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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Manhuaçu entra na rota dos protestos

M

ovimento que começou em São
Paulo avançou para todos os estados e já atinge a maioria das cidades e chega ao interior de Minas Gerais.
No dia 24 de junho, foi a vez de Manhuaçu,
centenas de pessoas se reuniram a partir das
17h30 em frente a prefeitura, animadamente
várias pessoas crianças, jovens e adultos exibiam suas
reivindicações através de faixas e cartazes.

PÁG.
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Câmara aprova
LDO, Projetos PÁG.
de Lei e
8
Requerimentos

O prefeito Nailton Heringer, vereadores, secretários municipais
e os novos servidores efetivos do município

Lideranças do PPS se PÁG.
reuniram na Câmara 11
Municipal de Manhuaçu
PÁG.

7

Prefeito Nailton
empossa servidores e
libera 1ª parcela do 13º

Marília Gabriela, Alexandre Frota e Gretchen
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EDITORIAL

A voz dos brasileiros nas ruas

Com a pressão popular muitas coisas já mudaram e a tendência é que
nossos governantes desistam um pouco da proliferada corrupção, mas,
é necessário que o povo das pequenas cidades fique atento e também
soltem suas vozes, grande parte das nossas economias são desviadas em
formas diferentes em cada município, basta um pouquinho de reflexão
para enxergarmos os ralos por onde escoam o nosso dinheiro, a começar
pelos alugueis pagos pelas prefeituras, um cidadão aluga um imóvel
por um valor, já as prefeituras alugam o mesmo imóvel ou equivalente
sempre, por um valor bem maior, porque isso acontece? Tem escolinhas
funcionando nos distritos e roças com casas simples em que o município
paga um absurdo pelo aluguel, no interior de Minas virou moda é só
mudar o prefeito para assistirmos as mudanças das secretarias e demais
órgãos das prefeituras tudo isso para beneficiar os companheiros numa já
tão badalada “Farinha Pouca o Nosso Pirão Primeiro”. Já que o povo
está mobilizado e dizem que irá protestar até 2014, que cada munícipe
tome conhecimento das mazelas de sua comunidade para colocar na
pauta, é um absurdo, cidade como Manhuaçu com mais de 135 anos
não dispor de imóveis para abrigar seus departamentos e secretarias, se
pensarmos bem, onde foram parar os terrenos da prefeitura de Manhuaçu?
Quando um município é emancipado ele tem de sobra muitos terrenos,
principalmente aqueles que foram emancipados há mais de 50 anos, se
não tem é porque o gato comeu.
O povo unido jamais será vencido, esse é um grito verdadeiro, que não
vai ser possível a presidente Dilma Rousseff
ou o Congresso abafar, calar e parar o que
Fale com a redação
está acontecendo nas ruas. Logo, no inicio contato@jm1.com.br
destes protestos eu dizia em um de nossos
(33)3331-8409
textos que o Brasil de hoje não é mais o de
ontem e nunca mais voltará a ser o mesmo,
o povo agora descobriu o caminho das pedras e praticamente os políticos
já estão em campanha e é preciso mudar o sistema brasileiro de se fazer
campanha, ou veja só, se prevalecer o nosso sistema antigo, teremos de 10
a 15 candidatos a presidente do Brasil, mas, é sabido que apenas dois teria
condições de se eleger, porque o nosso sistema privilegia o que tem mais
dinheiro. Quem está no poder facilita a vida das empresas em licitações e
dali sai o caixa dois, e quem nesse velho sistema teria condições de fazer
campanha em todo o país? Lógico que seria a Presidenta Dilma e seu opositor do PSDB Aécio Neves, são na atualidade dois grupos capaz de arcar
com uma campanha que chega ultrapassar um bilhão de reais, ou será que
o povo acha que prefeitos, vereadores e demais lideranças apoiam esse ou
aquele candidato de graça? Lógico que não, aí entra as coligações, que nada
é que a compra de partidos políticos para esse ou aquele partido. O PT hoje
tem a maioria dos partidos em sua base, não porque eles estão satisfeito
com a presidenta Dilma ou com o Lula quando este estava no poder, e sim
pelas benesses que vem do governo. Onde tem poder aí estão os partidos
e lideranças e não é pela cor partidária, de Norte ao Sul quem estiver no
poder é que detém o maior apoio. Tomei conhecimento de coisas absurdas
de um partido político em Brasília uma legenda foi vendida para um pastor
da Universal por dois milhões, o dito pastor foi eleito e quase carregou mais
um parente, porque como dono da legenda ele só colocou parentes como
candidatos a federal, para candidato a deputado estadual participei de uma
reunião em São Paulo em que cada candidato desembolsou R$ 7 mil reais
em 7 prestações de R$ 1 mil reais e igualmente em Minas Gerais, coisa
das políticas. Agora, para acertar o povo tem que errar... não indo pelos
caminhos anteriores, votar em candidato com menor poder aquisitivo, se
os políticos não fazem a reforma necessária o povo deve encontrar mecanismo de mudança, os manifestantes precisam abrir um diálogo franco
com deputados e vereadores e o Executivo. É agora ou nunca, não dá para
parar no meio do caminho. Mesmo que o calor das passeatas esfrie, o que
é natural, a população deve continuar cobrando dos governantes propostas
efetivas para solucionar as mazelas que assolam o país. Essa cobrança é
salutar, precisamos repudiar os parlamentares que neste momento querem
pousar como salvadores, sendo que antes não brigaram por projetos que
mudasse o atual sistema. Agora querem tirar uma casquinha, surfando na
onda das manifestações que vêm ocorrendo pelo Brasil.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

Ao Jornal das Montanhas

Sobre a notícia veiculada neste
jornal da possível perda de mandatos
dos vereadores, o caso dos vereadores foi só fogo de palha o PPS
nada falou com eles é aquele caso
os políticos dão as notícias para os
jornais e as vezes a imprensa passa
por mentirosa. Eles irão continuar
o que sempre fizeram, votando com
suas consciências e o mais, em Manhuaçu os partidos não podem cobrar muito de seus vereadores, pois
não dão assistências aos mesmos e
nem frequentam a câmara deixando
os vereadores abandonados a sorte.
Ao Jornal das Montanhas
Engraçado, queriam que os vereadores prejudicassem o prefeito

Nailton Heringer, erros ele tem,
mas falhas administrativas por falta
de uma boa orientação, por que as
vozes não se levantaram quando os
mesmo vereadores aprovaram as
contas da administração anterior,
se até os vereadores, liderados por
Toninho Gama, na CPI constatou
irregularidades no SAAE? E aquela
onda toda do Samal, do Lixão, e várias outras, como eles aprovaram?
E querem afastar o atual prefeito
por questões tão pequenas?
Linderlener
Por 10×5 votos, vereadores
decidem não instaurar Comissão
Processante

O PPS de Manhuaçu, tem que respeitar a opinião e a vontade política

dos vereadores, só porque o PPS foi
oposição ao prefeito querem prejudicá-lo. Porque na legislatura anterior,
com tantas falcatruas na administração
o PPS e sua direção não mostrou a
mesma vontade a favor do povo?
Aos produtores rurais
Para auxiliar na correção da acidez
do solo, os produtores rurais e demais
profissionais da área podem realizar
GRATUTITAMENTE os cálculos da
correção de acidez do solo. Basta acessar o Site: http://www.consultoriacafe.
com.br, onde o sistema solicita que
o usuário insira os dados da análise
de solo e posteriormente oferece os
resultados referentes à correção de
acidez do solo.
http://www.acidade.inf.br/constantes/anteriores/948/cafe.htm
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Planalto arruma ‘representantes’
dos protestos para tentar
manipular revolta
O primeiro item da agenda da presidenta Dilma Rousseff,
na sexta-feira, foi um encontro com um grupo de supostos
“representantes” das manifestações que ocorrem em todo o
País. O grupo é formado por jovens militantes do PT e do
PCdoB, partidos que integram a base de apoio ao governo federal, ligados a entidades que têm tentado inutilmente
assumir a liderança dos protestos. Exibindo a perplexidade
que se vê nos rostos do governo, os ativistas representaram
entidades como CUT e MST, que são controlados pelo PT,
e UNE (União Nacional dos Estudantes), aparelhada pelo
PCdoB, que não apenas não estiveram na origem do movimento, como têm sido até expulsos de manifestações das
quais tentam tirar proveito político. A UNE, por exemplo,
só deu as caras nas ruas na quinta-feira (27), quando reuniu
em Brasília cerca de quinhentos pessoas, a maioria adolescentes arregimentados pela Ubes (de estudantes secundaristas igualmente aparelhada pelo PCdoB), após doze anos
de omissão, mediante generosas contribuições do governo
Lula, com dinheiro público, aos cofres da entidade.

Aprovação a gestão Dilma
tem maior queda e vai a 30%,
aponta Datafolha
Há três semanas, antes do começo dos protestos, aprovação era de 57%. Pesquisa divulgada pelo jornal ‘Folha
de S.Paulo’ ouviu 4.717 pessoas.
A aprovação do governo da presidente Dilma Rousseff
caiu para 30%, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (29) pelo jornal “Folha de S.Paulo”. O número de
eleitores que consideram o governo bom ou ótimo caiu 27
pontos percentuais desde o início dos protestos no país. Há
três semanas, a aprovação era de 57%. De acordo com o instituto, é a maior queda de popularidade registrada desde o
início da gestão Dilma. A pesquisa foi realizada na quinta
(27) e sexta (28) com 4.717 pessoas, em 196 municípios. A
margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para
menos. É a segunda vez desde que a presidente assumiu o
cargo, em 2011, que sua avaliação cai acima da margem de
erro da pesquisa. Em março, o índice de aprovação do governo atingiu 65%. O percentual de pessoas que consideram
a gestão Dilma ruim ou péssima passou de 9% para 25%,
segundo a pesquisa. A nota média da presidente, numa escala de 0 a 10, caiu de 7,1 para 5,8. Os entrevistados pelo
Instituto Datafolha também avaliaram o desempenho da
presidente em relação aos protestos. O levantamento apontou que, para 32%, a postura de Dilma foi ótima ou boa.
Outros 38% julgaram como regular e 26% avaliaram como
ruim ou péssima.
Diante das manifestações em centenas de cidades brasileiras, a presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento
na TV no dia 21 de junho e propôs aos 27 governadores e
aos 26 prefeitos de capitais convidados por ela para reunião
no Palácio do Planalto, no dia 24, a adoção de cinco pactos
nacionais: por responsabilidade fiscal, reforma política, saúde, transporte, e educação.

Prebiscito
A pesquisa Datafolha mostra ainda que 68% dos entrevistados apoiam a ideia de um plebiscito para consultar a
população sobre questões ligadas à reforma política. Outros
19% disseram que Dilma agiu mal ao propor a ideia, e 14%
não souberam responder. O instituto diz ainda que 73% dos
pesquisados são favoráveis à criação de uma constituinte
para elaborar uma reforma política. Sobre esse tema, 15%
mostraram-se contrários à proposta.

Economia
O Datafolha também avaliou a expectativa dos entrevistados em relação à inflação: 54% acham que o índice vá au-

mentar. No último levantamento, 51% afirmaram acreditar
no aumento. Para 44% o desemprego vai crescer, enquanto
na pesquisa anterior o índice era de 36%. Segundo o instituto, 38% acreditam que o poder de compra do salário vai
cair, aumento de 11 pontos percentuais em relação ao último levantamento.

Será porque o Brasil
não extradita Battisti?
Um grupo de parlamentares das comissões de Direitos
Humanos do Senado e da Câmara dos Deputados,visitou
o terrorista e assassino Cesare Battisti, condenado por quatro homicídios, na penitenciária da Papuda. Esse terrorista Italiano causa embaraços ao Brasil há quase 10 anos, e
agora com as manifestações o PT perde força para manter
um imigrante irregular no Brasil acusado em seu país de 4
assassinatos. Battist é Ex-ativista do grupo de extrema esquerda Proletários Armados pelo Comunismo (PAC), na
Itália, Cesare Battisti foi condenado, em seu país, à prisão
perpétua por quatro homicídios ocorridos no fim da década
de 70. Ele nega a autoria dos crimes.

Deputado condenado em outubro
de 2010, só agora foi preso
Donadon não deve ter
gostado nada das manifestações de ruas que serviu
para acordar as autoridades
e mandá-lo para a cadeia.
O deputado foi condenado
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por peculato e
formação de quadrilha. O
deputado Natan Donadon (PMDB-RO) foi preso pela Polícia Federal, em Brasília, sexta-feira (28). O parlamentar se
apresentou ao superintendente do órgão, Marcelo Mosele,
em um ponto de ônibus, na área sul da capital federal. Só
depois de quase três anos é que o deputado vai para a cadeia. Dia 27 de junho, o PMDB de Rondônia comunicou
a expulsão do deputado Natan Donadon condenado a 13
anos, quatro meses e dez dias de prisão por desvio de R$
8,4 milhões da Assembleia Legislativa de Rondônia, quando
era diretor financeiro da instituição. O deputado estadual
Marcos Donadon, irmão de Natan, também foi expulso do
partido por ter sido condenado pela Justiça

Vaiada na abertura, Dilma não foi
ao encerramento da Copa
A presidenta Dilma
Rousseff informou, por
meio de sua assessoria, na
sexta-feira (28) que ainda
não decidiu se vai comparecer à final da Copa das
Confederações, quando
o Brasil enfrentará a seleção da Espanha. Seus assessores não admitem, mas é transparente o receio de Dilma em assistir a uma reprise do clima
de turbulência ocorrido na abertura do evento no estádio
Mané Garrincha, em Brasília (DF), no último dia 15. Na
ocasião, a presidenta foi vaiada pelos torcedores ao lado do
presidente da Fifa, Joseph Blatter, e passou constrangimento
a nível nacional.

O que a pressão popular não faz
Com a massa popular nas ruas, muitos projetos estão
saindo das gavetas e sendo aprovados as pressas agora o
povo quer tudo e veja que as maiores irregularidades o povo
ainda não sabe, imagina se o povo soubesse o que se passa
nas salas de licitações que é uma vergonha, principalmente
nas pequenas cidades do interior. O congresso tem muitas
leis ótimas que estão engavetadas. Veja essa: Redução de
passagem de ônibus será analisada: A Comissão de As-

suntos Econômicos (CAE) conclui amanhã a votação do projeto
que pode diminuir em até 15% as
passagens de ônibus por meio de
redução da carga tributária, com
o Regime Especial de Incentivos
para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de Passageiros (Reitup). A proposta (PLC
310/2009) foi aprovada em primeiro turno no dia 26. O projeto dá benefícios fiscais, alguns previstos nas MPs 612/2013
e 617/2013, condicionados à implantação do bilhete único.
Substitutivo do relator, ¬Lindbergh Farias (PT-RJ),
(foto) amplia os benefícios ao reduzir de 2% para 0,5% a
contribuição patronal à seguridade social e a redução a zero
do PIS-Pasep e da Cofins na aquisição de insumos. É prevista a possibilidade de municípios e estados que aderirem
ao Reitup reduzirem a zero alíquotas do ISS sobre passagens
e do ICMS sobre óleo diesel, chassis, carrocerias, veículos,
pneus e câmaras de ar do transporte coletivo.
Lindbergh acolheu emendas de Roberto Requião (PMDB-PR) e Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) para que concessionárias em cidades com mais 500 mil habitantes tenham auditoria externa independente para laudo na internet.
Jornal do Senado

O prefeito de Manhuaçu ainda não
disse para o que veio
Enquanto o Brasil inteiro acorda o nosso prefeito Nailton
dorme, acorda prefeito, você tomou posse dia 1º de janeiro e
até agora nada fez, não pintou nem os postes e meio fio como
fizeram outros prefeitos, para dar uma satisfação ao povo. Até
agora nem uma rua calçada, nem uma escola reformada as escolas municipais caindo aos pedaços, lógico que sabemos que
em sua gestão caiu os problemas de muitos outros gestores que
passaram pela prefeitura sem fazer o dever de casa, mas agora
o prefeito é Nailton Heringer e é dele que o povo cobra hoje,
como foi a denúncia da presidente do Conselho da escola Municipal Caic Breno Lima na Câmara Municipal sobre a precária
situação do Caic. Somos responsável não vamos jogar toda a
culpa no atual prefeito, mas ele precisa sair da inércia em que
se encontra e começar a dizer ao povo de suas atitudes. Lajinha cidade bem menor que Manhuaçu já inaugurou Pronto
Atendimento, recebeu verbas dos deputados de 5 milhões para
outras obras e Manhuaçu que verbas teremos? E o Sr. prefeito
com quem está com Dilma, com Aécio ou com outro candidato a presidente? As coisas hoje acontecem com muita rapidez. É
bom salientar que Nailton inaugura uma nova visão, uma nova
era a era das Redes Sociais. E seus deputados prefeito, quem
são eles? Queremos saber.

Isso só nas capitais brasileiras
Em um mês, Belo Horizonte realizou cerca de 17 casamentos gays. A capital mineira esta em sexto lugar entre as
22 cidades pesquisadas; São Paulo lidera com 42 casamentos, Goiânia com 22, Curitiba, Rio de Janeiro e Fortaleza
com 18 cada. NAS 10 CAPITAIS O TOTAL JÁ CHEGOU A
198 CASAMENTOS COM PESSOAS DO MESMO SEXO,
SEM FALAR NO INTERIOR E NAS OUTRAS CAPITAIS.

É de assustar!
A Presidenta DILMA além de 39 Ministérios - o maior do
planeta -, tem ainda 22 mil cargos comissionados - indicado
sem concurso público, com altíssimos salários - por ela e pronto; se quiser economia é só cortar 50% daria para construir
centenas Unidades Básica de Saúde, escolas, casas populares e
isso todo mês! Isso não só na Executiva Federal, mas no Governo de Minas o que tem de cargos comissionados e Secretários
Adjuntos que nada fazem e só mamam que não estão no gibi!

Vai entender o Brasil!
Defensor do terrorista Cesare Batttisti, senhor Dr. Luiz
Roberto Barroso é o novo ministro do STF. Atuou como advogado de defesa, é o papel dele, mesmo sendo seu cliente
canalha, ladão, terrorista... por dinheiro!
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Tri-Objetiva - 53
Celso de Medeiros Costa (*)

“Dilma quer desviar atenção de problemas”

Líder do PSDB, Aloysio Nunes (SP),sobre proposta de plebiscito para reforma política

Dilma enfrentaria 2° turno com Marina Silva
Se as eleições fossem hoje, a
presidenta Dilma enfrentaria
segundo turno contra Marina
Silva, que tenta viabilizar
seu partido Rede Sustentabilidade. Segundo a pesquisa Datafolha, divulgada
no sábado (29) pelo jornal
Folha de S. Paulo, a avaliação de Dilma despencou de 57% a
30%, enquanto a ex-senadora subiu sete pontos. A queda de 27
pontos na popularidade de Dilma foi a maior desde o início de
seu governo, e aconteceu nas últimas três semanas, após onda
de protestos tomar conta do país. Em relação a última pesquisa,
o total de brasileiros que julga a gestão Dilma como ruim ou
péssima foi de 9% para 25% e a nota média caiu de 7,1 para 5,8.
Já Aécio Neves (PSDB) cresceu três pontos e Eduardo Campos
(PSB) oscilou um ponto para cima. Ainda segundo o Datafolha, 8
em cada 10 brasileiros apóiam os protestos que ocorrem no país,
contra apenas 15% contrários. Apesar da queda drástica e do cenário difícil, o ministro Paulo Bernardo (Comunicações), que se
reuniu com Dilma neste sábado, garante que ela está “tranquila e
calma”. Difícil é acreditar.

Manifestantes ocupam Câmara de BH
Manifestantes ocuparam sábado (29) a Câmara Municipal
de Belo Horizonte após aprovação de projeto da prefeitura,
que prevê queda de apenas R$
0,05 no preço das passagens. O
grupo ainda não decidiu se passará a noite no recinto e exige
a presença do prefeito Marcio Lacerda (PSB) nas negociações.
Em reunião extraordinária na manhã deste sábado, vereadores
da base aliada adotaram a tática da abstenção para rejeitar duas
emendas para a redução de R$ 0,20 no bilhete da passagem e a
divulgação da planilha de custos das empresas na internet. Na
hora da votação, mais cedo, manifestantes travaram confronto
com a Guarda Municipal, que usou spray de pimenta para dispersar quem queria acompanhar a sessão. A porta de entrada foi
destruída.

Ao citar Dilma, ministro é vaiado na
Marcha para Jesus em São Paulo
O ministro Gilberto Carvalho, da
Secretaria-Geral da Presidência,
levou uma sonora vaia, sábado
(29), na Marcha para Jesus 2013,
em São Paulo. Carvalho pegou o
microfone para dizer que representava a presidente Dilma na
caminhada. Quem se deu bem
foi o deputado Marco Feliciano (foto), do PSC, pastor e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, conhecido
por declarações homofóbicas e racistas. Em sua conta no Twitter,
o congressista publicou foto em que aparece usando uma camiseta com a mensagem “Eu represento vocês”. A marcha começou
oficialmente às 10h, mas a concentração na Estação Luz do metrô
teve início antes. A caminhada segue até a Praça Heróis da Força
Expedicionária Brasileira, na Zona Norte, onde serão realizados
shows de música gospel. Por causa do ato, há um congestionamento de 28 quilômetros na Zona Norte. O pastor Silas Malafaia
afirma que a marcha reúne 500 mil evangélicos.

Plebiscito poderá custar R$ 500 milhões
A consulta popular sobre a reforma política poderá custar cerca
de R$ 500 milhões aos cofres públicos, caso a votação aconteça
ainda este ano, segundo técnicos do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). A previsão leva em conta números atualizados das últimas
eleições municipais, realizadas em 2012, que custaram R$ 395
milhões, uma média de R$ 2,81 por eleitor. Segundo esses técnicos, o valor por eleitor, que vem caindo nos últimos anos, pode
aumentar devido à urgência no planejamento. Além do custo para
a campanha de esclarecimento à população, a consulta popular
também poderá ficar mais cara devido ao aumento do eleitorado e
à necessidade de reforçar a segurança nos locais de votação. Nesta semana, a presidenta Dilma entrou em contato com a presidenta do TSE, Cármen Lúcia, para tratar do planejamento e logística
para realização do plebiscito.

Se não for cassado, Donadon perderá o
mandato por faltar sessões
Primeiro parlamentar condenado à
prisão, Natan Donadon (foto) (sem
partido-RO) deverá perder o mandato por ultrapassar o limite de faltas às
sessões, caso não seja cassado pela
Câmara. Donadon deverá cumprir,
em regime inicialmente fechado,
pena de 13 anos, 4 meses e 10 dias de prisão. Como não conseguirá,
nos próximos dois anos, ir para o regime semiaberto, em que poderia passar o dia votando na Câmara e voltar à cela à noite, Donadon
perderá o mandato por faltas, já que a prisão não serve como justificativa para aboná-las. O regimento da Casa prevê a cassação quando o parlamentar faltar, em um ano, a um terço das sessões em que
houver votação. São aceitas ausências em caso de missão oficial,
interesse particular, licença médica e morte de familiar.

Com medo de vaia, Dilma faltou ao jogo
Com queda drástica na popularidade, a presidente Dilma bateu
o martelo: não assistiu à final da Copa das Confederações, entre
Brasil e Espanha, domingo, no Maracanã. A assessoria do Palácio
do Planalto disse que ela recebeu convite da Fifa para a abertura
e o encerramento, mas não confirmou presença na última partida.
Na abertura, no estádio Mané Garrincha, Dilma foi vaiada ao aparecer no telão, quando foi citada pelo presidente da Fifa, Joseph
Blatter, e quando declarou aberta a Copa. À tarde, durante entrevista coletiva no Maracanã, Blatter demonstrou certo desconforto
ao ser perguntado sobre a ausência da presidente no encerramento
do torneio, dizendo que gostaria de tê-la ao seu lado.”Eu ficarei
feliz se ela estiver lá... mas não sou profeta e não posso dizer se
ela estará lá ou não”, disse.

Aécio Neves foi para o combate
Há tempos que se cobrava de Aécio Neves um pronunciamento
amplo e profundo, de candidato para valer, capaz de mostrar-se
como tal, abordando problemas e soluções nacionais de curto e
de longo prazo. Apesar de haver assumido a presidência do PSDB
e destacando-se como o futuro indicado pelos tucanos à presidência
da República, o senador mantinha-se numa zona de cautela. Fazia
críticas ao governo, duras e respeitosas, mas continuava devendo
um plano de vôo para maiores alturas. Não deve mais. Seu discurso na tarde de terça-feira, em nome das oposições, preencheu com
folga as expectativas de quantos aguardavam a presença, no ringue,
de um contendor capaz de enfrentar Dilma Rousseff e a reeleição.

PT pede urgência para votar projeto que
torna corrupção crime hediondo
O líder do PT, deputado José Guimarães (CE), protocolou na
sexta-feira (28) um pedido que pede urgência na votação do projeto que torna hediondo o crime de corrupção. O documento tem
a assinatura da maioria dos líderes partidários. Se o pedido for
aprovado, a matéria deverá ser votada mais rápida no plenário da
Câmara. “Requeremos a urgência para apressar a votação. Temos
que avançar”, disse Guimarães. “[A proposta] vai atingir políticos,
funcionários públicos, membros do Ministério Público e juízes.
Será uma norma para supervisionar e orientar, nessa questão, o
arcabouço jurídico do país”, completou.

Poder sem Pudor

Homem do diálogo

Certa vez baixou o espírito
de Lampião em
Inocêncio Oliveira, sertanejo
de Serra Talhada
(PE) como o célebre cangaceiro.
Era o primeiro
vice-presidente
da Câmara e chegou ao plenário quando a sessão era presidida por João Caldas (PL-AL). O alagoano ficou enrolando e não lhe passava o lugar. Inocêncio nem se intimidou com a transmissão da TV Câmara, ao vivo:
- Ou você sai daí agora ou vai sair debaixo de porrada!

TrHi-stórias – só Pré-Positivas.
1- A original, na eternidade.
2- A especial, na medianidade.
3- A adicional, na ancestralidade.

1 - Completando – § Leitor, aproveite o término do
que estamos chamando de
Pré-História Positiva do
Mundo, ou a etapa chamada
de “A eternidade passada” –
a que, ainda, chamamos de
Eternidade no período anterior ao tempo –. § Reveja até onde caminhamos; colocamos completo, para você, o título e a referência bíblicos
do que já vimos: “a prexistência de Cristo” (João 1.1). E,
muito sobre “a criação” – Declaração dela (Salmo 90.2);
sua origem (Gênesis 1.1); “Satanás expulso do céu”
(Isaías 14.12-16 e Ezequiel 28.13-18); e “Julgamento da
criação” (Gênesis 1.2 e Jeremias 4.23-26). – Portanto,
você pode fazer essa leitura “cronológica” da Bíblia! § A
última parte da criação, para os estudiosos Edward Reese e Frank Klassen, é: “Terra criada para habitação”. Eis
duas citações bíblicas, com suas respectivas referências
(bíblicas), para você acompanhar (usamos a tradução de
João Ferreira de Almeida, versão atualizada de 1956, 2ª
edição de 1999, impressão de 2008; e a N.V.I. – Nova
Versão Internacional – de 2000, para explicar, entre colchete); vamos ao prometido: “Porque assim diz o SENHOR, que criou os céus, o Deus que formou [moldou]
a terra, que a fez e a estabeleceu [fundou]; que não a
criou para ser um caos [estar vazia], mas para ser habitada: Eu sou o SENHOR, e não há outro.” (Isaías 45.18).
E “Esta é a gênese [história das origens] dos céus e da
terra quando foram criados, quando o SENHOR Deus os
criou.” (Gênesis 2.4)
2 - Continuando – §
Leitor, aproveite o término do que estamos chamando de Pré-História
Positiva do Cristianismo
§ Ainda entre fevereiro a
10 de novembro do ano
25 da era cristã, depois da tentação que teve Jesus, há
o relato, segundo os autores supramencionados, dos 3
(não são 4?) 1ºs discípulos (seguidores) de Jesus – André, irmão de Simão Pedro, e este; e Filipe e Natanael
(João 1.35-51). No ano 26, Jesus chamou 4 pescadores
– Simão e André, e Tiago e João (...), filhos de Zebedeu (Lucas 5.1-11 / Marcos 1.16-20 / Mateus 4.18-22)
–. Também, nesse ano 26, houve o chamado de Levi ou
Mateus (Mc 2.13-14 / Lc 5.27-28 / Mt 9.9). § A escolha
dos 12 apóstolos, que já vimos – e que já é a parte além
da Pré-História (...) –, será retomada, no próximo artigo,
nessa medianidade da história da Igreja do Velho Testamento para o Novo.
3 - Consumando – § Leitor,
aproveite o término do que estamos chamando Pré-História
Positiva do Indivíduo § Nossa
bisavó Tereza Fazolla, ítalo-argentina, pois fora concebida na
Itália e nascera na Argentina, no
Brasil encontrou meu bisavô, Camilo Vaz, e, concebeu e deu a luz
à minha avó materna, Maria Vaz
(Costa). § Mesmo idosa, mais que vaidosa era jovial. Eis
u´a lição importante para lembrar-se (e lembrar-me!)
dela, pois não é por ser anciã que perde-se a animação!!!
– Lembre-se d´algo de suas 4 bisavós, bem como do
quarteto de bisavós. Avante! Amém!! Até!!!
1- Temos a Terra para habitar.
2- E, a Comunidade a nos antecipar.
3- Também, Tetra-Bi/savó para recordar.
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Reivindicações
Lei de Reforma do Congresso de 2013 (emenda à Constituição) PEC de iniciativa popular: Lei de Reforma do
Congresso (proposta de emenda à Constituição Federal)
1. Fica abolida qualquer sessão secreta e não-pública para
qualquer deliberação efetiva de qualquer uma das duas Casas
do Congresso Nacional. Todas as suas sessões passam a ser
abertas ao público e à imprensa escrita, radiofônica e televisiva.
2. O congressista será assalariado somente durante o mandato. Não haverá ‘aposentadoria por tempo de parlamentar’,
mas contará o prazo de mandato exercido para agregar ao seu
tempo de serviço junto ao INSS referente à sua profissão civil.
3. O Congresso (congressistas e funcionários) contribui para
o INSS. Toda a contribuição (passada, presente e futura) para o
fundo atual de aposentadoria do Congresso passará para o regime do INSS imediatamente. Os senhores Congressistas participarão dos benefícios dentro do regime do INSS exatamente
como todos outros brasileiros. O fundo de aposentadoria não
pode ser usado para qualquer outra finalidade.
4. Os senhores congressistas e assessores devem pagar por
seus planos de aposentadoria, assim como todos os brasileiros.
5. Aos Congressistas fica vetado aumentar seus próprios salários e gratificações fora dos padrões do crescimento de salários
da população em geral, no mesmo período.
6. O Congresso e seus agregados perdem seus atuais seguros
de saúde pagos pelos contribuintes e passam a participar do
mesmo sistema de saúde do povo brasileiro.
7. O Congresso deve igualmente cumprir todas as leis que
impõe ao povo brasileiro, sem qualquer imunidade que não
aquela referente à total liberdade de expressão quando na tribuna do Congresso.
8. Exercer um mandato no Congresso é uma honra, um privilégio e uma responsabilidade, não um uma carreira. Parlamentares não devem servir em mais de duas legislaturas consecutivas.
“Vamos divulgar para que cada pessoa tome conhecimento.
A hora para esta PEC - Proposta de Emenda Constitucional - é
AGORA.
É ASSIM QUE VOCÊ PODE CONSERTAR O CONGRESSO. Se você concorda com o exposto, divulgue fale com seus
amigos. Caso contrário é só dormir sossegado.

Prefeitura de Manhuaçu. Até agora...

O

que esperamos das mudanças que foram propostas?
Sendo que ao 6 mês de governo, nem a logomarca
do governo passado (2005 a 2012) foram retiradas,
continuam expostas nos veículos do mandato atual (2012 a
2016). Quando teremos a mudança? Jorge Salazar

Homenagem aos
50 anos do 11º BPM

Fato acontecido com Papa Francisco,
lembra São Francisco de Assis
Na quarta-feira
dia 26/06 aconteceu algo especial na
Audiência Papal; o
Papa Francisco fazia uma saudação e
de repente pousou
uma pomba branca na sua mão, fato
que lembrou São
Francisco de Assis.

A

Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu-Facig, fez uma singela homenagem ao 11° Batalhão da
PM de Manhuaçu.
A Banda de Música do 11º BPM fez uma apresentação no
Campus Alfa Sul da Facig. As pessoas presentes no local puderam ouvir e apreciar belas canções e na ocasião foi entregue uma placa em homenagem aos seus 50 anos.

O papel da família

A instituição da família é universal. Malgrado possua diferentes conformações, marca presença em todos os lugares do
mundo.
Esse cunho de universalidade indica que ela tem um papel a
desempenhar, no concerto da Criação. Entretanto, é comum a
afirmativa de que a instituição familiar está em crise.
Há quem diga que família é bom apenas para visitar, de quando em quando. Outros sustentam que a família é algo lindo, mas
somente no porta-retrato. E realmente não é possível ignorar
que as maiores crises de relacionamento ocorrem no seio familiar.
Muito provavelmente é porque nesse meio é que muitos se
permitem mostrar os próprios defeitos, sem qualquer disfarce.
No ambiente profissional, isso é notoriamente impossível.
Caso alguém se mostre intolerante, preguiçoso ou arrogante,
na seara profissional, sofrerá sérias consequências.
Se não perder o emprego, terá dificuldades para fazer a carreira avançar. No meio social, também, todos procuram domar
seus vícios, a fim de serem bem vistos. O interesse ou a necessidade levam ao burilamento forçado do comportamento, nesses
ambientes.
Como ninguém é obrigado a nos tolerar, no trabalho ou na sociedade, torna-se necessário algum esforço para ser agradável.
Já em família muitas vezes não há o mesmo interesse em
tornar afável a própria personalidade. Muitas pessoas são generosas com meros conhecidos ou com completos estranhos
mas se revelam mesquinhas com os parentes. Ante tão estranho
quadro, surge a dúvida quanto ao papel da família.
Na verdade, a família representa uma escola, na qual se
aprende a amar.
Jesus afirmou que toda a Lei Divina resume-se em amar a
Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Consequentemente, a prática dessa Lei pressupõe aprender
a amar. O Cristo é nosso Maior e mais Sublime exemplo de
Amor.
Ele ama a Humanidade toda, embora os inúmeros defeitos
que ainda nos caracterizam. O Mestre afirmou que somos todos
ovelhas de Seu rebanho e que nenhum de nós se perderá.
Malgrado nossa indigência espiritual, Ele cuida de cada um
de nós, com a ternura de um pai extremado.
Por certo, ainda somos incapazes desse amor universal e incondicional. Mas, é no ambiente familiar que damos os primeiros passos nessa arte que é o amor.
No lar, ligamo-nos por fortes laços com pessoas possuidoras
dos mais diferentes caracteres.
Temos afinidades com alguns, mas outros apenas nos irritam.
Essa mistura heterogênea de personalidades não deixa de ser
explosiva.
Mas como não é possível deixar de ser filho ou irmão de alguém, a convivência vai gradualmente aparando as arestas.
Assim, é importante esforçar-se para amar e conviver com a
própria família.
Procurar mostrar-se generoso e compreensivo com os defeitos e as diferenças dos familiares.
Domar os próprios vícios, de molde a tornar a própria presença leve e benfazeja aos parentes.
Compreender, finalmente, que a vida é uma escola e que a
família é a nossa sala de aula.
A Divindade nos coloca no seio da família para que aprendamos a sublime lição do amor fraternal.
Pensemos nisso.
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Limpeza dos córregos e do Rio Manhuaçu

Nesses últimos dias, o SAMAL – Serviço Autônomo e
Municipal de Limpeza Urbana de Manhuaçu – tem se
empenhado na limpeza dos
córregos e do Rio Manhuaçu. Não é a primeira vez que
este trabalho é feito este ano,
em janeiro o SAMAL reali-

zou o mesmo serviço em alguns trechos do rio e agora,
cinco meses depois, mantém
esse trabalho preventivo.
O percurso de limpeza do
rio veio desde a ponte da aldeia até a ponte próxima ao
Cantina, depois o trabalho
foi paralisado para atender

uma demanda no Bairro São
Francisco de Assis.
Terminado essa demanda,
a limpeza foi retomada no
córrego próximo a 6ª Delegacia Regional de Polícia
Civil. Em um percurso de
aproximadamente quinhentos metros foi retirado um

Realizado em
Manhuaçu o 8º FOREA

Aconteceu
sexta-feira
(28 de junho) o 8º FOREA- Fórum Regional de
Educação Ambiental. Manhuaçu sediou o evento que
contou com a participação
de 31 municípios e aproximadamente
seiscentas
pessoas inscritas. A programação foi preenchida
com varias palestras como:
Uso e Ocupação do Solo
Urbano e Rural, Segurança
Alimentar e Diversificação
da Produção: Agricultura
Familiar e Merenda Escolar e oficinas sobre Papel
Reciclado,Confecção
de
Embalagens, Confecção de
Aquecedor Solar, Crochê
com Sacolas Plásticas, Arte
Café, Segurança Alimentar,
Qualidade de Vida, Saúde
do Produtor e Consumidor,
Produção Familiar na Merenda Escolar, Manejo Integrado de Pragas, Métodos
Alternativos de Controle de
Pragas e Doenças na Agricultura, Mandalas e Hortas
Urbanas na Produção de
Hortaliças dentre outras.
Bertoldino
Apolinário
Teixeira Junior, diretor geral do IEF–Instituto Estadual de Florestas, ressaltou
a importância do fórum de
discussão ambiental e a participação de praticamente
todos os municípios, principalmente das escolas, pois
é o principal canal de multiplicação da conscientização
ambiental.
ENCONTRO DE GESTORES NO FOREA: Du-

caminhão de resíduos. É
alarmante os tipos de lixo
que é encontrado como, tanquinho de lavar roupa, bicicleta, pneus, além de papeis
e plásticos diversos, até sofá
foi retirado de dentro do rio.
Essa ação preventiva tem
acontecido periodicamente,

mas é preciso que a comunidade se sensibilize e não deposite lixo nas margens dos
córregos e rio. As pessoas
ainda não se atentaram para
a gravidade do problema,
quanto mais lixo acumulado
às margens do rio ou ainda,
no fundo dele, maior a pro-

babilidade de enchentes.
Obviamente, não é somente
esse o motivo das enchentes
e a atual gestão tem trabalhado para solucionar este
problema, mas é importante
contar com o apoio de toda a
comunidade.
Aletheia Menks

O prefeito Nailton Heringer, vereadores, secretários municipais
e os novos servidores efetivos do município

rante o fórum, as principais
lideranças dos municípios
representados
estiveram
discutindo sobre a destinação de resíduos sólidos. A
tendência hoje das cidades é
de crescer e com esse crescimento demográfico, cresce também o problema do
acumulo de resíduos sólidos. Mas esse não é um problema que atinge somente a
área urbana, atinge também
a zona rural de onde estão
as nascentes de água e os
produtores de alimentos.
“Essa é uma situação grave
para se pensar analisar e aí
sim através do FOREA buscar uma solução para hoje e
para a próxima geração.” –
destacou o prefeito Nailton
Heringer.
Segundo o representante
do ministério das cidades,
Nathan Belcavello, o ministério tem desenvolvido
ações principalmente na
área de saneamento ambien-

tal, há o incentivo a integração por meio de consórcios
públicos para se tratar diversas questões ambientais
“e nesse fórum de discussão
pode estar a gêneses de um
possível consórcio para se
tratar a questão do resíduo
solido”- pontuou Nathan.
Professor Marcos Magalhães destacou a importância dos gestores estarem
reunidos para discutir soluções de sustentabilidade para seus municípios e
destinando adequadamente
os resíduos de suas cidades
sobre tudo, o conjunto da
sociedade deve estar articulado para efetivamente fazer
o enfrentamento desse problema que é inesgotável e
crescente. “Mas o processo
é esse, construir gradativamente a grande política ambiental que podemos fazer”ressaltou professor Marcos.
Secretaria de Comunicação Social Manhuaçu

Prefeito Nailton
empossa servidores e
libera 1ª parcela do 13º
Na última semana, O Governo municipal deu posse a
quatorze pessoas para compor o quadro de servidores
do município. O concurso
referente à posse foi realizado no ano de 2009, mas
somente este ano estão recebendo o cargo que lhes é de
direito.
A atual gestão quer realmente garantir um atendimento de qualidade e ágil
para os munícipes e além
disso “promover aqueles
que têm direito, concluindo
todos os processos na justiça que as administrações
anteriores não deram posse,
queremos corrigir todas as
injustiças” – pontuo o Prefeito Nailton Heringer.
Os empossados assumiram os cargos de assistente administrativo, auxiliar
de serviços gerais, auxiliar
de serviço saúde e servente escolar. Este ato é uma
forma de corrigir injustiças
do passado cometidas por
prefeitos anteriores que optaram por não empossar os
concursados.
NOVO CONCURSO: É
a intenção da Administração atual é encaminhar, em
breve, à Câmara de Vereadores um projeto de lei para
organizar o quadro do fun-

cionalismo municipal, que
é considerado muito arcaico
para a realidade de Manhuaçu. Essa iniciativa e a realização de um novo concurso
público estão firmados em
um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – entre
a Prefeitura e o Ministério
Público.
Outro passo importante
é a adequação de horários,
para que se possa cumprir
o que foi proposto nos concursos e na lei orgânica municipal.
1ª PARCELA DO 13º É
LIBERADA: Cumprindo
o planejamento administrativo, está sendo liberada a
primeira parcela do décimo
terceiro salário. Foi uma difícil tarefa, tendo em vista

que a Prefeitura foi encontrada endividada e após um
árduo trabalho foi liberar
esse mês a referida parcela
aos servidores. “Estamos
investindo nesse primeiro
semestre nos nossos servidores, mas isso feito com
critério e para o bem comum. Pagar a primeira parcela do décimo terceiro foi
um compromisso assumido
e agora é um compromisso
realizado” – destacou Nailton Heringer.
O impacto financeiro dessa medida é um grande benéfico para o comércio do
município. Os recursos que
os servidores recebem aquecem os diversos setores do
comércio da cidade.
Aletheia Menks
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Câmara aprova LDO, Projetos
de Lei e Requerimentos

A

Câmara Municipal de Manhuaçu
reuniu-se em duas sessões extraordinárias na manhã de quinta-feira,
27, aprovando a LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) para o ano de 2014 e seis
Projetos de Lei, além de Requerimentos
feitos pelos Vereadores. Após momento
de oração e execução do Hino Nacional
Brasileiro, a Casa Legislativa presidida
por Maurício de Oliveira Júnior iniciou
o expediente do dia, com o anúncio da
mobilização da ALMG para a Campanha
Assine Mais Saúde. A Caravana da Saúde estará no Anfiteatro Vereador Camilo
Felipe Nacif da Câmara de Vereadores no
próximo dia 11, às 9:30h da manhã, com a
coleta de assinaturas da população.
Mobilização dos
cafeicultores

Admar Soares, Pres. da Ass. Leste de
Minas, falou sobre a mobilização dos cafeicultores, no próximo dia 1º, em Realeza.

Admar Soares, Presidente da Associação Leste de Minas, se pronunciou no
plenário sobre a 1ª Mobilização dos Cafeicultores e Produtores da Agricultura
Familiar, prevista para ocorrer na próxima segunda-feira, dia 1º, às 9h da manhã,
no Distrito de Realeza. A iniciativa conta
com o apoio de entidades representativas
como associações e sindicatos do setor.
De acordo com Admar, a ideia da mobilização nasceu entre os próprios agricultores familiares, cafeicultores da região.
Neste contexto, são duas as principais
reivindicações: a garantia do mercado do
café e a prorrogação do PRONAF Custeio. “É preciso que cada cafeicultor e
comerciante estejam atentos a este movimento, porque todo o mercado da região
está relacionado à cafeicultura. [...] Haverá concentração em Realeza, com o manifesto dos produtores, a leitura da pauta de
nossas reivindicações e a possibilidade de
pararmos as Rodovias BR-116 e BR-262,
em protesto. Isto está sendo estudado, inclusive temos feito contato com a Polícia
Militar no sentido de fazermos algo organizado, mas com a intensidade necessária”, afirmou Admar.

Requerimentos

Mesa Diretora da sessão legislativa, tendo, ao centro, Presidente Maurício Júnior, Vice-pres.
Anízio Gonçalves de Souza (e) e 1º Secretário Eli de Abreu (d).

Em duas sessões extraordinárias distintas, os vereadores aprovaram a LDO,
Projetos de Lei e Requerimentos.

Projetos aprovados
Seis Projetos de Lei foram aprovados
na sessão legislativa. Conforme explicou
o Presidente Maurício Júnior, estes Projetos estavam inseridos na pauta da reunião
anterior. No entanto, os extensos debates e
votação relacionados à instauração da CP
(Comissão Processante) ocasionaram esta
alteração, fazendo com que a votação desta
parte da pauta ficasse agendada para a sessão extraordinária de hoje. Assim, foram
votados e aprovados seis Projetos de Lei, a
saber:
*Autor: Jorge Augusto Pereira - n°
037/2013 – “Declara de Utilidade Pública
a Organização não Governamental denominada Comunidade Vilanovense ou de forma
abreviada CMVILAN”;
*Autores: Eli de Abreu Gomes e Hélio
Ferreira - n° 041/2013 – “Dispõe sobre denominação de Rua Vereador Geraldo Damasceno de Cerqueira, o logradouro na Vila
Formosa, neste Município e contém outras
providências”;
*Autor: Eli de Abreu Gomes - nº 042/2013
– “Dispõe sobre denominação de Rua João
Faustino Nunes, o logradouro em Vila For-

mosa, neste Município e contém outras
providências”; Projeto de Lei nº 043/2013
- Declara de Utilidade Pública Municipal a
Associação dos Agricultores Familiares do
Córrego das Nascentes.
*Autor: Executivo Municipal - nº
047/2013 - Autoriza o Município a contratar
com o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S/A – BDMG, operações de crédito
com outorga de garantia e dá outras providências;
*Autores: Fernando Gonçalves Lacerda,
Paulo César Altino, Maurício de Oliveira
Júnior e Jorge Augusto Pereira - nº 046/2013
– “Declara de Utilidade Pública Municipal
o Manhuaçu Esporte Clube e contém outras
providências”;
*PEDIDO DE VISTAS (Francisco de
Assis Dutra) - nº 044/2013 – Autoria do
Executivo Municipal –“Autoriza o Poder
Executivo Municipal a promover repasse
de recursos financeiros ao Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa
Social (CONSEP), na forma de cota de
patrocínio, para realização da Corrida de
São Lourenço, em comemoração aos 50
anos do 11º BPM/MG e dá outras providências”.

Os vereadores solicitaram à Mesa Diretora o encaminhamento de Requerimentos à Prefeitura, solicitando informações
sobre setores distintos, sendo eles:
*Maurício de Oliveira Júnior: Requer
que o Prefeito explique sobre a licitação
de máquinas e providências para o patrolamento das estradas rurais;
Requer cópia integral do processo licitatório da empresa de consultoria Amadeus;
Requer informações sobre a iluminação
pública da BR-262;
Requer listagem, carga horária e justificativa de faltas dos médicos de cada unidade do ESF (Estratégia Saúde da Família), e por qual motivo os ESF dos Bairros
Santa Terezinha e Santa Luzia não têm
médicos;
*Maurício de Oliveira Júnior, Eli de
Abreu e Paulo Altino: Perícia nas escolas – Requerimento para que haja perícia
técnica em todas as escolas existentes no
Município, incluindo escolas particulares
e estaduais;
*Inspetor Linhares - requer ao Prefeito
informações sobre a quadra do Bairro Engenho da Serra;
*Paulo Altino - Solicita a reforma da
Praça Martins Fraga (Parquinho) e solicita parecer da Secretaria de Educação sobre a forma de distribuição de alimentos
nas escolas.
Aprovação da LDO
Atendendo aos ditames do Regimento
Interno da Câmara Municipal que determina a realização de sessão exclusiva
para a votação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), a Presidência do
Legislativo abriu novo expediente para
a 7ª sessão extraordinária do ano, ainda
na manhã desta quinta-feira. Ressalta-se
que as sessões extraordinárias não ocasionam remunerações extras aos vereadores.
Após análise das Comissões Legislativas, o plenário aprovou com o Projeto
de Lei nº 036/2013 que “Dispõe sobre as
Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Município de Manhuaçu
para o exercício de 2014 e dá outras providências”, com a adição de três emendas propostas pelos vereadores.
A partir desta aprovação, a previsão é
de que, nos próximos meses, o Executivo Municipal encaminhe para a Casa Legislativa a Lei do Orçamento Anual para
análise e votação em plenário.
(Assessoria de Comunicação)
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Manhuaçu entra na rota dos protestos

Movimento que começou em São Paulo avançou
para todos os estados e já
atinge a maioria das cidades e chega ao interior de
Minas Gerais. No dia 24
de junho foi a vez de Manhuaçu, centenas de pessoas se reuniram a partir das
17h30 em frente a prefeitura, animadamente várias
pessoas crianças, jovens
e adultos exibiam suas
reivindicações através de
faixas e cartazes. Depois
de cantarem o Hino Nacional, vários jovens gritaram palavras de ordens
contra a corrupção, exigiram da prefeitura que se
faça auditorias nas muitas
denúncias de irregularidades que vem se arrastando
ao longo de muitos anos,
segundo Robson Lacerda
um dos lideres e organizadores, eles convidaram as
pessoas através da página
no Facebook “Manhuaçu
vem pra rua” - vir para saber pelo que e porque estão
manifestando.
Os manifestantes usando
um carro de som saíram em
passeatas pelas ruas da cidade, com muitos policiais,
polícia foi a primeira a chegar no local do evento, eles
puxaram a passeata com
um carro a frente e mais
três carros policias seguiram atrás. Os manifestantes
fizeram 2 paradas, uma em
frente à Casa da Cultura e
outra em frente as faculdades do Coqueiro, retornando até a ponte da escadaria
e subindo para retorno ao
Paço Municipal.
Prevendo possíveis infiltrações de baderneiros foi
orientado que caso houvesse xingamentos, princípios de brigas ou coisas
que atrapalharem o bom
andamento pacifistas, foi
orientado que todos sentassem e apontassem para
quem estivesse realizando
o ‘errado’. Assim, a PM
identificaria e tomaria as
medidas cabíveis.
O movimento apresentou um manifesto com as
principais reivindicações e
no dia 25 de junho, às 11
horas, eles protocolaram
o manifesto na prefeitura
para que o poder público
tomem conhecimento das
medidas aclamadas pelo
povo manhuaçuenses, os
lideres explicaram que o
motivo da manifestação é
apartidário para exigir direitos em favor da população, “nosso objetivo aqui
não é pedir afastamento de
prefeito nem de vereadores
e sim exigir nossos direitos apontando problemas
e oferecendo sugestões”
explicou Robson Lacerda.
Manhuaçu é uma cidade com mais de 135 anos
e cheia de problemas mui-

M

Vozes das ruas

anifestantes do Brasil inteiro estão nas ruas protestando contra os descasos dos
governantes com a saúde, educação, transportes e o auto custo dos estádios de futebol. Manhuaçu, Manhumirim, Lajinha, Mutum e Caratinga também houve protestos com cobranças pontuais.

E você, qual é sua opinião?

1

) “Porque os impostos estão altíssimos
e não estamos vendo para onde todo
este dinheiro está indo. Precisamos focar nossos esforços em nossa cidade para
que as coisas caminhem para o bem comum de todos.” Natália Bertolace, 22.

2

) “O Protesto é a indignação do povo
brasileiro devido o descaso dos governantes municipais, estaduais e
federais quanto à má administração das
questões sociais que tem afligido a população.” Paulino Ferreira de Oliveira,60.

3

) E para aqueles que pensam que
os jovens estão desligados das
ações de nossos governantes, estão enganados. Veja o que disse esse
garoto de 12 anos: “O Brasil está tentando mudar, pois estamos pensando
no nosso futuro, precisamos de hospitais e escolas melhores e não estamos
vendo nada disso acontecer. Todos
querem respostas e soluções.” Cristopher Vieira Pacheco da Silveira, 12

tos prefeitos que passaram
pelo Paço Municipal não
fizeram os deveres de casa
e assim os problemas foram
acumulando e se agravando
e vivemos em outra época,
o Brasil mudou e os munícipes também mudaram,
prefeitos ineficientes é coisa do passado, o povo não
aceita mais incompetentes
e corruptos. A nossa mandatária maior a Presidenta
Dilma já anunciou a partir
de hoje em reunião com
todos os governadores e
os principais prefeitos das
capitais um plano de recuperação e algumas medidas
para frear a corrupção.
O lema agora é a voz das

ruas quem der ouvido, com
certeza, terá mais sucesso,
desvios de verbas, super faturamentos e imobilismo o
povo não aceita mais.
E uma coisa interessante
estes jovens que estão pintando os rostos e saindo as
ruas estão trocando ideias
e conectados com outros
movimentos em todo o país
e eles querem agora ganhar
tempo. “Exigirmos prazos,
metas e datas para resolverem estes problemas que
deveriam ter sido feitos
há muito tempo, queremos
objetividade, transparência e agilidade, chega de
enrolação”. Disse Robson
Lacerda.

5

) “As pessoas não estão satisfeitas
com a situação em que o Brasil se
encontra. É revoltante ver tantos
gastos com a copa do mundo sendo
que o país necessita de tantas outras
coisas que deveriam ser prioridade para
serem resolvidas. Em nossa cidade temos também nossas necessidades que
esperamos das autoridades soluções.”
Patrícia Gomes de Assis Pêsso, 38.

4

) “Devido a evolução dos meios de
comunicação, principalmente a internet, o povo brasileiro agora tem
voz e vez para lutar pelos seus direitos.”
Andréis Satlher,32.

6

) “Com vastos meios de informações
a era digital se transforma na principal forma de comunicação entre
grande parte dos brasileiros. Em qualquer parte do mundo a qualquer hora se
cria grandes noticias e pessoas transformam suas ideias em atos. Aproveitando
o rápido desenvolver das notícias os brasileiros passaram a se informar a respeito de condições do governo brasileiro e
passaram a reivindicar seus direitos nas
ruas.” Marilia Rocha Lote, 22.
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Feira da Empregabilidade da Escola
Maria de Lucca Pinto Coelho

A

Escola Estadual Maria de Lucca Pinto
Coelho promoveu a
1ª Feira da Empregabilidade
com a apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante o Projeto “Caminhando
e cantando e reinventando
a canção”, uma das muitas
ações realizadas dentro do
Programa Reinventando o
Ensino Médio.
Nas aulas de Língua Portuguesa, os professores da
escola idealizaram o projeto buscando na história da
música popular brasileira,
os traços da imagem, das
emoções e das aspirações da
juventude de compositores
brasileiros. São retratos de

O projeto envolveu todos os professores e alunos com ênfase nas três áreas de empregabilidade.

suas épocas. Conhecer essas
composições é permitir aos
jovens encontrar a realidade
e a fantasia que permearam
o ideológico da construção
discursiva de seus avós, pais,
tios... permitindo, assim,
compreender sua própria
história.
O projeto envolveu todos
os professores e alunos com
ênfase nas três áreas de empregabilidade. Na área de
Empreendedorismo e Gestão foi trabalhado o perfil do
cantor como um empreendedor. “Estamos trabalhando
com a visão empreendedora
dos cantores atuais. Os alunos se envolveram muito,
pois pegamos o que os alu-

nos realmente gostam que é
a música, a arte de fazer a
música, de cantar, de trabalhar nessa área de emprego”
disse a professora Alessandra Nery.
Já a professora Nayara Pereira, considera que o projeto
ajuda a preparar os jovens
para o cotidiano do mercado.
“Esperamos que os alunos
tenham um bom aproveitamento, porque na verdade é
um preparo para a vida profissional deles” disse.
Na área de Tecnologia e
Informática, os alunos realizaram exposição de peças
de computador e analisaram
o seu funcionamento. Além
desse trabalho, foi organi-

Programa “Água da Gente”, que será
responsável pelo investimento de
R$ 4,55 bilhões no estado

zada também uma exposição cronológica de objetos
eletrônicos, mostrando a
diferença entre analógico e
digital.
Na área de Comunicação
Aplicada, os alunos desenvolveram o tema “A imagem
do jovem na música popular
brasileira entre os anos de
1960 a 2010”, apresentando
diferentes trabalhos como
conclusão do projeto, dentre
eles, músicas e coreografias,
produção de paródias, vídeos, arte temática em grafite,
elaboração de painéis, além
de apresentação de trabalhos,
desenvolvendo a oralidade e
a argumentação.
Durante o 1º bimestre, o
projeto reforçou a construção dos discursos na sociedade pós-moderna, com ênfase
no comportamento do jovem
contemporâneo. Em tempos
de internet e redes sociais,
alunas gravaram a biblioteca da escola a Paródia “As
poderosas do reinventando”.
O vídeo já está no youtube.

“Esperamos aparecer entre
os famosos da internet, no
programa da Eliana, com
esse vídeo” disse uma das
alunas compositoras.
REPERCUSSÃO: Para
o coordenador do Reinventando o Ensino Médio na
Escola Maria de Lucca, Professor Clóvis Dornelas, “o
projeto tem sido de grande
importância para a comunidade escolar e já apresenta
resultados interessantes com
o envolvimento dos alunos e
o comprometimento dos professores”.
O evento foi prestigiado
por professores da Escola
Estadual Dionísio Costa, do
município de Mutum, onde
o programa também foi implantado neste ano.
A Escola Maria de Lucca
é referência para o projeto
que será ampliado para as
outras instituições da rede
estadual no ano que vem.
“Todas essas ações foram
desenvolvidas dentro do
Programa Reinventando o

Ensino Médio, uma proposta do Governo do Estado de
Minas Gerais, que em 2014
será universalizada para as
demais escolas da rede estadual que oferecem o Ensino
Médio”, explica o diretor
Marcelo Mendes.
O único empecilho na festa foi a chuva. Por conta do
mau tempo, a escola teve
que adiar as coreografias e
as apresentações musicais
preparadas pelas professoras
Sirlei Sales e Danielle Lacerda.
A comunidade escolar terá
oportunidade de assistir a
esses números e aos vídeos
produzidos no decorrer do
projeto, nos dias 10 e 13 de
julho, reservados no calendário escolar como dia “D”
na Escola.
Carlos Henrique Cruz
/ Com informações da
Professora Rosane Miranda Rodrigues dos Reis
(idealizadora do projeto) /
Fotos: Professora Danielle
Lacerda

Dia internacional do
combate às drogas

N

a busca de melhorias para nossa
região o Deputado Dr. Wiulson
Batista esteve em audiência na
Copasa, em Belo Horizonte, com o
presidente, Ricardo Campos, e um
dos diretores de investimento, Valério
Gambogi. Nossa reunião deputado Dr.
Wilson Batista foi buscar novos investimentos para a Zona da Mata, que já

tem volumosos recursos destinados à
melhoria na captação e distribuição de
água em diversos municípios. O Programa “Água da Gente”, que será responsável pelo investimento de R$ 4,55
bilhões no estado até 2016, irá trazer
para a Zona da Mata, além de grandes
obras, mais saúde com a distribuição
de uma água de qualidade.

P

rojeto CRAS e COMADE em comemoração ao Dia Internacional do
Combate às Drogas.
Serviço de convivência e fortalecimento
de vínculos.
Participação das escolas João Xavier da

Costa e Escola do Engenho da Serra.
Fanfarra do CAF (Centro de Apoio as
Famílias) do bairro São Francisco de Assis,
juntamente com a PM
Apoio: Sargento Marco Antônio, Sargento Reis e Sargento Esteves.
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Lideranças do PPS se reuniram na
Câmara Municipal de Manhuaçu

N

a tarde de 29 de junho, Sérgio Marcos
de Carvalho Bréder,
ex-prefeito e presidente do
PPS de Manhuaçu, recebeu na Câmara Municipal
de Manhuaçu, lideres políticos do PPS na região, o
também deputado Sebastião
Costa, advogado Dr. Mauro
Bomfim, prefeito Carlinhos
Cabral de Espera Feliz,
vice-presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu
vereador Cabo Anízio, ex-vereadora Maria Imaculada e demais lideranças
e convencionais. Falando
aos presentes o ex-prefeito
Sérgio Breder fez uma rápida consideração sobre os
últimos acontecimentos do
Brasil. “Quero cumprimentar as autoridades presentes
e agradecer a presença de
todos em especial a Superintendente de Ensino Patrícia que tem realizado um
grande trabalho na nossa
superintendência e dizer
que me sinto muito honrado de receber tanta gente
importante, também falar
um pouco do PPS, que é um
partido de princípio que tem
como presidente nacional o
nosso nobre deputado Roberto Freire que já esteve

aqui palestrando e desejo
que todos tenham um bom
proveito dessa reunião”.
Disse Sergio Breder
O objetivo dessa reunião
foi fortalecer os partidos e
discutir os últimos acontecimento no país.
O Deputado Sebastião
Costa, falou da importância das manifestações que
vem ocorrendo e do movimento dos Cafeicultores da
região da Zona da Mata: “o
momento é por sinal muito
delicado, há toda uma inquietação da sociedade, eu
já tive notícia inclusive que
segunda-feira (1º de julho)
os cafeicultores irão fazer
manifestação aqui na cidade, que acho legítimo, porque o produtor de café - que
também sou um deles - sei
que o custo da produção
está maior do que o valor
de mercado, o produtor está
trabalhando para que no fim
tenha prejuízo. O PPS poderia ter realizado essa reunião um pouco antes, mas a
discussão com a fusão com
o PMN, atrasou um pouco
as realizações dessas reuniões regionais, mas ainda há
tempo de se fazer essas reuniões, temos até o dia 20 de
setembro para fazê-las nas

Vereador Juarez Eloi, Vereador Chiquinho, ex-prefeito Sérgio
Breder, Deputado Sebastião Costa, Delegada Sá Patrícia, Vereador Cabo Anízio e Prefeito de Espera Feliz Carlinhos Cabral
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principais cidades regionais. Estamos nos reunindo
aqui hoje, amanhã em Juiz
de Fora”. Disse Sebastião
Costa
O Deputado prossegue
falando da fusão entre PPS
e PMN em que formará a
sigla MD. “A informação
que nós temos que já há
uma fusão a nível federal
e que vai desdobrando nos
estados automaticamente, o
estatuto nacional está sendo
adaptado para os estados. A
fusão já está pronta para ser
averbada pelo TSE, só está
aguardando uma consulta
que um outro partido fez,
estão aguardando resposta,
após isso será protocolizada
a intenção dos dois partidos
se tornarem um único partido com o nome de Mobilização Democrática”. Relatou o Deputado
Sobre as manifestações
aqui na região ele disse: “as
manifestações aqui são legítimas, quando o produtor
rural chega a colocar a boca
no trombone é porque já não
agüenta mais. O produtor
por si só, ele é resignado, ele
acredita no que faz, quando
chega no que estamos chegando agora que o custo da
produção está maior que o
valor de mercado, o produ-

tor não tem outra maneira
do que manifestar, se fazer
ouvir através de protesto”.
Concluiu o Deputado Sebastião costa.
Paulo Eliziário Nunes, secretario do PPS em Minas e
membro da direção nacional da MD, fala como será
feita essas reuniões aqui na
região: “olha, as reuniões
nós do PPS estamos fazendo isolado, como também o
PMN em outros lugares estão fazendo reuniões isoladas, Para quê; para informar
os membros dos partidos,
que nós temos, prefeitos,
vereadores, vice-prefeitos,
lideranças importantes em
cada município e as vezes
nós não tivemos a oportunidade de dizer o que é a
MD. Hoje nós estamos aqui,
amanhã em Juiz de Fora, depois em Uberlândia, Vazante e em Patrocínio, teremos
muitos questionamentos é a
oportunidade também para
discutir essa erupção dessas manifestações que está
acontecendo no Brasil”.
Ressaltou Paulo Eliziário
Sobre a fusão PPS e
PMN, Paulo apenas disse
que estão aguardando o melhor momento para dar entrada no Tribunal Superior
Eleitoral.

Deputado Sebastião Costa, Vereador Chiquinho,
ex-prefeito de Manhuaçu Sérgio Breder, Vereador Juarez Eloi,
advogado Dr. Mauro Bomfim

O Deputado Sebastião Costa, falou da importância das manifestações que vem ocorrendo e do movimento dos Cafeicultores da região da Zona da Mata

Cafeicultores protestam nas BRs 116 e 262 em Realeza

Os produtores de café
da região das Matas de
Minas realizaram uma
grande mobilização nas
duas Brs perto de Realeza, na segunda-feira dia
1 de julho. O protesto é
contra os baixos preços
do produto. Os cafeicultores além de fecharem
as Brs, também fizeram
a queima de aproximadamente 50 sacas de café.
Os cafeicultores reivindicam a intervenção
do Governo Federal no

preço do café. O CMN
(Conselho
Monetário
Nacional) regulou em
maio próximo passado,
o preço da saca de café
em R$ 307,00. O valor
corresponde a metade do
valor em que desejam os
produtores. De acordo
com os produtores em
1994 comprava-se 20 sacas de fertilizantes. Hoje,
com o valor atual pago
por saca o produtor compra-se apenas 4 sacas de
fertilizantes. Eles pedem

também a prorrogação
do PRONAF ( Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) querem a isenção
dos pagamentos pelos
próximos dois anos, visando uma recuperação
econômica do setor.
Outra queixa dos produtores é que no ano passado, o custo por saca era
de R$ 350,00 enquanto
esse ano o valor por saca
é de aproximadamente
de R$ 250,00.

Foto Devair Guimarães
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Cinco pessoas da mesma família morrem
após colisão com ônibus da viação Rio Doce
Laranjal (MG) - Cinco
pessoas de uma mesma família morreram, no início
da manhã de sábado (29),
em um acidente envolvendo um carro de passeio e
um ônibus com mais de 30
passageiros. A colisão aconteceu no km 737 da rodovia
BR-116, próximo à cidade
de Laranjal. Elas viajavam
em um automóvel GM Celta
que bateu de frente contra o
coletivo.
De acordo com as primeiras informações, estavam
no carro, uma mulher, três

filhos – sendo um adulto,
que conduzia o veículo, dois
adolescentes e uma criança.
De acordo com o que foi
apurado até o momento, o
Celta seguia de Petrópolis,
na região serrana do Rio
de Janeiro, para a cidade de
Miradouro e invadiu a contramão em uma curva, se
chocando de frente em um
ônibus da viação Rio Doce,
que saiu de Nanuque (MG)
com destino a Juiz de Fora,
levando 33 passageiros, que
nada sofreram.
Após a colisão, o ônibus

arrastou o Celta por pelo
menos 40 metros, antes de
parar, já na pista contrária,
junto a um barranco. O carro foi totalmente destruído e
quase desapareceu debaixo
do coletivo.
Bombeiros de Muriaé estão no local assim como a
perícia e a polícia rodoviária
federal, que controla o trânsito.
A frente do ônibus foi erguida por um guincho de
uma empresa de Muriaé e o
Celta foi retirado para que
os bombeiros iniciassem o

procedimento de retirada
dos corpos.
Ainda não sabe o que causou o acidente, mas uma das
hipóteses é de que o condutor do Celta pode ter dormido enquanto dirigia.
Viaturas do Corpo de
Bombeiros de Muriaé, a Polícia Rodoviária Federal e a
Perícia Técnica foram para
o local realizaram seus trabalhos.

Guarnição PM de Reduto
composta pelos Soldados
Cyro e Duarte foi acionada
via celular da fração PM
pelo Gerente Demerval da
agência do Sicoob de Reduto, o qual informou que
um indivíduo alto, gordo,
moreno, trajando camisa
azul, calça jeans e boné,
utilizando documentos falsos, tentou conseguir um
empréstimo de R$15.000,00
na referida agência. Tendo
a funcionária Anna Karla e
o gerente percebido a irregularidade, o golpista imediatamente saiu da agência,
tendo o gerente seguido a pé
o homem até que o mesmo
embarcou em um veículo
Gol “G3” cor cinza estando seu condutor de camisa
laranja e em seguida o carro rumou sentido à cidade
de Manhuaçu. A viatura de
Reduto fez breve contato na
porta da agência tendo confirmado as informações e seguido em rastreamento pela
BR262 a fim de localizar o
veículo, tendo acionado via
rede/rádio o Centro de Operações Policiais Militares do
11ºBPM e repassado para
as viaturas de Manhuaçu a
característica do indivíduo
e do veículo. Uma viatura
do Tático Móvel composta
pelo Cabo Cledisson, Soldado Kennedy e Soldado
Dias Pereira bem como a
VP composta pelo Sargento
MacDarlley e Soldado João
Paulo, avistaram um veículo
similar na Avenida Tancredo Neves, próximo a rodoviária, no qual havia dois
ocupantes com as mesmas
características, tendo então
sido sinalizado ao condutor
para encostar para conse-

quente abordagem. Estiveram em apoio e presentes
também guarnições com os
PMS Tenente Adilson, Sargento Pereira Sargento Dalcione e Soldado Pacheco.
Os dois indivíduos abordados entraram em contradição sobre o motivo da
estadia ali, bem como um
deles não sabia sequer informar o nome da genitora
escrita no documento de
identidade que forneceu ao
Sargento.
O cidadão que não soube
informar o nome da própria
mãe, se apresentou como
sendo Removato Raimundo Ferreira, todavia, após
verbalização dos militares,
confessou se chamar de fato
Hérlon Ribeiro de Araújo.
Em consulta, os PMS cientificaram-se que em desfavor
do mesmo, há um Mandado
de Prisão em aberto, bem
como que o mesmo possuí
passagens desde a década
de ’90, como furto e vários
estelionatos. Dentro do veículo foram encontrados
diversos aparelhos eletrônicos novos e na caixa, como
smartphones, câmera digital, ultra book e duas televisões tela fina de 42”, além de
uma caderneta de anotações
com dados de várias pessoas, cartões de vários bancos
e muitos documentos.
Após busca veicular ainda
foram encontradas 4 carteiras de identidade com a foto
de Hérlon mas com o nome
de várias pessoas. Os policiais confirmaram que as
cópias eram bem similares
a identidades originais e o
mais intrigante: os números
de registro, bem como demais dados das identidades

existiam, portanto, trata-se
de uma utilização de documentos de outras pessoas e
não uma simples falsificação.
O condutor do veículo de
nome Aroldo Camargo, contou várias histórias aos PMs,
tendo dito que Hérlon pediu
carona para ele de posse da
TV de 42” polegadas, mas
enfim confessou que apoiou
o outro indivíduo na compra dos produtos em uma
loja em Espera Feliz utilizando documentos falsos,
bem como ainda esteve em
um banco em Manhumirim
onde abriram uma conta
utilizando dados de outra
pessoa. Em consulta, Aroldo também possui várias
passagens por falsificação
de documento público e por
obter mediante fraude financiamento em instituição
financeira.
O gerente do Sicoob acredita que estes indivíduos
possam ter ligação com a
quadrilha de estelionatários
presos dia 18/06/2013 em
Realeza.
O veículo Gol, placa
GYV9363, por ter sido utilizado no crime, foi apreendido ao pátio de plantão no
dia. A PM enfatiza que foi
primordial a percepção na
agência bancária que os dados não eram do indivíduo,
bem como a ação pró-ativa
de todos os militares envolvidos desde o rastreamento
até a abordagem e demais
levantamentos culminando
com a retirada de circulação
destes dois golpista e recuperação dos materiais comprados irregularmente.

(Fotos: Reprodução /
Paulo Vitor Costa e Cristiano / Interligado Online

Polícia Civil estoura casa de Estelionatários são presos depois
de tentativa de golpe no Sicoob
refino de droga em Reduto

REDUTO (MG) - Uma
casa de alvenaria acima de
qualquer suspeita, com pouco movimento e cercada de
mistério. Por dentro bem luxuosa, com móveis bonitos e
ambiente decorado, que serviam para camuflar a atividade do comércio drogas.
O “palácio do crack” foi visitado na tarde de sexta-feira,
por policiais da Delegacia
de Tóxicos e Entorpecentes,
que vinham monitorando os
moradores do local há dois
meses.
Os investigadores surpreenderam os irmãos, Paulo
Cesar Ferreira e Marco Antônio Ferreira Júnior, no momento em que chegavam em
dois carros, para deixarem a
droga na casa. Também foram presas duas mulheres.
A surpresa
maior foi
quando os policiais fizeram
uma busca minuciosa em
um dos quartos da casa. Localizaram uma grande quantidade de crack (pasta base),
cocaína, revólver, dinheiro
e cheques, balança de precisão, papel para embalagem,
produtos duvidosos e droga

fracionada para o comércio.
De acordo com a delegada
Camila Miller, as investigações foram feitas de forma
técnica, pois os dois rapazes
envolvidos já tinham experiência no comércio ilícito,
bem como Sandra Maria
Blunck que já foi presa na região de Ipanema. A delegada
conta que, há bastante tempo
eles forneciam droga na cidade de Reduto. Para lavar
parte do dinheiro, a mulher
montou uma boutique de
roupas finas. A casa era digna de quem tinha condição
financeira controlada. Até
uma banheira de hidromassagem foi construída, para

garantir total comodidade
aos moradores.
A delegada Camila Miller
diz que o resultado foi satisfatório, pois todos eram
“espertos” e para o sucesso, a polícia teve de utilizar
dos mecanismos técnicos e
científicos. “A quantidade de
droga apreendida renderia
para o grupo a quantia de R$
600.000,00. Eles, certamente
iriam misturar outros produtos para “batizar” a droga.
Pela característica do local,
a casa era usada como um
laboratório, para dolagem e
refino de drogas”, explica a
delegada Camila Miller.
Portal Caparaó

No fim da tarde de segunda-feira (24), Diego Leonardo
Condé, de 06 anos, morreu
atropelado em um acidente
na propriedade da família, no
Córrego dos Fagundes, zona
rural de Reduto.
Segundo a Polícia Militar,
Flávio Augusto Condé, 56
anos, avô de Diego, estava com
o neto, voltando da lavoura, na
parte alta da propriedade.

A porta do carro em que
estava, não havia fechado
completamente. A criança, ao
tentar abrir a porta para fechá-la novamente, não tendo força suficiente, foi lançada para
fora. A roda traseira atropelou
o menino. O avô ainda pegou
a criança e a socorreu à Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) de Manhuaçu, aonde já
chegou sem vida.

A cena de desespero dos
familiares chocou a todos que
estavam esperando atendimento na UPA/Manhuaçu.
O Diretor da UPA, Dr Marcelo Heringer, lamentou o
ocorrido e contou que a forma
como o acidente ocorreu, por
tratar-se de uma criança de
apenas seis anos, realmente
deixou todos muito abalados.
Polícia e Cia

Reduto: Garoto de 6 anos morre
atropelado ao cair do carro do avôs

Reduto Net
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Citações
Citações
Sábias
Sábias
“Os poderosos podem matar uma, duas,
tres flores mas jamais
deterão a primavera”
Che Guevara
“Eu gosto de catar o
mínimo e o escondido.
Onde ninguém mete o
nariz, aí entra o meu,
com a curiosidade
estreita e aguda que
descobre o encoberto”.
Machado de Assis
“A experiência é uma
escola onde são caras
as lições, mas em nenhuma outra os tolos
podem aprender.”
Benjamim Franklin
“Ter medo do copo de
leite é pior que chorar
em cima do leite derramado.”
Eça de Queiroz
“Não é o mais forte
que sobrevive, nem o
mais inteligente, mas
o que melhor se adapta às mudanças”
Charles Darwin
“O amor sem esperança não tem outro refúgio senão a
morte.”
José Alencar
“A esperança é a
maior e a mais difícil
vitória que um homem
pode ter sobre a
alma.”
Georges Bernanos
“A honra é a poesia
do dever.”
Alfred de Vigny
“A vaidade, grande
inimiga do egoísmo,
pode engendrar todos
os efeitos do amor ao
próximo.”
Paul Valéry

acesse: www.jm1.com.br

MIOMA: ENTENDA MELHOR ESTE PROBLEMA

Os miomas são tumores benignos formados
por tecido muscular, o qual está presente em diversos órgãos do nosso organismo. No entanto, o
local em que ocorre com maior frequência é no
útero. “Não se trata de câncer, e a chance de se
transformar nessa doença é extremamente baixa.
Normalmente, ele acomete mulheres entre os 35 e
45 anos, sobretudo aquelas que não tiveram filhos,
mas pode aparecer em idade mais precoce, como
na puberdade”, explica o ginecologista Eduardo
Schor, diretor da Clínica GERA de Reprodução
Assistida e Chefe do Setor de Endometriose da
Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).
A causa do problema ainda não é clara, mas
sabe-se que seu desenvolvimento é mais rápido
quando o nível do hormônio feminino estrógeno
encontram-se elevado. “Entre os sintomas mais
comuns estão o aumento do fluxo menstrual,
cólicas muito fortes e anemia”, explica o médico.
Mas ao contrário do que muitos pensam, há pouca
relação entre o mioma e a infertilidade. “O risco
existe apenas quando o tumor cresce a ponto de
causar alterações na cavidade uterina. Mas essa
é uma situação excepcional”, explica Eduardo. E
como em grande parte dos casos a doença é assintomática, é importante consultar frequentemente
o ginecologista e realizar todos os exames solicitados pelo profissional.
O diagnóstico da doença é feito por meio de ultrassonografia e, em alguns casos, da ressonância
magnética. Em relação ao tratamento, no caso do

mioma que não apresenta sintomas importantes,
o médico poderá optar apenas pelo acompanhamento regular, para verificar a evolução do quadro. Já nas situações em que ele causa danos maiores (como alterações no útero), quando há vários
tumores ou ele aumenta muito de volume, poderá
haver necessidade de cirurgia. “Porém, uma jovem
com pequenos miomas e desejo futuro de gestação
não precisa ficar preocupada. O acompanhamento com exames de imagem periódicos para avaliar
se há crescimento normalmente é suficiente. A
intervenção cirúrgica é recomendada apenas se
ele cresce e causa prejuízos ao útero”, tranquiliza
o ginecologista.
Invista na qualidade de vida: Assim como em
outras doenças, a prática de atividades físicas regulares é uma grande aliada, já que os exercícios
ajudam a diminuir os níveis de estrógeno no organismo. Além disso, vale a pena seguir uma alimentação equilibrada e ficar de olho na sua saúde:
observe se houve alteração no fluxo menstrual ou
se surgiram outros sintomas que possam indicar a
presença da doença. Lembre-se, ainda, de cuidar
de sua higiene íntima. Experimente o sabonete
Dove Íntimo, que, além de limpar e proteger, deixa
uma sensação de frescor e bem-estar prolongado.
E para ajudar no diagnóstico precoce e prevenir
a evolução do tumor, visite seu ginecologista regularmente. “Muitos casos de miomas podem ser
diagnosticados na simples consulta de rotina”, finaliza Eduardo.

Sopa de ervilha com presunto

Depois de um longo dia frio fora
de casa, o que você realmente
quer é uma sopa quentinha, substancial e saudável, mas sem ter
de esperar muito para isso. Esta
versão moderna de uma clássica receita estará pronta em um
instante.
Ingredientes: 1 colher (sopa) de
azeite de oliva
1 cebola, picadinha
250 g de presunto defumado,
sem pele e picado
1 litro de caldo de galinha
500 g de ervilhas congeladas
10 g de hortelã fresca, picada grosseiramente

1 – Em uma panela grande, aqueça o azeite
em fogo médio. Adicione a cebola e refogue-a
por 3 a 4 minutos ou até ficar macia e levemente
dourada. Acrescente a maior parte do presunto
(reservando um pouco para decorar), mexendo
bem.
2 – Despeje o caldo e 750 ml de água. Deixe
levantar fervura. Adicione as ervilhas e cozinheas por 2 a 3 minutos ou até aquecerem por
completo. Acrescente a hortelã, reservando um

pouco para decorar a sopa.
3 – Reserve algumas ervilhas
inteiras para decorar e transfira
a maior parte da sopa para uma
tigela. Usando um liquidificador
de mão (mixer), bata até obter
um purê homogêneo. Leve o purê
de volta à panela e cozinhe por
3 a 4 minutos para aquecer por
completo.
4 – Sirva a sopa em tigelas aquecidas. Decore com o presunto, as
ervilhas e a hortelã reservados.
Sugestão: Para uma versão mais tradicional,
deixe 200 g de ervilha partida de molho de um
dia para o outro. E use joelho de porco em vez
de presunto. Cozinhe o porco na sopa por cerca
de 1 hora, adicionando as ervilhas escorridas nos
últimos 30 minutos. Retire o joelho de porco,
pique a carne e leve-a de volta à panela. Aqueça
a sopa e sirva.
Rendimento: 4-6 porções (cerca de 2,5 litros)
Tempo de preparo: 5 minutos
Tempo de cozimento: 15 minutos
(Fonte: Receitas rápidas e
econômicas da vovó)
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A Princesa Contente e o
Gênio da Tristeza

A

Princesa Contente reinava num
lugar onde só
havia alegria. Um dia,
um gênio mau prendeu
a princesa em uma torre muito alta. Foi aí que
Pedrinho Pintor resolveu ajudar a princesa.
E as crianças saíram
em busca de todos os
amigos da princesa.
Quando Pedrinho contou ao Arco-íris o que
tinha acontecido, ele logo quis ajudar.
E Pedrinho começou a pintar todas as coisas,
e as cores vinham vindo e, à medida que as coisas foram ficando coloridas, os alegres amigos da
princesa começaram a aparecer.
As flores se abriram e soltaram seus perfumes.
Os pássaros, as danças, todos vieram!
E quando a vontade-de-cantar chegou junto com
a Liberdade, todos se juntaram em volta da torre e
começaram a cantar:
Gênio espiou lá de cima, muito ressabiado:
- Vão embora! Não me amolem, não quero vocês
aqui!
- Só vamos se você soltar a princesinha!
- Não solto, não solto e não solto!
Nesse momento, de trás da multidão, começou a
vir uma risadinha, depois uma risada, depois um
riso grosso:
- Hi, hi, hi! Ha, ha, ha! Ho, ho, ho!
Era a Vontadede-dar-risada, que
vinha chegando e
todos começaram a
rir.
E ela chegou bem
perto da torre e só
ficou olhando pro
Gênio.
O Gênio fez uma
cara horrível e resistiu
o mais que pôde. Mas
não agüentoumuito.
E começou a rir que
não parava mais.
- Hi, hi,hi! Ha, ha,
ha! Ho, ho, ho!
E as portas da torre se abriram e a princesinha
saiu. Todos se abraçaram, contentes, e o Gênio,
que estava muito desmoralizado, foi embora e não
voltou nunca mais.
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ENTRETENIMENTO

ÁRIES – de 21/3 a 20/4
Deste dia 28 até o dia 30, muitas emoções
podem fazer com que haja vontade de se prestar apoio a entidades e ajudar ao próximo. Já
a partir do dia 1°, é bom procurar direcionar sua energia acumulada
para alguma atividade mais criativa e artística.
Relacionamentos: com Vênus enquadrando Plutão até o dia 5, alguma
dificuldade nos relacionamentos eventuais e também com seu poder de
sedução. Nem se espante se a lingerie especial não chamar atenção,
pois o momento está meio estranho, mas passa.

Fiscal do Ibama no Interior
Um fiscal do Ibama recebe uma denúncia e vai verificar.
Dirige-se para o sítio de um mineiro.
Chegando ao local sem se identificar, vai logo travando
um diálogo:
Fiscal: - Bom dia!
Mineiro: - Bom dia, moço.
Fiscal: - Como vai a luta?
Mineiro: - Difici...
Fiscal: - Tem caçado muito?
Mineiro: - Uai sô, a semana passada matei 20 piriquitim...
Fiscal: - Vinte?
Mineiro: - Fio, pega as cabeça dos piriquitim pro homi
vê.
Fiscal: - E paca, tem caçado muito?
Mineiro: - Nossinhora, Só uma nessa semana. - Fio,
traiz a cabeça da paca.
Fiscal: - E outros animais silvestres, tem caçado muito?
Mineiro: - Um monte dêis. Fio, traiz as cabeça dos otro
bicho prohomi criditá.
Fiscal: - Não tem passado por aqui nenhum fiscal do
Ibama?
Mineiro: -Craro moço, semana passada passô um.
- Fio, traiz a cabeça do fiscal pro homi vê.
Fiscal: - Até outro dia. Obrigado pela atenção.
Mineiro: - Numtemdequê.

TOURO – de 21/4 a 20/5
Neste final de semana é bom se precaver com as finanças e com os
bens sob sua guarda, sobretudo os bens familiares. Antes de comprar,
procure averiguar melhor os preços e não se precipite. Seus bons
contatos trarão boas notícias no momento certo em julho.
Relacionamentos: seu prestígio está com a corda toda e ao mesmo
tempo você tem noção de seu potencial. O problema é quando há o
choque de poder por tentativas de um controlar o outro sem maiores
explicações, interferindo no individualismo e liberdade.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6
E olha só que coisa boa, as geminianas podem se preparar que em
qualquer circunstância adversa, estarão com a retaguarda garantida
com ideias e vontade para resolver e trazer soluções para si e para
os outros. Momento de crescimento.
Relacionamentos: é possível que ocorram algumas atitudes impulsivas
no ambiente de trabalho e na relação a dois. Ora, se isso acontecer,
procure evitar atitudes agressivas dos outros. Evite, também, fofocas
e conversas improdutivas de corredor.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7
Como dissemos anteriormente, a entrada de Júpiter em Câncer
anuncia bons momentos para os cancerianos e isso possibilitará, se a
pessoa quiser, que alguns planos, ideias e projetos saiam do papel e
realmente comecem a se efetivar.
Relacionamentos: a vontade das cancerianas é preservar sua individualidade com atitudes mais libertárias. A vontade é de dizer “faça
o que digo e não o que faço”. Só não esqueça que o melhor da vida é
a harmonia e o equilíbrio.

Amigo ajudando

Dois caçadores estão em um bosque, quando um
deles desmaia. Ele parece não estar respirando e
seus olhos estão vidrados. O outro caçador pega o
telefone e liga para a emergência: “Meu amigo está
morto! O que faço?”. O atendente responde: “Calma, eu te ajudo. Primeiro, temos que ter certeza de
que ele está morto”. Há um silêncio, e então um tiro
é ouvido. De volta ao telefone, o cara diz: “Pronto,
e agora?”.

CURIOSIDADES
RICHTER - A Escala Richter foi criada em 1935, por
Charles F. Richter (1900 - 85), um físico norte-americano
que desenvolveu a medida para calcular a intensidade dos
abalos sofridos na Costa Oeste dos EUA, usando como base
a leitura de sismógrafos. Richter, trabalhando no Instituto
de Tecnologia da Califórnia, estudou mais de 200 terremotos por ano para compô-la. A escala começa no número 1
e não tem limite definido. Cada unidade a mais representa
um acréscimo de energia dez vezes superior ao último grau.
Os terremotos de número 1 e 2 são captados por aparelhos,
mas raramente percebidos pelas pessoas e animais. O famoso terremoto do México de 1985 alcançou 8,1 pontos e o
recente tremor na Índia, em 26 de janeiro de 2001, chegou
a 7,9. Abalos de 9 graus nunca foram registrados, apesar da
crença de que o terremoto de Lisboa de 1755 possa ter sido
um desses.
ANESTESIA – Quem descobriu a anestesia foi o dentista
americano, Horace Wells. Em 1844, assistindo a um espetáculo de variedades, impressionou-se porque as pessoas,
agitadas sob efeito de um gás que fazia rir, não sentiam dor
quando se feriam ao tropeçar nas cadeiras do teatro. Wells
começou a usar o gás para anestesiar seus pacientes, até
que um deles morreu na cadeira. Condenado à prisão, Wells
terminou a vida na miséria.

HORÓSCOPO

Astrológica por Claudia Vannini

SETE ERROS

LEÃO – de 23/7 a 22/8
As leoninas estão em um momento de renovação de pensamentos.
Parece que a vida agora tem outro sentido, sobretudo se canalizarem
suas energias para o aprimoramento mais espiritual e ligado a um
sentido maior dos bons pensamentos. Aproveite.
Relacionamentos: possibilidade de dificuldades com a pessoa amada
a partir da tentativa de se controlar até onde vai a liberdade de cada
um. Ao mesmo tempo, necessidade de sinceridade na relação, doa a
quem doer.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9
Sempre é bom fazer revisões de nossas atitudes e de planos que
poderiam mudar para melhor. Ao mesmo tempo, seria interessante
procurar mexer um pouco mais o corpo, fazer uma malhação com
supervisão e evitar comidas pesadas.
Relacionamentos: independentemente de seu relacionamento sério
ou não, você exerce curiosidade nas pessoas. Neste início de julho,
pode atrair, inclusive, a atenção de pessoas de todas as índoles e com
os mais diversos problemas. A escolha é sua.
LIBRA – de 23/9 a 22/10
Boas notícias com a energia extra que os astros dão ao seu signo.
Nesta semana, em especial, com a posição do Sol e Júpiter, as pessoas
lhe observarão mais e sua popularidade pode aumentar. Chances de
crescimento no trabalho em equipe.
Relacionamentos: com sua popularidade em alta, inevitavelmente
algumas pessoas se aproximarão. O momento, por sinal, está muito
interessante para formular encontros com seus pares e conversar com
amigos de suas redes sociais.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11
É certo que nem todos os momentos são tão positivos, pois dificuldades sempre existirão e é justamente isso que traz mais sabedoria para
os novos momentos. Mentalize com determinação em seus objetivos
que os benefícios serão enormes.
Relacionamentos: em julho há a inevitável possibilidade de se fazer
viagens com a pessoa amada. O importante não é apenas estar ao
lado de quem ama, mas sim fazer parte efetivamente do significado
da palavra conviver, ou seja, viver com.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11
Momento de maior poder de observação para escolher com maestria,
colaboradores ou sócios no trabalho. Analise com cuidado e acenda o
farol de sua intuição que pode ajudar. Para quem precisa se empregar,
aproveite a semana para ir à caça.
Relacionamentos: é bom tomar cuidado com a forma de se falar
determinados assuntos, pois há possibilidade de ser mal interpretada. Também não espere tanto dos outros e faça sua parte pensando
sempre no coletivo.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1
Nesta semana com a posição do Sol/Plutão, há tendência a certo
autoritarismo de sua parte diante de colegas no trabalho e de familiares.
O mais importante é fazer-se entender de seus anseios. Aumento da
ansiedade e cuidado com as finanças.
Relacionamentos: não adianta fazer tantas cobranças ao ser amado
nesta semana. O importante é preservar a individualidade de cada um
e procurar entender os anseios e as necessidades do outro para não
prejudicar o todo.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2
Com a entrada de Vênus em Leão, mesmo fazendo aspecto meio
tenso neste início de julho, aumento de sua sociabilidade. As pessoas
querem soluções e você terá várias ideias em suas mãos. Novos projetos para o segundo semestre.
Relacionamentos: para quem estiver solteira, a semana está bem
propícia para dar aquele “up” no visual e aparecer. Sua energia está
forte, mas deve escolher bem as palavras em uma conversa para não
ser mal interpretada.
PEIXES – de 20/2 a 20/3
Você sabe que precisa investir nos negócios, criar oportunidades para
o crescimento familiar no campo da educação e por aí vai. Sua energia
e pensamentos estarão voltados para seus desafios e objetivos de vida.
Relacionamentos: nesta semana será possível fazer alguns planos
ou executar outros que nutram bons momentos para incentivar seu
relacionamento sério. Para aquelas que estão solteiras, o momento
está bacana para mexer no visual e arrasar.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Após morte do pai, Demi Lovato
agradece apoio dos fãs
Demi Lovato está sofrendo com a morte
de seu pai, Patrick, mas fez questão de agradecer o apoio de seus fãs. Ela ficou comovida
com as mensagens carinhosas que recebeu.
“Me sinto tão acanhada por ter tanto apoio
de fãs, amigos e completos desconhecidos.
Deus abençoe vocês todos, muito obrigada”,
escreveu em sua página no Twitter.
A irmã de Demi, Dallas, lamentou o falecimento de Patrick no
último sábado (22). Apesar de não ter sido informada a causa da
morte, o homem lutava contra câncer nos últimos anos.

Angelina Jolie barra Clooney e outros
amigos de Brad Pitt em festa de casamento
Angelina Jolie resolveu não convidar alguns amigos do futuro
marido, Brad Pitt, para a festa de casamento. A atriz estaria com
medo de que os convidados poderiam se exceder em suas atitudes
e estragar a celebração do casal.
“Angelina quer que todos estejam muito civilizados e está preocupada com os hábitos de alguns dos amigos mais próximos de
Brad”, contou uma fonte ao “The Sun”.
George Clooney, Jonah Hill, Philip Seymour e Quentin Tarantino seriam alguns dos nomes que compõem a ‘lista negra’ da bela.
Além disso, a atriz teria feito uma regra restringindo o consumo de
bebida alcoólica.
Outro problema enfrentado por Jolie é a escolha do padrinho de
casamento. Ela e Pitt não conseguem entrar em acordo sobre quem
deve ser escolhido. A atriz escolheu seu irmão, James. No entanto,
Brad deseja que seja seu irmão, Doug.

Frota diz que fez sexo com Nubia
Óliiver; Ator conta que não se arrepende
em revelar affairs com famosas
Alexandre Frota revelou detalhes
de mais um relacionamento amoroso.
Desta vez com a modelo Núbia Óliiver.
De acordo com o relato do apresentador, os dois fizeram sexo ao ar livre
durante um jogo da Copa do Mundo de
1994.
‘Pegamos um elevador, saímos num
terraço e nos relacionamos lá em cima
no shopping, ao ar livre’, disse.
‘Durante esse relacionamento, teve um gol. Pelo barulho foi do
Brasil’, brincou, segundo o jornal ‘Extra’.
Além desse caso que será relatado em seu livro, o ator ainda
promete descrever affairs que teve com Marília Gabriela, Claudia
Raia e Dani Freitas. E se você pensa que ele se arrepende em expor
seus casos, se engana.
Questionado por Sônia Abrão sobre o direito de falar sobre seus
“lances”, Frota esclareceu: “Acho que não foi elegante, mas é autêntico, é real. Foi importante pra mim. E nenhuma dessas pessoas,
em nenhum momento lá atrás, combinou comigo: ‘Olha, quando
eu acabar aqui, nunca mais a gente toca nesse assunto. Por favor,
não toque no meu nome, passe uma borracha em cima’”.
Por fim, ele explicou: “Tudo bem que ninguém pensou que eu
fosse escrever um livro, mas eu tenho que contar a minha história”.
Ao contrário dos outros casos contados por Frota, Núbia não
se importou em ter parte da sua vida divulgada para o público e
chegou a confirmar a história.
‘O mais engraçado é que, quando voltamos para o local onde
estava passando o jogo, o Brasil tinha marcado um gol. Alguns
jornalistas nos fizeram perguntas que não sabíamos responder’,
detalhou.
Prestes a lançar uma biografia ‘bombástica’, o fortão revelou
ainda que já se decepcionou ao ter relações com Regininha Poltergeist, ex-atriz pornô, e negou que tenha mantido um caso com
Renato Gaúcho.

Mara Maravilha nega que tenha tratado
homossexualidade como aberração
Mara Maravilha utilizou a internet na noite de segunda-feira
(24) para divulgar uma mensagem negando que tenha dito que homossexualidade é uma aberração.
Em nota, a cantora gospel diz que foi mal interpretada e que não
levanta bandeira ‘política oportunista’. Ela disse ainda que está
sendo caluniada por conta da declaração que não fez.
‘Não vou me intimidar, continuo contando com o bom senso
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e a inteligência de todos, independente de suas escolhas sexuais,
religiosas e políticas’, diz parte da mensagem publicada em sua
página no Twitter.
A ex-apresentadora de programas infantis aproveitou o espaço
no microblog para afirmar que não vai mais comentar o assunto,
pois o ‘justo não se justifica’.

Polêmica
Durante sua participação no programa ‘Morning Show’, da
Rede TV!, na última segunda-feira (24), Mara defendeu o pastor e
deputado federal Marco Feliciano (PSC-SP) e apoiou o projeto de
lei do deputado federal João Campos (PSDB-GO), que foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara,
conhecido como ‘cura gay’.
Sob o comando de Feliciano, a Comissão de Direitos Humanos
da Câmara aprovou em 18 de junho projeto que permite aos psicólogos promover tratamento com o objetivo de curar a homossexualidade. A proposta terá que passar ainda por outras duas comissões
da Casa: Seguridade Social e Constituição e Justiça. Se aprovada
em ambas, segue para o plenário da Câmara.
“Eu conheço muitos homossexuais que querem a cura, que queriam viver livre disso. Mas isso é de cada um. Essa discussão tem
um outro lado também. Nós, que não concordamos com muitos
comportamentos, estamos sendo vítimas de preconceito. Eu não
concordo com essa aberração”, disse durante a entrevista.
Ainda sobre a relação entre pessoas do mesmo sexo, a cantora
voltou a usar o termo polêmico: ‘Tem muitos pais, muitas mães,
muitas pessoas que não concordam com essa aberração. Não acho
bonito nem um homem e uma mulher ficarem se atracando, esse
tipo de coisa é particular’.

Rita Cadillac mentiu para Globo
antes de entrar em A Fazenda
Se depender da Globo, Rita Cadillac não voltará a participar de
atrações da emissora tão cedo.
Tudo porque a ex-Chacrete mentiu para a produção da novela
‘Amor à Vida’, e entrou no reality show ‘A Fazenda 6’, da concorrente Record, no mesmo período em que suas cenas na trama estão
sendo exibidas.
A veterana afirmou, segundo o jornal ‘Extra’, que iria fazer uma
viagem para a Europa e precisaria que as cenas fossem gravadas
com antecedência. No entanto, o que o canal carioca não sabia era
que Rita estava preparando a sua entrada no reality show rural.
Por causa da mentira, ela aparecerá na Globo e na Record ao
mesmo tempo, pois a produção da trama de Walcyr Carrasco preferiu não cortar as cenas de Rita. Ela estará em cena nos capítulos
de quarta (26) e quinta-feira (27).

Após rumores de briga, Britto Jr. conta
que Alexandre Frota lhe pediu desculpas
Britto Jr. desmentiu os rumores de que teria protagonizado uma
briga daquelas com Alexandre Frota.
Durante participação no programa ‘Morning Show’, da RedeTV!, de terça-feira (25), o apresentador da Record garantiu que
tudo não passou de um mal entendido.
No entanto, ele ressaltou que o ator fez questão de lhe pedir
desculpas enquanto os dois participavam do programa ‘Cidade
Alerta’, da Record.
‘Nunca briguei com Alexandre Frota. O que aconteceu é que a
imprensa fala uma coisa ali e uma coisa lá, e ele sempre dá declarações polêmicas, então as coisas acabam aumentando. Mas ele
pediu desculpas a mim, eu desculpei, e tive a oportunidade de dizer que a minha experiência é o suficiente para perceber isso [os
boatos]. E que ele precisa tomar cuidado com o que diz e com a
repercussão que isso tem na imprensa. Se toda hora ele entrar na
pilha, vai ter problemas com todo mundo’, declarou.
Britto aproveitou para contar que não esperava encontrar Frota
no noticiário de Marcelo Resende. ‘Fiquei surpreso porque quando
eu cheguei no estúdio fui cumprimentar o rapaz e era o Alexandre
Frota. Então ele estava lá, não sei se a convite do Marcelo, entrou
mudo e saiu calado, mas isso não é problema meu. Eu fui lá e fiz
o meu trabalho.’

Marília Gabriela confirma que teve noite
de amor com Alexandre Frota
Marília Gabriela até tentou não comentar, mas resolveu quebrar
o silêncio sobre a declaração de Alexandre Frota. Ela confirmou
que realmente teve uma noite de amor com o ator. A apresentadora
ressaltou que não se sentiu incomodada com a revelação feita pelo
artista em sua autobiografia e, inclusive, fez uma crítica aos dias
de hoje.
‘Não me incomodou. Gosto do Frota e somos amigos. Sou de
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uma geração em que todo o mundo ficava com
todo mundo, nos libertamos sexualmente e naquela época não havia essa fiscalização da genitália alheia que se tem hoje. Parece que houve
um retrocesso, tudo tem que ter um nome e um
sobrenome’, declarou à revista ‘Época’.
Envolvida com novos projetos profissionais,
Marília Gabriela vai comentar sobre o assunto ‘sexo’ com mais frequência. Isso porque ela
estreia no próximo dia 26 de junho o programa ‘Gabi Quase Proibida’ no SBT. “Parece que, com o tempo, ficamos mais hipócritas
em relação a nossa sexualidade. Nessa altura do campeonato, as
pessoas ainda se penalizam ao falar sobre o assunto. Quero que
assimilem o sexo com a naturalidade que ele merece”, ressaltou
a loira.

Netinho melhora e começa a se
alimentar via sonda nasal
Notícia boa para os fãs de Netinho! O cantor está apresentando
uma melhora progressiva e já até se alimenta via sonda nasal, segundo comunicado oficial divulgado por sua assessoria de imprensa. Transferido para a Unidade Semi-Intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o baiano começará a ingerir alimentos via
oral a partir da próxima semana.
Por enquanto, Netinho chupa picolés e come gelatina algumas
vezes ao dia. Além disso, ele faz sessões de fonoaudiologia e fisioterapia. O cantor está internado desde o dia 24 de abril. Ainda não
há previsão de alta.

Em segredo, Gretchen
realiza seu 17º casamento
Gretchen subiu ao altar pela 17ª vez! A
dançarina revelou ter se casado no civil
com o francês Carlos Marques em Paris, na
França. “Na verdade não quisemos que ninguém soubesse. Foi uma coisa bem simples.
O casamento no civil aqui é como se fosse
o oficial. É o verdadeiro casamento, as pessoas usam vestido de noiva, levam damas, é
feito na prefeitura. Tem um significado grande. Não existe ostentação, todo o mundo é igual naquele momento, não tem distinção
de classe. Quisemos que fosse para nossa família, minha mãe veio
do Brasil, tinha nossos padrinhos e a irmã do Carlos. Bem íntimo”,
contou durante sua participação no programa “A Tarde é Sua”, da
RedeTV!. O noivo, apaixonado, se derreteu ao falar da esposa:
“Casei mesmo. Estou me sentindo muito bem. Foi a mulher que eu
sempre sonhei ter. Sou muito romântico”. Os dois ainda revelaram
que o casamento religioso acontecerá em agosto, em Portugal.
Vivendo em Paris, Gretchen tem uma loja de roupas e anunciou
que encerrou sua carreira artística: “Depois de 39 anos, quero viver
minha vida, mas a Gretchen vai ficar para sempre, como um ícone, como Leila Diniz e tal. Mesmo que morresse hoje, continuaria
sendo a Gretchen. Mas agora vou ser a Maria do Carlos apenas.
Acabou, mesmo. Eu não vou mais voltar para trabalhar, para fazer
show. Talvez para amigos que pedem minha presença. A minha
carreira mesmo acabou. Agora não tenho mais vontade. Sempre
tive o sonho de ter a minha vida”.

Ronaldo aluga cobertura no Leblon para
secretário geral da Fifa
Ronaldo alugou sua cobertura na praia do Leblon, no Rio de
Janeiro, para Jérôme Valcke, secretário geral da Fifa.
O francês ficará no apartamento com a família durante a Copa
das Confederações, segundo a revista “Veja”.
Para ficar na cobertura do ex-jogador de futebol, Valcke desembolsou cerca de R$ 150 mil.

Marcelo D2 revela que cansou da maconha
Sempre envolvido em polêmicas, Marcelo D2 revelou não ser
mais usuário de maconha como era nos tempos do Planet Hemp e
falou sobre a legalização da droga no país.
“Cansei de usar [maconha]. Eu fumo até hoje, mas menos. A
legalização da maconha é uma questão de ‘quando’, não de ‘sim’
ou ‘não’. Droga é assunto de saúde, não de polícia”, contou em
entrevista ao “De Frente com Gabi”.
O rapper comentou ainda as manifestações que acontecem em
todo o país: “Tenho participado das manifestações. Na verdade
estou nessa há 20 anos. A gota d’água foram os R$ 0,20. Achei
isso muito significativo. Tomara que tudo isso chegue às urnas.
Cada vez mais os políticos estão cuspindo na cara do povo. Desde
a vitória do Collor eu não voto mais e prometi que não seria de
partido nenhum”.

16

2 de julho / 2013

acesse: www.jm1.com.br

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

