2008, do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran), conhecida como Lei
da Cadeirinha. Segundo os
dados estatísticos daquele
ano, os acidentes de trânsito eram a principal causa
de morte de crianças entra
1 e 14 anos de idade. Segundo dados do Ministério
da Saúde, 40% das mortes
desta faixa etária estavam
relacionadas a acidentes
de trânsito. A estatística
apontava ainda que, para
cada morte, outras quatro
crianças ficavam com sequelas permanentes. Este
tipo de estatística motivou
a obrigatoriedade do uso
dos assentos especiais.

De acordo com dados
apresentados pelo Ministério da Saúde, já no primeiro ano da entrada em
vigor da Resolução 277, as
mortes de trânsito de crianças de até 10 anos de idade
reduziram 23%.
Regras: Até 1 ano (uso
do bebê conforto) - Desde a saída da maternidade
até completar um ano, a
criança deve ser colocada
no bebê conforto durante
o transporte de carro, mesmo que seja até a esquina;
- O bebê conforto deve
ser colocado no banco de
trás, voltado para o vidro
traseiro e de costas para o
sentido do trãnsito. O equipamento deve ficar levemente inclinado, formando
um ângulo de 45º aproximadamente, deixando a
cabeça, pescoço e coluna
do bebê alinhados.
De 1 a 4 anos (uso da cadeirinha)
- A cadeirinha deve ser
instalada no banco de trás,
voltada para frente. O cinto da cadeirinha deve passar pelos ombros e quadril
da criança e não deve ficar

sobre partes mais frágeis,
como barriga e pescoço.
De 4 a 7 anos e meio (uso
do assento de elevação)
- Crianças devem andar
no banco de trás do carro
usando o assento de elevação. Nesta faixa etária, o
cinto de segurança de três
pontos do carro já pode ser
usado passando pelo peito
e coxa da criança. Nunca
deixe que a criança deite
esticando o cinto ou passe
por debaixo do braço ou
pelo pescoço.
De 7 anos e meio a 10
anos (uso do cinto de segurança)
- A partir de 7 anos e
meio de idade, a criança
não precisa do assento de
elevação. Deve-se utilizar
apenas o cinto de segurança de três pontos do veículo, mas sempre no banco
de trás. Certifique-se que a
criança está usando o cinto
de forma adequada, passando pelo peito e coxas.
Somente crianças maiores de 10 anos de idade podem ser transportadas no
banco dianteiro.
Tempo +

paros em nossa direção. Em
seguida, partimos em perseguição ao veículo. Eles continuaram a atirar e, a partir
daí, revidamos”, conta o
policial rodoviário federal
Fernando Cortez.
Dois quilômetros depois
do posto da PRF, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista no km
592 da BR-116, caindo por
um barranco.
Equipes do Corpo de
Bombeiros, Policiais Militares e Rodoviários Federais ajudaram no resgate
dos quatro. Um foi baleado
nas costas, outro na perna, o
terceiro na cabeça e o quarto
numa mão. Apesar dos ferimentos, ninguém corre risco
de perder a vida.

Foram encaminhas para
Unidade de Pronto Atendimento Marcos Moreira de
Jesus da Silva, 21, Inácio
Pedro da Silva, 49; Weslen
Soares de Oliveira, 18, Habener de Carvalho Almeida,
21.
Foram recuperados diversos celulares, notebook,
câmeras digitais, cerca de
quatro mil reais em dinheiro, arma e um tablet. “Os
celulares e dinheiro são das
vítimas que eles roubaram
os carros.
Ficaram com os aparelhos para que as pessoas
não acionassem a polícia.
Não adiantou. Estão todos
presos”, finalizou o Capitão
Schuab.
Portal Caparaó

Cadeirinha salva criança em capotamento de automóvel
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Citações
Citações
Sábias
Sábias
“Caráter” Poucos têm.
Alguns fingem ter, e
muitos esqueceram o
que significa.” Renato
Russo
“Queria dizer que sinto
muito, mas não sinto.”
Damon Salvatore.
“Conhecemos o mar
como conhecemos a
nós mesmos.” Carolina
Pinho
“Sabio é o ser humano
que tem coragem de ir
diante do espelho da sua
alma para reconhecer
seus erros e fracassos e
utilizá-los para plantar
as mais belas sementes no terreno de sua
inteligência.” Augusto
Cury
“Falar a verdade é
difícil, mas a consequência da mentira
é bem pior.” Juliana
Costa.
“Os homens sábios
não falam palavras
chulas, altivas, nem tão
pouco violentas; as suas
sabedorias são como um
saco de pedras nas costas, eles sabem o quanto
a responsabilidade nas
palavras quando ditas.”
Sapienciais
“Tudo que é grande e
sábio pertence a minoria.” Johann Goethe
“O sábio fala porque
tem alguma coisa a
dizer; o tolo, porque
tem que dizer alguma
coisa.” Platão
“Engraçado! As vezes
cuidamos tanto de nossas coisas materiais, e
esquecemos de cuidar
do mais importante, cuidar do nosso espírito.”
Elton Benicio
“Se você não é um visionário seja pelo menos
um aprendiz.” Jalison
Kleyk

acesse: www.jm1.com.br

COMBATA O MAU HUMOR COM EXERCÍCIOS FÍSICOS
Corpo cansado, noites mal dormidas e
aquele mau humor que te acompanha o
dia inteiro... Tudo isso pode ser efeito do
sedentarismo, sabia? Além dos inúmeros
benefícios à saúde, praticar alguma atividade física pode trazer mais uma vantagem: o bom humor!
“Os exercícios físicos dão estímulo cerebral para a liberação de substâncias calmantes chamadas endorfinas. Elas têm o
papel de aliviar a dor e criar uma sensação
de bem estar. Isso explica o bom estado
de espírito tão comum em atletas que se
exercitam diariamente sem perder o ritmo”, comenta o preparador físico Hélcio
Gangana, da Minas Trainers Assessoria
Esportiva.
Uma pesquisa recente da Universidade de Vermont concluiu que o efeito das
endorfinas no cérebro pode durar até 12
horas após a atividade física, ou seja, realizá-la logo pela manhã é a receita para
um ótimo dia!
Mas o bom humor não é o único efeito
das endorfinas no cérebro. Elas também
melhoram a memória, aumentam a resistência, a disposição física e mental, blo-

queiam lesões nos vasos sanguíneos e têm
um poder antienvelhecimento.
Dica: A musculação ajuda a fortalecer o
corpo para a prática de outras atividades;
contudo, quem está interessado nas vantagens enumeradas anteriormente deve se
dedicar sobretudo aos exercícios aeróbicos. Eles vão proporcionar a disposição
que você precisa para enfrentar o dia.
Mexa-se!
Se você ficou animado e resolveu dar um
fim nos dias de sedentarismo, um primeiro passo é encontrar o horário que melhor
se encaixa na sua rotina e no qual o seu
organismo assimila mais apropriadamente
os exercícios. “Cada pessoa deve se adequar ao seu ritmo, que está relacionado às
respostas diárias do corpo. Há quem prefira
treinar pela manhã, outros à noite... o fato
é que não existe uma regra”, ensina Hélcio.
No entanto, se o objetivo for maior disposição e energia, começar a se mexer
com os primeiros raios do sol pode ser
uma boa opção. “Alguns estudos e a vivência prática indicam que os exercícios
feitos pela manhã mantêm as pessoas mais
animadas ao longo do dia”, comenta.

Sopa creme de arenque e milho

Se não encontrar arenque,
substitua-o por outro peixe
defumado
Na sopa creme, a batata nova
fica em pedaços inteiros, mas a
variedade para assar e a velha
também podem ser utilizadas. A
farinhenta fornece uma textura
mais consistente, pois se desfaz
um pouco durante o cozimento.
Ingredientes
1 colher (sopa) de azeite
1 alho-poró, apenas a parte branca lavada e
cortada em fatias finas
300 g de batata nova pequena, com casca e
cortadas em quartos
2½ xícaras de água fervente
1 folha de louro
1 cubo de caldo de peixe
1¼ xícara (300 ml) de leite
410 g de creme de milho em lata
2 colheres (sopa) de cebolinha-francesa fresca
cortada em pedacinhos
2 colheres (sopa) de salsa fresca picada
200 g de arenque defumado em lata conservado em óleo de salmoura, completamente
escorrido e sem pele

Sal e pimenta-do-reino moída
na hora
Modo de fazer
1 – Em uma panela grande, aqueça o azeite. Adicione o alho-poró
e refogue em fogo médio por 2
minutos ou até amaciar. Acrescente as batatas e cozinhe por mais 2
minutos. Misture 2½ xícaras (625
ml) de água fervente, adicione a
folha de louro, desmanche o cubo
de caldo e deixe ferver. Abaixe o
fogo, tampe e cozinhe por 15 minutos.
2 – Retire e descarte a folha de louro. Acrescente o leite, o milho e metade da cebolinha-francesa e da salsa. Com um garfo, corte o
arenque em pedaços grossos e misture-os à sopa.
Prove-a e tempere com sal e pimenta-do-reino,
se necessário. Deixe ferver outra vez e coloque
imediatamente em tigelas, a fim de evitar que o
arenque passe do ponto.
3 – Antes de servir, polvilhe a sopa com o
restante da salsa e da cebolinha-francesa.
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 10 minutos
Tempo de cozimento: 20 minutos
(Fonte: O grande livro da batata)

Os dois irmãozinhos
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ERA UMA VEZ dois irmãos, uma menina e um menino,
chamados Joana e João que viviam na floresta com a sua
madrasta. Como ela era muito má para eles, as duas crianças
decidiram fugir, assim que tivessem uma oportunidade.
Esse dia chegou e, numa manhã, bem cedo, enquanto a
madrasta ainda dormia, saíram de casa sem fazer barulho.
Depois de muito andarem e já cansados, resolveram parar
junto a um ribeiro para descansar um pouco. O que eles não
sabiam é que a sua madrasta já os tinha encontrado e os seguia silenciosamente, através da floresta…
Como estava um dia muito quente, João perguntou à sua
irmã:
- Posso beber um pouco de água deste ribeiro Joana?
Ao que a Joana respondeu, sem suspeitar que a madrasta
feiticeira tinha lançado um feitiço sobre as águas daquele
ribeiro:
- Claro que sim! Andamos muito, está muito calor e deves
estar com sede…
O irmão de Joana, assim que bebeu o primeiro gole de
água, transformou-se numa corça!
- Oh! Meu querido irmão, que te aconteceu? Não te preocupes, havemos de arranjar uma solução. Para já, temos de
fugir daqui!
Depois de andarem mais um pouco, e já quase de noite,
encontraram uma casa abandonada e decidiram passar lá a
noite. Os dias foram passando e, longe da madrasta, João e
Joana acharam boa ideia ficar a viver ali.
Todos os dias o menino-corça gostava de correr pela floresta, deixando a sua irmã muito preocupada.
- Joãozinho, sabes bem que não gosto que andes por aí
sozinho, pois tenho medo que um caçador te encontre e te
leve!
Mas o menino corça era muito jovem e curioso e não resistia a fazer o mesmo todos os dias.
Um dia, já perto da hora do almoço, o menino corça chega
a casa ferido, pois tinha sido atingido pelo tiro de um caçador.
Joana, muito aflita, leva o irmão para dentro de casa e
começa a tratar-lhe a ferida.
O caçador que perseguia o menino corça era muito persistente, e seguiu as pegadas da corça até à casa dos dois irmãos.
Quando lá entrou, viu Joana ao lado da corça.
A irmã ao ver o caçador, exclamou:
- Por favor, não mates a minha corça! Mas o caçador já
nem sequer olhava para a corsa, maravilhado com a beleza
de Joana…
O jovem caçador, apaixonado por Joana, pergunta-lhe se
quer casar com ele e ir morar para o seu castelo, juntamente
com o menino corça. Esta aceita com alegria e o jovem caçador, Joana e João dirigem-se para o castelo, onde o casamento de Joana e do jovem caçador, que afinal é um príncipe, é
celebrado com uma grande festa.
Um ano mais tarde, Joana e o príncipe tiveram um lindo
menino, a quem chamaram Bernardo, e todos viviam radiantes naquele reino.
A notícia do nascimento do menino e de como eram felizes, Joana e o menino corça, chega aos ouvidos da cruel
madrasta, deixando-a furiosa!
A madrasta decide então castigá-los a todos, roubandolhes Bernardo, o filho de Joana.
A malvada feiticeira entra no quarto do Bernardo, disfarçada de criada, e prepara-se para levar o menino, mas eis que
chega o príncipe e, apercebendo-se da intenção da madrasta,
mata-a. Quando a madrasta morre, o feitiço é quebrado e
a corça volta a transformar-se no Joãozinho. E assim todos
juntos, puderam viver felizes para sempre.
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SEXTA FEIRA DE DOR

O calvário de Manhuaçu
é igual ao do Evangelho.
Só que, aqui, a dor dos condenados é coletiva. A foto
que ilustra este texto tem
hora, local e data. Após ter
escorregado em um dos 12
degraus da escada no prédio onde moro, no centro de
Manhuaçu, quase em posição fetal, fui conduzido até
a “Sala de Espera” da UPA
24 horas, anexo ao Hospital
César Leite, onde fui acomodado na última cadeira
disponível, dia 08 de junho,
às 18h36min., quase na hora
da troca de plantão.
Crianças queimando de febre nos colos das mães; idosos prostrados; jovens desfalecendo com cólicas, enfim, o
que se via era a vida e a morte
lutando pelo céu e o inferno.
Passadas mais de três (03) horas, e como nenhuma pessoa
havia sido atendida, tomei o
procedimento de pessoas que
ali já se encontravam a mais

Sebastião Costa defende
repasse de recursos a
municípios mineiros
O deputado Sebastião Costa (PPS), presidente da Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais, demonstra preocupação
com a transferência de recursos do Governo Federal para os municípios mineiros.
“As cidades possuem uma falsa autonomia, porque, na verdade, não há recursos
para o planejamento político”, afirmou o
parlamentar. Ele ressaltou a importância
de se recuperar o que determina a Emenda
Constitucional 29, que fixa os percentuais
mínimos a serem investidos anualmente
em saúde pelos entes da Federação.
Na opinião dele, o Governo de Minas é
obrigado a tomar empréstimos, porque os
recursos concentram-se na União. Por fim,
o parlamentar disse que a inflação pode
voltar com intensidade. Em aparte, o deputado Rômulo Viegas (PSDB) afirmou que
a isenção de impostos sem planejamento
prejudica a receita dos municípios. O deputado João Leite (PSDB) e a deputada
Luzia Ferreira (PPS), que também apartearam o colega, reforçaram o discurso de Sebastião Costa e ressaltaram a concentração
de recursos no Governo Federal.
Fonte: ALMG

“Sala de Espera” Um coletivo sempre lotado de sexta
a sexta com todos os assentos tomados e outros
tantos (a) pé, de atendimento.

tempo do que eu e foram embora. Aqui testemunho pessoalmente dois fatos: UPA 24
é igual a ZERO. Ainda sob
efeito de forte analgésico, na
segunda-feira, me dirigi até
ao Posto do Pedregal, sendo
carinhosamente atendido pela
médica Doutora Cleuriam,

que, de imediato pediu um
Raio-X, e, naquela mesma
tarde, o competente traumatologista Doutor Elias, enfaixou meu tórax.
Evandro Santiago:
Jornalista - Registro Profissional nº JP/MG-00779MTb/1950.

Lei Geral das Religiões segue para o Plenário
Projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais
garante o livre exercício da
crença e dos cultos religiosos, até com previsão de
espaço no plano diretor das
cidades
Debatedores dizem que
lei não pode regular diversidade religiosa
A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou ontem o projeto da Lei
Geral das Religiões (PLC
160/2009), que garante o
livre exercício da crença e
dos cultos religiosos. Devido a acordo de líderes, a
proposta agora segue direto
para o Plenário, sem precisar ser votada na Comissão
de Assuntos Econômicos
(CAE).
Relatado por Eduardo Suplicy (PT-SP), o projeto foi
aprovado com cinco emendas. Uma delas, de Rodrigo Rollemberg (PSB-DF),
estabelece que o Estado
assegure os direitos constitucionais das denominações
religiosas, desde que haja
personalidade jurídica para
parceria em atividades de
interesse público.
Também por emenda de
Rollemberg,
instituições
religiosas, mesmo sem organização formal, poderão
oferecer assistência religiosa em hospitais, presídios,
quartéis das Forças Armadas (Exército, Marinha e
Aeronáutica) e das forças
auxiliares (polícias militares
e bombeiros). Ao acatar as
emendas, Suplicy ressaltou
que a exigência de registros
inviabilizaria o exercício
de religiões de matriz afro-brasileiras, pois as casas
de culto ou comunidades de
terreiros, na maioria, são de

Foto: Geraldo Magela

PSDB investe em Lacerda para
tentar garantir a vitória
Presidente da comissão, Waldemir Moka (D) conduz a sessão
que aprovou o projeto da Câmara sem necessidade de avaliação pela Comissão de Assuntos Econômicos

estrutura familiar.
— A lei pretendida não
cria exigência de registro
para que um grupo humano
se reúna e compartilhe crenças e ritos, direito que já é
garantido pelo Estado. O
que o projeto pretende fazer
é fixar condições isonômicas para que uma associação
religiosa obtenha personalidade jurídica e possa estabelecer relação formal com o
Estado — explicou o relator.
Parcerias: Suplicy observou que o Estado é beneficiado por parcerias com
organizações religiosas em
atividades de assistência social. Apesar de laico, o Estado
brasileiro relaciona-se com
todas as religiões e não é contrário a nenhuma delas, disse.
— O Estado é equidistante de todas as religiões,
mas, simultaneamente, não
vê a necessidade de hostilizar a vida e as competências éticas e educativas que,
normalmente, as religiões
representam. Ao contrário,
o Estado brasileiro, por sua
natureza histórica, alia-se às
religiões naquilo que elas
têm de universal e humanista, no que tem feito muito
bem — afirmou Suplicy.

O projeto aprovado pela
CAS, reafirmando princípios constitucionais, declara
livre a manifestação religiosa em locais públicos, desde
que não contrarie a ordem
e a tranquilidade públicas.
Ainda segundo a proposta,
o plano diretor das cidades
deve prever espaços para
fins religiosos.
No que se refere à educação, Suplicy retirou do texto
a declaração de que o ensino
religioso faz parte da formação básica do cidadão. No
entanto, as escolas públicas
de ensino fundamental oferecerão a disciplina, de matrícula facultativa, em horários normais da escola, com
observância à diversidade
religiosa do país.
Ainda de acordo com:
leia reportagem sobre intolerância religiosa: http://bit.
ly/Cidadania425
O projeto, o casamento
celebrado em conformidade
com as normas das denominações religiosas reconhecidas no país terá efeito civil
após registro próprio a partir
da data da celebração, contanto que atenda as exigências legais.
Jornal do Senado

Apesar de o prefeito de
Belo Horizonte, Márcio
Lacerda (PSB), reafirmar
que, nesse momento, não
pretende concorrer ao governo de Minas Gerais no
ano que vem, fontes próximas ao socialista garantem
que a pressão do PSDB
para que ele saia candidato aumentou nos últimos
dias.
O partido não teria descartado a possibilidade de
o prefeito ser o nome da
sigla para as eleições estaduais de 2014 por ser o
précandidato mais forte
para fazer frente à futura
candidatura do ministro do
Desenvolvimento, Fernando Pimentel.
“Está havendo um trabalho sistemático de sedução
em relação ao governo”,
afirmou um aliado de Lacerda que pediu anonimato.
De acordo com a mesma
fonte, a aposta no prefeito
ocorre por uma dificuldade
do PSDB em “fazer colar”
os nomes cotados dentro da aliança tucana nas
gestões do senador Aécio
Neves (PSDB) e do governador Antonio Anastasia à
frente do Estado.

“Com a candidatura de
Lacerda, na região metropolitana, a gente empata
(com o PT) e, no interior, o
palácio domina”, avaliou.
Mesmo sendo um candidato forte, o nome de Lacerda sofre resistências de
parte do PSDB. A articulação interna desse grupo
é para que os tucanos tenham candidatura própria
para fortalecer a campanha
de Aécio à Presidência.
O presidente estadual do
PSDB, deputado federal
Marcus Pestana, nega que

a pressão tenha aumentado. “O Marcio é um interlocutor permanente, somos
parceiros”, disse. Segundo
ele, o que tem ocorrido até
agora são “conversas políticas”.
Encontro. Além dos tucanos, o prefeito terá que
lidar também com as expectativas de sua própria
legenda. Na sexta-feira,
Lacerda vai encontrar
com o governador de Pernambuco e presidenciável, Eduardo Campos, em
Araxá, no Alto Paranaíba.
Campos é também presidente nacional do PSB e
estará na cidade para participar de um evento empresarial com a presença de
lideranças mineiras.
O PSB tem urgência
para definir palanques para
Campos, caso ele realmente seja candidato em 2014,
e, por isso, a pauta da conversa entre o governador e
Lacerda será o comando
do partido em Minas.
A sucessão de Walfrido
Mares Guia ainda uma incógnita, mas é fundamental para garantir o crescimento do PSB e viabilizar
candidatura forte do partido em Minas Gerais.
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Pró-Reitor visita Manhuaçu e anuncia
início das obras do IFET para 90 dias

Por Devair G. Oliveira

MANHUAÇU – Representantes do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia (IFET) estiveram em reunião com o
prefeito Nailton Heringer,
vereadores, secretários e
demais seguimentos da sociedade. A reunião aconteceu no gabinete do prefeito,
inicialmente falou o prefeito expressando sua alegria
fazendo uma reflexão baseada no Salmo 126 e logo
depois uma oração de agradecimento feita pelo pastor
Anderson Satler.
Reflexão – “Quando o
Senhor trouxe os cativos de
volta a Sião, foi como um
sonho. Então a nossa boca
encheu-se de riso e a nossa
língua de cantos de alegria.
Até nas outras nações se
dizia: “O Senhor fez coisas
grandiosas por este povo”.
Sim, coisas grandiosas fez
o Senhor por nós, por isso
estamos alegres. Senhor,
restaura-nos, assim como
enches o leito dos ribeiros
no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com
cantos de alegria colherão.
Aquele que sai chorando
enquanto lança a semente, voltará com cantos de
alegria, trazendo os seus
feixes.” (Salmos 126:1-6
NVI) . “Para tudo tem o seu
tempo e as lutas tem sido
árduas, mas em tudo o Senhor tem nos dado força, e
hoje chegou o dia em que os
representantes do IFET vieram a Manhuaçu, para providencias, energia elétrica e
acertar alguns detalhes para
dentro de 60 a 90 dias dar
início as obras”. Salientou o
prefeito Nailton.
Como a direção do IFET
em Minas Geria foi mudada os novos representantes
vieram a Manhuaçu para
o primeiro contato com as
autoridades municipais e
acertar alguns detalhes com
a Energisa para a ligação
de um padrão de energia
no terreno de Realeza, eles
conversaram também com
Kildaire de Lima Brandão,
presidente do Conselho
Municipal de Conservação
e Defesa do Meio Ambiente
(COMDEMA), para tratarem das questões ambientais que envolvem o projeto
e também conhecer os parceiros municipais que irão
acompanhar as obras.
Os novos representantes
do IF Sudeste MG de Juiz
de Fora são: Etienne Beirão
Friedrich, pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, Rui Gonçalves, diretor
de Extensão e Weyder Finamore, diretor de Expansão
Institucional.
Eles fizeram uma apresen-

Deus responde sempre

Vista aérea de maquete que mostra como será o IFET

tação rápida sobre o projeto,
que conta com uma construção padronizada pelo Ministério da Educação (MEC).
“O processo licitatório para
a construção do instituto deverá ser concluído entre 60
e 90 dias e que a construção
deverá durar um período
de aproximadamente doze
meses. O projeto é modular, onde se pode ampliá-lo
em função da necessidade,
ou seja, da demanda. Se
vamos trabalhar com dois
cursos, vamos precisar de
uma determinada estrutura
e se formos trabalhar com
dez cursos, naturalmente
precisaremos de uma estrutura maior. Para isso basta
construir os outros módulos
em função da necessidade.
E como a área doada pela
prefeitura de Manhuaçu é
muito grande, a possibilidade de ampliarmos este projeto de forma significativa
ao longo dos anos também
é enorme”, explicou Etienne
Beirão.
CURSOS PARA O
SEGUNDO SEMESTRE
O pró-reitor informou
também sobre a possibilidade de já no segundo semestre de 2013 o instituto estar
oferecendo cursos técnicos
de curta duração em par-

ceria com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec). Para isso, segundo
o pró-reitor, será necessário
um estudo do perfil da região, para saber quais cursos poderão ser oferecidos
e também de parceria com
uma escola em Manhuaçu,
estadual ou municipal, que
possa oferecer seu espaço
físico para abrigar o IFET
provisoriamente. “Para os
cursos de curta duração, a
nossa intenção é a de inicia-los ainda neste ano de
2013. Já para os cursos regulares, a nossa pretensão é
que eles comecem em 2014,
no primeiro ou no segundo
semestre. Para estes cursos ocorrerem, depende da
contratação de professores
efetivos e dependemos da
liberação destas vagas pelo
MEC” Disse o Pró-Reitor.
Contrapartida da
prefeitura para essa obra
Foi esclarecido também
que toda a infraestrutura
no terreno será por conta
do Governo Federal, todo
o empreendimento dentro
da área do terreno do IFET
será da responsabilidade
do MEC e que pelo fato do
terreno estar à margem da
rodovia BR-262, não seria

Autoridades presentes ao encontro

necessário um grande investimento neste sentido. Mas
os professores informaram
que todo o acesso até estes
módulos está dentro do terreno da instituição e, deste
modo, é de responsabilidade
do MEC.
Ao final da reunião o prefeito Naílton Heringer agradeceu a presença de todos e
destacou a importância do
IFET para a região abrigar
uma instituição de ensino
federal.
O PROJETO
De acordo com o projeto, o instituto que será
construído em Realeza é
composto inicialmente de
quatro módulos, sendo: um
módulo frontal com a área
administrativa, biblioteca e
auditório com capacidade
para 200 pessoas; dois módulos laterais com 12 salas e
oito laboratórios e o quarto
módulo, ao fundo, que abrigará um ginásio poliesportivo. Em uma das laterais
haverá um estacionamento
com vagas para 40 veículos.
Lembrando que, segundo os
representantes do IF Sudeste MG, de acordo com a demanda da região, será feita
a expansão do instituto com
a construção de mais módulos.

Quantas vezes você já dirigiu uma prece a Deus e não recebeu resposta?
Não é raro pedirmos pela recuperação da saúde de um familiar, e mesmo assim ele morre.
Acreditamos que Deus não nos ouviu.
Pedimos auxílio ao Pai celestial para as nossas dores. E
muitas vezes as dores aumentam, levando-nos quase ao desespero.
No entanto, os que têm fé afirmam que Deus sempre responde às nossas orações. Será mesmo?
Emy tinha apenas 3 anos de idade. Vivia em um lugar maravilhoso dos Estados Unidos, em frente ao mar.
Sua família era cristã. Ela fora alimentada, desde o berço,
por orações e Evangelho.
A família ia ao templo religioso e fazia, no lar, o estudo
sistemático do Evangelho.
Emy amava sua família e admirava os olhos azuis de seu
pai, de sua mãe e de seus irmãos.
Todos, em sua casa, tinham olhos azuis. Todos... menos
Emy!
O sonho de Emy era ter olhos azuis da cor do céu. Como
ela desejava isso!
Certo dia, na Escola de Evangelização, ela ouviu a orientadora dizer que Deus sempre responde a todas as orações.
Passou o dia pensando nisso.
À noite, na hora de dormir, ajoelhou ao lado da sua cama
e orou.
Sua prece foi um misto de gratidão e de solicitação:
Senhor Deus, agradeço porque você criou o mar que é tão
grande. Tão bonito e tão feroz. Agradeço pela minha família.
Agradeço pela minha vida. Gosto muito de todas as coisas
que você faz. Mas, eu gostaria de pedir, por favor, quando eu
acordar amanhã, descobrir que os meus olhos ficaram azuis
como os de minha mãe.
Ela acreditou que daria certo. Teve fé. A fé pura e verdadeira de uma criança.
Pela manhã, ao acordar, correu para o espelho e olhou.
Abriu bem os olhos e qual era a cor deles?
Bem castanhos! Como sempre haviam sido.
Bom, naquele dia, Emy aprendeu que não também era
resposta. Do mesmo modo, agradeceu a Deus. Mas não entendia muito bem porque Ele não a atendeu.
Os anos se passaram. Emy cresceu e se tornou missionária, na Índia.
Entre outras atividades, ela se devotou a resgatar crianças
que eram vendidas pelas suas próprias famílias, que passavam fome.
Para isso, ela precisava entrar nos mercados infantis, onde
aconteciam as vendas.
Naturalmente, para as comprar para Deus, como dizia,
precisava não ser reconhecida como estrangeira.
Então ela passava pó de café na pele, cobria os cabelos,
vestia-se como as mulheres do local.
Desta forma, entrava nos mercados de crianças, podendo
transitar tranquila, pois aparentava ser uma indiana.
Certo dia, uma amiga olhou para ela disfarçada e lhe disse: Puxa, Emy! Você já pensou como faria para se disfarçar
se tivesse olhos claros como todos os de sua família?
Que Deus inteligente, não? Ele deu a você olhos escuros,
pois sabia que isso seria essencial para a missão que lhe confiou.
O que a amiga não sabia é que Emy chorara muitas noites,
em sua infância, por não ter olhos azuis...
***
Deus está no controle de tudo. Ele conhece cada lágrima
que já rolou dos seus olhos.
Ele sabe que talvez você desejasse olhos de outra cor, ou
cabelos mais lisos, ou encaracolados, ou mais espessos.
Não chore se os seus olhos continuam castanhos ou azuis,
ou pretos, e você os deseja de outra cor.
Não se entristeça se você ainda não foi atendido como
gostaria.
Tenha certeza: Deus tem o controle de tudo.
E o não de Deus, hoje, em sua vida, é o melhor para você.
Redação do Momento Espírita com base em história de autoria
ignorada. Disponível no livro Momento Espírita, v.5, ed. Fep
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ENTRETENIMENTO

ÁRIES – de 21/3 a 20/4
Aproveite o momento para controlar melhor
seu cotidiano. São os afazeres, as rotinas, os
deveres que podem ser explorados com mais
tranquilidade, apesar de neste período, uma agitação maior com novas
atividades darem mais movimento em seu dia.
Relacionamentos: maior movimento em sua vida social, talvez faça
com que haja distanciamento do ser amado. Procure distribuir melhor
sua atenção entre os familiares e, se der, compense seu amor com
sua lealdade e disposição para amá-lo.

Joãozinho no Busão
Joãozinho pegou um ônibus e, ao entrar, pergunta para o cobrador:
- Moço, quanto custa o ônibus?
O cobrador responde, educadamente:
- São dois e trinta, garoto!
Então, o Joãozinho fala alto:
- Ei, pessoal! Todo mundo vai descendo, porque eu vou comprar!

TOURO – de 21/4 a 20/5
Às vezes as pressões de ordem pessoal são mais fortes que as externas. Procure entender que para a realização de atividades futuras deve
haver planejamento, inclusive, antecipe-se nas questões financeiras.
Evite precipitações e use sua intuição.
Relacionamentos: com tanta agitação social prevista para este período, evidentemente haverá maior exposição. Você terá a oportunidade de
conhecer novas pessoas e a partir daí a possibilidade de se interessar
por alguém, sobretudo a partir de domingo, dia 16.

Relógio atrasado
A mulher comenta com o marido: Querido, hoje o relógio
caiu da parede da sala e por pouco não bateu na cabeça da
mamãe...
- Maldito relógio. Sempre atrasado...

GÊMEOS – de 21/5 a 20/6
Muitas vezes o cotidiano leva cada pessoa em suas mais diversas
formas de atividades. Pois bem, agora as geminianas podem se preparar para controlar de forma mais efetiva esse cotidiano, isto é, se
conseguirem organizar tempo e ação. Relaxe mais.
Relacionamentos: com o trânsito de Urano e Marte, algumas festas e
compromissos sociais estarão na ordem do dia. As solteiras podem se
preparar que as oportunidades aparecerão, basta saber ver e entender
o texto dos gestos, dos sorrisos, dos olhares.

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

CÂNCER – de 21/6 a 22/7
Aproveite seu momento de sabedoria e acenda o farol da intuição
para entender melhor os interesses das pessoas de seu convívio. Se
sua intenção for ajudar, porque não? Saiba como se expressar e pense
que seu retorno pode ser melhor do que espera.
Relacionamentos: se acontecerem contratempos que interfiram em
seu cotidiano com a pessoa amada, procure agir com sensatez para
não prejudicar o todo. Na semana que vem tudo se tornará mais claro,
fácil, inclusive, para dizer o que deseja.

Morre a sogra
O cara resolve levar a sogra junto na lua de mel para o Oriente Médio. Chagando lá, a velha logo bate as botas.
Apavorada, a filha diz para o marido que ele tome providências para levar a mãe dela para o Brasil.
O cara vai ao IML local e pergunta quanto custa o translado
do corpo, e quanto custaria para enterrar a velha por lá mesmo.
O sujeito do IML responde que para trazer o corpo para o Brasil
custa R$ 50 mil, e para enterrar por lá custaria R$ 5 mil.
O genro responde que prefere trazer o corpo para o Brasil. O
cara olha espantado para o brasileiro e responde:
- Mas o senhor ama a sua sogra, para pagar um valor desses?
O cara olha para o agente e responde:
- Prefiro não arriscar meu amigo, aqui é Jerusalém, e já ressuscitou gente por aqui.

CURIOSIDADES
Camiseta, roupa de guerra: O uso de uma peça
de roupa leve e confortável para enfrentar os quentes e úmidos dias de verão foi idéia dos soldados europeus durante a
Primeira Guerra Mundial. Os combatentes americanos, mortos de inveja pelo calor que passavam com os pesados uniformes de algodão, levaram o achado para os EUA, onde a roupa virou moda e foi incorporada pela marinha e exército em
1942. A peça sem mangas, que foi chamada de T-shirt (camisa-T, nome dado devido seu formato), era feita de algodão
e tinha a gola arredondada. Sua popularização foi definitiva
nos anos 50, graças ao cinema e televisão. Atores como John
Wayne e Marlon Brando chocaram a América ao aparecerem
usando nada sobre a camiseta em cadeia nacional. Mas foi
James Dean quem tornou-a símbolo da juventude e rebeldia
em Rebel Without A Cause (Rebelde sem Causa - 1955).
As primeiras armas humanas: A primeira arma
utilizada pelo homem foi o arco e flecha ainda na Idade da
Pedra Lascada. O primitivo arsenal era composto por arcos
de dois metros com tripas ou tendões de animais amarrados
para lançar as flechas.
Aviadora desapareceu ao tentar dar
volta na Terra. A primeira mulher a atravessar o
Atlântico, pilotando um avião, foi a norte-americana Amélia
Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos,
de costa a costa. Amélia Earhart desapareceu no Pacífico,
em 1937, quando tentava ser também a primeira a completar
uma volta em redor da Terra, circundando o equador.

HORÓSCOPO

Astrológica por Claudia Vannini

SETE ERROS

LEÃO – de 23/7 a 22/8
Nesta semana é possível pensar para aumentar sua perspectiva na
área dos estudos e de seu aprimoramento técnico. Não desperdice seu
valioso tempo e procure um bom curso, leia um bom livro, vá ao teatro.
Tudo é importante para seu aperfeiçoamento pessoal.
Relacionamentos: para quem estiver solitária, a partir deste final de
semana, haverá inclinação a paixonites agudas e, também, a conhecer
pessoas diferentes de seu círculo social. Aproveite o momento e a sorte
de seu brilho intenso e faça o social.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9
Sempre é bom saber esperar a hora de falar e pensar bastante antes
de expor qualquer palavra, sobretudo no ambiente de trabalho. Você
está mais flexível e com a intenção de resolver questões e apresentar
soluções. Aproveite sua criatividade e as boas ideias.
Relacionamentos: neste período de combinações harmoniosas entre
Marte e Urano, certo agito em seu cotidiano e possibilidade de se
ampliar sua rede social e a partir daí, quem sabe, encontrar alguém
interessante que tenha muito para lhe dizer.
LIBRA – de 23/9 a 22/10
Chega o momento de as librianas entenderem que é possível investir
numa outra forma de liberdade: a liberdade do conhecimento. Aprimorar
seu intelecto com cursos ou leituras pode ser um grande diferencial
dentro e fora de casa. Período de crescimento.
Relacionamentos: qualquer pessoa que sinta nos primeiros momentos
de uma relação do tipo “paixão a toda prova”, já começa a pensar se
haverá futuro, não é? Tudo bem, agora o momento não é de expectativas e sim de realidade, de fato.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11
Uma das coisas mais fortes no signo de escorpião é a intuição. Parece que quem nasce neste signo lê como num raio X. Pois bem, seu
conhecimento, sua cultura começam a mostrar melhor as respostas
para favorecer seu próprio eu. Você está amadurecendo.
Relacionamentos: com Júpiter apontando novos caminhos no campo
dos relacionamentos, há a possibilidade de encontrar novos círculos
de amizade e a partir daí encontrar até alguém de fora para iniciar
algo interessante.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11
Sempre é bom nutrir pensamentos positivos por ocasião dos momentos difíceis. Quem não os tem? Ao mesmo tempo, não dá para resolver
tudo de uma vez, por mais que haja a intenção. Então, sempre é bom
exercitar a paciência e o equilíbrio das forças.
Relacionamentos: no seio familiar há uma sensação de maior sentimentalismo e vontade de participar mais da vida de cada um. No
campo amoroso, algumas situações de desgaste com o ser amado
podem fazer tomar medidas drásticas. Calma. Pense.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1
Muita agitação em seu cotidiano a partir, por exemplo, de uma ou mais
novidades de ações na área do trabalho. Procurar exercer um maior
controle nesse cotidiano é um desafio que agora pode ser a solução
para os próximos meses.
Relacionamentos: quer queiram ou não, agora com alguns planetas
em Câncer, dando maior possibilidade de se viver bem um amor ou
paixão, chega a hora de se pensar seriamente se vai levar adiante
seu relacionamento.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2
Por mais que apareça uma ou outra dificuldade, nada melhor do que
acender o farol da razão para driblar os problemas. O período está
excelente para a comunicação e para decidir novas estratégias de ação
para a empresa ou para seus negócios.
Relacionamentos: é inevitável, com a energia que os astros apontam,
sua popularidade está em alta. As pessoas sentem-se atraídas por suas
palavras e pela sua força. Para quem estiver solteira, aproveite para
conhecer gente nova e ampliar seu círculo social.
PEIXES – de 20/2 a 20/3
Sua intuição está mais forte neste período. Podem ocorrer alguns
probleminhas no trabalho relacionados a fofocas, mas não se abale.
Procure evitar exposições, entrar em conversinhas e “provar do veneno”. Se sentir meio melancólica, pensamento positivo.
Relacionamentos: aproveite o momento para fazer uma autoanálise e
verificar seu comportamento perante a pessoa que está se relacionando. Não esqueça que para tudo há um limite e se as pessoas cansam
o amor também pode cansar.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Silvio Santos rejeita pedido de aumento
de salário de Helen Ganzarolli
Helen Ganzarolli resolveu pedir
um aumento a Silvio Santos na última semana. Para isso, a apresentadora, que agora fará parte do “Festival
Sertanejo”, teria solicitado uma reunião com o ‘Homem do Baú’.
No entanto, parece que o encontro
com o dono do SBT não foi bem sucedido. Silvio teria se negado a elevar o salário da morena e afirmado
que ela ganha muito bem na emissora, de acordo com o jornal ‘Folha de S. Paulo’.
O apresentador, inclusive, teria dito: “O quê? Um aumento?
Mas você ganha muito bem, já trabalha aqui há um tempão! Nada
disso!”.
O veterano também teria liberado Helen para ir para outro canal
caso não estivesse contente com o seu ordenado. “Sem aumento.
Se não estiver satisfeita pode procurar outra emissora.”

Neto pede desculpas por xingar
seleção brasileira ao vivo
O comentarista Neto passou por
uma saia justa na última quarta-feira
(12), quando teve seu áudio vazado
enquanto xingava a seleção brasileira de futebol. Por conta disso, o
apresentador se retratou e pediu desculpas ao vivo durante o ‘Donos da
Bola’ de sexta-feira (14).
“Achei que o som estava fechado,
não era para ir ao ar, é claro. Mas isso
não diminui o meu erro. Foi para o ar e eu quero pedir desculpas
por aquela falta de educação minha, que não representa aquilo que
eu sinto pela seleção brasileira. Vocês podem ter certeza absoluta
em relação a isso”, disse.
E continuou: ‘Eu joguei na seleção brasileira por muito tempo,
vesti a camisa muito tempo. Acho o Paulinho um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, acho o Fred um baita de um jogador.
Sempre respeitei as histórias dos atletas, não tenham nenhuma dúvida disso. O Grupo Bandeirantes me dá liberdade total para fazer
as críticas, para que eu possa ser realmente crítico na hora que tenho que ser, naquilo que eu tenho que pensar, mas também pensando e jogando junto com a Seleção Brasileira. A gente tem o Oscar,
que é um baita jogador, a gente tem o Thiago Silva, o David Luiz’.
Por fim, reiterou: ‘Então, a gente está aqui torcendo pela seleção
brasileira. E eu peço desculpas não só aos jogadores e ao Felipão,
mas ao povo brasileiro que estava assistindo à Bandeirantes”.
Para quem não sabe, durante o programa Neto disparou: “É lógico. Vai tomar no c..., seleção. [Vamos] falar do Palmeiras, velho’.
O ex-jogador só não tinha se dado conta de que sua conversa estava sendo transmitida a todo o Brasil.

Kate Middleton tentará
hipnose na hora do parto

“Ele é um querido. E seria o maior prazer representá-lo no cinema!”, comemorou durante participação no “Mais Você”.
O ator contou ter pedido dicas ao músico para viver o compositor Ronaldo Bôscoli na minissérie “Maysa”.
“Ele me falou muito sobre o Bôscoli e isso foi muito importante
para mim. No lançamento de uma biografia do Bôscoli, Erasmo
esteve lá, veio me dar um abraço e dizer como eu estava bem no
papel. Então, fico muito feliz de ele pensar em mim para fazê-lo.”
Durante o 24ª Prêmio da Música Brasileira, na última quarta-feira (12), Erasmo comentou sobre o filme baseado em sua autobiografia, que está em fase de pré-produção.
“O cara que for escolhido para me representar tem que ter cara
de pau igual a mim [risos]. O difícil é que esse ator vai precisar
aparecer com 17 anos, depois com 20, depois com 23. Pensando na
altura e na versatilidade, eu gostaria que o Mateus Solano fosse o
escolhido. Mas isso é apenas uma ideia”, contou na ocasião.

Para esquecer Kristen, Pattinson está
escrevendo canções
Cada um encara a fossa de um
jeito. Para Robert Pattinson, a forma
de esquecer o relacionamento com
Kristen Stewart foi começar a escrever músicas.
Amigos do ator disseram ao jornal
“The Sun” que além de compor, o
galã ainda voltou a tocar guitarra.
Apesar de não ter intenção de gravar nenhuma das obras artísticas ou
iniciar uma carreira de cantor, fontes dizem que isso o tem acalmado.
“Ele realmente está gostando de pegar sua guitarra novamente e
isso tem dado a ele algo para focar durante o término. Todos dizem
que ele é muito talentoso, mas ele insiste em dizer que só o veremos no cinema por enquanto”, contou uma fonte.
Robert Pattinson e Kristen Stewart se separaram definitivamente
em março deste ano. Em julho de 2012, a atriz foi flagrada traindo
o gato com o diretor Rupert Sanders. Desde então, o namoro dos
astros de ‘Crepúsculo’ passou por várias crises.

Irritados, paparazzi decidem boicotar
Malu Mader
Parece que os paparazzi de plantão estão ficando sem paciência
com os famosos que são insensíveis ao seu trabalho. Afinal, depois
de boicotar José Loreto, os fotógrafos decidiram não clicar mais
Malu Mader.
Isso porque a atriz Global teria o costume de sempre virar o
rosto, dar uma desculpa ou fingir não ouvir quando os profissionais
pedem para ela posar, segundo o jornal “O Dia”.
Agora, os paparazzi decidiram deixar de tirar imagens da bonitona em eventos, como pré-estreias de filmes, peças de teatro,
lançamentos de livro e festas no geral.
No caso de Loreto, a coisa foi um pouco mais tensa. Boatos dão
conta de que o ator teria tratado mal os fotógrafos durante uma festa no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, teria se recusado a posar
para as imagens e até partido para cima de um dos profissionais.

Ator de Cidade de Deus é acusado de
agredir e trancar namorada em casa

Grávidas famosas têm desejos um
tanto quanto questionáveis. Depois de
Kim Kardashian dizer que vai comer sua
placenta após dar à luz, Kate Middleton
afirmou que tentará técnicas de hipnose
na hora do parto para se acalmar.
“Kate tem pesquisado vários métodos de partos, pois quer que
seja natural, portanto hipnose é uma opção. Ela estava estudando e
ouvindo CDs para entrar no estado de espírito certo”, contou uma
fonte à revista “Grazia”.
A intenção da hipnose é reduzir o nervosismo e a ansiedade,
que podem intensificar a dor. E parece que a mulher do príncipe
William está mesmo pensando em considerar a técnica. “Alguns
de seus amigos têm utilizado este método e acreditam nele. Kate
quer fazer de um jeito bem relaxado. Ela está muito animada com
a ideia da hipnose e está explorando muitas opções, mas acha essa
muito interessante”, disse a fonte.
A Duquesa de Cambridge dará à luz seu primeiro herdeiro real
no hospital St. Mary, em Paddington, na Inglaterra, onde os príncipes William e Harry nasceram.

Conhecido por interpretar
Laranjinha no filme “Cidade
de Deus”, Darlan Cunha, de 23
anos, foi acusado de ter agredido e trancado a namorada, Marcelle, dentro do apartamento
onde mora, no Vidigal, Rio de
Janeiro.
O ator será indiciado pelos
crimes de lesão corporal e cárcere privado, de acordo com o
jornal “Extra”.
A acusação de agressão foi feita pela própria namorada de Darlan, de 16 anos. Marcelle afirmou que tudo aconteceu após o Dia
dos Namorados (12 de junho) durante uma discussão entre os dois,
na madrugada da última quinta-feira (13). O casal brigou porque a
garota teria visto uma mensagem de outra menina no celular dele.

Mateus Solano revela que adoraria
interpretar Erasmo Carlos no cinema

Maurício Mattar recorre à Justiça para
diminuir ainda mais o valor de pensão

Mateus Solano ficou muito honrado ao receber a notícia de que
seria o escolhido por Erasmo Carlos para interpretá-lo no cinema.

Maurício Mattar resolveu pedir a redução do valor da pensão
alimentícia de Petra, sua filha, na Justiça. O ator deseja diminuir a
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quantia de R$ 4,5 mil para R$ 3,5 mil. Em maio, o artista conseguiu parecer favorável e obteve a diminuição de quase R$ 7 mil no
montante. A pensão, na ocasião, era de R$ 11,4 mil.
De acordo com Mattar, o novo valor sugerido é o suficiente para
o pagamento do aluguel, condomínio e de contas variadas, como
informou o jornal “Agora S. Paulo”.
Petra é fruto do relacionamento do galã com Fabiana Sá.

Beth Carvalho é transferida
para a UTI do hospital
Internada desde agosto de 2012
por conta de uma cirurgia na coluna, Beth Carvalho foi transferida
para a UTI do hospital Pró-Cardíaco, na última quinta-feira (13),
por apresentar alteração no estado
de saúde.
Segundo assessoria do hospital,
apesar da mudança em seu quadro clínico, a cantora está lúcida e
passa bem, mas segue sem previsão de alta.
Beth colocou 10 pinos na coluna durante cirurgia bem-sucedida
para dar firmeza ao corpo, uma vez que a artista sofre de um problema no sacro, osso localizado na base da região lombar.
Desde então, a cantora foi mantida hospitalizada e, por conta
disso, até ficou de fora do Carnaval 2013, quando foi homenageada pela Acadêmicos do Tatuapé.
Durante esse período, Beth chegou a receber diversas visitas,
entre elas de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Marcelinho Moreira,
entre outros.

Andressa Urach afirma que Cristiano
Ronaldo a ameaçou de morte
Apesar de dizer que Cristiano Ronaldo “é passado”, Andressa Urach
continua à sombra da polêmica de
um suposto affair que teve com o
jogador. Desta vez, ao relatar que o
português a “tratou mal”, a loira fez
uma revelação para lá de bombástica.
“A gente discutiu e ele me ameaçou de morte”, afirmou ela à revista
‘Quem’.
A vice Miss Bumbum 2012 explicou: “Depois de tudo o que houve,
que o assunto foi parar na imprensa, a gente discutiu e ele me ameaçou de morte, disse que era um homem muito poderoso e que iria
mandar me fazer mal. Fiquei com muita raiva. Se ele tem poder, eu
tenho a imprensa, não tenho medo dele e nem de ninguém”.
Por conta disso, Andressa resolveu exigir na Justiça um pedido
de retratação de Cristiano Ronaldo e aguarda o prazo legal para
a resposta. “Isso me causou muito transtorno. Ele não sabe tratar
uma mulher”, desabafou.
A bela ainda garantiu que não gosta de jogador de futebol e que
evitou ficar com um atleta para não receber o rótulo de ‘Maria
Chuteira”. Segundo ela, a aproximação com Cristiano aconteceu
por intermédio de um conhecido. “A gente conversou por um mês
após um amigo em comum fazer o contato e eu acabei me apaixonando, porque sou muito carente, estava sozinha há quase um
ano e não gosto de ficar com um e outro, gosto de relacionamentos longos”. Atualmente, a loira namora o cantor sertanejo Raffael
Machado. Sobre o amado, ela foi só elogios e brincou: “Sim, ele
é muito melhor em tudo. O Raffa bota o Cristiano Ronaldo na segunda divisão com facilidade [risos]”.

Megan Fox perde
muitos fios de cabelo e surta
Megan Fox teve uma surpresa
bem desagradável na última semana.
Após ir ao salão de beleza para cuidar
das madeixas, a atriz teve uma reação
adversa à tintura e perdeu muitos fios
de cabelo.
“O cabelo dela começou a cair aos
tufos. Ela ficou histérica pelo salão.
Eu nunca vi alguém tão chateada em
toda a minha vida. Foi muito triste”,
contou uma fonte à revista “Star”.
Para diminuir os danos, a estrela
precisou colocar megahair. “Ela ficou superconstrangida e não
quer que ninguém saiba do ocorrido”, acrescentou o informante.
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Grande festa marca os 101 anos de Rio Casca
N
o ano de 1826, Francisco Ferreira Maciel
Laia, aventureiro em
busca de terras, embrenha-se
pela densa mata as margens
do Rio Casca. Dessa maneira,
apossou-se de enorme área,
onde hoje se localiza a Fazenda de Fidelidade. Em 1836, a
fazenda foi vendida a Ângelo
Vieira de Souza e, naquele
mesmo ano, o povoado se iniciou em seus terrenos.
Em 1858, o Arraial de Conceição do Casca foi elevado
à freguesia com o nome de
Nossa Senhora da Conceição
do Casca. O município foi
criado em 1911 e instalado um
ano depois. A vila foi fundada
pelo furriel Ângelo Vieira de
Souza. O município foi criado em 30 de agosto de 1911,
através da lei estadual 556. Os
pioneiros habitantes chegaram
à região no princípio do século
XIX. Banhada pelo Rio Casca, que nasce na serra das Aranhas e forma várias cachoeiras
em seu percurso, tinha suas
terras cobertas de floresta,
onde havia em quantidade árvores como o jacarandá, peroba, braúna, cedro e jequitibás
centenários.
Segundo a divisão administrativa de 1911, o município,
cuja instalação se verificou
a 01 de junho de 1912, com-

punha-se de três distritos: Rio
Casca, São Pedro dos Ferros e
São Sebastião de Entre Rios.
A extração de madeira se
constituiu, no princípio, a
principal atividade econômica, o que durou até a sua
extinção. Em 1929, a cidade
tinha uma população de três
mil pessoas, iluminada com
luz elétrica, sendo a Estrada
de Ferro Leopoldina seu único
acesso aos grandes centros, até
o aparecimento das rodovias
por volta de meados 1950.
Atualmente o município tem a
economia concentrada no leite,
suinocultura, produzindo também, feijão, milho e cana, além
de avicultura e pequenas indústrias de transformação. Sua
população é de mais de 15 mil
pessoas. (Fonte: Wikipédia)
Para comemorar seu aniversário de 101 anos, a municipalidade rio-casquense - Prefeitura
e Câmara - promoveu a Festa
da Cidade, no período de 30
de maio a 2 de julho deste ano,
com vasta programação sociocultural como alvorada pelas
ruas da cidade, missa, passeata
e exposição de trabalhos por
alunos escolares e leilão de
gado, entre outros atrativos.
Uma cerimônia cívica
aconteceu em frente à Câmara
Municipal na manhã de sábado (1º de junho), abrilhantada

pela Banda de Música Santa
Cecília local e Banda da Polícia Militar de Manhuaçu, reunindo centenas de pessoas da
comunidade, autoridades da
região e da cidade como a presidenta do Poder Legislativo,
Marleyde de Paula Mucida
Miranda “Leidinha” que dirigiu a cerimônia, prefeito José
Mário Russo Maroca e Adriano de Almeida Alvarenga,
vice-prefeito e os vereadores
Alexandre Amarante Gomes
Pinto Coelho, Amarildo Pereira de Assis, Antonio Carlos de
Avelar, Eli Júlio da Silva, Jair
Heleno Andrade, Natanael
Florêncio Miranda, Neliberto
Soares Piltelcrow e Onofre da
Silva Mendonça.
“Tão rápido quanto ver um filho crescer, Rio Casca completa
hoje 101 anos de muitas lutas e
vitórias. Cidade que acolhe as
pessoas como uma verdadeira
mãe, que mesmo com toda dificuldade mantém seu aspecto
alegre e organizado. Rio Casca
com seu povo único, que defende sua cidade a qualquer custo,
levando seu nome aos quatro
cantos do mundo com orgulho
e simplicidade, marcas de um
povo que ajudou a construí-la
pedra à pedra.”
Jornal Regional
(raulsoaresonline.blogspot.
com.br/

Prefeito José Mário Russo Maroca

