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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Cafeicultores da região reúnem-se com representantes
PÁG.
do Ministério da Agricultura em Brasília
7

BRASILIA - Integrantes de entidades de classe do setor cafeeiro da região Leste do Estado de Minas Gerais estiveram reunidos na terça-feira (16)
em Brasília com a equipe responsável pela política cafeeira do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Vereadores rejeitam Projeto que prevê abono
de R$ 15,00 para servidores do Magistério

PÁG.

6

Apresentação oficial da carta do Café das Matas e Leste
de Minas em audiência com
Ministro da agricultura João
Alberto Paixão Lages

Exclusivo: todos os réus
condenados em caso Good Times
COTAÇÃO CAFÉ

PÁG.

8

fonte rural br cotações

Última atualização 21/07/2013

Bica Dura (R$)
Praça.............................................. Atual...........Mínima......... Máxima.... Abertura...... Compra........ Venda.......Variação
Varginha MG.................................290,00............290,00...........290,00....... 290,00........290,00........295,00.......... 0,00%
Manhuaçu.....................................280,00............280,00...........280,00....... 280,00........280,00........285,00.......... 0,00%

Tiaguinho

Abono: O Projeto de Lei nº
050/2013, que dispõe sobre a
concessão de abono para todos os profissionais do magistério do Executivo Municipal
foi rejeitado,
durante a votação no plenário
por todos os vereadores.

Luan Santana

Bica Dura 6 (R$)
Praça.............................................. Atual...........Mínima......... Máxima.... Abertura...... Compra........ Venda.......Variação
Franca (SP)..................................290,00............290,00...........290,00....... 290,00........290,00........295,00.......... 0,00%
V. Conquista (BA).........................280,00............280,00...........280,00....... 280,00........280,00........285,00.......... 0,00%
Conillon Tipo 7 (R$)
Praça.............................................. Atual...........Mínima......... Máxima.... Abertura...... Compra........ Venda.......Variação
Colatina ES..................................253,00............253,00...........253,00....... 253,00........253,00........258,00.......... 0,00%
Conillon 400 defeitos (R$)
Praça.............................................. Atual...........Mínima......... Máxima.... Abertura...... Compra........ Venda.......Variação
Cacoal RO....................................230,00............230,00...........230,00....... 230,00........230,00........233,00.......... 0,00%
Peneira (R$)
Praça.............................................. Atual...........Mínima......... Máxima.... Abertura...... Compra........ Venda.......Variação
Cerrado MG..................................300,00............300,00...........300,00....... 300,00........300,00........305,00.......... 0,00%

Claudia
Leitte

Anitta
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EDITORIAL

A força de vontade vence obstáculos

Veja o depoimento de um aluno “Nunca fui um aluno acima da média, pelo
contrário: ficava sempre em recuperação até no meu 2º ano do Ensino Médio e
participava da famosa “turma do fundão”. Ao chegar o 3º ano, tive que fazer a
minha decisão. Eu queria MESMO medicina, mas eu tinha a “certeza” que não
passaria. Portanto, deveria optar por outro curso, relativamente, “mais fácil”.
Então, perguntei ao meu pai a opinião dele em relação a isso, prontamente, ele
me respondeu: “Filho, você deve fazer o que lhe realize, o que te faça bem,
mas seja o melhor profissional, se você for ser um engenheiro: seja o melhor
engenheiro, se você for ser um gari: seja o melhor, mas se você realmente decidir ser um médico: seja o MELHOR, e honre a sua profissão”. relata Gustavo
Gonçalves. Na realidade Gustavo sempre achou a profissão de médico a mais
bela e era esse o seu sonho, mas ele sabia que seu conhecimento, suas notas,
não dariam para encarar um curso que exige muita dedicação. Depois de ouvir
seu pai, ele decide brigar pelo seu sonho, pensou “vai ser difícil? Não vai ser
muito difícil, mas não impossível” e ele prometera que apesar das circunstancias,
jamais desistiria de ingressar em uma faculdade de medicina. Saiu de Porto
Seguro, de um ensino relativamente fraco e foi para Salvador, sem base entrou
em cursinho e teve que reaprender vários conceitos básicos. No seu primeiro
ano de cursinho tentou diversos vestibulares em seis faculdades e não chegou
nem perto de uma aprovação, mas ao invés de desistir a derrota serviu para mais
dedicação e partiu para mais um ano de cursinho, resultado mais um ano de
frustração, mas, a cada resultado negativo ele ganhava mais força para tentar
novamente, e segundo Gustavo a cada derrota ele sentia que estava mais próximo, lembrou das palavras de seu professor que dizia: “vestibular é como uma
fila qualquer, cada vez mais você chega perto do destino, porém, como qualquer
fila, você tem que estar atento, caso contrário alguém passa na sua frente”! E
foi para seu terceiro ano de cursinho e deu
tudo de si. Apenas restou o SISU. Porém, não
Fale com a redação
tinha pontuação necessária para algum curso
contato@jm1.com.br
de medicina - e no auge do desespero – colo(33)3331-8409
cou para Biomedicina na UEZO, no Rio de
Janeiro, já acertando tudo os últimos detalhes
para sua transferência ida para o Rio: moradia, matrícula. Enfim, quase tudo
certo. Mas, no último minuto, ele lembra sua promessa feita no começo que
jamais iria desistir. Pensou, afinal, porque fazer um curso que eu não quero?!
Porque desistir de meu sonho? Porque largar e desprezar todo o esforço até
aquele momento e toma a decisão de lutar e persistir no sonho, contra a vontade
e opinião de várias pessoas, inclusive parte de sua família, e aí mais um ano de
cursinho... mais um ano perdido? Eram as indagações. A resposta para todas as
perguntas era única e definitiva: “eu quero ser médico e vou ser!
Com as baterias carregadas de estímulos e certo da decisão ele foi para seu
4º ano de cursinho e de pré-vestibular, segundo conta Gustavo o seu esforço foi
descomunal abdicou de tudo que pudesse interferir, foram noites e noites perdidas,
foram festas ignoradas, lágrimas derramadas (tudo isso como resposta de seu corpo
que não aguentava mais). Apostando as últimas fichas resolveu tentar todos os
vestibulares possíveis em vários estados, aspirando aprovação em um deles. Cerca
de dez vestibulares, em vários estados! Após uma maratona de vestibulares, os
resultados começaram a sair. Porém, nada para ele ainda.
“Já em meados de fevereiro, quase todos os resultados haviam sido divulgados (e sem sucesso em nenhum). As minhas esperanças já se tornavam quase
nulas. Afinal, faltava apenas o resultado da UFBA. ”Passar na UFBA?!” “Isso é
apenas utopia para mim!” Mesmo com certo pessimismo, atualizava a página da
UFBA por segundo (quase quebrando o F5), à espera do resultado. Mas, no dia
28 de Fevereiro, aos meus 22 anos, recebi a melhor ligação que poderia receber.
Minha namorada me liga com a voz meio trêmula, e diz: “Amor, parabéns”. Eu,
sem entender e confuso, pergunto: “Parabéns pelo o quê?” Ela, prontamente,
responde: “Amoor, parabéns, VOCÊ PASSOU EM MEDICINA NA UFBA”.
Para ser sincero, eu não sei se foi, eu ou ela quem desligou o telefone após
isso, mas eu não estava raciocinando, estava catatônico, eu não sabia o que estava
acontecendo direito. Eu simplesmente gritava e chorava como nunca na vida!
Sem dúvida alguma, essa foi a melhor notícia em todos os meus 22 anos de
existência! Passei em Medicina na Universidade Federal da Bahia! Na primeira
Faculdade de Medicina do Brasil! Isso não foi apenas a realização de um sonho,
não foi só a amostra de que todo meu esforço valeu a pena, isso foi a comprovação
de que NADA É IMPOSSÍVEL : Aquele aluno mediano (ou abaixo da média),
vindo de Porto Seguro, que já estava em seu 4º ano de cursinho, apostando todas
as suas fichas .....agora , finalmente, será aluno de Medicina da UFBA!
Então, futuros médicos, esse é um resumo da minha trajetória! O meu único
conselho é: NÃO DESISTAM! Não se deixem abalar pela primeira derrota, nem
pela segunda, nem pela terceira, nem quarta. Quando conseguirem, o valor dessa
vitória será muito maior! No final, todo o esforço valerá a pena, e todo o sofrimento passado será apenas um grão de areia comparado a felicidade inexorável
ao ver o seu nome na lista de aprovados! ACREDITEM!” Gustavo Gonçalves
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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
DER libera reinício do asfalto do
trecho entre Santa Margarida e a
BR 116: Será que o Deputado Paulo
Abi-Ackel (PSDB), não consegue com
o governador a liberação do trecho de
apenas 43 km da BR-482, estadualizada
entre Araponga à Fervedouro, que colocaria Carangola mais perto da capital?
Paulo Barbosa
DER libera reinício do asfalto do
trecho entre Santa Margarida e a
BR 116: Cheguei agora de uma viagem
a Carira em Sergipe, e posso dizer
que essas estradas , principalmente
de Minas Grais, são uma verdadeira
ROLETA RUSSA. Milhares de carretas, dominam as estradas e entram
na contra mão e se você quiser que vá
para o acostamento. Se tiver ciclistas ou
pedestres no acostamento, aí só Deus.
é uma loucura. Imagino um motorista
inexperiente enfrentando um negócio

desses? É um monte de loucos na base
no arrebite e a noite o perigo é dobrado.
Diolino Ferreira

cuidar de mim sempre.

Parabéns pela excelente cobertura e
transmissão da realidade dos cafeicultores de nossa região! Gostei de ver os
produtores que não esperaram sentados
e foram para as BRs lutarem por seus
direitos, agora esperamos que o governo
olhe para os cafeicultores e resolva de
uma vez por todas essa peleja de preço.
Maria José de Souza

Agricultores de Manhuaçu: Infelizmente o que se vê são falsos líderes que
se aproveitam das dificuldades que os
pequenos agricultores passam e usam
estas pessoas para fazer o que eles querem e não tem coragem de fazer.
Concordo com João Paulo: os pequenos precisam se organizar em
cooperativas. Quanto aos políticos, são
inescrupulosos e não estão preocupados
com o povo miúdo.

Sobre o incêndio em Santa Maria:
A ruptura com o meu alguém nesta vida
causada pelo desastre com o airbus
sempre me levará, como um iô-iô, ao
impacto da notícia, a certeza da passagem abençoada para outro plano, me
remeterá as fases de negação, barganha,
culpa, aceitação, sem ordem, sem aviso,
mas saudosas. Obrigado meu Deus por

Bombas de gás acabam com manifestação em Realeza: Muito bem o
povo brasileiro estava dormindo, mas
o aumento das passagem de ônibus e
inflação em alta foi o ponto de partida
para as manifestações que terá um resultado positivo nas políticas públicas
e na reforma política que o brasileiro
tanto espera.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Brasil tem quase
13 milhões de analfabetos

Cafeicultores avaliam as
manifestações debate crise do café

O Brasil tem 12,9 milhões de pessoas analfabetas, segundo o
relatório de 2012 da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), organizada pelo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com base em dados de 2011. O número caiu
apenas 1% em três anos
De acordo com a pesquisa, o número de pessoas com mais de
15 anos que não conseguem sequer escrever um bilhete diminui
apenas 1,1% em relação a 2009. A taxa registrada em 2011 foi de
8,6%. Em 2009, essa taxa chegava a 9,7%.
A taxa de analfabetismo em 2011 foi mais alta entre as pessoas
com mais de 25 anos. Do total de pessoas analfabetas, 96,1% estavam nessa faixa etária. Entre as pessoas com mais de 50 anos a
taxa é de 18,6%.
Nordeste tem as piores taxas: A região Nordeste é a que tem
os piores índices, concentrando mais da metade dos analfabetos
do País e registrando índices de analfabetismo de 16,9% entre a
população com mais de 15 anos.
As regiões Sul e Sudeste apresentaram taxas de analfabetismo
de 4,9% e 4,8%, respectivamente. Na região Centro-Oeste, a taxa
foi de 6,3%, enquanto, na região Norte, esse percentual foi de
10,2%. Abaixo os índices de Manhaçu e Lajinha.

Vários prefeitos da
região, sindicatos e lideranças dos cafeicultores se reuniram dia
19 de julho na Câmara
Municipal de Manhuaçu para tratar de assuntos ligados ao preço do
café e debateram outros
assuntos sobre as próximas rodadas de negociações com o governo. Os protestos em Realeza serviram para chamar atenção das autoridades e em Brasília,
na reunião que tivemos as portas se abriram muito mais rápido
devido às mobilizações dos cafeicultores união e fortalecimento
do setor cafeeiro tem se intensificado com o acirramento da crise.
A presença de representantes de todos os
estados brasileiros foi
destaque durante debate por soluções promovido na tarde do
dia 18/7, em Brasília,
pela Comissão Nacional de Café da CNA.
Responsável por mais
de 50% da produção
nacional, Manhuaçu foi bem representada tendo uma ótima representação de Minas Gerais, com participação de dezenas de sindicatos. É do estado também a presidência do Conselho. O presidente da Comissão Estadual de Cafeicultura e diretor da FAEMG,
Breno Mesquita, está à frente do colegiado nacional desde 2006.
A disponibilização dos recursos do Funcafé e as políticas de renda emergenciais para superar a crise foram assuntos centrais da
reunião. “Dentre as alternativas levantadas, mais uma vez houve
absoluto consenso na defesa de que um programa de opções públicas de venda é o único instrumento para a recuperação do setor
neste momento crucial. É nesse sentido que estamos trabalhando
junto ao Governo Federal. E precisamos de agilidade, já que a safra está sendo colhida e o que temos é o pior dos cenários para o
produtor e, consequentemente, para a economia de milhares de
municípios”, diz Flávio Bahia.

MANHUAÇU
RELIGIÃO
1)Católica................... 65,60%
2) Evangélica.............. 29,20%
3)Espírita...................... 1,20%
4)Outras....................... 0,60%
5)Ateu........................... 1,00%
6)NS/NR....................... 2,40%
7) ESCOLARIDADE
1)analfabeto................. 4,00%
2)E.F.Inc..................... 44,40%
3)E.F.Comp................ 13,60%
4)E.M.Inc...................... 7,20%
5)E.M.Comp............... 18,60%
6)Superior incompleto.. 5,80%
7)Superior Completo.... 6,40%

lajinha
RELIGIÃO
1)Católica...................... 54.2%
2) Evangélica................. 34.4%
3)Espírita......................... 0.7%
4)Outras.......................... 3.9%
5)Ateu.............................. 2.3%
6)NS/NR.......................... 4.5%
7) ESCOLARIDADE
1)analfabeto.................... 9.1%
2)E.F.Inc........................ 42.5%
3)E.F.Comp................... 11.7%
4)E.M.Inc......................... 5.5%
5)E.M.Comp.................. 21.4%
6)Superior incompleto..... 2.3%
7)Superior Completo....... 7.5%

FONTE COPPEM

Jogo da solidariedade
SANTANA DO MANHUAÇU - Domingo (21), a partir de 10
horas, um jogo de futebol mobilizou a comunidade de Santana do
Manhuaçu em prol da solidariedade. O que era apenas uma brincadeira acabou se consolidando como uma oportunidade de fazer
o bem. Dois times se enfrentaram no campo da cidade: Amigos do
Vainner Basílio X Amigos do Rafael Rolim. A idéia foi arrecadar
alimentos não-perecíveis. Para participar foi necessário doar um
quilo de alimento que será destinado para famílias de Santa Filomena. A coluna parabeniza a comissão organizadora.

Dezoito partidos buscam
assinaturas de eleitores mineiros

Dezoito partidos estão
recolhendo
assinaturas
dos eleitores em Minas
Gerais para seguir com o
procedimento de criação
e registro. Os partidos já
encaminharam ao Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais (TRE-MG) a
relação de pessoas responsáveis pela apresentação
das listas de assinaturas e
solicitação de certidões de apoiamento perante os cartórios eleitorais do Estado. Atualmente, já existem no Brasil 30 partidos
políticos. Confira.
Os 18 partidos em Minas que estão recolhendo assinaturas
para criação são: PTS – Partido da Transformação Social, PROS
– Partido Republicano da Ordem Nacional, PDN – Partido do
Desenvolvimento Nacional, PC – Partido Cristão, PMB – Partido da Mulher Brasileira, PMB – Partido Militar Brasileiro, PMA
– Partido do Meio Ambiente, PN – Partido Novo, PS – Partido
Social – Em Manhuaçu Roosevelt Póvoa está colhendo assinaturas (Foto Póvoa), PLC – Partido Liberal Cristão, PAI do Brasil –
Partido dos Pensionistas, Aposentados e Idosos do Brasil, PDSP
– Partido Democrático dos Servidores Públicos, PSPC – Partido
da Segurança Pública e Cidadania, PE – Partido dos Estudantes,
PDP – Partido Democrata Progressista, ARENA – Aliança Renovadora Nacional, SOLIDARIEDADE, PLD – Partido Liberal
Democrata

Exigência de alvará
para ligação de água
A exigência de alvará de construção para
que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto
(SAAE) faça a ligação de água em residências e comércios em Manhuaçu motivou um
requerimento assinado pelos quinze vereadores. Durante a reunião de quinta-feira, 18/07,
vários exemplos de famílias que estão passando dificuldade por conta da nova postura da
autarquia foram apresentados.
A vereadora Aponísia dos Reis contou a diVereadora Apo- ficuldade de moradores do distrito de Santo
nísia defendeu Amaro de Minas. “Em algumas casas, onde as
as solicitações famílias usavam água de poço artesiano, agora
de famílias de
resolveram pedir a ligação de água do SAAE.
Santo Amaro de Essas famílias não têm alvará de construção.
Minas
Moram nas casas há muitos anos”, afirmou.
Outro vereador que também questionou foi Juarez Eloi. “Quem
está com o pedido barrado reclama da situação. Muitas das vezes, são famílias carentes e que nem foram
orientadas sobre a necessidade de alvará de
construção, principalmente porque a prefeitura não fiscalizava se as pessoas tinham o
alvará”,disse o vereador.
A medida adotada pelo SAAE é baseada
num decreto de 1987 e é até comum esse tipo
de exigência em outras cidades para as ligações de água e luz. O documento é obrigatório para quem deseja construir no município.
Sem ele não é possível oficializar o endereço
Vereador
Juarez Eloi
do imóvel e nem fazer a ligação da água.

Tentando um solução, o vereador Gilson
César disse em reunião com o Diretor do
SAAE Heron de Souza, dia 21 (segunda-feira): “Propomos um novo decreto com regras
mais atualizadas e também um prazo para que
os moradores regularizem sua situação primeiro”.
Para o presidente da Câmara de Manhuaçu,
Maurício Júnior, o objetivo pode ser para organizar, mas é preciso agir com Justiça. “En- Vereador Giltendo que essa é uma medida prevista neste
son César
decreto, mas desde 1987 isso não era fiscalizado. Não se pode passar a exigir isso de repente
e penalizar a nossa população, principalmente os mais carentes
que constroem com dificuldade a casa própria e nem sabem da
necessidade do alvará. Eu acredito que é possível encontrar uma
solução, dar um prazo e até criar um modelo socialmente mais
justo para os mais carentes”, afirmou.
A Câmara de Manhuaçu encaminhou um ofício à prefeitura pedindo providências para resolver o problema. Sem o documento
não é possível oficializar o endereço do imóvel e nem fazer a ligação da água.

Ferrovia vai ligar Minas à Bahia é
orçada em R$ 10,6 bilhões
O custo de implantação da ferrovia que
ligará Belo Horizonte
a Candeias, na Região
Metropolitana de Salvador (BA), é de R$
10,66 bilhões, segundo
projeto de engenharia apresentado pela
Agência Nacional de
Transportes Terrestres
(ANTT). O trem deve
possibilitar o escoamento de carga pelo Porto de Aratu. Os dois
projetos ferroviários que cortam Minas (soma-se a esse a linha ligando Uruaçu, em Goiás, a Campos, no Rio de Janeiro) terão mais
de R$ 30 bilhões dos R$ 91 bilhões de investimentos previstos na
implantação de 10 mil quilômetros de trilhos. Os interessados na
ferrovia podem encaminhar suas contribuições sobre o projeto até
19 de julho pelo site da agência reguladora ou pelo correio.
Foram estudadas três alternativas de traçado ligando os dois estados. Depois da definição dos percursos foi criada uma matriz na
qual foram dadas notas com pesos diferentes para cada trecho. Na
lista de elementos avaliados estão custo de implantação, prazo de
execução, aspectos ambientais, características técnicas e captação
da demanda. Os melhores resultados de cada subtrecho possibilitaram a elaboração de um quarto segmento.
Ou seja, o quarto trecho é o somatório dos melhores segmentos
dos três primeiros, o que possibilitou a redução do custo em R$
1,34 bilhão devido à diminuição do percurso em 41 quilômetros.
Em Minas a ferrovia deve cortar 27 municípios (Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Prudente de Moraes, Sete Lagoas, Curvelo, Montes Claros, Janaúba, entre outros), e 25 na Bahia. O trecho entre o
Bairro Capitão Eduardo, em BH, e Sete Lagoas deve aproveitar o
traçado existente, o que, além de reduzir custos, diminui consideravelmente o tempo de implantação. A expectativa é de que essa
parte demore 18 meses para implantação, e o restante 44 meses.

Obras do ‘Minha Casa, Minha Vida’
são paralisadas em Manhuaçu

A construção de 288 casas populares do programa do governo
federal ‘Minha Casa, Minha Vida’ estão paralisadas em Manhuaçu. A redação do Jornal das Montanhas ligou para o gerente da
Caixa Econômica Federal de Manhuaçu para nos informar o motivo, ficou de retornar a nossa ligação com a resposta, mas infelizmente não fez. Então, fomos ao local das obras, encontramos
apenas o vigia, também nada pode nos informar, só disse que não
aparece ninguém para trabalhar. Infelizmente centenas de obras
espalhadas por todo o Brasil estão paralizadas e aí fica uma dúvida: depois do gasto exorbitantes com tantas obras, será que tinham
dinheiro para tudo? Irá sobrar dinheiro para IFET e também para o
programa Minha Casa, Minha Vida em Manhuaçu?
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Tri-Objetiva - 56
Celso de Medeiros Costa (*)

“Cada um faz o que quer com seu corpinho cabeludo entre quatro paredes. Nada contra
isso. Não quero que grupo GLTB crie currículo para escola de primeiro grau.”
Deputado Jair Bolsonaro

ALÉM DOS EUA, 29 PAÍSES
OPERARAM RÁDIO NO BRASIL
No bojo do escândalo de bisbilhotagem do governo dos
EUA no Brasil, o DiariodoPoder.com.br descobriu que
corre solta a cessão de rádios a estrangeiros. Desde 2000,
pelo menos 29 países obtiveram autorização para acessar
frequências da rede do país. Segundo a Agência Nacional
das Telecomunicações, estrangeiros podem operar, temporariamente, estações brasileiras, durante visita oficial de
representante ao Brasil.
BRASIL, PAÍS DE TODOS
Obtiveram autorização desde países europeus, como França, Itália, Alemanha, Suíça e Espanha, até países como Irã,
Índia e África do Sul.
DE CABO A RABO
Além dos polos São Paulo e Rio de Janeiro, as capitais
Brasília, Belém Campo Grande e Salvador tiveram redes
liberadas para estrangeiros.
UM INTERESSE SÓ
Já o governo dos EUA preferiu explorar permanentemente, até 2019, 43 rádios em SP, RJ, Brasília e Recife. Pagaram ninharia de R$ 16,7mil

TOMOU DORIL
Investigado no Itamaraty por assédio moral e sexual no
consulado em Sidney (Austrália), o embaixador Américo
Fontenelle está há 15 dias no Brasil, que não visita há mais
de uma década. E não pretende voltar.
FOI ‘SÓ’ O RADAR
Voo Gol 1865 Salvador-Brasília ontem atrasou uma hora
por problemas técnicos. O comandante ‘tranquilizou’ a todos dizendo que o defeito não era no avião, o radar do Cindacta Recife não estava funcionando.
ENTRE AFAGOS
Opositor da candidatura de Eduardo Campos (PSB) à Presidência, o governador socialista Cid Gomes (CE) reforçou
a Dilma: “Espero vê-la inaugurando o Cinturão das Águas
do Ceará em 2015”. A petista sorriu.
HORROR
Foi destaque na imprensa internacional o Mapa da Violência do Centro de Estudos Latino-Americano, mostrando
que o Brasil é o 7º país mais violento do mundo, com 1,2
milhão de assassinatos entre 1980 e 2011.
EM BUSCA…

PAGODE RUSSO

Articulada com o vice Michel Temer, a
bancada do PMDB na Câmara vai elaborar um pacote de propostas para o governo Dilma, que deverá ser discutido em
reuniões marcadas para os dias 9, 10 e
11 de agosto.

O governo da Rússia seguiu o exemplo dos EUA e explora
desde 16 de maio de 2007 uma frequência no Brasil. O
valor da outorga: R$ 200.
LULA QUER DISTÂNCIA DO
PAPA “DOS POBRES” NO RIO
O ex-presidente Lula não foi
convidado, nem aceitaria, um
encontro com o Papa Francisco, que chega na segunda
(22) ao Rio, na primeira visita de seu pontificado – o primeiro de um sul-americano.
O Instituto Lula diz que “agora ele é ex-presidente” e não
vê razão para encontrar-se com o novo Papa, que comunga
com ele a pauta de “opção pelos pobres”. O criador do
Bolsa Família pretende ficar em São Paulo e ainda não
sabe se vai emitir uma nota saudando Francisco.
MÁ COMPANHIA
Lula visitou as obras do Maracanã em fevereiro, para prestigiar o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), agora
em total desgraça.
OREMOS
O papa argentino deverá saudar
Lula, que visitou seu antecessor
Bento 16 duas vezes e dele recebeu
orações no auge da luta contra o
câncer.
ECONOMIA
A PF esclarece que custou R$172 mil e não quase R$7
milhões a mudança de dois adidos removidos de Londres
(Reino Unido) ao Brasil.
PIOR A EMENDA…
O governo cocaleiro da Bolívia deixou escapar na imprensa como precisa da CIA (serviço secreto americano): o
avião da FAB deveria ter faixa “VIP” na fuselagem, para
não ser revistado com cães farejadores.

… DE RESPOSTAS
Para balizar as propostas, o ministro Moreira Franco (Aviação Civil) e o presidente da Fundação Ulisses Guimarães,
Eliseu Padilha, deverão organizar um seminário com o ex-ministro e economista Delfim Neto.
PEGOU MAL
O governador Sérgio Cabral (PMDB) comprou briga com
sua própria polícia e com os órgãos de Segurança do governo federal, após acusar “vândalos internacionais” pela
depredação em bairros nobres do Rio.
PENSANDO BEM…
… Dilma não irá à missa inaugural do Papa porque mascarados não podem entrar.

Poder sem Pudor

LIÇÃO DE ESPECIALISTA

O advogado e
ex-deputado Genival
Tourinho
acompanhou
o
conterrâneo Darcy
Ribeiro num jantar com Santiago
Dantas, em Paris,
em 1977. O sommelier, com uma
enorme placa de
ouro no pescoço,
sugeriu o vinho que considerava ideal para acompanhar o pedido, mas Santiago discordou da safra e travou com o especialista do restaurante uma discussão sobre a superioridade das uvas
plantadas às margens esquerda ou direita do rio.
- Caipiras de Montes Claros – recorda Tourinho – testemunhamos, eu e Darcy, o sommelier francês se render aos argumentos
de Santiago Dantas.

1º, 90, 100, 120 e 1000...
1- Primeiro não só na antiguidade.
2- Certeiro não só na eternidade.
3- Maneiro não só na intimidade.

1 - Contextualizando – §
Salmo 90, no original hebraico (“89”, na tradução grega),
foi o 1º a ser escrito. §Moisés, nascido aos 6 de março
do ano 1543 ou 1542, antes
da era cristã, autor humano
dos 5 1ºs Livros da Bíblia,
em 9 de agosto do ano 1461 daquela era, recebera a revelação divina de que sua geração – inclusive, ele – não
entraria na Terra Prometida, exceto Calebe e Josué, este
então seu auxiliar. Em outubro do ano supracitado, os
hebreus foram derrotados em Hormá, e arrependeram-se, mas, tardiamente. Nesse contexto – especificamente, nesse outubro (de 1461) –, Moisés escreveu esse 1º
salmo – Salmo 90! –, nota 100!!!. § O tema geral dele é
a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, sendo que aquela é mais do que se pensa, e esta, de “certa
forma” – e, de “Forma Certa”, sobretudo –, menos que
se diz, como veremos, embaixo.
2 - Comentando – § Diferentes divisões em parágrafos e pontos desse Salmo
aparecem, respectivamente,
em traduções e comentários. § Dividimo-los, assim:
1- (versículos 1 ao 4) – Razão Fundamental: Há várias
doutrinas sobre Deus, a principal a eternidade. Um comentarista, que não citaremos,
agora, mas, no próximo escrito, afirma que, aqui, trata-se é “a eternidade [...] não só à essência de Deus, mas
também a sua providência, por meio da qual ele governa
o mundo”. Ou seja, a “natureza” de Deus é algo que é
bom até para nós, ao ponto da Bíblia de Estudos, que o
literato William Shekespeare usava, ter um artigo sobre
eternidade, auto-sustentabilidade e necessidade (!) de
Deus!!!... 2- (vers. 5 ao 12) – Questão Central: Trata-se
da inferioridade e limitação humanos. O comentarista
retro mencionado, tratando de algo, nos versículos 5 e
11, respectivamente, assevera: “[...] Esta doutrina requer
meditação contínua”; “doutrina genuína e proveitosa”.
Um dos itens da questão central é a idade- limite da vida
humana – 70 ou 80 anos? –. (Não leia, só, imediatamente!... Mediatamente, explicaremos!!!...). Importante,
aqui, é entender que a vida humana é passageira... 3- (v.
13 ao 17) – Solução Final: Moisés ora para Deus voltar-Se para Seus servos, levando a – como diz o comentarista que ainda revelaremos! –“resultados prósperos
todas as ações e empreendimentos de seu povo”!!! – §
Isso é só um resumo.
3 - Completando – § A eternidade de
Deus é “de eternidade a eternidade” (v. 1),
ou, como temos dito, antes/através/após o
tempo, ou, anterior-interior-ulterior... § E
a data-limite da idade do homem de 70 ou
80 anos (v. 10) é pros israelitas naquele
momento, pois uma revelação de Deus do
ano 2553 a 2439 da era em tela, e que Moisés registrara,
é que o limite ideal é 120 anos (Gn 6.3) – podendo ser
menos, ou, mais! (...) –, e, esse autor humano, mesmo,
viveria 120!! – sem problemas de vista, e forte!!! – (Dt
34.7)... Só há, mais ou menos, 40 anos é que a Ciência
descobriu que o ser humano tem estrutura para a média de vida de 120 anos. Mais u´a vez a Bíblia antecipou descobertas científicas! Continuemos com a Bíblia.
Mais que po r isso!!!... Avante! Amém!! Até!!!
1- Contexto histórico aludido.
2- Milênio num dia embutido.
3- Viver mais pode ser inserido.
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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PMMG – Formatura de alunos do
PROER em Manhuaçu

Na noite do dia 12 de
Julho, foi realizada em
Manhuaçu, a formatura
dos 350 alunos do 5º ano
do Programa Educacional
de Resistência às drogas
(PROERD). O evento é
uma iniciativa da Polícia
Militar e aconteceu no Salão de Festas do Colégio
Tiradentes.
De acordo com os Cabos
Adriano e Edmar, instrutores do PROERD: “O programa tem como objetivo
principal a conscientização
das crianças e dos adolescentes do ensino fundamental sobre os prejuízos que
as drogas causam em suas
vidas nas famílias.”
Participaram da solenidade alunos do Colégio Tiradentes, E.E. Antônio Welerson, E.E. João Xavier da
Costa, E.E. Maria de Lucca
Pinto Coelho, E.E. Renato

Gusman, E.E. Salime Nacif
e E.E. São Vicente de Paulo.
Os professores realizaram
a entrega dos certificados
de participação do curso a
cada um de seus alunos que
também declamaram o juramento e entoaram as canções do PPROERD.
Houve a premiação das
redações em que os alunos
descreveram sobre o que
aprenderam com os instrutores durante os ensinamentos do Programa, sendo que
os discentes agraciados foram premiados com troféus
entregues pelos Diretores,
Professores e pela 3º Sgt
Dalva, representante do Comando do 11º BPM na solenidade.
Os alunos destaques foram: Júlia de Oliveira Silva do Colégio Tiradentes, a
aluna Kailaine Ferreira Pereira da E.E Antônio Weler-

CANTINHO DE FÉ
por

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

Coisas difíceis para
uma atriz entender

Houve a premiação das redações em que os alunos descreveram sobre o que aprenderam com os instrutores durante os
ensinamentos do Programa

son, o aluno Ademir Cleto
Lino Neto da E.E João Xavier da Costa, a aluna Laise Delfino da E.E Maria de
Lucca Pinto Coelho, a aluna
Bruna Silvério da E.E Renato Gusman, a aluna Lorraine
Ferreira de Castro da E.E
Salime Nacif e a aluna Lau-

riane Lopes Rodrigues da
E.E São Vicente de Paulo.
O Evento foi abrilhantado
pela Banda de Música do
11º BPM, além da presença
dos pais dos alunos, representantes de diversas entidades e autoridades da cidade
de Manhuaçu.

O evento é uma iniciativa da Polícia Militar e aconteceu no Salão de Festas do Colégio Tiradentes

Uma atriz famosa escreve uma coluna em Veja Rio, alternando com outros escritores. No dia 17 de junho, ela escreveu um artigo intitulado Macumba em que lamenta o sumiço
dos despachos nas esquinas do seu bairro chique. Por que
sumiram? Eis a explicação que arrisca: “Acredito que a razão
do sumiço seja o avanço evangélico nas comunidades carentes. O monoteísmo radical dos brancos do norte condena o
politeísmo africano. O culto trazido pelos navios negreiros
foi confundido com a personificação do mal. (…). A África,
dada ao sincretismo, desconhece o maniqueísmo. As forças
naturais manifestadas em seus deuses agem para além do
bem e do mal e se reconhecem até nos ídolos alheios. O mesmo não acontece com a religião fundada pelos europeus do
século XV, inconformados com a corrupção do catolicismo
da Idade Média”.
É lamentável que alguém lamente o fim de uma prática que
sujava as ruas e atraía cães e urubus. Isso para não falar do
perigo que representava, como certa vez ocorreu na Floresta
da Tijuca: uma vela acesa ao lado de uma oferenda tombou e
fez o maior fogaréu, assustando os vizinhos.
Se foi mesmo por causa do “avanço evangélico” (tomara
que sim!), então temos aí mais um motivo para prosseguir na
pregação do evangelho que liberta o homem das forças do
inferno (Mc 5.15).
O cristianismo não é “religião fundada pelos europeus do
século XV”. E o “monoteísmo radical” não vem dos “brancos do norte”. Todos sabem que o início da igreja se deu na
Palestina, que não fica na Europa, e nem foi no século XV,
mas no século I.
O que a autora chama de “forças naturais”, a Bíblia chama
de demônio. Não havia nada de natural no homem-fera que
Jesus encontrou em Gadara (Mc 5.3-5). Por quê? Porque “...
tinham entrado nele muitos demônios” (Lc 8.30).
Além de libertação, a obra de Cristo produz limpeza tanto
na vida do indivíduo quanto na da sociedade; inclusive nas
ruas da cidade!

Posse venerável da Maçonaria Tríplice Aliança: Waldir Fanton

A cerimônia de posse do novo venerável da
Maçonaria Tríplice Aliança, WALDIR FANTON, aconteceu na noite de sábado dia 22 de
junho na sua sede no município de Manhuaçu e
contou com a presença dos componentes e suas
respectivas esposas, padrinhos, familiares, convidados e autoridades.
Em uma sessão tranquila e bem conduzida
pela Comissão Instaladora, os presentes se reuniram para homenagear o Venerável eleito que
recebeu os convidados ao lado de sua esposa
Maria das Graças.
O ex-venerável, José Gouveia Teixeira Júnior
e sua esposa Adriana Alves Rocha Gouveia também foram homenageados na transição do cargo.
Parabéns ao novo Venerável eleito!

5

O verenável Waldir Fanton junto com sua
esposa Maria das Graças e família

Venerável e convidados
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Vereadores rejeitam Projeto que prevê abono
de R$ 15,00 para servidores do Magistério

A Câmara Municipal de
Manhuaçu realizou mais
uma sessão legislativa noturna, com início às 18h, na
quinta-feira, 18. Com a presença de cidadãos e membros do Secretariado Municipal, a reunião envolveu a
votação de Projetos de Lei,
Resolução e Requerimentos, além de Indicações dos
Parlamentares. Em debate
no plenário, a situação do
horário de trabalho dos servidores da Educação. Os
vereadores estão atentos às
necessidades dos servidores.
Abono: O Projeto de Lei
nº 050/2013, que dispõe sobre a concessão de abono
para todos os profissionais
do magistério do Executivo
Municipal foi rejeitado, durante a votação no plenário
por todos os vereadores.
Este posicionamento dos
membros da Casa Legislativa se deu em conformidade
com a decisão dos servidores da Educação que, durante assembleia da UNSP,
realizada na última sexta-feira, 12, manifestaram a
não-aceitação deste valor.
Na ocasião, o Presidente Maurício Júnior e mais
onze vereadores estiveram
presentes.

Os servidores reclamam
da defasagem salarial e reivindicam que o município
cumpra o que estabelece o
Piso Nacional para a Educação. Entre os motivos
que levaram a maioria dos
servidores a rejeitar a proposta de abono a ser pago
a partir de Janeiro de 2014,
expressa no Projeto de Lei
enviado pelo Executivo
Municipal, evidenciam-se
o fato de que abono não
incide no cálculo previdenciário para aposentadoria e
licença-maternidade, como
acontece quando há um reajuste; outro ponto é que o
valor proposto de R$ 15,00
é considerado irrisório pelos servidores. Além disto,
de acordo com a Assessoria
Jurídica da UNSP, o mesmo
deveria ser de R$ 19,00 e
retroativo a Janeiro deste
ano.
Sobre a votação, o Presidente Maurício Júnior
afirmou que “os vereadores
levaram em consideração o
posicionamento dos servidores da Educação, em assembleia recente realizada
pela UNSP. [...] Em Março,
o Prefeito enviou Projeto de
Lei que descumpria Lei Federal que estabelece o Piso
Nacional para os servido-

Mesa Diretora da sessão legislativa.

Em atenção aos servidores públicos, todos os vereadores
votaram pela rejeição do Projeto de Lei do Executivo relacionado ao abono salarial de R$ 15,00.

res da Educação. A seguir,
houve Emenda, o Prefeito
vetou o documento e travou
o pagamento de todos os
servidores. O Veto foi acolhido, sendo que o Prefeito
comprometeu-se a enviar
imediatamente um novo Projeto de Lei dando cumprimento à Lei Federal. Então,
passaram-se quatro meses
aproximadamente e, agora, o
Prefeito encaminhou Projeto

de Lei concedendo abono.
Abono não é salário, é gratificação e a qualquer tempo
pode ser cortada. Enfim, o
abono não cumpre Lei Federal e não respeita os direitos
dos servidores”.
CAIC e Minha Casa,
Minha Vida: Os Vereadores
Paulo César Altino e João
Gonçalves Linhares Júnior
(Inspetor Linhares) cobraram informações sobre a pa-

ralisação das obras do Programa do Governo Federal,
Minha Casa, Minha Vida.
Em Manhuaçu, o programa
habitacional tem previsão
de atender inicialmente 244
famílias, que possuem renda de zero a três salários mínimos, com a construção de
apartamentos populares. As
obras foram iniciadas na região conhecida como Clube
do Sol (próximo à BR-262,
sentido Reduto), há alguns
meses.
Outra preocupação foi
quanto à situação precária
das instalações do CAIC, no
que diz respeito à segurança
das crianças e profissionais
que ali atuam. Mais uma
vez, Linhares e Paulo Altino
lembraram os riscos de choque elétrico, ferimentos em
decorrência de ferrugem da
estrutura, sujeira decorrente
do excesso de pombos no
ambiente da quadra, etc.
Palavra do Presidente:
A Câmara está realizando reuniões noturnas em
caráter experimental (a 2ª
sessão ordinária de cada
mês). “Esperamos contar
com a participação massiva
do povo no plenário, porque os rumos do município
passam pela Câmara. [...]
Houve a demanda de mi-

nha parte e de vários colegas vereadores para que realizássemos esta reunião no
período noturno para que o
povo efetivamente tivesse a
oportunidade de participar.
Nesta primeira reunião, lamentavelmente, não houve
uma participação numerosa
de cidadãos acompanhando
nossos trabalhos. A segunda sessão ordinária do mês
de Agosto também acontecerá às 18h. Mais uma vez,
divulgaremos amplamente
este novo horário, contando
com a participação popular.
É importante ressaltarmos
que a realização de sessões às 18h, está se dando
em caráter experimental.
Se não houver um acompanhamento de cidadãos
neste novo horário, não se
justificará realizarmos reuniões à noite. Sabemos que
a Casa Legislativa tem um
horário de funcionamento
e, assim, torna-se necessário todo um arranjo legal e
de estrutura operacional da
Câmara para esta finalidade. Reforço então o convite
à população, para que venham participar das reuniões”, mencionou Maurício
Júnior.
(Assessoria de
Comunicação)

Projetos, Requerimentos, Moções e Indicações aprovadas na sessão legislativa de 18 de Julho de 2013:
Projetos aprovados
Três Projetos de Lei, de autoria da Vereadora
Aponísia dos Reis, foram aprovados, por unanimidade. Foram eles:
*Nº 048/2013 - dispõe sobre denominação
de Viela dos Vieira Neves, *Nº 052/2013 - dispõe sobre denominação de Viela dos Rocha e
Nº 053/2013 – que dispõe sobre denominação
de Viela dos Alves. Os logradouros a que se referem os Projetos estão situados no Distrito de
Santo Amaro de Minas.
Pedido de Vistas
O Projeto de Lei nº 054/2013 que “altera os
dispositivos da Lei nº 3.293, de 141 de junho de
2013 e contém outras providências”, de autoria
do Vereador Rogério Filgueiras Gomes, teve
Pedido de Vista por parte do Vereador Fernando
Gonçalves Lacerda.
Anfiteatro
De autoria da Mesa Diretora, o Projeto de Resolução nº 017/2013 que “dispõe sobre o regulamento da utilização e cessão do anfiteatro da
Câmara Municipal de Manhuaçu - MG, e contém
outras providências” foi aprovado por todos os
vereadores.
Requerimentos
Dois Requerimentos foram apresentados nesta sessão legislativa. Um deles (nº 39/2013), de
autoria do Vereador João Gonçalves Linhares

Júnior, requer informações sobre a paralisação
das obras do Projeto Habitacional “Minha Casa,
Minha Vida”, no Clube do Sol.
O outro Requerimento (nº 40/2013), de autoria
do Vereador Fernando Lacerda, reivindica informações sobre o andamento do processo de desapropriação de terreno no B. São Vicente, destinado à
construção da sede própria do posto de saúde.
Moções
Jânio Garcia Mendes: *Moção de Pesar nº
050/2013 - Pelo falecimento da Senhora Altair
de Jesus Arcanjo;
Anízio Gonçalves de Souza: *Moção de Pesar
nº 051/2013 - Pelo falecimento da Sra. Jary Lemos Prata.
INDICAÇÕES
Gilson César da Costa
*nº 324/2013 - Solicita a disponibilização e
manutenção de uma retro escavadeira e um caminhão caçamba no distrito de Vilanova;
*nº 325/2013 - Reivindica o pagamento de insalubridade para os servidores que trabalham no
arquivo do Paço Municipal.
Eli de Abreu Gomes
*nº 327/2013 - Indica iluminação pública na R.
Beira Mata (2ª escadaria), no B. Santana;
*nº 328/2013 - Solicita iluminação pública e
abertura de rua na Travessa Sabará, entre as
Vielas 21 de Abril e Sabará, no B. Bom Jardim;

*nº 339/2013 - Solicita a religação da iluminação pública na Rua Dário Grossi, em frente ao
almoxarifado municipal, no B. São Vicente.
João Gonçalves Linhares Júnior
*nº 329/2013 - Solicita a construção de muro
de arrimo na R. José Leandro da Silva, próximo
ao nº 27, no B. São Vicente;
*nº 330/2013 - Indica a colocação de quebra-molas na R. Bela Vista, em frente ao nº 88, B.
Nossa Senhora Aparecida.
Aponísia dos Reis
*nº 331/2013 - Indica a colocação de luminárias
na Rua Projetada, que se inicia na Rua dos Rosa,
próximo a ponte, em Santo Amaro de Minas;
*n° 332/2013 - Indica a construção de rede
pluvial na Rua Projetada, que se inicia na Rua
dos Rosa próximo ao nº 74, em Santo Amaro de
Minas;
*n° 333/2013 - Solicita o calçamento da Rua
Projetada, que se inicia na Rua dos Rosa, próximo ao nº 74, em Santo Amaro de Minas.
Anízio Gonçalves de Souza
*nº 334/2013 - Reivindica operação tapa-buraco na R. José Bertolace de Barros, no B. Santa
Terezinha;
*nº 335/2013 - Indica iluminação pública na R.
Frederico Dolabela (beco aos fundos), no Centro.
*nº 336/2013 - Solicita a construção de rede
pluvial entre a Praça Coronel João Pacheco e o
final da Rua Júlio Bueno, ao lado da ponte.

Rogério Filgueiras Gomes
*nº 337/2013 - Indica a construção de posto de
saúde no B. São Vicente;
*nº 345/2013 - Reivindica operação tapa-buraco na Rua Silas Pacheco, que interliga os
Bairros Pinheiro e Colina;
*nº 346/2013 - Indica operação tapa-buraco na
Av. Letícia Vargas, no B. Pinheiro.
Jânio Garcia Mendes
*nº 341/2013 - Indica que o prefeito entre em entendimento com o DNIT para que sejam construídos dois
quebra-molas na BR 116. Cada um distante 100 metros
do radar, em sentidos opostos da rodovia, no distrito de
Realeza;
*nº 342/2013 - Solicita que o prefeito entre em entendimento com o DNIT para que sejam construídos dois
quebra-molas na BR 262. Um deles, próximo ao posto
Itaúna e, o outro, próximo a agência dos Correios, em
Realeza.
*nº 343/2013 - Indica que o prefeito entre em entendimento com a Secretaria de Obras para que seja construído um quebra-molas na Rua Esmeralda, próximo a
casa do Sr. Jorge Grégio Magalhães, em Realeza.
Francisco Coelho de Oliveira
*nº 344/2013 - Solicita pintura na quadra poliesportiva do distrito de Dom Corrêa;
Maurício de Oliveira Júnior
*nº 347/2013 - Solicita iluminação pública na
Rua Papa João Paulo II.
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Cafeicultores da região reúnem-se com representantes
do Ministério da Agricultura em Brasília
Na oportunidade, foram apresentadas as pautas discutidas durante as manifestações em Realeza

BRASILIA - Integrantes
de entidades de classe do setor cafeeiro da região Leste
do Estado de Minas Gerais
estiveram reunidos na terça-feira (16) em Brasília com
a equipe responsável pela
política cafeeira do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa). O
encontro, agendado com o
ministério em tempo recorde, após as manifestações
realizadas no entroncamento das rodovias BR-262 e
BR-116, no distrito de Realeza, serviu para que os
sindicalistas apresentassem
uma carta contendo a pauta
de reivindicações discutidas
durante os protestos.
O grupo, formado por diretores da Câmara dos Municípios do Café das Matas
e Leste de Minas, entre eles,
o presidente do Sindicato
dos Produtores Rurais de
Manhuaçu, Lino da Costa e
Silva e o presidente da Associação Agrícola Familiar
do Leste de Minas Gerais,
Admar Soares, foram recebidos por João Alberto
Paixão Lages, secretário de

Produção e Agroenergia do
MAPA, em uma audiência
com previsão inicial de durar 60 minutos, mas que se
estendeu por quatro horas.
Um dos pontos abordados
na reunião foi para destacar
que em nenhum momento da
história, Governo e produtores de café da região sentaram
para discutir os problemas locais. Toda política empregada
para o setor levou como base,
as reivindicações de produtores de outras regiões do Estado e do país. A região das Matas de Minas, por possuir um
relevo muito acidentado necessita de maior mão de obra
para o cultivo do café e, de
acordo com as lideranças do
setor, isso provoca um custo
maior da produção cafeeira
que em outras regiões do Estado. Deste modo, segundo os
diretores, as políticas empregadas pelo Governo Federal
são insuficientes para atender
regiões com as mesmas características apresentadas no
Leste de Minas Gerais.
“Naquele momento da
participação de todos os diretores da comissão, foi per-

Após quatro horas de audência foto oficial dos diretores da Câmara
com a equipe do Ministro da Agricultura

cebido que a própria equipe
do Ministério da Agricultura
estava precisando de representantes da região das Matas de Minas para passarem
os problemas que enfrentamos aqui. Porque segundo
eles próprios, todas as decisões tomadas para o setor
cafeeiro nas quatro reuniões
que aconteceram neste ano
de 2013, não houve a presença de setores de nossa região.
E as decisões que foram tomadas lá para a política do

O esforço é recompensador

Esta semana recebi uma notícia que muito me alegrou. Vitor
Hugo Oliveira Mendes foi aprovado no vestibular para medicina e está matriculado UFMT
(Universidade Federal Mato
Grosso). É muito gratificante
saber que um amigo lutou por
algo e graças a Deus e ao seu
empenho e dedicação conseguiu
a vitória.
Na realidade o Brasil é um
país muito jovem, fomos descobertos a pouco mais de 500 anos
e estamos muito atrás de outros
países onde a criança aprende a
falar no mínimo dois idiomas e
as escolas preparam todos igualmente e não há uma disputa de
vagas para entrar na faculdade.
A educação nunca foi uma prioridade dos Governos do Brasil,
infelizmente temos ainda quase
13 milhões de analfabetos em
nosso país.
A região Nordeste é a que tem
os piores índices, concentrando
mais da metade dos analfabetos
do País e registrando índices de
analfabetismo de 16,9% entre a
população com mais de 15 anos.
As regiões Sul e Sudeste apresentaram taxas de analfabetismo
de 4,9% e 4,8%, respectivamente. Na região Centro-Oeste, a
taxa foi de 6,3%, enquanto, na
região Norte, esse percentual foi
de 10,2%. “Relatório de 2012
da Pnad (Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios),
organizada pelo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística”. Os avanços da
educação no Rio Grande do
Sul, Leonel Brizola como prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul em

Vitor Hugo Oliveira Mendes

1958 e na volta do exílio em
1982, governador do Rio de Janeiro por duas vezes. Podemos
comparar com os atuais governantes. Ouvi uma vez Leonel
Brizola dizer que construiu no
Rio Grande do Sul, com muita
ingenuidade política e boa dose
de romantismo, em quatro anos
de governo, 5.902 escolas primárias, 278 escolas técnicas e
131 ginásios, colégios e escolas
normais, perfazendo um total
de 6.302 estabelecimentos de
ensino, abrindo 688.209 novas
matriculas e admitindo 42.153
novos professores. Vejam bem:
De 1958 a 1962, portanto há
55 anos. Segundo Brizola isso
gerou uma vontade imensa nos
alunos que terminavam o primário, ou o ginásio somando
em todo o estado uma cobrança
para mais escolas, e assim os
governadores que sucederam
tiveram de dar continuidade,
e hoje o Sul é o estado com o
menor índice de analfabetismo.
Estamos dizendo isso para termos uma ideia do quanto é difí-

cil para quem estuda nas escolas
públicas que sonham um dia
chegar a universidade, principalmente nos cursos de Direito,
Engenharia e Medicina que são
muito disputados. É muito difícil, mais não impossível, basta
força de vontade e dedicação,
hoje trazemos duas histórias brilhantes de alunos que conseguiram ser aprovados no curso mais
disputado no Brasil, o curso de
Medicina (Veja Editorial página
2). O nosso amigo e colaborador
Vitor Hugo Oliveira Mendes,
depois de passar no vestibular
para engenharia e estudar por
quase dois anos, resolveu parar
e recomeçar. Agora seu alvo é
a MEDICINA...arregaçou as
mangas, enfrentou muitos obstáculos, gastou seu tempo estudando e se preparando para
fazer vestibular, e como a tarefa
não é fácil, principalmente “medicina” onde as vagas parecem
ser escolhidas bem cedo pelos
alunos de classe média alta, que
são matriculados nas melhores
escolas e cursinhos, fazendo o
curso de medicina um dos mais
difíceis e concorridos do país,
ainda mais em uma instituição
Federal.
Vitor Hugo foi aprovado nos
vestibulares de medicina de Petrópolis; Odontologia da UFJF;
aprovado com conceito “A” na
primeira etapa do vestibular de
medicina da UERJ; aprovado
e matriculado no vestibular de
medicina da UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso).
Registro o nosso contentamento, parabenizando e
desejando-lhe muitas felicidades! Devair e Silvia.

café não é justa para a nossa
região, devido à diferença da
mão-de-obra”, informou Admar Soares.
A reunião foi acompanhada durante o seu início por
representantes do setor cafeeiro no Congresso Nacional, que se prontificaram em
demonstrar o seu apoio aos
problemas enfrentados pelos
cafeicultores, anunciando o
resultado de suas ações ao
longo dos últimos meses,
para amenizar estes proble-

Diretores da Câmara dos Municípios do
Café das Matas e Leste de Minas

mas.
“Gostaria de destacar que
no início da reunião, o deputado federal João Magalhães
se fez presente e nos passou
a informação de que uma das
pautas que reivindicamos
que é a prorrogação das dívidas do setor, já está sendo
estudada e com boas chances
de se tornarem realidade em
um espaço curto de tempo.
Outra notícia passada pelo
deputado é que o Governo
está estudando a possibilida-

de de reter em torno de três
milhões de sacas de café do
mercado, como forma de
forçar o reajuste de preço”,
comentou Lino da Costa e
Silva.
De acordo com os diretores
da Câmara dos Municípios
do Café das Matas e Leste de
Minas, uma reunião deverá
acontecer na tarde de hoje em
Manhuaçu para apresentar
um balanço da reunião acontecida em Brasília.
Diário de Manhuaçu

Natação, Manhuaçu vai aos
poucos se projetando

Walquíria Andrade Correa que tem participado de competições em nossa região e fez muito
bem seu papel conquistando medalhas de prata nas modalidades livre e peito na faixa etária
14/15 anos na cidade de Governador Valadares na COPA SESI DE NATAÇÃO e em Manhuaçu

U

m esporte que aos poucos vai se projetando
em nossa cidade é a
natação, exemplo é a jovem
de 14 anos Walquíria Andrade Correa, que tem participado de competições em nossa
região e fez muito bem seu
papel conquistando medalhas
de prata nas modalidades livre
e peito na faixa etária 14/15
anos na cidade de Governador

Valadares na COPA SESI DE
NATAÇÃO e em Manhuaçu conquistou a medalha de
ouro nado livre 52 metros em
promoção da Academia Geração Saúde realizada em 06
de julho. Walquíria diz que
a natação ainda não é muito
valorizada em nossa cidade e
que se houvesse investimento nesse esporte certamente
o potencial dos nadadores de

Manhuaçu seria destaque nas
competições locais e regionais, atualmente ela conta com
o apoio do Professor Wagner
Vargas através da Academia
Geração Saúde. Ela faz prática
deste esporte desde dez anos
de idade e foi pela natação que
ela teve êxito em uma cirurgia
de adenóide, pois isto facilitou
o procedimento cirúrgico, é o
esporte ajudando a ciência.
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POLÍCIA
POLÍCIA
Exclusivo: todos os réus condenados em caso Good Times

Condenado a 4 anos e 5 meses por associação ao tráfico

O

juiz da 1ª Vara Criminal do Fórum Desembargador Faria e Sousa Júlio Ferreira de Andrade
anunciou por volta das cinco
horas da tarde de quarta-feira
(17/07), a sentença dos onze
réus acusados de participar
de um esquema de tráfico de
drogas, que ficou conhecido
como “Caso Good Times”.
Todos os réus foram condenados. A reportagem do Super Canal obteve com exclusividade as informações da
condenação de cada um dos
acusados. A sentença dada
pelo juiz tem um total de 105
páginas.
Wanderson Sales Gomes,
o “Sansinho”, foi condenado a 12 anos e 3 meses;
Welington Sales Gomes a
13 anos e 6 meses; Thiago
Alessandro Rosa a 11 anos
e 7 meses; Geraldo Vinícius
Dutra a 10 anos; Samuel
Alves Rezende a 10 anos;
Diego Vinícius dos Santos
Grilo (foragido) a 10 anos;
Davidson José de Oliveira a
11 e 7 meses; e Altair Simões Pinheiro Soares (foragido) a 11 e 7 meses. Todos
esses citados acima foram
condenados em regime fe-

Condenado a 11 anos e 7
meses por tráfico de drogas e
associação ao tráfico de drogas

Condenado a 10 anos por tráfico de drogas e associação
ao tráfico de drogas

Condenado a 12 anos e 3
meses por tráfico de drogas e
associação ao tráfico de drogas

Condenado a 13 anos e 6
meses por tráfico de drogas e
associação ao tráfico de drogas

chado pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao
tráfico de drogas.
Já os réus Mariusa Ferreira Sales Gomes e Alair Sales
Gomes Júnior foram condenados em regime fechado
a 4 anos e 5 meses apenas
pelo crime de associação ao
tráfico. Em relação à Maristela Eliza de Freitas Miranda, ela foi condenada em regime semiaberto a 3 anos e
10 meses. Devido a pena ser
menor do que 4 anos, Maristela também ganhou o direito de recorrer em liberdade.
Em relação aos foragidos Diego Vinícius e Altair
Simões, eles já tiveram a

prisão preventiva decretada pela justiça e podem ser
presos a qualquer momento.
André Gustavo, advogado
de defesa de Wanderson,
Welington e Samuel, diz
que vai recorrer em segunda
instância.
Foram duas audiências de
instrução e julgamento até a
condenação dos réus. A primeira aconteceu em sete de
maio deste ano. E a segunda, uma semana depois, no
dia 14. No decorrer dessas
audiências, foram ouvidas
todas as testemunhas de
acusação e defesa, cerca de
30 pessoas, um informante,
e todos os réus do processo.

Lotérica é assaltada
novamente em Luisburgo

Na manhã do dia 16 de
julho, por volta das 07h30,
com o mesmo modo de agir
do assalto de Janeiro, dois
homens armados utilizando
uma “moto de trilha” assaltaram a Casa Lotérica de
Luisburgo.
Segundo a Polícia Militar, os homens chegaram armados com uma pistola PT
.380 e anunciaram o assalto.
Após pegar o dinheiro, cerca
de três mil reais, a dupla fugiu pela estrada rural que dá
acesso ao Córrego Fortaleza.
Imagens das câmeras de
segurança estão sendo utilizadas para tentar uma idenficação. Há suspeita que possam ser elementos da região
de Orizânia ou Divino, que
fazem divisa com Luisburgo.

Na semana passada, com
o mesmo modo de agir e
características físicas semelhantes, dois homens assaltaram a casa lotérica de São
João do Manhuaçu.
As duas lotéricas já foram

alvo de bandidos neste ano.
Equipes da Polícia Militar
trabalham em rastreamento
de informações sobre os assaltantes.
Com informações de
Carlos Henrique

Condenada a 3 anos e 10 meses por associação ao tráfico

Operação que desencadeou a prisão do réus: Os
réus foram denunciados à
justiça, após a “Operação
Good Times”, desencadeada
pela Polícia Civil, em dezembro do ano passado. Foram
seis meses de investigação.
Na época, os policiais civis
apreenderam mais de 4 quilos de crack, grande quantidade de cocaína e quase R$
23 mil em dinheiro. Também
na época, o bar Good Times,
nome dado para a operação,
foi fechado.
Segundo a polícia, o local
era utilizado para comercializar a droga, que inclu-

Condenada a 4 anos e 5 meses por associação ao tráfico

Condenado a 11 anos e 7
meses por tráfico de drogas e
associação ao tráfico de drogas

Os foragidos Altair e Diego foram condenados respectivamente a 11 anos e 7 meses, e 10 anos. Os dois por tráfico de
drogas e associação ao tráfico de drogas

sive, podia ser comprada
com cartão de crédito. Na
operação, quatro veículos
também foram apreendidos.
Uma das provas que apontam a participação dos réus

no esquema de tráfico de
entorpecentes, foram as escutas telefônicas.
Policia e Cia - informações da parceira TV
Super Canal

Mulher joga criança de 2 anos
em frente a ónibus circular
Juliana Barbosa Castro foi
detida na Praça Marta Carli,
no bairro Santa Cruz. Ela foi
levada à delegacia suspeita
de maus tratos contra o filho
de apenas 2 anos. Segundo
testemunhas, além de bater
na criança, Juliana também
chegou a jogá-la em frente
a um ônibus circular. Por
sorte, o motorista do coletivo conseguiu parar a tempo.
Pedestres que tentaram impedir a situação, também teriam sido agredidos por Juliana. Na delegacia, a mãe
do garoto aparentava sinais
de embriaguez e estava bastante exaltada. Os policiais
tiveram trabalho para conter
e acalmar a mulher. Ela negou ter batido ou maltratado
a criança.
A mulher, que não quis
mostrar o rosto e revelar o
nome é uma dos pedestres
que tentou impedir Juliana e
teria sido agredida. A testemunha relatou com detalhes
como tudo aconteceu.
“Eu vi uma mãe judiando
de uma criança na rua. Ela
parecia que estava alcoolizada, uma criança de dois anos
e poucos, e ela colocando a
criança em frente dos carros,
os carros tendo que parar,
porque senão… E inclusive,
ela empurrou a criança em
frente da circular. Por sorte,

o motorista parou a tempo.
Tanto é que o motorista
sabe, se for possível, ele é
testemunha, ele presenciou,
porque ele teve que parar a
circular senão atropelava a
criança. Um homem chegou
a acenar para o motorista
com medo que ele não estivesse vendo pra parar”,
contou a testemunha.

Segundo a mulher que não
quis mostrar o rosto, a criança também chorava bastante
e Juliana a sacudia o tempo
todo pela rua, pegando a
criança pelo braço e a espancando. Durante o tumulto na
Praça Marta Carli, a polícia
foi acionada e rapidamente
compareceu ao local, constatando a veracidade dos fatos envolvendo a criança de
apenas 2 anos de idade.
Ainda no local da ocorrência, os policiais militares
entraram em contato com o
Conselho Tutelar, que compareceu à delegacia, e conforme prevê o Estatuto da
Criança e do Adolescente

(ECA), provavelmente, vai
encaminhar o garoto para
um abrigo em Caratinga.
Depois, o caso será levado
ao conhecimento da Promotoria da Infância e Juventude, que tomará as demais
providências.
Em conversa com representantes do Conselho Tutelar, eles informaram a nossa
equipe que Juliana é moradora da Rua Manhuaçu, no
bairro Anápolis. De acordo
com informações, ela moraria com o filho, um irmão
e o avô. Ainda conforme o
Conselho Tutelar, a família
viveria em condições de vulnerabilidade e risco social.
Policia e Cia informações da parceira
TV Super Canal
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Citações
Citações
Sábias
Sábias
“A amizade é uma
predisposição recíproca que torna dois
seres igualmente
ciosos da felicidade
um do outro.”
Platão
“Se quiser derrubar
uma árvore na metade
do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado.”
Provérbio Chinês
“Pensamentos valem e
vivem pela observação
exata ou nova, pela
reflexão aguda ou
profunda; não menos
querem a originalidade, a simplicidade e a
graça do dizer.”
Machado de Assis
“Cada qual sabe amar
a seu modo; o modo,
pouco importa; o
essencial é que saiba
amar.”
Machado de Assis
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Deputado Dr. Wilson Batista faz
entrega de Ambulância ao Hospital
São Sebastião, em Tombos

Mais exercícios no dia a dia

Com apenas um pouco de esperteza é possível perder peso, obter mais energia e controlar a glicemia – e tudo isso é fundamental
para quem tem diabetes. O segredo? Inclua
em sua rotina diária movimentos que queimam calorias e fortalecem o corpo.
Caminhe mais rápido

Se existe uma mudança simples para ficar
mais ativo é acelerar a velocidade ao caminhar
– seja atravessando um corredor, indo até o
carro, fazendo compras ou apenas admirando a
natureza. Andar mais rápido queima mais calorias, fortalece os músculos das pernas, é ótimo
para o coração e os pulmões. E ainda faz maravilhas para a postura em relação à vida.

Foi entregue na quarta-feira
(17/7) uma ambulância nova
ao Hospital São Sebastião, em
Tombos. Estamos fortalecendo o transporte em saúde para
os municípios que necessitam
diariamente transferir pacientes
para outras cidades. Quando
não há vaga suficiente, muitos
pacientes vão aos hospitais sem
acompanhante, o que gera uma
grande dificuldade para o doente, porque além de esperar por
longas horas em filas, precisam
sempre de um acompanhante
para ajudar nas marcações de
exames e nos procediemntos

médicos. Comos os meios de
transporte estão precários em
vários municípios, os pacientes
precisam, muitas vezes, encarar
tudo isso sem um acompanhante. Sabedores desta realidade,
estamos investindo nos municípios com o envio de ambulâncias, vans e carros para a saúde.
Em um final de tarde agradável,
estivemos junto com a nossa
vereadora Russa, a provedora
do Hospital, Suely, o prefeito
Calica e o povo de Tombos,
que prestigiou a entrega da ambulância que enviamos ao Hospital através de nossa emenda.

Use as escadas
Sim, você já ouviu isso um milhão de vezes. Mas preste atenção a esses números:
subir apenas dois lances de escada por dia
pode ajudá-lo a perder 2,7 kg em um ano.
Na verdade, subir escadas durante dois
minutos, cinco dias por semana, permite a
mesma queima calórica de uma caminhada de 36 minutos. Experimente estabelecer
uma cota, digamos 50 degraus por dia.
Faça agachamentos ao pegar objetos
A maioria de nós curva a coluna ao pegar

algo do chão. Agachar-se é muito saudável
para as costas e as pernas. Com os pés paralelos, dobre os joelhos e leve o bumbum
para trás à medida que se agacha, como se
fosse se sentar. Então, curve-se para a frente
e pegue o objeto. Endireite o tronco e depois
suba pressionando os calcanhares.
Adaptado de Reverse Diabetes – Seleções do Reader’s Digest

“O destino é severo. Sejamos nós indulgentes.
O que é preto talvez
não seja escuro.”
Victor Hugo
“Em tempo de revolução, cuidado com a
primeira cabeça que
rola. Ela abre o apetite
ao povo.”
Victor Hugo
“Sinto a falta dele
como se me faltasse um
dente na frente:
excrucitante”
Clarice Lispector
“Fique de vez em
quando só, senão será
submergido. Até o amor
excessivo pode submergir uma pessoa.”
Clarice Lispector

Bolo de fubá com creme de leite
INGREDIENTES
- 1 vidro de 200 Ml de leite de coco (
sendo metade para a massa, metade para
cobertura)
- 200 g de margarina
- 4 ovos
- 2 xícaras de açúcar
- 1 lata de creme de leite sem soro
- 2 xícaras de trigo
- 2 xícaras de fubá
- 1 colher de sopa de fermento
Cobertura:
- 1/2 vidro de leite de coco
- 2 xícaras de açúcar
MODO DE PREPARO
Bater as claras em neve, acrescentar

o açúcar e
bater mais
um pouco
Colocar
os outros ingredientes (
o fermento
por último),
até formar
uma massa
homogênea
Untar uma forma, colocar a massa e
levar ao forno pré aquecido para assar em
temperatura média até dourar
Após assado deixe o bolo esfriar um
pouco, misture bem os ingredientes da
cobertura e regue o bolo com esse creminho

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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ENTRETENIMENTO

ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Você quer realizar
para conseguir valer seus interesses nesta reta
final de julho. Tudo bem, isso tudo faz parte do
momento. Mas a boa notícia é que você estará
mais motivada e com energia para mostrar seus dotes. Aproveite o bom
humor. Finanças: o mês praticamente não está sendo dos melhores
para garantir uma renda a mais. Mesmo assim, a partir desta semana
há possibilidade de se conseguir algum extra a partir de uma boa ideia.
Até ganhos extraordinários na empresa pode acontecer.

Dor no corpo
Uma jovem ruiva vai a um consultório médico e reclama que todos os lugares do seu corpo doem quando
ela os toca.
- Impossível - diz o doutor - mostre-me como pode
ser.
Então ela encosta seu dedo no seu ombro e grita agonizantemente. Depois ela encosta em sua perna e grita,
encosta em seu cotovelo e grita e assim foi. Qualquer
lugar que ela tocava, ela gritava.
O doutor perguntou:
- Você não é ruiva natural, é?
- Não - ela diz - Na verdade eu sou loira...
- Foi o que eu pensei!! - diz o doutor - Seu dedo está
quebrado!!!!

TOURO – de 21/4 a 20/5: Há um sentimento dúbio entre ter independência e liberdade e ao mesmo tempo ficar um pouco presa depois
dos acordos e pressões dos outros. Tudo bem, não esqueça que a
sabedoria de saber viver é tentar equilibrar essas forças sem criar
problemas. Finanças: com o regente de sua casa 2 no signo de Câncer,
será inevitável suas economias serem direcionadas a investimentos
para sua família. Pense bem e planeje aquela reforminha que a sua
casa está precisando a partir do dia 20.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Com o Sol prestes a entrar no signo
de Leão, será inevitável aguçar algo que você tem em grande quantidade – a curiosidade. Viagens curtas, possibilidades de cursos de
capacitação e contato com culturas locais, estão na ordem do dia
nesta semana. Finanças: é possível um ganho extra nesta semana
ou a possibilidade de um contrato comercial que se não disponibilizar
dividendos de forma imediata, será de grande valia em um segundo
momento. Procure evitar grandes gastos sem previsão orçamentária.

Garoto esperto!
Uma vez, a mãe do Manuelzinho o flagrou dando
chocolate para as galinhas:
— Ó raios! Por que estás a fazeire isto?
E o Manuelzinho:
— Sou um garoto muito esperto, mamãe! Estou alimentando as galinhas para botarem ovos de Páscoa!

CÂNCER – de 21/6 a 22/7: O momento está bom para começar a
pensar em investir em conhecimento ao realizar um curso de capacitação ou aperfeiçoamento. Aproveite para investir em si e ganhar
novos ares profiss ionais. Nunca é tarde para se adquirir cultura para
viver melhor. Finanças: é importante saber que nada vem de graça.
O resultado de seu esforço é o sucesso de seu reconhecimento e, de
repente, aumento em seus rendimentos que devem ser, por sinal, muito
bem administrados. Evite desperdícios e quite os débitos.

A loira e o pombo
A loira estava sentada em uma praça com seu marido.
Lá estava cheio de pombos.
Quando um pombo caga na cabeça do marido dela!
- Pega um pedaço de papel higiênico ai na sua bolsa!
- Mais como você vai adivinhar qual pombo foi??

Separando da mulher
Encontram-se dois amigos e um diz ao outro:
- Separei-me da minha mulher.
- Não me digas... E como fizeram?
- Com um advogado. Ele ajudou-nos a fazer a repartição dos bens.
- E os teus filhos?
- Muito fácil... Decidimos que quem ficasse com
mais dinheiro ficava também com as crianças.
- Já sei, ficou com o advogado!...

CURIOSIDADES
Elvis Presley era coveiro, como todos em sua família antes
dele.
Antigamente, os Europeus chamavam as girafas de “camelopardo”, pensado que os seus antepassados seriam um camelo
e um leopardo.
Fumantes têm filhos mais agressivos: Além de todos os
males que o cigarro causa, pesquisadores agora descobriram
que filhos de mães fumantes podem ser mais agressivos que
outras crianças. O estudo, conduzido por cientistas da Universidade de Montreal, no Canadá, constatou que aquelas
que fumam mais de 10 cigarros por dia têm chances 67%
maiores de ter um filho violento. O uso de drogas e atitudes
anti-sociais também são comportamentos comuns encontrados nessas crianças. O estudo faz parte de uma investigação maior feita sobre a situação das crianças canadenses.
A Antártida é o único continente que não tem nenhuma
zona terrestre abaixo do nível do mar.
A Antártida é o único continente sem répteis.
A maioria dos relâmpagos tem um comprimento médio
de 3 a 5 Km e têm uma corrente de 10.000 ampéres a 100
milhões de volts.

HORÓSCOPO

Astrológica por Claudia Vannini

SETE ERROS

LEÃO – de 23/7 a 22/8: Sua criatividade e intuição estão mais
aguçadas durante esta semana. É importante saber sobre pressões
naturais no campo do trabalho e que você pode conduzir tudo com
maestria e sair com bons resultados. Evite discussões banais que
possam repercutir. Finanças: cuidado com financiamentos a perder
de vista. Verifique bem as possibilidades e os contratos com letras
pequenas. Entenda que o mundo das somas financeiras é o mundo
real. Aproveite para quitar dívidas e expandir os negócios.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Chega de apontar o dedo para os defeitos
e relaxe mais a partir desta semana. Se você sabe que tem uma boa
noção entre o mundo real e o dos sonhos, então aproveite para tomar
decisões necessárias com sabedoria e com sua boa comunicação.
Finanças: verifique as questões que envolvem somas financeiras e
pendências jurídicas pois o momento está interessante para se tentar
resolvê-los. Possibilidade de expansão a partir do dia 23, com novos
negócios e propostas.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: Você está em um momento interessante
que favorecerá seu trabalho, sua individualidade e sua cultura. Seus
questionamentos a respeito de novas tendências no trabalho podem
elucidar caminhos e criar novas perspectivas. Finanças: se você
pensa que o mês está fraco em matéria de finanças, pode aguardar
que pelo menos ideias boas para ganhar um dinheiro extra, você terá.
A partir do dia 20, há tendência para aumentar os rendimentos, mas
nada sem esforço.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Não adianta radicalismos e nem
se fechar para o mundo das ideias e das pessoas, pois é preciso
conviver para crescer. Só que agora as escorpianas tendem mais às
ações realizáveis. Inicia um curto período para provar para si que você
pode fazer. Finanças: neste final de mês há forte energia de expansão
e até de algo que as escorpianas não apreciam muito, exposição.
Bem, deve-se, evidentemente, separar o joio do trigo das ofertas que
abrirão novas perspectivas para expandir.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11: Com vários astros percorrendo o
signo de Câncer nesta semana, incluindo seu regente Júpiter, inevitável
será você se sentir mais segura para tomar decisões, impor suas ideias
e até “vender bem o peixe”. Nunca pense que o jogo está ganho, pois
está só começando. Finanças: nem pense que sem esforço você poderá aumentar seus rendimentos, pois é totalmente o contrário. Você
está em um bom momento de criação de estratégias e definições de
metas, porém sabe que tem de começar ontem.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: A semana inicia com uma boa
energia para se repensar planos e estratégias políticas para conseguir
fazer com que acreditem em suas ideias. Ao mesmo tempo, você precisa
agir com diplomacia e espírito democrático, sem medo de ser feliz. Finanças: avalie bastante cada letra de contrato e acordos comerciais, seja
comprando ou vendendo, com prazos de pagamento mais dilatados. Se
for possível fechar negócios a partir do dia 21 deste mês, será melhor.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Neste período, sobretudo a partir de
terça-feira, inicia um período de avaliação a respeito de suas últimas
decisões. É preciso perceber bem os resultados concretos sobre cada
frente de trabalho, incluindo a participação da família nisso tudo. Finanças: é importante controlar bem os gastos a partir deste período, pois
tendem a sair um pouco do controle. Pense bem na hora de gastar, se
aquele objeto servirá mesmo ou será mais um enfeite desnecessário.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Você percebe que é importante manter o
equilíbrio para conquistar sua independência, mesmo que seja gradual. Nisso, evidentemente, seus estudos e suas ações no trabalho
serão importantes. Seja forte e determinada em suas metas. Sucesso!
Finanças: sua rede social é importante para trabalhar com novas
perspectivas e até com a contribuição de ideias que possam servir no
presente e no futuro. Não adianta protelar o lado dos investimentos
em informática, pois serão de grande valia.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Sharon Osbourne afirma que faria sexo
oral no Príncipe Charles por título real

Por conta de atritos com elenco, Antonio
Fagundes quer morrer logo em Amor à Vida

Sharon Osbourne é tão polêmica quanto o marido, o roqueiro Ozzy Osbourne.
A ruiva não pensou duas vezes antes de
assumir que faria sexo oral no Príncipe
Charles em troca de um título da realeza
britânica.
‘Eu quero um título! Eles chamam isso
de dama. Você só precisa chupar o pinto
dele’, disse em entrevista no programa
de Conan O´Brien. A jurada do ‘The X Factor’ britânico brincou
que o marido poderia distrair a esposa do pai do Príncipe William
enquanto ela lhe prestava um favor sexual. ‘Ele pode transar com
a Camila enquanto eu estiver com Charles’, brincou.
Conseguir algo em troca de sexo parece ser algo corriqueiro para
Sharon. A ruiva admitiu que, quando pediu sua vaga no reality musical de volta, ofereceu favores sexuais para Simon Cowell, dono
do projeto. ‘Eu sou a melhor. Essa é a verdade. Foi muito simples’,
disse ao jornal ‘The Sun’. A estrela deixou o projeto em 2008 por
desentendimentos com a cantora Dannii Minogue na bancada da
atração. Ela retornou ao programa este ano com um contrato de
mais de cerca de R$ 3,6 milhões.

A paciência de Antonio Fagundes já se esgotou e agora até o ator
sonha com a morte precoce de seu personagem em ‘Amor à Vida’,
o médico César.
Isso porque o ator, que leva fama de ser bem pontual, está cansado de esperar por Susana Vieira, com quem grava grande parte da
cenas, e Marina Ruy Barbosa, intérprete da ricaça Nicole, segundo
o jornal ‘Extra’.
As duas levam muitas horas para se arrumar e acabam deixando
o restante do elenco esperando.
Esta não é a primeira vez que Fagundes e Susana se desentendem por conta dos atrasos. Em maio, por exemplo, o ator chegou a
aplaudir quando a intérprete da dermatologista Pilar entrou atrasada na gravação.
A noiva de Sandro Pedrosa não gostou nada da atitude do colega
e ficou irritadíssima com a situação.
Enquanto isso, o autor Walcyr Carrasco mantém a morte do
dono do hospital San Magno marcada para o capítulo 80.

Atriz Rae Dawn Chong insulta Oprah
Winfrey com declarações racistas
Colegas em 1985 e verdadeiras
inimigas em 2013. A briga ainda
não é declarada, mas parece que Rae
Dawn Chong e Oprah Winfrey em
breve darão muito o que falar.
Segundo o site “TMZ”, a atriz não
poupou insultos ao falar de uma das
mulheres mais influentes do mundo.
Rae e Oprah contracenaram juntas
em 1985, em “A Cor Púrpura” e a
amizade “azedou” com o passar dos anos.
“Quando trabalhei com Oprah, ela era uma típica vadia gorda
que voltou aos campos de negros em dias de escravidão”, disparou
a atriz.
Além do comentário racista, Rae também pareceu se irritar muito com o jeito “Oprah de ser”.

Amanda Bynes continua aprontando
das suas. A atriz problemática foi expulsa
do hotel Ritz-Carlton, em Nova York, Estados Unidos, na última quinta-feira (18).
O motivo? A moça estava fumando um
cigarro de maconha em seu quarto e agiu
de forma estúpida com os funcionários
do estabelecimento, de acordo com o site
‘TMZ’.
Apesar de Amanda ter declarado que deixou o hotel por vontade
própria e não usou drogas no local, fontes da publicação garantiram que ela chegou a usar produtos para disfarçar o cheiro da
maconha.
E ainda tem mais! Indelicada, Bynes ainda ofendeu uma atendente dizendo que ela era muito feia e chegou a oferecer o contato
de seu cirurgião plástico. Abalada, a moça chorou depois de ser
destratada pela atriz.
Vale lembrar que no começo do mês Amanda Bynes foi depor
depois de jogar um objeto de vidro usado para o fumo pela janela
de seu apartamento. O incidente aconteceu em maio de 2013.

Antes da fama, Cory Monteith roubava a
mãe para comprar drogas

Claudia Leitte revela que sua melhor amiga
já se infiltrou entre fãs para encontrá-la

Cory Monteith entrou no mundo das
drogas muito antes de ficar famoso. Rumores dão conta de que o astro experimentou maconha pela primeira vez aos 13
anos de idade.
Joe Monteith contou que descobriu que
o filho estava usando entorpecentes quando começou a notar o sumiço de coisas
dentro de casa. ‘Sua mãe estava lá o tempo
inteiro e começou a perceber que faltavam coisas, dinheiro’, disse
ao programa de TV ‘Entertainment Tonight Canada’.
Joe é separado da mãe de Monteith desde que o bonitão tinha
sete anos. A péssima relação dele com a ex-mulher fez com que ele
não fosse convidado para a cremação do herdeiro.
Apenas familiares mais próximos e a namorada do ator, Lea Michele, estiveram presente na cerimônia. Joe ficou devastado por ter
sido vetado de se despedir do rapaz.
O astro do seriado ‘Glee’ foi encontrado morto no último sábado
(16), em um hotel no Canadá. Uma necropsia preliminar revelou
que ele havia usado heroína e álcool antes de seu falecimento.
O ator falava abertamente sobre os problemas que tinha com bebidas e entorpecentes e até chegou a ser internado em uma clínica
de reabilitação em abril deste ano.

A agenda atribulada de Claudia Leitte fez com que a cantora se
afastasse dos amigos, no entanto, eles têm feito de tudo para ficar
pertinho da cantora.
A jurada do ‘The Voice Brasil’ contou, inclusive, que Deise, sua
melhor amiga, chegou a se infiltrar entre seus fãs para jantar com
a cantora.
Um grupo de amigos havia sido premiado com o encontro em
uma promoção, de acordo com o jornal ‘Folha de S. Paulo’.
A história ficou tão famosa que acabou sendo transformada em
charge como parte da ação promocional de uma marca de refrigerantes para o Dia dos Amigos, comemorado sábado (20).
A iniciativa foi tão criativa que até os jogadores Neymar e Lucas
contaram suas histórias.
Os quadrinhos mais criativos, de anônimos e famosos, vão fazer
parte de um livro ilustrado.

Naldo Benny se sente ofuscado
pelo sucesso de Anitta
Por essa Naldo Benny não esperava. O cantor do hit ‘Amor de
Chocolate’ está incomodado com o sucesso estrondoso da cantora
Anitta e tem se sentido ofuscado pela moça.
A intérprete de ‘Show das Poderosas’ tem sua música como uma
das mais tocadas no Brasil, um dos clipes mais vistos na internet,
e costuma ser sempre simpática com artistas e fãs, de acordo com
o blog da jornalista Fabíola Reipert.
Enquanto isso, o noivo de Ellen Cardoso, a ‘Mulher Moranguinho’, tem desapontado os fãs nos últimos tempos. Além de ter feito
gesto obsceno, anda ameaçando alguns jornalistas. Xiii...

Amanda Bynes é expulsa de hotel após
fumar maconha

Cinco anos da morte de Dercy Gonçalves:
Centenária deixa legado a Fafy Siqueira
Na sexta-feira (19), completou cinco
anos da morte de uma das atrizes mais
revolucionárias do Brasil: Dercy Gonçalves. Com seu jeito irreverente e carismático, a artista conquistou os amantes de
peças teatrais a partir da década de 1940,
quando lançou mão de uma “pitadinha”
de humor extravagante e decidiu investir
no segmento da comédia com os espetáculos “As Filhas de Eva” e “Do que Elas Gostam”.
O sucesso, originalmente vindo dos palcos, trouxe um grande legado para Dercy. Fafy Siqueira que o diga. A atriz de “Sangue Bom”
é a prova viva de que a centenária deixou sua marca para a posteridade. “Ela foi e sempre será a artista mais importante do teatro
popular brasileiro”, assegurou, com exclusividade ao Famosidades.
Para quem não sabe, Fafy recebeu o convite de interpretar Dercy
Gonçalves na minissérie “Dercy de Verdade” (2012), na TV Globo,
escrita por Maria Adelaide Amaral. Segundo ela, o papel lhe rendeu muito “estudo” e “responsabilidade”.
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“Assisti a todos os filmes dela, pesquisei muito na internet, conversei com pessoas que conviveram com ela e fiquei escutando sua
voz o tempo todo no fone [de ouvido]”, disse.
Apesar da veia cômica herdada de Ronald Golias (1929-2005)
e Chico Anysio (1932-2012), Fafy reconheceu que encontrou dificuldades durante o período de treinamento para viver a espevitada
Dercy nas telinhas, pois suas referências de humor tinham características diferentes das que a artista possuía.
Contudo, encarou o desafio e hoje tem o maior orgulho de ser
lembrada por tal papel. “É ótimo. Tem gente que me chama de
Dercy na rua e eu até atendo [risos]”, divertiu-se a intérprete de
Madá, na trama das 19h da Globo, que assim como Dercy, tem uma
carreira extensa na arte de cantar e atuar. “Sou acima de qualquer
coisa uma cantora e compositora.”

Luan Santana encerra parceria
de sete anos com empresário
Após sete anos no cargo, Anderson Ricardo não é mais o empresário de Luan Santana.
Todos os assuntos relacionados aos seus passos artísticos agora
são tratados apenas com seu pai, Amarildo Santana, e o primo do
sertanejo Sorocaba, Fábrio Fakri.
Apesar de não cuidar mais da carreira do cantor, no entanto, Ricardo ainda detém 30% de uma sociedade com Luan, segundo o
jornal ‘Folha de S.Paulo’.
O rompimento entre o cantor e empresário foi anunciado depois
que boatos deram conta de uma suposta briga entre Luan e Sorocaba, que também é seu sócio.
Os dois, aliás, movem uma ação sigilosa na Justiça conta Anderson Ricardo.

Thiaguinho passa bem
após procedimento médico
Como previsto, Thiaguinho passou por
um procedimento médico na noite da última
quinta-feira (18), em São Paulo.
A notícia foi divulgada pela equipe do cantor, que emitiu uma nota oficial. ‘Boa noite,
ousados! O Thiaguinho já fez o procedimento médico e está tudo
bem. Neste momento ele está em repouso no quarto do hospital.
Obrigado pelas manifestações de carinho’, anunciou, por meio de
comunicado compartilhado na internet.
O pagodeiro foi internado no hospital Sírio-Libanês, na capital
paulista, na tarde da última quinta-feira (18), com um quadro de
pneumopatia.
O processo, não especificado e que serviu para diagnóstico ‘etiológico e início de tratamento’, havia sido agendado pela unidade
médica na ocasião da internação.
De acordo com a assessoria de imprensa do pagodeiro, há uma
semana ele havia se queixado de dor no tórax e procurado um médico.
Ele também deve ser submetido a uma bateria de exames nesta
sexta-feira (19).
A noiva do cantor, Fernanda Souza, utilizou a internet para
agradecer as manifestações de carinho dos fãs. ‘Muito obrigada.
Deus no comando’, escreveu.
Até o momento, não há previsão de alta para o artista. Por conta
da enfermidade, 17 shows de Thiaguinho foram cancelados.

Companheira de Daniela Mercury explica
causa de acidente e afasta rumores de agressão
Malu Verçosa, companheira de Daniela Mercury, resolveu explicar o real
motivo de ter quebrado o nariz, há 11
dias, e desmentir de vez os rumores de
que a cantora de axé a teria agredido.
A jornalista estava hospedada em
uma pousada de Arembepe, litoral
norte da Bahia, quando tudo aconteceu.
“A gente [Malu e Daniela] tinha ido
passar o dia lá [na pousada] com as crianças e com alguns amigos. Eu caí na frente de todo mundo e fui
com a cara no chão. Foi um acidente. Ainda tive uma contusão no
pé, uma bobagem. O nariz é que doeu para caramba, mas agora já
está bem melhor”, esclareceu ao jornal ‘O Dia’.
A jornalista aproveitou a ocasião para comentar acerca dos preparativos para o casamento com a cantora, que acontece ainda em
2013. “Vai ser este ano, sim, mas ainda não sabemos quando nem
como será. Nem minha mãe sabe como vai ser. Eu conto quando
tiver mais detalhes. A gente tem uma vida ocupada, ainda vamos
conversar sobre isso.’
Apaixonada, Malu ainda encheu a amada de elogios: “A Daniela
é uma fofa, uma querida, muito cuidadosa, carinhosa, gentil. Ela é
o amor da minha vida”.
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Manhuaçu realiza IX Conferência de Assistência Social

Aconteceu, quinta-feira,
18, no anfiteatro da Câmara Municipal de Manhuaçu, a IX Conferência
Municipal de Assistência Social de Manhuaçu.
Compuseram a mesa de
abertura dos trabalhos o
secretário municipal de
Administração e presidente do Conselho Municipal
de Assistência Social de
Manhuaçu, João Batista Hott, o Prefeito Nailton Heringer, o secretário
municipal de Trabalho e
Desenvolvimento Social,
Macilon Breder, vereador
Francisco Dutra, os representantes dos segmentos
dos trabalhadores, Sônia
de Oliveira Rocha, dos
usuários, José Gonçalves

Cunha, das entidades sociais, Rômulo do Carmo
Rodrigues, e das associações comunitárias, Alfeu
Gonçalves Dutra.
A Conferência é um espaço de controle social
da política de assistência
que tem como objetivo a
avaliação da política de
assistência social local e
a definição de diretrizes e
propostas do aperfeiçoamento do SUAS – Sistema
Único de Assistência Social.
Durante a cerimônia os
alunos da Escola Estadual
Renato Gusman apresentaram uma paródia musical expressando a necessidade do combate às
drogas.

Guilherme
G

uilherme o dia 3 de outubro é seu dia e também de festa
há 6 anos DEUS presenteou um casal maravilhoso com
um presente... uma linda história de um grande milagre...
que era muito esperado e quando deu sinal de vida já começou
ser muito amado... pelos papais, vovós, titios (as) e por titios (as)
postiços... e nós somos uns desses titios que amamos você GUILHERME e a nossa ORAÇÃO é que você continue crescendo em
graça, conhecimento e estatura, nosso príncipe lindo de todos e
também dos tios do outro lado do Oceano...Katinha e Luizinho.
Aproveitando a carona da Kátia, também os abraços de seus
avós, os de Minas Gerais e os de Ribeirão Pires SP.

Momento da cerimônia de abertura da Conferência, com a presença do presidente do CMAS, João Batista Hott, o Prefeito
Nailton Heringer e o secretário da área Macilon Breder

SOBRE A CONFERÊNCIA: A Conferência acontece a cada dois anos e o
tema deste ano foi “Gestão
e Financiamento para Efetivação do SUAS – Sistema Único de Assistência
Social”. “Essa conferência
é de extrema importância
para analisarmos onde estamos e onde queremos
chegar nas políticas de assistência social” – destacou Nailton Heringer.
Na programação, o secretário da pasta, Macilon
Breder, apresentou o Plano Decenal da Assistência
Social onde foi realizado
um balanço do que foi
proposto nos anos anteriores e o que foi realizado
realmente.
A palestra principal
abordou o tema geral da
conferência e foi ministrada pelo presidente do
Centro de Assistência Social e Incentivo ao Bem,
Sérgio Antônio Dias, que
mostrou uma panorama a
cerca do SUAS.
DISCURSÃO DOS EIXOS: Após a palestra, os
participantes foram divididos em grupos e avaliaram o cumprimento das
diretrizes propostas no período de 2005 a 2011.
Os grupos também abordaram os seguintes subtemas: eixo um – o confi-

nanciamento obrigatório
da assistência social; eixo
dois – gestão do SUAS,
vigilância socioassistencial, processos de planejamento, monitoramento
e avaliação; eixo três –
gestão do trabalho; eixo
quatro – gestão dos serviços, programas e projetos;
eixo cinco – gestão dos
benefícios do SUAS; e, o
eixo seis – regionalização.
No retorno ao plenário,
cada grupo poderia apresentar até três propostas
relacionadas a cada subtema/eixos para serem
submetidas aos conferencistas. Em torno do eixo
um, foram aprovadas as
propostas: garantir recursos financeiros para a política de assistência social,
estabelecido em lei municipal fixado no mínimo de
3,5%; composição de uma
rede de comunicação para
repasse de informações
dos serviços, programas,
projetos e prestações de
contas; e, criar assessoria
técnica para a política de
assistência social municipal, com o objetivo de elaborar projetos e captar recursos federais, estaduais
e/ou internacionais, com
a finalidade de ampliar o
atendimento social. Pelo
eixo dois: participação
semestral do prefeito nas

Os alunos da Escola Renato Gusman e do CRAS realizaram
apresentações artísticas durante o evento

reuniões do Conselho Municipal Assistência Social.
Eixo três: curso de qualificação que abrange toda
rede socioassistencial, de
iniciativa municipal de caráter continuado dentro da
legislação vigente; e, reestruturar o plano de cargos,
carreiras e salários em
consonância com a NOB/
RH – SUAS. Eixo quatro:
diagnóstico municipal realizado por equipe terceirizada; criar programa para
atendimento de crianças
de quatro a seis anos; e,
criar restaurante popular.
Eixo cinco: maior divulgação do BPC – Benefício
de Prestação Continuada –
e benefícios eventuais disponíveis no âmbito municipal, regulamentação em
lei; melhorias e ampliação
dos benefícios eventuais
com avaliação estado de

vulnerabilidade e nutricional sobre o controle
do CMAS; e, maior qualificação do usuário dos
benefícios eventuais e
continuados para reinserção do trabalho. Eixo seis:
realizar diagnóstico social
do munícipio para estruturar os serviços de proteção
social básico, estruturar
e efetivar os trabalhos de
média e alta complexidade, tais como casas de
passagem, abrigos, casas
de acolhimento dentre outras; e, buscar pela gestão
plena para estruturação do
serviço regionalizado do
município.
Antes do encerramento
parte dos alunos do projeto do CRAS – Centro de
Referência de Assistência
Social, fizeram uma apresentação musical.
Aletheia Menks

Em grupos, o público discutiu os temas propostos na Conferência.

