Ano 11 - Nº 186 - 3 de setembro / 2013 - Telefone: (33) 3331-8409 - www.jm1.com.br - contato@jm1.com.br

Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Vereadores cobram realização de obras da Prefeitura

A

última quinta-feira do mês foi de intenso trabalho para
os vereadores de Manhuaçu, que durante toda a parte da
manhã e começo da tarde, reuniram-se em sessões extraordinárias para a votação e aprovação de Projetos de Lei, Requerimentos e Indicações, além de importantes debates visando o
desenvolvimento do município.

PÁG.
Familiares de Gutemberg Heringer durante pronunciamento

Professores
municipais
de Simonésia
em greve

Simonésia - Após o fracasso nas negociações entre os professores da rede municipal de ensino e a Administração Municipal de Simonésia, ficou decidida por ampla
maioria a paralização da categoria por tempo
indeterminado.

Vereadores e cidadãos no plenário, durante a execução do Hino Nacional.
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PÁG.

10

A presidente do Sindicato, Maria Aparecida Silva
(Professora Parry), que esteve presente nesta
assembleia, falou que foi uma decisão soberana.

Movimento "Acorda Justiça" advogados
protestam em frente ao Fórum

PÁG.

George
Clooney

Cláudia
Leitte

Thiaguinho

PÁG.

11 DIZEM POR AÍ...
3

Ação aconteceu simultaneamente em outras quatro Comarcas. Objetivo foi cobrar melhor
estrutura do Poder Judiciário nas comarcas do interior de Minas Gerais
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EDITORIAL

Prefeitura de Manhuaçu
X Câmara Municipal

Os vereadores são os políticos mais próximos dos eleitores, na última
eleição o número foi acrescido em 18,8 mil a mais que na última eleição,
em 2008. O Brasil possui hoje cerca de 70 mil vereadores. A justificativa foi
basicamente ao aumento da população e a uma decisão do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), que resolveu elevar para nove o número de vereadores nos
municípios com até 15 mil habitantes.
Em tese temos 70 mil vereadores fiscalizando o executivo e propondo leis
que, em princípio, devem defender o interesse público, buscar a melhoria da
qualidade de vida dos munícipes, propor políticas públicas para assegurar
direitos a todos os cidadãos. Mas, mesmo com mais parlamentares, ainda é
difícil dizer que as políticas públicas melhoraram.
Importa também avaliar quanto esses vereadores têm se mostrado efetivos
no exercício do que as leis prescrevem como atribuições de seu mandato: as
medidas de fiscalização do Executivo que propõem; os projetos de lei que
apresentam; como participam da discussão e aprovação do orçamento público
municipal, dos planos plurianuais.
Esses vereadores precisam se haver com os regimentos internos das câmaras municipais, com as formalidades e procedimentos da atuação legislativa,
com o desafio de promover a fiscalização do Executivo, que por sua vez não
apresenta transparência em seus processos e
decisões e normalmente resiste a qualquer
Fale com a redação
tipo de fiscalização.
contato@jm1.com.br
Em Manhuaçu, a Câmara já necessitou
(33)3331-8409
entrar na justiça contra o prefeito e continua
com desentendimento com o prefeito Nailton
Heringer, que segundo os vereadores não há por parte do executivo o devido
respeito ao que determina a Lei Municipal, os projetos que o prefeito tem
mandado para a câmara tem chegado às vésperas da votação, deixando os
vereadores em situação difícil, pois existem leis de interesse público e os
vereadores municipais não tem tido o devido tempo para estudar os projetos,
é esse o motivo de muitas críticas dos vereadores.
Há uma combinação perversa que articula a precária formação da maioria
dos vereadores com a ausência de projetos partidários para atender ao interesse público no município. Para não ser injusto com algumas importantes
iniciativas, vamos dizer que essa é a realidade da grande maioria dos municípios. Elas continuam gerando desigualdade, pobreza e exclusão. E os
governos ou não querem, ou não podem mudar essa lógica.
Essas minorias que resistiram e se mantêm comprometidas com a defesa do
interesse público são o que há de melhor nas câmaras municipais. É com elas
que as entidades e os movimentos da sociedade civil que integram um campo
político popular e democrático precisam se articular, neste caso é necessário
apoiar estes mandatos e utilizá-los como canal de expressão política das
demandas sociais e das pressões pela participação popular na gestão pública.
É muito comum que as ofensivas dos prefeitos para assegurar a maioria
nas câmaras municipais, elemento importante da governabilidade, encontrem
esses vereadores dispostos a negociar seu apoio, seja em troca de benfeitorias
nas regiões que concentram seu eleitorado, seja em benefício próprio. É o
velho clientelismo, que geralmente predominam as câmaras. Os partidos
políticos contam pouco nessa esfera municipal e, na verdade, pouco se
diferenciam uns dos outros. E assim se formam maiorias nas câmaras municipais, seduzidas pelos executivos, que relegam suas funções atribuídas
pela Constituição e pelas Leis Orgânicas Municipais e passam a integrar a
base de apoio do governo. Um governo, na grande maioria dos casos, que
governa para poucos.
No caso de Manhuaçu, os vereadores estão confinados a uma atuação
de minorias, o executivo não atende as indicações, preferindo fazê-la por
indicações de parceiros e correligionários numa espécie de campanha para a
próxima eleição, os munícipes procuram os vereadores solicitando melhorias
em suas comunidades e estes a fazem mediante os instrumentos legais que são
os requerimentos e as indicações, mas, por conta dessa falta de entrosamento
continua a queda de braço entre a câmara e prefeitura, que não sabemos onde
vai parar, o prefeito não se relaciona bem nem com o seu líder de governo na
câmara e se continuar assim, o prefeito de Manhuaçu poderá ter seu mandato
cassado pela câmara de vereadores.
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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
Casal é preso por garimpar
ouro no rio Manhuaçu
Gente até hoje eu não acredito e
não consegui entender porque BRASILEIRO não tem nenhum direito
nas riquezas do país. Será que somos
BRASILEIROS, ou será que somos
invasores vindos de outros países?
Sim, se não temos direito no que
é nosso, então não somos BRASILEIROS, porque em outros países as
pessoas tem os mesmos direitos que o
governo tem, as pessoas tem o mesmo
direito que as mineradoras tem, e só
no BRASIL que a coisa é assim, com
certeza querem que a nação morra
na miséria. Talvez algum dia algum
político queira abrir a maior jazida de
ósmio do mundo, e com o dinheiro
acabar com a mortandade dos pobres lá

nos nossos hospitais, para quem não sabe
esse minério é mais caro do que o ouro,
e o BRASIL é o único que tem 95% por
cento do precioso metal, dai vocês tiram o
tamanho da boa vontade, HOOOO glória
a DEUS! para essa boa vontade.
Maria

A saúde é realmente
um direito de todos?
Deputado solicita audiência pública
para apurar condições da UPA de Manhuaçu. Agora eu quero ver, esse caso vai ser
solucionado e a saúde em Manhuaçu deve
tomar rumo. O povo deve sim protestar
contra o mau atendimento, afinal pagamos
impostos e por sinal o mais caro do mundo
e precisamos ser respeitados pelo poder
público e pelas autoridades médicas.
Priscila.

Eu estava lendo a matéria “AVIVAMENTO, UM RETORNO AOS
PRINCÍPIOS BÍBLICOS”, que por
sinal, discorre sobre princípios Bíblicos de fundamental importância
para aqueles que querem seguir ao
Senhor, mas me permita discordar
de um ponto no item 3, pois suponho
que a palavra democracia vem de
uma tradição histórica Batista e não
da Igreja Primitiva.
Democracia (“demo+kratos”) é
fundamentada historicamente na
um conjunto de processos históricos cuja origem é tradicionalmente
localizada na Atenas clássica, a
chamada democracia ateniense. Os
Judeus e os Cristãos Primitivos (os
apóstolos) adotavam o principio da
“Teocracia”.
Luiz Felipe Dantas
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Fiscal fecha bar de
vereador em Manhuaçu
Foto Diário de Manhuaçu

“Alô patrão, estou aqui em um bar que está irregular, gostaria de saber o que faço. É para fechar o bar ou não?" pergunta o fiscal. "Não estou entendendo, o senhor é fiscal para
fiscalizar? " responde o patrao com uma pergunta. "Patrão,
é que o dono do bar é um vereador de Manhuaçu", diz o
fiscal. "E daí, não diz que todos somos iguais perante a lei?
No meu governo será assim; doa a quem doer; já que ele é
legislador, pergunte a ele para que são
feitas as leis? conclui o patrão.
O estabelecimento comercial no
Posto Cicar, em Manhuaçu, de propriedade do vereador Jorge do Ibéria
(FOTO)foi fechado pela fiscalização
Municipal na tarde de sexta-feira (30)
pela falta de alvará de funcionamento,
péssimas condições sanitárias e altos
índices de ocorrências policiais. Uma pergunta: "Se este
estabelecimento já existia há muitos anos, porque só agora
foi fechado?
De acordo com representantes da Fiscalização Municipal, o estabelecimento foi vistoriado em janeiro deste ano
e não apresentou as qualificações necessárias para expedição do alvará. Foi dado prazo para que o bar se adequasse
às normas contidas nos Códigos Tributário (lei municipal
2150/98) e de Posturas (lei municipal 1241/78), porém as
mudanças não aconteceram.
Ainda segundo o órgão público, o estabelecimento, que
funcionava 24 horas, só poderá voltar a abrir as portas
quando se adequar às normas exigidas. Ponto para a administração.

“Neymar é um grande jogador” Jordi Alba
Jordi Alba passou a ter um parceiro de
luxo no flanco esquerdo do Barcelona:
Neymar.
"As minhas características continuam
a ser as mesmas. Neymar é um grande
jogador no um contra um, o que me ajuda. Nada vai mudar", sublinhou o lateral esquerdo, que já aponta agulhas ao
duelo de domingo com o Valência de João Pereira, Hélder
Postiga e Ricardo Costa, a contar para a terceira jornada da
Liga espanhola.
"Somos o Barcelona e encaramos todos os jogos como se
fossem finais. Não poderemos julgar o Valência só por uma
partida", afirmou Alba, referindo-se à derrota da equipa ché na
última jornada frente ao Espanhol de Pizzi e Simão Sabrosa.

Com 825 habitantes, cidade
mineira é a menor do Brasil
Serra da Saudade é seguida por Borá, que estava na
posição desde 1991. Há 16
cidades que têm mais de 1 milhão de moradores. Praça em
Serra da Saudade, MG (Foto:
Adriana de Oliveira/Prefeitura de Serra da Saudade)
O município de Serra da

Saudade (MG) aparece como o menor do Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O dado, referente a 1º de julho deste ano, foi publicado no "Diário Oficial da União" desta quinta-feira (29).
Serra da Saudade conta com apenas 825 habitantes, nove
a menos do que Borá (SP), que ocupava a posição de menor
cidade do país desde 1991, segundo o IBGE. As duas cidades são as únicas do país que têm menos de mil moradores.
O terceiro menor do país é Araguainha (MT), com 1.024,
seguido por Anhanguera (GO), com 1.082.
Na outra ponta da tabela, São Paulo continua como a cidade mais populosa do Brasil. São 11.821.876 de habitantes. Depois aparecem Rio de Janeiro (6.429.922), Salvador
(2.883.672), Brasília (2.789.761), Fortaleza (2.551.805) e
Belo Horizonte (2.479.175).
As cinco capitais estaduais e Brasília são as únicas que
contam com mais de dois milhões de habitantes. Entre as dez
mais populosas ainda aparecem Manaus (1.982.179), Curitiba
(1.848.943), Recife (1.599.514) e Porto Alegre (1.467.823).
Tirando as capitais estaduais e Brasília, a primeira cidade a aparecer entre as maiores do país é Guarulhos, em 13º
(1.299.249). Campinas surge em 14º (1.144.862). Ao todo, há
16 cidades que contam com mais de 1 milhão de moradores.
Estados: Entre as unidades da federação, o estado mais
populoso continua sendo São Paulo, que conta com 43,6
milhões de residentes.
O estado de Minas Gerais tem 20,5 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro ocupa a terceira posição, com 16,3
milhões de habitantes. Bahia tem 15 milhões de pessoas e o
Rio Grande do Sul, 11,1 milhões. O estado menos populoso
é Roraima, com 488 mil habitantes. Confira abaixo os 20
menores e maiores municípios do Brasil:
Menores:
Serra da Saudade (MG)..........................................................825
Borá (SP)................................................................................834
Araguainha (MT)................................................................1.024
Anhanguera (GO)................................................................1.082
Oliveira de Fátima (TO)......................................................1.085
Nova Castilho (SP).............................................................1.195
Cedro do Abaeté (MG)........................................................1.227
Miguel Leão (PI).................................................................1.244
Uru (SP)..............................................................................1.252
André da Rocha (RS)..........................................................1.278
Lagoa Santa (GO)...............................................................1.377
Chapada de Areia (TO).......................................................1.386
Grupiara (MG)....................................................................1.414
Santiago do Sul (SC)...........................................................1.414
Jardim Olinda (PR).............................................................1.424
Cachoeira de Goiás (GO)....................................................1.436
União da Serra (RS)............................................................1.457
Engenho Velho (RS)...........................................................1.462
Serra Nova Dourada (MT)..................................................1.463
Lajeado Grande (SC)..........................................................1.488

Maiores:
São Paulo (SP)........................................................... 11.821.876
Rio de Janeiro (RJ)...................................................... 6.429.922
Salvador (BA)..............................................................2.883.672
Brasília (DF)................................................................2.789.761
Fortaleza (CE)..............................................................2.551.805
Belo Horizonte (MG)...................................................2.479.175
Manaus (AM)...............................................................1.982.179
Curitiba (PR)................................................................1.848.943
Recife (PE)...................................................................1.599.514
Porto Alegre (RS).........................................................1.467.823
Belém (PA)...................................................................1.425.923
Goiânia (GO)...............................................................1.393.579
Guarulhos (SP).............................................................1.299.249
Campinas (SP).............................................................1.144.862
São Luís (MA).............................................................1.053.919
São Gonçalo (RJ).........................................................1.025.507
Maceió (AL)....................................................................996.736
Duque de Caxias (RJ).....................................................873.921
Natal (RN).......................................................................853.929
Teresina (PI)....................................................................836.474

Enquete realizada
Os deputados condenados pelo mensalão devem perder
seus mandatos?
• Sim (95%, 3.197 Votos) • Não (5%, 178 Votos)
Total de votantes: 3.382

O Brasil que eu descobri
Dez letras: “caiu a ficha”. Não se sabe exatamente o que
levou a ficha a cair.
Caiu a ficha de que o Brasil ficou rico sem caminhar para
a justiça: chegou à sexta potência econômica, mas continua sendo um dos últimos na ordem da educação mundial.
Também caiu a ficha de que, sem educação, não há futuro,
e de que, por isso, 13 anos depois de criada, o Bolsa Família
continua necessário, sem abolir sua necessidade.
Caiu a ficha de que, em 20 anos de governos social-democratas e dez anos do PT no poder, ampliamos o consumo
privado, mas mantivemos a mesma tragédia nos serviços
sociais, nos hospitais públicos e nas escolas públicas. Caiu
a ficha de que o aumento no número de automóveis em
nada melhora o transporte, ao contrário, piora o tempo de
deslocamento e o endividamento das famílias. Caiu a ficha
de que o PIB não está crescendo e, se crescesse, não melhoraria o bem-estar e a qualidade de vida.
Caiu a ficha do repetido sentimento de que a corrupção
não apenas é endêmica, ela é aceita; e os corruptos, quando
identificados, não são julgados; e se julgados não são presos; e se presos não devolvem o roubo. E de que os políticos
no poder desprezam as repetidas manifestações de vontade
popular. Senador Cristovam Buarque.

Quando tudo começou
Imprensa é a designação coletiva
dos veículos de comunicação que
exercem o Jornalismo e outras funções de comunicação informativa
— em contraste com a comunicação
puramente propagandística ou de entretenimento.
O termo imprensa deriva da prensa
móvel, processo gráfico aperfeiçoado
por Johannes Guttenberg no século
XV e que, a partir do século XVIII,
foi usado para imprimir jornais, então os únicos veículos jornalísticos
existentes. De meados do século XX
em diante, os jornais passaram a ser também radiodifundidos e teledifundidos (radiojornal e telejornal) e, com o
advento da World Wide Web, vieram também os jornais online, ou ciberjornais, ou webjornais. O termo "imprensa",
contudo, foi mantido.

Alguém tinha que
tomar uma decisão
O ministro Antonio Patriota
(Relações Exteriores) deixou o
governo após reunião com a presidente Dilma Rousseff na noite
de segunda-feira (26). O Palácio
do Planalto anunciou como novo
ministro Luiz Alberto Figueiredo,
atual embaixador do Brasil na
Organização das Nações Unidas
(ONU). Patriota passará a ser o
novo representante do Brasil nas Nações Unidas.
O motivo da demissão foi o episódio do senador boliviano Roger Pinto Molina, que estava asilado havia um ano na
embaixada brasileira em La Paz e foi trazido para o Brasil
em um carro oficial brasileiro, embora não tivesse autorização do governo boliviano para deixar o país.
Nota divulgada pelo Planalto diz que Dilma "aceitou o
pedido de demissão do ministro Antonio de Aguiar Patriota
e indicou o representante do Brasil junto às Nações Unidas,
embaixador Luiz Figueiredo, para ser o novo ministro de
Relações Exteriores”.
A cúpula do ministério passou o dia em reuniões para
tratar da situação do senador e do diplomata Eduardo Saboia, encarregado de negócios da embaixada brasileira em
La Paz, que admitiu ter organizado a operação que trouxe
Molina para o Brasil em um carro oficial. "Tomei a decisão
de conduzir essa operação, pois havia o risco iminente à
vida e à dignidade do senador", disse.
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Tri-Objetiva - 62
Celso de Medeiros Costa (*)

“Pior que tudo: o povo saiu da rua e já não se fala mais em mudanças”
LUIS ROBERTO BARROSO, MINISTRO DO STF, AO DIZER QUE OS POLÍTICOS
JÁ NÃO SE IMPORTAM COM AS DEMANDAS DOS PROTESTOS DE JUNHO.

STF PODE TORNAR CASO
DONADON MAIS ESDRÚXULO
O Supremo Tribunal Federal
pode tornar ainda mais esdrúxula a situação de Natan Donadon,
que cumpre pena na Papuda. O
deputado, um ladrão transitado em julgado, recorreu ao STF
contra o presidente da Câmara,
Henrique Eduardo Aves, que declarou vago o seu mandato
e empossou o suplente. O problema é que não há base legal muito sólida que sustente a decisão de Alves, por isso
o STF pode garantir as prerrogativas do deputado que a
própria Corte mandou para a cadeia.
POR NOSSA CONTA
Mesmo em cana, Natan Donadon quer direito a tudo: salário, gabinete, apartamento funcional, verba de representação, assessores etc.
MALANDRAGEM

NEGATIVE VIBRATION
O deputado Marcio França (PSB-SP) ironiza que presidente
Dilma mais parece uma ‘kriptonita’, pedra fictícia utilizada
pelos inimigos do Super-Homem: “Ela esvazia a energia do
povo, do governo e do Congresso”.
NEOLOGISMO
Palavra nova para a próxima edição do dicionário Houaiss,
após o Congresso garantir o mandato do deputado preso
Natan Donadon (RO): “Detentado”. Condição de detento
que também é deputado.
CABO-DE-GUERRA
Filho do embaixador Guilherme Saboia, o diplomata Eduardo Saboia, que desafiou Dilma tirando da Bolívia o senador Roger Pinto, é neto de Henrique Sabóia, ex-ministro da
Marinha do governo José Sarney.
NA TELINHA DO IPAD

O deputado Donadon tenta aproveitar as brechas da falta
de legislação específica para se dar bem, mas o STF não
deve pegar leve com ele.

Ao lado de guarda-costas, a secretária nacional de Segurança Pública, Regina Minc, usou seu iPad na longa a fila
de consulta ortopédica em hospital de Brasília (particular,
claro, ela não é louca), na quarta-feira.

INFORMAÇÕES

EU, NÃO

O ministro Dias Toffoli, a quem caberá decidir liminarmente o pedido de Donadon, pediu informações à Câmara
sobre o ato de Henrique Alves.

Foi a colega de partido Jandira Feghali (RJ) que se absteve
na votação para cassar o deputado detento Natan Donadon.
A deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB-RS) votou a
favor e pediu fim do voto secreto.

PARA ELA, TUDO
Após descobrir nesta Coluna o amor por motos da presidenta Dilma, o governador Agnelo Queiroz (PT) quer trazer o Moto GP para Brasília.
PELA LEI, PATRIOTA É QUEM
DEVERIA SER PROCESSADO
O ex-ministro Antonio Patriota (Relações
Exteriores), e não o diplomata Eduardo
Sabóia, é que deveria ser processado por
negligência, imperícia e imprudência, segundo preveem o
Código de Direito Administrativo e Código Penal. Tudo
em razão dos riscos à integridade física, psicológica e à
vida dos funcionários da chancelaria do Brasil em La Paz,
enquanto Patriota não dava a mínima para problema tão
grave.
CÁRCERE PRIVADO
As restrições contra o senador Roger Molina
desvirtuaram o asilo e o caracterizaram como
cárcere privado. Aí entra o Código Penal.
ANFITRIÃO CRUEL
Como esta coluna revelou, o senador boliviano foi confinado em um cubículo, não podia receber visitas e teve até
o banho de sol limitado.
DESINTERESSE
A liberação de salvo-conduto foi inviabilizada por delongas propositais e paralisação do processo, por desinteresse
de Patriota. E isso é ilegal.
HOUVE TENTATIVA
O presidente da Câmara, Henrique Alves, tentou, mas não
conseguiu cassar Natan Donadon (RO) com base no artigo
55 da Constituição. Mas foi informado que só faltas não
justificadas resultam em perda de mandato, e o ladrão não
podia aparecer no trabalho: estava em cana.

SAIA JUSTA
O ex-governador José Serra (SP)
afirma que agora cabe a Aécio Neves
(MG) decidir sobre a abrangência e
as regras das prévias: “Espero que ele
responda como presidente do PSDB,
não como candidato”, alfineta.
MANOBRA
O deputado Jerônimo Goergen (PP-RS) atribuiu a pressão
de entidades esportivas à “manobra” do senador Gim Argello (PTB-DF) retirando sua emenda à MP 615 que, com
o lobby de ex-craques, pretendia obrigar a adoção de exatletas como diretores remunerados.
PERGUNTA EM PÂNICO
A PEC do Voto Secreto vai tornar transparentes apenas as
votações futuras ou vai retroagir?

Poder sem Pudor

CONTINGENCIAR É CRUEL
Quando era ministro
da Integração Nacional, Ciro Gomes recebeu os deputados Virgílio Guimarães (PT)
e Athos Avenilo (PPS)
e representes do norte
mineiro. Ex-relator da
reforma tributária na
Câmara, Guimarães foi
direto ao ponto:
- Queremos que você corte 70% da verba prevista para o Norte de Minas…
Diante de um Ciro boquiaberto, ele emendou, agora com ar
de súplica:
- …em compensação, queremos que você libere os outros
30%!…
Todos caíram na gargalhada.

Salmo de uma juíza?
É de povo sem juízo!!!
1- São sãos cem juízes?
2- Ou, sem juízos nas marquises??
3- São maus com males nas raízes???
1 - Povo de Deus, Desviado?!!! – §
F.B Meyer, que tem uma obra ou livros
interessantes de comentários devocionais (ou de” meditações”) da Bíblia, no
livro ou volume do Antigo Testamento,
ao comentar Salmo 106.34-46, registra
que “Podemos resumir a história de Israel em fase de pecado e punição, arrependimento e libertação” (página 314);
é como se estivéssemos lendo sobre o 7º Livro da Bíblia – Juízes –, que mostra exatamente isso; mas, tal
não é sem sentido, pois o Texto em apreço dos Salmos
é da época dos juízes, portanto do Livro dos Juízes e
do 1º de Samuel, sendo a porção bíblica focalizada
hoje de após Jefté (Juízes 10.6-12.7) a antes da consagração de Samuel (1º de Samuel 1.24-28) e do 1º casamento de Sansão (Jui. 14.1-15.2), tudo de 1114 a 1096
a.e.c.. § Os versículos 34 a 39 do Sal. 106 e Jz 10.6
apontam desvios, não de outro povo, mas, do próprio
povo de Deus, chegando à idolatria ou prostituição espiritual. § Relendo do Salmo supra-referenciado, somos relembrados dever estar alertas, para não cairmos
nos muitos laços do pecado.
2 - Povo de Deus, Penalizado?!!! – § Os vers. 40-43 do Sl
106 e Jz 10.7-9 mostram a penalização, não só de povo distante de
Deus, mas, ainda, do Seu próprio povo, pois este está
desviado Daquele. § Relendo esses Textos, somos relembrados que Deus fica irado e nos disciplina muito,
quando pecamos. § Ainda vale a pena informar do tratamento belíssimo na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 4 a 12, sobre a disciplina necessária
que Deus dá aos filhos, até como prova de que estes
não são bastardos, e, nem Aquele “Padrasto”...
2 - Povo de Deus, Contristado?!!! – § Os vv. 44-46 do Sl 106 e
Jz 10.10-12.7 informam que, não só
o povo perdido pode se arrepender,
mas-MAIS, o povo salvo deve se
arrepender, pois, mais u´a vez, ele
ficou contrito ou triste pelo pecado
e buscou a Deus, que o perdoou e
libertou-o, isso por quê Deus é, incluso, Longânime ou Longânimo (palavras do século
XVII). O teólogo Burton L. Goddar, ao definir longanimidade, escreve que “A longanimidade de Deus,
um atributo comunicável de Deus, expressa sua bondade e clemência ao agüentar a maldade e persistente
obstinação do pecador, chamando-o incansavelmente
ao arrependimento em lugar de visitar-lhe de imediato
com juízo (Rm 2.4; 9.22) [...]”; Antônio Houaiss mostra que longanimidade, palavra do séc. XV, é “virtude
de se suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem”. E sabemos como Deus faz isso, por
“causa” de nossa obstinação, que também Houaiss registra sua data (mesma da anterior), e define-a como
“apego forte e excessivo às próprias idéias, resoluções
e empreendimentos”. § Reli os Textos retro-referenciados e relembrei que Deus está pronto a nos perdoar
e purificar, e a libertar... § Convém acrescentar que
esses Textos, da época dos juízes, devem nos levar
a criarmos juízo, senão o Juízo de Deus virá (mais!)
forte (!!) sobre nós!!!
1- A Bíblia nos alerta!
2- A Escrita Sacra nos aperta!!
3- A Palavra de Deus nos acerta!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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Lista de Indicações apresentadas na sessão legislativa de 29 de Agosto de 2013:
Rogério Filgueiras Gomes
*Nº 375/2013 - Solicita passagem de ônibus gratuita para pessoas
com renda de até dois salários mínimos;
Rogério Filgueiras Gomes e Hélio Ferreira
*Nº 379/2013 - Solicita a renovação da pintura da divisória de fluxos do trecho entre a Parmalat e o Distrito de Ponte do Silva;
*Nº 380/2013 - Solicita a troca das lâmpadas da ciclovia, no trecho
compreendido entre a Retífica Santa Branca até a Engelmig, bem
como da Rua 1º de Maio (B. Ponte da Aldeia), se possível com
lâmpadas iguais às utilizadas no centro da cidade;
Gilson Cesar da Costa
*Nº 381/2013 - Solicita o calçamento na Rua Adolfo Assad, próximo ao cemitério de Vilanova;
*Nº 382/2013 - Solicita a construção de rede de esgoto na Rua
Adolfo Assad, em Vilanova.
*Nº 383/2013 - Solicita o calçamento da Rua Zico Teodoro, em Vilanova.
Juarez Cleres Elói
*Nº 384/2013 - Construção de muro de contenção no final da Rua
Beira Mata, no B. Santa Terezinha;
*Nº 385/2013 - Iluminação da R. Beira Mata, no B. Santa Terezinha;
*Nº 386/2013 - Calçamento na R. Beira Mata, no B. Santa Terezinha.

Aponísia dos Reis
*Nº 392/2013 - Solicita pavimentação da Viela dos Rocha, em Santo Amaro de Minas;
*Nº 393/2013 - Solicita pavimentação da Viela dos Vieira Neves,
em Santo Amaro de Minas;
*Nº 394/2013 - Solicita pavimentação da Viela dos Alves, em Santo
Amaro de Minas.
Francisco Coelho de Oliveira
*Nº 395/2013 - Solicita a instalação de placas indicativas da denominação das vias do Distrito de om Correa.
Jorge Augusto Pereira
*Nº 396/2013 - Solicita o término da quadra poliesportiva coberta,
localizada próximo a EM de Vilanova;
*Nº 397/2013 - Solicita a aquisição de equipamentos de proteção
individual (EPI) além da contratação de serviço de segurança do
trabalho para a Secretaria de Obras;
*Nº 398/2013 - Solicita a construção de nova Praça da Igreja da
Matriz, em Vilanova.

Jânio Garcia Mendes
*Nº 399/2013 - Solicita a colocação de faixas de pedestres em
frente as escadas que se localizam na BR262, em Realeza;
*Nº 400/2013 - Solicita ao prefeito, juntamente com o secretario de
Eli de Abreu Gomes
obras que seja feito um quebra-mola na Rua João Francisco dos
*Nº 389/2013 – solicita rede pluvial R. Raimundo Soares Vargas nº Santos, em Realeza.
475, próximo ao balcão da sacaria;
*Nº 390/2013 – solicita rede pluvial na R. Júlio Bueno, na esquina Maurício de Oliveira Júnior
da Rua Mellin Abi Ackel com a Rua Tupi, no B. Santa Luzia;
*Nº 401/2013 - Solicita revisão do valor da tarifa de transporte co*Nº 391/2013 – solicita iluminação pública, na Rua Esperança letivo nas linhas regulares que atendem a cidade e os distritos de
(Beco Peroba), no B. Santa Luzia.
Manhuaçu.

Requerimentos
Os vereadores solicitaram à Mesa Diretora o encaminhamento
de seis novos Requerimentos. Foram eles:
*Nº 043/2013 – de autoria de Aponísia dos Reis - Requer informações e providências à Prefeitura de Manhuaçu e à Secretaria de
Educação sobre o motivo do transporte escolar não atender aos estudantes do Córrego dos Lobos (Boa Vista, Santo Amaro de Minas);
*Nº 044/2013 - também assinado por Aponísia dos Reis, requer
o envio de ofício ao Prefeito e à Secretária Municipal de Educação
no sentido de explicar as medidas adotadas e os prazos para regularizar o quadro de pessoal da EM de Bom Jesus do Realeza;
*Nº 045/2013 – de autoria de Paulo Cesar Altino - Requer encaminhamento de ofício ao Executivo Municipal e ao SAMAL para
que apresentem cópias de documentos relativos à venda de material reciclável.
*Nº 046/2013 – Autoria de Maurício Júnior - Requer encaminhamento de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia dos

aditivos realizados em licitações de publicações oficiais e institucionais da Administração Direta, Secretaria de Saúde, SAMAL e
SAAE, bem como relação analítica das despesas com publicidade
legal e institucional, pagas a partir de 01 de Janeiro de 2013 até o
dia 15 de Agosto de 2013;
*Nº 047/2013 – Autor Maurício Júnior - Requer encaminhamento
de ofício ao Executivo Municipal solicitando a lista de cadastrados
no Programa Minha Casa, Minha Vida;
*Nº 048/2013 – Autor Maurício Júnior - Requer informações à
Prefeitura, solicitando cópias de todas as portarias emitidas/publicadas entre 01/01/2013 e 15/08/2013.
*Nº 050/2013 – Requerimento verbal do Vereador Gilson Cesar
da Costa - Requer encaminhamento de ofício ao Secretário Municipal de Saúde, solicitando um comparativo do que foi investido
na Saúde entre janeiro e agosto de 2012 com o mesmo período
deste ano.
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Em Padre Fialho – Formatura dos alunos
do Programa Guardiões de Defesa Social
Na noite do dia 23 de
agosto, foi realizado no
distrito de Padre Fialho,
a formatura de 70 alunos
assistidos pelo Programa
Guardiões de Defesa social
(GDS).
Os alunos matriculados
no 6º ano, 7º ano e aceleração (8º e 9º ano) da Escola
Estadual Maria Vicência
Brandão.
O Programa Guardiões
de Defesa social é uma iniciativa do 11º Batalhão da
Polícia Militar em Parceria
com escolas estaduais e particulares e tem como objetivo principal salvaguardar
os direitos das crianças e
dos adolescentes, além de
contribuir para a formação
de uma consciência cidadã,
levando aqueles jovens à

reflexão de uma perspectiva
de futuro e a busca de mudança de comportamentos e
do bom convívio familiar.
A diretora da escola, Srª
Maria da Conceição e o Comandante da 272ª Cia PM,
Capitão Adenilson Damasceno do Amaral, realizaram
a entrega dos certificados de
participação do curso a cada
um dos alunos que concluíram
aquela etapa do programa.
Durante o evento os alunos realizaram uma apresentação artística aos convidados, e também uma
homenagem ao instrutor,
Soldado PM Tiago Santana
Silva e, logo após, como
forma de confraternização,
foi servido um jantar a todos
os participantes do evento.
A solenidade de formatu-

Durante o evento os alunos realizaram uma apresentação artística aos convidados, e também uma homenagem ao instrutor, Soldado
PM Tiago Santana Silva e, logo após, como forma de confraternização, foi servido um jantar a todos os participantes do evento.

ra dos alunos do Programa
Guardiões de Defesa Social
contou com a presença da
equipe do Núcleo de Prevenção Ativado 11º BPM,

representados pelo 2º Sargento Bruno de Miranda
Fernandes e 3º Sargento
Dalva Francisca Moura
Freitas, Diretora Maria da

Conceição Bifano de Almeida Mendes vice-diretoras
Tatiana Monteiro e Luzia
Cavalcante, além de pais de
alunos, professores e cola-

boradores que contribuíram
para o sucesso do evento.
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 11º BPM

Entrevista com Luiz Felipe Scolari

Para constatar que, ao longo das últimas
décadas, Luiz Felipe Scolari passou bastante tempo distante de seu Rio Grande do Sul,
não é preciso mais do que uma rápida olhada no currículo: das várias passagens pelo
Oriente Médio aos mais de cinco anos comandando a seleção portuguesa, passando
por anos de sucesso em outros estados brasileiros – como nos períodos com Palmeiras
e Cruzeiro –, o que não falta para o atual
treinador da Seleção Brasileira são viagens,
para todo lado.
E, no entanto, bastou anunciar que a conversa com o FIFA.com era para falar sobre
Porto Alegre e, na verdade, todo o estado do
Rio Grande do Sul e até a voz do técnico se
tornou mais suave. É uma mostra do carinho
pela terra natal que tanto caracteriza os gaúchos e que, segundo Felipão, dá origem a
uma natureza simpática e acolhedora – mais
uma atração para aqueles que visitarem o
estado durante a Copa do Mundo da FIFA
Brasil 2014.
Para a série em que grandes nomes do
futebol brasileiro falam sobre as sedes do
Mundial e suas lembranças da competição,
batemos esse papo com Scolari:
FIFA.com: Felipão, quando você pensa
em Copa do Mundo, qual é a primeira

memória, de infância, que vem à mente?
Luiz Felipe Scolari: A primeira é de
quando eu tinha dez anos, em 1958. Até
hoje lembro de ouvir a Copa pelas rádios
do Rio Grande do Sul: a narração do jogo
que a gente ouvia lá de longe.... naqueles
rádios de válvula. Eu já gostava de futebol,
mas a gente não tinha imagem, então ficava só imaginando como eram Vavá, Zito,
Pelé, Garrincha... E ainda ficava imaginando como eram os lances. Então, o narrador
dizia: “Chutou e a bola passa rente à trave:.
Uns lances que hoje a gente vê pela televisão e a bola passa a um metro e meio. (risos)
Naquele tempo, era mais no imaginário.
E sobre a derrota na Copa de 1950:
quando criança escutou algum comentário vindo de seus pais?
Não, não.. Porque eu nasci em 1948 e,
além disso, meu pai... Ele gostava de jogar
futebol e até jogou em clubes amadores –
e dizem, aliás, que era muito bom jogador.
Mas ele não incentivava minha participação
no futebol; ele se mantinha um pouco longe.
Porque naquela época o futebol ainda era
visto de um jeito diferente. Então, eu só fui
jogar bola na rua depois dos oito, dez anos.
E isso que eu morava num local em Passo
Fundo em que na frente da minha casa tinha

um campo. Eu vivia ali jogando bola.
Como gaúcho, o que você recomendaria a quem vem acompanhar alguma partida da Copa em Porto Alegre – tanto na
cidade em si quanto ao redor dela?
Bom, no entorno da cidade, quem tiver a
oportunidade de conhecer a Serra Gaúcha
tem que fazer isso. É uma mini-Europa. E
isso está em tudo: nos costumes, nas próprias cidades, na população – que, no geral,
é de oriundos da Europa. Aquela zona de
Gramado, Canela, Caxias, Bento Gonçalves
é linda demais e, à sua maneira, se assemelha muito à Europa. E, quanto a Porto Alegre em si, a cidade oferece demais. Eu fico
imaginando o que vai ser, para os turistas,
passear ali pela zona do Cais do Porto, que
deve estar linda, ou na parte antiga do centro
da cidade. É uma cidade muito acolhedora.
E os costumes são algo muito curioso no Rio
Grande do Sul: o modo como se recebem os
visitantes. Nós, gaúchos, somos muito tradicionais, mas somos carinhosos. Quem tiver
a oportunidade de passear pelo Rio Grande
do Sul vai gostar demais.
É curioso você falar sobre essa mescla
de culturas: uma campanha promocional
do estado do Rio Grande do Sul para a
Copa se intitula justamente “Aqui todo
mundo se sente em casa”, por causa dessa
diversidade...

Mas é verdade. Nós temos uma população
de descendentes principalmente de italianos
e alemães que deixou muitas marcas: o alemão foi pra zona dos rios, o italiano para as
montanhas; os alemães com as flores enfeitando as cidades e os italianos com as hortas, no interior. Você encontra cidades onde
quase todos falam esses idiomas. É tudo
muito típico.
E é notório como, no geral, o povo do
Rio Grande do Sul tende a ser muito orgulhoso das tradições locais. É assim com
você também?
É sim, porque os costumes são muito marcados. Eu, por exemplo, nunca fui de puxar
pelo bairrismo, de dizer que é o melhor lugar, de ensinar isso dentro de casa. Mas eu
vejo com orgulho e satisfação como meus
dois filhos, quando falam do Rio Grande do
Sul, sempre dizem: “Ah, mas lá é demais”.
Nós, gaúchos, temos uma coisa um pouco
nossa: quase todo gaúcho sabe o hino do estado e o canta. Isso é diferente dos outros lugares. E têm mesmo muitos costumes regionais que nós valorizamos: aquele ambiente
de camaradagem, de se juntar a família para
se tomar chimarrão... Isso é muito gaúcho.
Você retornou ao Brasil para treinar o
Palmeiras em 2010 após sete anos no exterior, e num período em que o país mudou muito. Você de fato observou essas
mudanças?
Eu vejo mudança, sim, na situação econômica, que acho que melhorou, sobretudo
para uma certa parte da população. Isso se
sente e se nota. Eu senti isso no aspecto da
cidadania, na ascensão social de algumas
classes. É, a meu ver, um trabalho bem feito
desses últimos 15 ou 20 anos.
E, para você, a Copa do Mundo tem potencial para ajudar esse cenário?
Acho que sim. A Copa pode servir para
que se façam melhorias no país todo: melhorias que deviam ter sido feitas há muitos anos e que só agora acontecerão, se não
completamente, ao menos em parte. A ideia
que tenho e que gostaria de ver em prática
é desse tipo de melhoria: para trazer ganhos
futuros à população; ganhos que a própria
população às vezes nem imagina.
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Vigilância Sanitária realiza nova inutilização
de alimentos impróprios para o consumo

Maria Lúcia Gomes Dutra Rocha,
coordenadora da VISA de Manhuaçu

Manhuaçu - O setor de Vigilância Sanitária
(VISA), órgão vinculado
à Secretaria Municipal de
Saúde de Manhuaçu realizou na tarde de ontem sua
nona inutilização de produtos impróprios para o consumo humano deste ano de
2013 e que foram recolhidos
de estabelecimentos comerciais da cidade de Manhuaçu e demais localidades do
município.
De acordo com o órgão
municipal, os produtos que
foram inutilizados na tarde
de quarta-feira (28) foram
recolhidos entre o final do
mês de julho até a última

Gratificação na Polícia Civil
é prevista em projeto de lei
PLC 41/13 beneficia policial que, mesmo com direito a
se aposentar, permanece em atividade na corporação.

Em reunião, quarta-feira
(21/8/13), a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ)
da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG)
emitiu parecer pela legalidade do Projeto de Lei Complementar (PLC) 41/13, que
institui gratificação correspondente a um terço de
seus vencimentos ao policial civil que permaneça em
atividade, mesmo depois de
cumprir os requisitos para
aposentadoria. O relator,
deputado Leonídio Bouças (PMDB), apresentou a
emenda nº 1, aprovada pela
comissão.
De autoria do governador
Antonio Anastasia, a proposição também visa a alterar
o artigo 3º da Lei Complementar 23, de 1991, para
dispor que o policial civil
ocupante de cargo de nível
intermediário da respectiva
carreira será promovido por
antiguidade, independentemente de vaga, ao nível imediatamente superior, quando
completar as mesmas exigências para aposentadoria.
A emenda pretende corrigir certa imprecisão no
artigo 1º da norma, que não
especifica a qual das exigências para aposentadoria da
Constituição Federal a norma se refere. Com a nova
redação, fica estabelecido
que fará jus à gratificação o
servidor que possa se aposentar voluntariamente por
apresentar 60 anos de idade
e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e
30 de contribuição, se mulher, desde que tenha completado dez anos de efetivo

Servidores do Ministério Público participaram ativamente da
audiência - Foto: Marcelo Metzker

O novo texto foi apresentado
pelo relator da matéria, deputado Sebastião Costa (PPS).

exercício no serviço público
e cinco anos no cargo efetivo em que se daria a aposentadoria (quando passaria
a ter direito ao abono de permanência).
Ministério Público –
Na mesma reunião, o PL
4.214/13, do procurador-geral de Justiça, recebeu
parecer pela sua constitucionalidade, na forma do subs-

titutivo nº 1. O novo texto
foi apresentado pelo relator
da matéria, deputado Sebastião Costa (PPS).
O projeto fixa em 6,49% o
percentual de revisão anual
dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado,
retroativo ao dia 1º de maio
de 2013. A proposição estabelece também que o reajuste não se aplica ao servidor
inativo que não tenha direito
à paridade.
O substitutivo traz adequações à técnica legislativa relativas à tabela de
escalonamento de vencimentos do Ministério Público anexa ao projeto. O
dispositivo corrige a informação de que a Lei 18.800,
de 2010, instituiu a tabela,
uma vez que ela foi criada
pela Lei 13.436, de 1999,
e define a atualização do
quadro de multiplicadores
da tabela de forma integral,
e não apenas no padrão inicial da carreira.

semana de agosto, sendo
provenientes de dezenas de
mercearias e supermercados
e que estavam expostos na
prateleiras e refrigeradores
de forma indiscriminada.
“Foram ao todo 48 estabelecimentos
comerciais
notificados com apreensões
e esta inutilização que está
sendo realizada agora é um
trabalho da Vigilância Sanitária em proteção da saúde
pública. Foram encontrados
pelos fiscais principalmente
produtos do setor de frios,
que o consumidor compra
fracionado, como queijo
mozarela, presunto e mortadela e que estavam com
os rótulos retirados ou rasgados no local que deveria
conter a data de validade”,
informou Maria Lúcia Gomes Dutra Rocha, coordenadora da VISA.
A coordenadora deste setor de proteção à saúde da
população manhuaçuense
alertou os consumidores
para que eles tenham atenção para a data de validade dos produtos e cuidado
especial àqueles que estão
fracionados. “O consumidor
deve ter uma atenção maior

(Foto: E. C. Sette / Diário de Manhuaçu)

Produtos impróprios para o consumo recolhidos de
48 estabelecimentos comerciais do município

aos produtos que foram fatiados sem a presença de
quem os está adquirindo”,
alertou.
Para manter uma transparência sobre o trabalho que é
realizado pela VISA, Maria
Lúcia falou que todas as autoridades do município são
convidadas para presenciarem a inutilização e depois
assinam a ata que é lavrada
para esta ação. Na tarde de
ontem, além da mídia, estiveram presentes dois repre-

sentantes da Polícia Militar
e uma representante da Secretaria Municipal de Educação de Manhuaçu.
Os alimentos inutilizados
foram esmagados por um
trator de esteira cedido pelo
Serviço Autônomo Municipal de Limpeza Urbana
(SAMAL) e em seguida
enterrados no aterro sanitário, que fica na Usina de
Compostagem de Lixo da
cidade.
Diário de Manhuaçu

Funcionários da VISA, do SAMAL e demais autoridades presentes durante a inutilização

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas
divulgamos o que “Dizem por aí”.

A

lessander Lenzi - Os melhores pilotos
do mundo estarão competindo de 25 a
27 de outubro, na praia do Mar Grosso, em Laguna - SC, no 15º Jet Waves World
Championship
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Anastasia preside solenidade pelos 102 anos dos Bombeiros

Governador de Minas,
acompanhado do comandante-geral da Corporação,
coronel Sílvio Antônio de
Oliveira Melo, fez a entrega
da Medalha Dom Pedro
II e do título Bombeiro
Honorário O governador
Antonio Anastasia presidiu
na sexta-feira (30/08) a solenidade em comemoração
pelo aniversário de 102 anos
do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais
(CBMMG). Em solenidade

realizada no Auditório JK,
na Cidade Administrativa,
Antonio Anastasia, acompanhado do comandante-geral do CBMMG, coronel
Sílvio Antônio de Oliveira
Melo, entregou o título de
Bombeiro Honorário ao
presidente da MRS Logística, Eduardo Parente
Menezes. Foram agracidas
com a Medalha Dom Pedro
II, principal comenda da
Corporação, 155 personalidades, entre secretários de

Estado, parlamentares, empresários, prefeitos, representantes da sociedade civil
e integrantes das forças de
segurança que atuam no Estado. Compuseram o dispositivo o secretário de Estado
de Defesa Social, Rômulo
Ferraz, o comandante-geral
da Polícia Militar, coronel
Márcio Martins Sant'Ana,
o chefe do Gabinete Militar
do Governador, Luis Carlos
Dias Martins, o diretor-chefe da Polícia Civil, delegado

Cylton Brandão da Matta, o
procurador-Geral de Justiça,
Carlos André Bittencourt e a
defensora pública geral, Andréa Abritta Garzon Tonet.
Credibilidade e confiança
O Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais foi
criado em 31 de agosto de
1911. Com efetivo de 5,3
mil militares, a corporação
está presente fisicamente
em 54 municípios (em 2003,
eram 33 cidades), mas cobre
todos os 853. Possui 10 bata-

lhões operacionais e frações,
totalizando 72 Unidades
atendendo de forma direta a
60% da população e de forma indireta a todo o Estado.
No período de 2004 a
2012, foram investidos em
viaturas, equipamentos e
serviços cerca de R$ 290
milhões. Apenas na área
logística foram adquiridas
751 viaturas, resultando na
redução da idade média
da frota de 15 anos para 7
anos. No ano passado, foi

feito o maior investimento
em equipamentos de proteção individual da história
da corporação, totalizando
R$ 15 milhões, com destaque para as aquisições
de conjuntos de combate a
incêndio urbano. Pesquisa
divulgada pela Secretaria
de Estado de Defesa Social,
em junho de 2010, aponta
a corporação com o índice
de 84% de credibilidade e
confiança junto ao povo
mineiro.
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Vereadores cobram realização de obras da Prefeitura

Câmara já encaminhou 400 Indicações ao Executivo este ano; menos de 20 foram atendidas

A

última quinta-feira do mês foi de
intenso trabalho para os vereadores de Manhuaçu, que durante
toda a parte da manhã e começo da tarde,
reuniram-se em sessões extraordinárias
para a votação e aprovação de Projetos
de Lei, Requerimentos e Indicações, além
de importantes debates visando o desenvolvimento do município. Entre os cidadãos presentes, familiares de Gutemberg
Heringer Cunha – falecido em razão de
aneurisma cerebral, no último dia 04-.
Os parentes do jovem alegam descaso no
atendimento ao saudoso ente, por parte
da UPA/Manhuaçu (Unidade de Pronto
Atendimento), na data em que o trágico
fato ocorreu.
A abertura dos trabalhos do dia ficou
por conta do Presidente interino, Vereador Eli de Abreu Gomes (1º Secretário),
em razão da participação do Presidente
Maurício de Oliveira Júnior em solenidade na agência do Banco do Brasil de
Manhuaçu, e da ausência justificada do
Vice-presidente Anízio Gonçalves de
Souza. No entanto, Maurício Júnior compareceu ainda na parte da manhã, dando
sequência às sessões legislativas previstas
para esta data. (http://www.youtube.com/
watch?v=xhM9exiGV7Y)

Mesa Diretora da Câmara, durante as sessões legislativas de quinta-feira.
Ronaldo Martinho, também se inscreveu para
fazer uso da palavra.

O

utro pronunciamento previamente inscrito para o plenário foi o do
cidadão e radialista Ronaldo Martinho, que reclamou dos procedimentos
tomados pela Administração Municipal,
contra a sua pessoa. Martinho também
criticou a morosidade da Prefeitura em realizar obras e serviços para a comunidade.
Martinho relatou que, recentemente, foi procurado por um Oficial de
Justiça
(http://www.youtube.com/
watch?v=DriBjZ4mEuw). Este, o teria informado sobre a impetração de Ação Judicial por parte dos Secretários
Municipais João Batista Hott
(Administração) e Cel. Luis
Carlos Rhodes (Planejamento) contra o mesmo, devido
a comentários veiculados
por ele na emissora de rádio comunitária. “Na rádio,
apenas relatei o que foi comentado aqui em plenário,
pelos Vereadores, na última
sessão legislativa, usando os
mesmos termos que foram
empregados pelos vereadores”, argumentou Martinho
(http://www.youtube.com/
Familiares de Gutemberg Heringer durante pronunciamento.
watch?v=T7aOkkEzT2Y).
nicialmente, a cidadã Sulamita Heringer Moreira Bernardino – irmã
de Gutemberg – fez uso da palavra,
comentando sobre o fato ocorrido na
UPA, a mobilização e o apoio da sociedade com a causa. Sulamita, que é
enfermeira, explanou sobre os procedimentos previstos no Protocolo de
Manchester para o atendimento aos
usuários do SUS e a necessidade da humanização do atendimento, entre outros pontos. (http://www.youtube.com/
watch?v=Oy58gY75wWQ)
Depois de concluído o pronunciamento, a presidência da Câmara solicitou da Comissão Legislativa de Saúde, composta pelos Vereadores Gilson
Vereador Paulo Cesar Altino reclamou de
César da Costa (Presidente), Paulo descaso da Administração Municipal com atletas
do handebol e a não realização de obras em
Cesar Altino (Relator) e Jânio Garcia
diversos locais.
Mendes (Membro), que acompanhe
as atividades de sindicância em andandignados com a situação, os Vereadomento na cidade quanto a este caso.
res Paulo Altino e Fernando Lacerda
Na semana em que o fato ocorrera, a
reafirmaram, no plenário, seus posicioCâmara também encaminhou Requeri- namentos a respeito do Secretário Munimento à Secretaria Municipal de Saú- cipal de Administração, João Batista Hott,
de solicitando esclarecimentos sobre apoiando a fala de Ronaldo Martinho.
o assunto. (http://www.youtube.com/ “O senhor João Batista reclamava, há um
watch?v=QchnWb3bqK4 e http://www. tempo, que os outros governantes o perseyoutube.com/watch?v=0qZcRXAxsbQ) guiam. Hoje, Deus deu a ele uma oportuniOs vereadores fizeram suas consi- dade de fazer diferente, colocando em suas
derações, manifestando apoio aos fa- mãos uma secretaria, como que se dissesmiliares e relatando reclamações de se: <Toma meu filho, faça diferente!> mas,
moradores, quanto ao atendimento ele persegue os servidores, os motoristas
da UPA. (http://www.youtube.com/ do SUS. Enfim, é perseguidor mesmo! Ele
watch?v=Qt0yoL0CbeU)
precisa respeitar as pessoas, fazer diferen-

Pronunciamentos

I

I

Vereadores e cidadãos no plenário, durante a execução do Hino Nacional.

te, como se propôs a fazer”, desabafou Paulo Altino, no plenário. (http://www.youtube.com/watch?v=6WNuk81AtFE)
Outra questão levantada por Paulo Altino foi a demora do Diretor Municipal
de Esportes em responder à solicitação
de apoio para a participação de atletas de
Manhuaçu em evento esportivo na região.
“O Ronaldo Martinho encaminhou ofício
para o Departamento de Esportes solicitando apoio para a participação da equipe de Handebol de Manhuaçu em evento
em Raul Soares, datado de 26 de Julho. O
evento será neste Domingo (01) e a resposta somente chegou ontem (quarta-feira, 29)
para o Ronaldo Martinho, informando que
não será possível a colaboração da Prefeitura. Ou seja, levaram trinta dias para dar
um “sim” ou um “não”, como resposta, demonstrando incompetência, e, pior, negam
o pedido, comprometendo a participação
dos atletas manhuaçuenses”, comentou o
Vereador.

400 Indicações

Nestes primeiros oito meses da atual legislatura, mais de 400 Proposições Indicativas
foram elaboradas pelos quinze vereadores, solicitando obras, serviços e melhorias diversas
para a cidade e zona rural do município. No
entanto, conforme relatou o Presidente Maurício Júnior, menos de vinte foram atendidas
neste período, ou seja, menos de 5% do total.
(http://www.youtube.com/watch?v=PB6Xjh_
VI5I)
A preocupação com o início das atividades de construção do presídio em Manhuaçu também foi outro destaque na pauta desta
reunião. Os vereadores cobraram maior agilidade da Prefeitura em realizar as obras estipuladas pelo Governo Estadual para tal fim,
como o serviço de terraplenagem no local.

Moção de Pesar

O Vereador Jânio Garcia Mendes solicitou
encaminhamento de Moção de Pesar aos familiares de Aguinaldo Lúcio Ramos – vítima
de acidente fatal, no famigerado km 596 da
BR-116, esta semana.

Projetos de Lei

A Câmara aprovou quatro Projetos de Lei.
Um deles (nº 056/2013) autoriza o repasse
anual, por parte do Município, de R$ 36.000,00
ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.
Outros Projetos de Lei aprovados foram o
de nº 058/2013, que “Reajusta a remuneração dos Conselheiros do Conselho Tutelar
de Manhuaçu” e o Projeto de Lei nº 059/2013
que “Institui a imprensa oficial no âmbito
municipal, revoga a Lei Municipal nº.1.891,
de 26 de outubro de 1994 e dá outras providências”, além do Projeto de Lei nº 062/2013
– de autoria do Vereador Paulo Cesar Altino,
que “Dispõe sobre denominação de Escadaria Novo Horizonte, o logradouro localizado
na R. Amália Maria Dias, no B. Bom Jardim e
contém outras providências”.
Houve ciência ao plenário de dois Projetos de Lei. Um deles (nº 063/2013) autoriza
o Município a doar área à ADEMMIG (Ass.
dos Comerciantes de Defensivos das Matas
de Minas Gerais), e, o outro (nº 064/2013),
autoriza a abertura de créditos especiais ao
Orçamento Geral do Município, no valor de
R$10.000,00.

Resoluções

Houve ciência o plenário de dois Projetos
de Resolução, de autoria da Mesa Diretora.
Um deles (nº 025/2013), “Cria a Comissão
de Ética e Decoro Parlamentar e dá outras
providências”. O outro (nº 026/2013), “Cria
Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal de Manhuaçu e dá outras providências”.

Contas de 2006 aprovadas

Uma segunda sessão ordinária aconteceu
nesta quinta-feira, 29, imediatamente após a
primeira. Esta, por sua vez, teve o propósito
específico da votação das Contas do Município, no exercício de 2006, conforme estabelece o Regimento Interno da Casa Legislativa. Após Parecer favorável do Tribunal de
Contas do Estado, os vereadores aprovaram
o documento.
(Assessoria de Comunicação)
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Professores da rede municipal
de Simonésia entram em greve
Simonésia - Após o fracasso nas negociações entre os professores da rede municipal de ensino e a Administração Municipal de Simonésia, ficou decidida por ampla
maioria a paralização da categoria por tempo indeterminado. O impasse que vem se
estendendo desde o ano de 2011 sobre o pagamento do Piso Nacional dos Professores
culminou com a assembleia extraordinária
que aconteceu terça-feira (20) no Plenário
da Câmara Municipal, que entre outras deliberações, decidiu pela aprovação por ampla
maioria pelo início da greve na segunda-feira (26).
A assembleia contou com o apoio da
União Nacional dos Servidores Públicos
(UNSP), que acatou a votação e decidiu dar
total apoio jurídico para que os direitos dos
servidores sejam garantidos durante esta
paralização. Segundo a categoria, de acordos com os cálculos apresentados durante a
assembleia, há uma perda mensal de 214,00
desde o ano de 2011.
A presidente do Sindicato, Maria Aparecida Silva (Professora Parry), que esteve
presente nesta assembleia, falou que foi
uma decisão soberana. Ela reconhece que o
último instrumento a ser utilizado diante de
um impasse como este enfrentado pela categoria, é a greve. Para a presidente a greve é
penosa e desgastante para o professor, mas
foi o caminho encontrado após não conseguirem uma resposta positiva por parte da
chefe do Executivo. Os professores sempre
se reuniram com o Legislativo, sendo expedido um ofício à prefeitura, solicitando esclarecimentos sobre o Piso dos Professores,
porém, a resposta não foi favorável, já que
em suas alegações, o Governo Municipal
não garantiu o pagamento imediato.
Parry disse que a reivindicação dos profissionais da educação conta com o apoio
da população. “Em Simonésia os próprios
pais dos alunos estão apoiando a greve. E
isso tem deixado os professores satisfeitos,
porque uma realidade deste município é o
grande número de contratados, sendo que
em algumas escolas, o número reduzido de

3ª SUPER TAÇA MANHUAÇU DE FUTSAL 2013
ORGANIZAÇÃO : MARCELO FERNANDES

“Esporte , forma de praticar cidadania’’

A presidente do Sindicato, Maria Aparecida Silva
(Professora Parry), que esteve presente nesta
assembleia, falou que foi uma decisão soberana.

servidores efetivos poderia impedi-las de
paralisar, mas os pais exigiram que a escola fechasse para os contratados apoiarem a
greve dos professores”.
A categoria alega que o salário está defasado em R$ 214 e além da exigência para
que o município pague esta diferença, eles
exigem também o pagamento desta diferença, que ocorre desde 2011. “Mas este retroativo o professor apenas recebe ajuizando na
justiça. Mas já existem ações protocoladas
no fórum há quase dois anos”, explicou a
presidente.
A UNSP teve um parecer favorável a uma
ação movida contra a prefeitura pelo não
atendimento por parte do Governo quanto ao
envio de documentos solicitados pelo sindicato. A justiça determinou um prazo de 24
horas para que a prefeitura atenda todas as
reivindicações, caso contrário haverá multa a
ser cobrada não ao município, mas do próprio salário da prefeita Marinalva Ferreira da
Silva, inclusive com risco de detenção.
Os grevistas irão realizar uma manifestação no Centro de Simonésia na manhã da
próxima quinta-feira (29), com a presença
confirmada também dos pais dos alunos da
zona rural do município.
TEMPO+

GRUPO “A”

GRUPO “B”

1 – ATILLA F.C
2 – MARQUIM NET GAMES
3 – FACULDADE DOCTUM
4 – SPORTS JUNIOR

1 – JUVENTUS\MARVE STO AMARO\SÃO JOÃO
2 – IGREJA BATISTA DA LIBERTAÇÃO
3 – DUCK F,C
4 – SESI

GRUPO “C”

GRUPO “D”

1 – HAVAIANOS\SÃO PEDRO
2 – BAIRRO SANTANA
3 – BORRACHARIA DO RAIMUNDO\S. CLARA
4 – IBERIA\VILA NOVA

1 – CHALÉ
2 – VIDRAÇARIA REAL
3 – REALEZA
4 – PONTUAL VIDRAÇARIA\ LALA CAR

TABELA 2ª FASE - RODADA

semi finais

FINAL

CAMPEÃO:____________________________________
VICE CAMPEÃO: _______________________________
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Movimento "Acorda Justiça" advogados
protestam em frente ao Fórum

Nesta quarta-feira 28/08,
a 54ª Subseção da OAB/MG
manifestou contra a morosidade da justiça. A ação
aconteceu simultaneamente
em frente ao Fórum das cinco Comarcas que integram a
entidade (Manhuaçu, Ipanema, Manhumirim, Mutum e
Lajinha). Advogados, serventuários da justiça, estudantes, autoridades públicas
e a sociedade em geral participaram do movimento.
De acordo com o presidente da OAB Manhuaçu,
Alex Barbosa de Matos,
o acúmulo e a demora no
julgamento de milhares de
processos contribui para a
ocorrência diária de injustiças. “Temos visto que a
insatisfação da sociedade é
com o poder de uma maneira geral e não apenas com
os poderes executivo e legislativo. As mobilizações
sociais que ocorreram e tem
ocorrido desde junho deste
ano em todo Brasil devem
chegar também ao poder judiciário”.
Para Alex Barbosa, o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais precisa entender que
a justiça está sucateada e sufocada com milhares de processos nas cinco Comarcas
que integram a OAB Manhuaçu. Além disso, o número de juízes e servidores
é insuficiente. Muitos deles
estão doentes e sem expectativa de que o quadro caótico que vive a justiça nestas
comarcas seja revertido.
“A sociedade está cansada
de esperar por uma justiça
rápida e eficaz, que atenda os seus anseios sem lhe
causar mais frustrações. A
cúpula do poder judiciário
mineiro precisa entender
que a Justiça é tão essencial
para a sociedade quanto a
saúde, educação, segurança
e outras áreas públicas fundamentais, e a busca pela
efetivação de uma justiça
social é um dever da Ordem
dos Advogados do Brasil”.
O presidente da OAB
Manhuaçu ressaltou que é
necessário entender que o
grande obstáculo que enfrentamos no Judiciário

presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais. Juntos, vamos buscar melhorias
para a nossa classe e para a
sociedade de um modo geral”, comentou Denis.
Sindicato

Ação aconteceu simultaneamente em outras quatro Comarcas. Objetivo foi cobrar melhor
estrutura do Poder Judiciário nas comarcas do interior de Minas Gerais

não é o excesso de recursos
como muitos dizem, mas a
falta de estrutura para atender a grande demanda existente na primeira instância,
que é justamente o gargalo
da justiça. “É em primeira
instância que a justiça acontece. Existe uma defasagem
de infraestrutura. O que vemos diariamente é o abarrotamento das serventias das
secretarias das comarcas do
interior”, sustentou o presidente.
Por fim, ele enalteceu e
agradeceu a participação dos
advogados e advogadas que
compareceram ao ato público nas comarcas de Manhuaçu, Ipanema, Manhumirim,
Mutum e Lajinha. “Temos

que comemorar os resultados advindos do Movimento
Acorda Justiça e deixar ressaltado que demos apenas o
primeiro passo. Obviamente
que o aludido movimento
não terminou, ele apenas
começou. A diretoria e o
Conselho da OAB Manhuaçu orgulha-se de saber que
a nossa classe está unida em
busca de um ideal que até então era utópico, mas que agora, torna-se uma realidade. É
hora de otimismo e esperança, porque nós venceremos
mais essa causa, que não é
só da advocacia, mas de toda
a sociedade. Continuaremos
lutando por uma Justiça justa, rápida e social”, ponderou
Alex.

OAB/MG presente
à manifestação
O tesoureiro adjunto da
OAB/MG, Euler de Moura
Soares Filho, e o diretor institucional da Seccional, Joel
Moreira, participaram da
manifestação em Manhuaçu.
“A OAB de Minas é solidária a este movimento, pois é
uma bandeira levantada por
nós. Ao mesmo tempo em
que defendemos de forma intransigente as prerrogativas
dos advogados, precisamos
nos unir aos demais atores da
sociedade e clamar por uma
Justiça mais célere e eficaz”,
comentou Euler.
Neste sentido, Joel afirma
que a OAB/MG busca so-

luções junto a Assembleia
Legislativa. “Apresentamos
propostas para nova lei de
organização e divisão judiciária, que será encaminhada
à ALMG. No documento,
pedimos mais juízes e servidores para as comarcas de
Minas, além da implantação
dos Fóruns já designados.
Estamos acompanhando de
perto esses trâmites, realizamos audiências públicas e
vamos continuar cobrando
junto aos deputados para que
os anseios dos advogados sejam atendidos”, garantiu.
Região
Presente à manifestação,
o presidente da OAB de Caratinga, Denis Fonseca, elogiou a manifestação encabeçada pela OAB Manhuaçu.
Ele acredita que este é o
primeiro passo para que o
Poder Judiciário acorde e
possa contribuir de forma
mais efetiva com a Justiça.
“A atitude é louvável. Estamos engajados em unir todas as OABs da região para
que este manifesto ganhe
força. Só assim teremos nossos anseios atendidos pelo

O Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira
Instância do Estado de Minas Gerais (SERJUSMIG)
apoiou a manifestação. De
acordo com o diretor regional, Alenewton de Paiva Salazar, parte das reivindicações apresentadas pela OAB
Manhuaçu são bandeiras
levantadas pelo próprio Sindicato. Em abril deste ano,
a entidade entrou em greve
pedindo melhorias nas condições de trabalho e salários
mais dignos.
“Estamos com vários problemas para resolver no Poder Judiciário. Não adianta
abrir concurso público para
juiz, se não houver também
para servidores. Além disso,
precisamos acompanhar a
modernidade, com estrutura
computadorizada, que atenda à velocidade exigida pela
Justiça. Estamos juntos com
a OAB nesta causa, pois
acreditamos que a manifestação é legítima”, argumentou Alenewton.
OAB Nacional
Na última segunda-feira
(26), o presidente da OAB
Nacional, Marcus Vinícius
Furtado Coêlho, ao saudar
o colunista Jânio de Freitas,
pela análise publicada na
edição de domingo 25/08 no
jornal Folha de São Paulo,
sobre ritos processuais no
Judiciário brasileiro, afirmou que o que se precisa
é de gestão eficiente nos
tribunais, capazes de alavancar a prestação jurisdicional. “O judiciário precisa
gerir melhor as verbas que
possui e encontrar meios
de suplementar os recursos
onde eles são escassos”, ressaltou Marcus Vinicius.
Diretoria da 54ª Subseção da OAB/MG
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Caminhão tomba na curva da morte e polui solo

Realeza - Aproximadamente três horas
após um acidente que tirou a vida do motorista de uma camionete GM Chevy no km
595 da rodovia BR-116 entre o distrito de Realeza e a cidade de São João do Manhuaçu,
a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Realeza registrou nova ocorrência na quarta-feira
(28) no trecho mais perigoso das estradas
federais que cortam a região. Um caminhão
que transportava tintas e solventes saiu da
pista na ‘Curva da Morte’, localizada no km
596 e parte da carga derramou no solo, causando dano ambiental.
Este segundo acidente ocorrido em um
trecho inferior a mil metros do primeiro envolveu o caminhão VW 24-250 placa NZS2988, de Maetinga (BA). O veículo seguia no
sentido São João do Manhuaçu para Realeza
quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou por aproximadamente 30 metros em uma ribanceira.
Carga tóxica: O caminhão transportava
uma carga de tintas, solventes e outros produtos químicos com altos níveis de toxidade
e parte do material derramou no solo, causando dano ambiental. As autoridades que
atenderam esta ocorrência acionaram a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e
outros órgãos ambientais sediados na região
para analisarem a situação e estudarem os
trabalhos que deverão ser realizados para retirada do material derramado e também do
solo contaminado.
O veículo parou a poucos metros da margem do Rio Manhuaçu e a água da chuva que
cai na região nesta quarta-feira pode levar o
material contaminado para o seu leito. Uma
empresa sediada em Realeza, que é especializada neste tipo de limpeza foi acionada para

tentar impedir que o produto alcance o rio.
“Nós faremos uma avaliação da situação
para saber qual material que deverá ser retirado. Após esta limpeza, os resíduos poluentes e também o solo contaminado serão
encaminhados para um local adequado para
receber este tipo de material. De acordo com
a avaliação que os órgãos ambientais realizarem, dependendo da quantidade de solo contaminado que for retirado, deverá ser feita a
reposição de novo solo e replantio vegetal”,
explicou Márcio Gomes, sócio proprietário
da empresa que deverá realizar a limpeza da
área contaminada.
Márcio Gomes informou que neste tipo
de acidente, em que há a degradação do solo
por produtos químicos poluentes, a responsabilidade financeira pela limpeza fica para a
empresa proprietária da carga ou da empresa
que realiza o seu transporte. “Toda a responsabilidade sobre este material é voltada para
o seu dono. Nós vamos até o local e fazemos
um relatório dos trabalhos a serem desenvolvidos de remoção dos produtos, que é enviado aos proprietários da carga”, disse.
Saque da carga: Como tem sido comum
em acidentes acontecidos na região, muitas
pessoas que chegaram ao local aproveitaram
a ausência das autoridades nos primeiros
momentos após o acidente e saquearam toda
a carga que não foi danificada.
Apesar da gravidade deste acidente o motorista sofreu lesões leves, sendo socorrido
por uma equipe do Corpo de Bombeiros
e encaminhado para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de Manhuaçu.
Esta ocorrência foi registrada pelos agentes
federais Rhodes e Carvalho.
TEMPO+

Acusado de homicídio no Vale
do Aço é preso em Manhuaçu

Manhuaçu/MG. Um foragido da justiça,
acusado de participar de um homicídio, na
cidade de Coronel Fabriciano em dezembro
de 2012, foi preso pela Polícia de Manhuaçu, na tarde de quarta-feira, 28/08, no bairro
Bom Pastor.
Segundo as informações, o mandado de
prisão para Rafael Higliney Faria Andrade,
o ‘Rafael Coto’, 20 anos, (FOTO) chegou na
6ª Delegacia de Polícia Civil e foi repassado
para a Polícia Militar. O Serviço de Inteligência localizou o rapaz num bar, no bairro
Bom Pastor.
Uma equipe comandada pelo Sargento
Nobrega foi até o local e o prendeu .
Capitão Aguinaldo Schuab, comandante da 72ª Companhia de Polícia Militar,
explicou que Rafael tem passagens por envolvimento com drogas em Manhuaçu. “É
muito comum o indivíduo cometer um crime numa cidade e tentar fugir para outro
município, com intuito de ficar livre, mas
essa prática não funcionou nesse caso. Rafael acabou sendo preso por conta de um
mandado onde ele responde a acusação de
envolvimento no homicídio de Guilherme
de Moura Rocha, 19 anos, na noite de 7 de
dezembro de 2012”, afirmou.
O crime ocorreu numa movimentada avenida do bairro Amaro Lanari, em Coronel
Fabriciano. Além de Rafael Higliney Faria
Andrade, o “Rafael Coto”, 20 também é suspeito no homicídio Reginaldo da Silva Sousa, 22 anos, conhecido apenas como Naldo.
O motivo do assassinato teria sido relacionado à vingança e tráfico de drogas.

Um caminhão que transportava tintas e solventes saiu da pista na ‘Curva da Morte’, localizada
no km 596 e parte da carga derramou no solo, causando dano ambiental.

Motorista morre após Chevy sair da
pista e cair em barranco na BR-116

Realeza – A chuva fraca que caiu ao longo
da madrugada e início da manhã deixou a
pista molhada e pode ter contribuído para
provocar um grave acidente com vítima fatal
na quarta-feira (28). A saída de pista registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)
de Realeza aconteceu às 6h50 no km 595 da
rodovia BR-116, próximo à divisa entre os
municípios de Manhuaçu e São João do Manhuaçu, em uma das curvas localizadas no
trecho mais perigoso da região.
Agnaldo Lúcio Ramos, de 37 anos (foto)
seguia de sua residência com destino à sua
propriedade rural localizada próximo à comunidade de Bom Jesus de Realeza quando,
ao entrar na curva, perdeu o controle sobre
a direção do GM Chevy GLC-6238 de São
João do Manhuaçu (MG). O veículo saiu da
pista e desceu por um barranco de aproximadamente 30 metros de altura. Durante o
capotamento Agnaldo foi lançado para fora
do automóvel, que passou por cima da vítima. Agnaldo foi prensado e seu corpo permaneceu sob o veículo, não resistindo aos
ferimentos e morrendo no local.
O trecho onde ocorreu este acidente possui um histórico negativo de ocorrências
deste tipo. Esta curva, juntamente com a
‘Curva da Morte’ localizada no km 596 e
outras três curvas localizadas no próprio km
595, outra no km 594 e a última no km 593
fazem deste trecho o mais violento de toda

a região.
O agente federal Carvalho, que estava no local
do acidente fez um alerta
aos motoristas sobre a
atenção redobrada que
devem ter ao passarem
por este trecho da rodovia, principalmente nos
dias de chuva, quando o
asfalto se torna escorregadio. “Essa saída de
pista aconteceu com um morador da região,
ele conhece a pista e isso prova que a atenção deve ser redobrada nestes períodos que
começam a aparecer as chuvas passageiras.
Esta curva no km 595 e a curva do km 596
já são conhecidas por terem um grau bem
acentuado que requerem bem mais atenção
dos motoristas. A sinalização está adequada
no local, mas o problema é que as pessoas
eventualmente se esquecem ou se distraem
um pouco e entram nelas com uma velocidade mais elevada e não conseguem fazer a
curva”, disse.
Além do motorista viajava também na
camionete um passageiro. Ele sofreu ferimentos leves e foi socorrido por populares e
encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manhuaçu. Esta ocorrência foi registrada pelos agentes federais
Faria, Lander e Carvalho.
TEMPO+

Inhapim/MG. Na madrugada de quinta-feira
(29/08) um grave acidente
foi registrado na BR 116,
estrada de acesso a Inhapim, por volta das 2h10.
Uma caminhonete Hilux
bateu de frente com um
caminhão, que seguia de
Marataízes com destino a
Ipatinga. A carga de abacaxi ficou espalhada na pista.
O condutor da caminhonete, Cláudio de
Araújo Vicente, de 53 anos, ficou gravemente ferido (foto). Chegou a ser atendido no meio da pista, mas não resistiu aos
ferimentos e faleceu no local. O condutor
era da cidade de Ipatinga. Cláudio era técnico em elétrica da Petrobrás e residia na
cidade de Ipatinga, no bairro Vila Celeste.
Ele seguia viagem para um sítio de sua propriedade no Córrego do Capoeirão. Cláudio
iria completar 54 anos sábado.

O acidente ainda deixou um saldo de três
pessoas gravemente feridas que estavam na
cabine do caminhão. As vítimas ficaram
presas às ferragens.
O motorista do caminhão Júlio César
Claudiano Marques, de 25 anos, e mais dois
ocupantes César Claudiano Marques, de 49
anos e Rubião Fernandes Marques, de 20
anos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros de Caratinga e seguem internados.
TV Super Canal

Caminhonete bate de frente com
caminhão. Uma morte e três feridos

O HOMICÍDIO: Segundo o registro policial, Rafael e Naldo estavam num bar, próximo ao local do crime. Quando Guilherme
chegou numa motocicleta e, ao descer da
moto, foi avisado por sua namorada, sobre a
presença dos acusados, que já teriam ameaçado Guilherme de morte.
Ao ser visto pelos suspeitos, Guilherme
recebeu os primeiros disparos, que teriam
sido efetuados por Naldo. Ferido nas costas,
Guilherme tentou se abrigar atrás do balcão
de um bar.
Pouco depois, Rafael Cotó teria entrado
no local e executado Guilherme com outros
quatro disparos, que o atingiram duas vezes
no ombro esquerdo, no peito e atrás do braço direito. Em seguida, eles fugiram.
Polícia e Cia
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Citações
Citações
Sábias
Sábias
"Feliz ou não, a lei da
vida é sempre seguir
em frente com a cabeça erguida".
"A razão pela qual
somos inseguros é
porque comparamos o
que somos nos bastidores com o que os
outros são no palco".
"Problemas não surgem pra te parar, e sim
para te forçar a ir pra
frente".
"As pessoas que vivem
de aparência são
aquelas que ainda
não perceberam a
importância de se ter
conteúdo"
"Não me arrependo de
ter conhecido ninguém, só me arrependo de ter perdido tanto
tempo com algumas
pessoas!"

Pr. João Soares
da Fonseca

6 alimentos para fortalecer os ossos
Quando pensamos em uma dieta saudável para fortalecer os ossos, os primeiros
alimentos que vêm à nossa mente são os
laticínios. No entanto, há muitos outros
itens na geladeira e na despensa capazes de
fortalecer os ossos e manter a osteoporose longe. A verdade é que para manter os
ossos saudáveis e fortes, é preciso fornecer a eles uma mistura única de nutrientes.
Isso porque os ossos são estruturas vivas
e em constante desenvolvimento – embora
muitas vezes a gente se esqueça disso! Se
não fosse assim, um osso quebrado nunca
se recuperaria.
Os 6 alimentos listados abaixo e seus
respectivos benefícios foram retirados do
livro Os segredos de saúde mais bem guardados do mundo, no qual você encontra
muitas outras dicas preciosas para cuidar
da sua saúde!
Ameixa-preta: Mulheres na pós-menopausa que comeram 10 ameixas-pretas
por dia apresentaram densidade mineral
óssea significativamente mais alta do que
a do grupo de controle, que comeu maçãs
desidratadas, segundo um estudo recente.
Acredita-se que as substâncias presentes
na ameixa-preta evitem o colapso do osso.
Vegetais verdes: Couve, brócolis e couve-galega são ricos em cálcio; uma xícara
de couve-galega cozida contém quase 200
mg de cálcio, o que equivale a um quarto
da necessidade diária desse mineral.
Amêndoas: Apenas 26 g de amêndoas
fornecem 60 mg de cálcio. Coma-as como

petisco ou acostume-se a adicioná-las a saladas, cereais ou pratos refogados.
Óleos de sementes: Alguns dos óleos
de sementes mais conhecidos são os de
canola, linhaça e gergelim. Eles são ricos
em ácidos graxos ômega-3, que parecem
aumentar a absorção de cálcio pelo organismo, reduzir a quantidade desse mineral
que é perdida na urina, fortalecer os ossos
e ainda aumentar o crescimento ósseo.
Soja: O natto, pasta de soja fermentada
que os japoneses adoram consumir no café
da manhã, está entre as fontes mais ricas
de vitamina K2, o tipo de vitamina K mais
associado à saúde dos ossos. Outras fontes
dessa vitamina incluem queijos curados ou
fermentados, ovos e algumas carnes.
Sardinha: A sardinha em lata pode aumentar a ingestão de cálcio. O motivo? O
processo de enlatamento amolece os ossos
do peixe, facilitando a absorção de cálcio.

"Dizer coisas bonitas
mostra que você tem
um cérebro, mas fazer
coisas bonitas demonstra que você tem
um grande coração".
"O indivíduo está
vencido, desde que
passou a ter pena de
si mesmo, ou começou a procurar uma
desculpa para os seus
defeitos".
"O homem que pensa
com exatidão jamais
julgará uma pessoa
pelo que dela dizem
seus inimigos".
"Se não acredita em
cooperação, veja o que
acontece com um vagão
que perde uma roda".

Bolo de coco gelado
INGREDIENTES
1 pacote de massa de bolo
Recheio:
1 vidro de leite de coco
1 lata de leite condensado
1 lata de leite
Cobertura:
1 pacote coco ralado (100 g)
1 lata de creme de leite (2 caixinhas)
MODO DE PREPARO
Prepare a massa do bolo conforme o modo
de fazer
Leve a forno
Bata todos os ingredientes do recheio no
liquidificador e despeje em cima do bolo quente doce coloque 1 colherzinha de açúcar), jogue por
(furando ele todinho com garfo)
cima do bolo frio e espalhe com a colher
Deixe o bolo esfriar
Tampe com papel alumínio e leve na geladeira
Em uma vasilha separada misture o coco
Para que fique mais gostoso, faça de um dia
ralado e creme de leite (se achar que está sem para o outro (melhor resultado)

jsfonseca@pibrj.org.br

Saída falsa

Em 1987, perto da cidade de El Paso, Texas, que fica
na fronteira com o México, a polícia da fronteira identificou um trem cargueiro transportando, de forma ilegal,
imigrantes mexicanos para o território norte-americano.
Seria apenas mais uma história de aventura movida a desespero, não fora a tragédia que se abateu sobre esses
infelizes viajantes.
Quando o trem parou, e se abriram as portas, para espanto dos policiais só havia um sobrevivente. A altíssima temperatura daquele ambiente fechado - mais de 60
graus - provocara febre, delírio e morte.
O sobrevivente contou que, na escuridão e no calor, as
vítimas chegavam a se atracar delirantemente até morrer.
Só ele conseguiu se salvar porque naquele inferno ele
descobrira um pequeno orifício por onde ficou, bem ou
mal, respirando.
É triste ler histórias com um final tão infeliz. Pessoas
simples, pobres, que apenas procuravam uma vida melhor em outra terra, acharam justamente o pior.
Espiritualmente falando, não somos mais inteligentes
que aquelas pobres criaturas. É igualmente triste saber
que milhares de pessoas neste mundo pensam que poderão chegar ao céu através das soluções que improvisam.
Diz a Bíblia que fora de Jesus, qualquer proposta de salvação não passa de saída falsa. Pregando em Jerusalém,
Pedro, que só sabia falar de Jesus, disse claramente: "E
em nenhum outro há salvação, porque também debaixo
do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos" (Atos 4.12).
Pedro, que tão de perto conviveu com Jesus e certamente com sua mãe Maria, poderia ter dito que Jesus e
Maria são os nomes pelos quais podemos ser salvos, se
esta fosse a verdade ensinada por Jesus. "Ninguém vem
ao Pai, senão por mim" (João 14.6), declarou Jesus.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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ENTRETENIMENTO
Joãozinho no Busão
Joãozinho pegou um ônibus e, ao entrar, pergunta para o cobrador:
- Moço, quanto custa o ônibus?
O cobrador responde, educadamente:
- São dois e trinta, garoto!
Então, o Joãozinho fala alto:
- Ei, pessoal! Todo mundo vai descendo, porque eu vou comprar este ônibus!

Alma Penada
Tarde da noite, o padre está passando perto de um cemitério,
quando ouve um gemido:
— Aaahumm... Aaahumm... Aaahumm...
Assustado, ele ameaça sair correndo, mas logo se lembra
do vexame a que ficaria exposto e muda de idéia. Se enche de
coragem, segura firmemente no crucifixo que traz no bolso e
pergunta para a voz:
— O que é que essa pobre alma está precisando?
E a voz responde:
— Papel higiênico!

Prêmio na Rádio
Numa rádio do interior o locutor anuncia um concurso:
- Olha aí, pessoal! Quem ligar agora e fizer uma frase com
uma palavra que não exista no dicionário ganha duas entradas
para o cinema.
O telefone toca.
- Alô! Quem é?
- Oi, é o Vanclernildo, do Jardim Tilápia.
- Olá, Vanclernildo! Já conhece a brincadeira? Qual a sua
palavra?
- Sim, a minha palavra é vaice!
- Vaice? Como se escreve?
- É assim, ó: V - A - I - C - E!
- Bom, realmente essa palavra não existe. Pode falar então
a frase!
- Ok, lá vai... Vaice fuder! - e o ouvinte desliga o telefone.
Constrangido, o locutor tenta avisar os outros ouvintes:
- Que é isso pessoal! Vamos colaborar, tem crianças ouvindo
o programa... Vamos pra próxima ligação...
- Oi, eu sou o Joselito! Aqui do Bairro Perobal dos Macacos!
- E então, Joselito. Qual a sua palavra?
- É Eudi!
- Eudi? Como se escreve?
- Assim: E - U - D - I.
- Certo! Essa palavra não está mesmo no dicionário. Pode
fazer a frase, Joselito!
- Certo, lá vai... Sou eudi novo e vaice fuder!

CURIOSIDADES

Quem inventou a camisinha?

Durante muito tempo, homens e mulheres tem procurado por métodos contraceptivos, muitos foram testados e poucos
foram aprovados, alguns eram até mesmo
dolorosos e ineficazes, mas, com a tentativa de evitar uma gravidez indesejada
ou doenças sexualmente transmissíveis
a humanidade criou fórmulas estranhas como: gengibre e suco de
fumo ou até mesmo excrementos de crocodilo.
O nascimento da camisinha também não foi muito diferente dos
acima citados. Na Ásia usava-se um envoltório de papel de seda
embebecido em óleo. No Egito Antigo, eles já usavam os ancestrais
da camisinha, não como anticoncepcional, mas como proteção contra
picadas de insetos. Elas eram feitas de tecido e com outros materiais
porosos pouco eficazes para os fins anticoncepcionais.
Durante a Idade Média, por causa das doenças venéreas na Europa
se fazia necessário a invenção de um método mais eficaz e, em 1954,
Gabrielle Fallopio, anatomista e cirurgião, criou um forro de linho
embebido de ervas e do tamanho do pênis, mais adiante, os primeiros
preservativos começaram a ser embebidos em soluções químicas
(espermicidas) e depois secados. Mas foi no século XVII que a
camisinha ganhou um toque a mais. O Dr. Quondam, preocupado
com o número de filhos ilegítimos do rei Carlos II da Inglaterra
(1630-1685), criou um protetor a partir de tripas de animais, mas
o ajuste da extremidade aberta era feito com um laço, o que, claramente não era cômodo, mas o dispositivo fez tanto sucesso que há
quem diga que o nome inglês, Condom, seria uma homenagem ao
médico. Até 1839, a camisinha tripa seguiu sendo usada, até que,
Charles Goodyear descobriu o processo de vulcanização da borracha, fazendo-a flexível a temperatura ambiente. No entanto, além de
ser cara por serem grossos, essa camisinha precisava ser lavada para
a reutilização, as camisinhas como conhecemos hoje, começaram
a surgir em 1880 e foram evoluíram a medida que novos materiais
foram desenvolvidos, adicionando novas formas e melhorando a
confiabilidade, durabilidade e higiênica.

SETE ERROS

HORÓSCOPO

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4
Boas notícias, pois sua autoconfiança e segurança favorecem seus negócios e podem trazer
benefícios em seu trabalho. Aproveite o momento
de bem-estar para crescer interiormente e rever algumas atitudes. Oportunidades sutis podem aparecer, aproveite.
Relacionamentos: sua visão de vida está diferente. Aproveite seu bom
humor para fazer uma pequena viagem com a pessoa amada, isto é, se
for possível, ou aprimorar leituras que possam ajudar a esclarecer melhor
situações duvidosas entre vocês.
TOURO – de 21/4 a 20/5
Você está se sentindo mais determinada para executar tarefas e colocar em
prática suas metas. Aproveite o bom momento para aprofundar seus estudos
ou aprimorar o conhecimento que possui em determinada área importante
de seu trabalho. Criatividade.
Relacionamentos: seu crescimento interior é fato. Você não vê a vida da
mesma forma e essa consciência é muito boa para relação a dois. O mais
importante é que sua intuição está tinindo e as mudanças acontecerão de
forma suave.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6
Sentimentos mais intensos e vontade de resolver questões importantes
que afetam o lar são prioridades. O momento está interessante para resolver
pendências financeiras ou pelo menos organizar melhor as estratégias de
solução. Então, aproveite.
Relacionamentos: você está mais chamativa e por mais que pense não
estar tão assim, poderá despertar o interesse de pessoas. Àquelas que estão
em um sério relacionamento, é bom ser clara em seus sentimentos, para
dar um gás extra na paixão.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7
Seus interesses são claros, pois agora não há mais tanta dúvida. As
mudanças agora tendem a ser mais suaves. Seu progresso pessoal é fato.
Procure trabalhar seus limites e entender melhor seus medos. Bom para
gerenciar equipes e organizações.
Relacionamentos: o momento requer autocontrole para não entrar em
conflito com a pessoa amada. Não adianta bater o pé e impor ideias que
a oposição tende a ser forte. Procure compreender as razões do outro e
argumentar com elegância.
LEÃO – de 23/7 a 22/8
O momento está excelente para seu desenvolvimento pessoal. Observe
que as mudanças tendem a ser suaves e sem muito esforço. O melhor é
que sua vitalidade está forte e sua capacidade de recuperação, inclusive de
doenças, está mais forte ainda.
Relacionamentos: aproveite o momento interessante e positivo dos astros
para reforçar as amizades e ampliar sua rede social. Tendência a aparecer
pessoas com maior poder financeiro. Sua intuição está forte e pode até
alterar rotinas desgastantes.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9
O retorno será bastante positivo se souber trabalhar o momento astrológico, principalmente nos próximos dez dias. Inevitável será seu progresso
pessoal. Aproveite para se entender melhor e buscar soluções viáveis para
sua vida pessoal.
Relacionamentos: o trânsito astrológico positivo faz com que apareçam
novas amizades e aumente a possibilidade de se relacionar com pessoas
ligadas ao poder. Observe sua intuição e leia à realidade e o contexto antes
de qualquer decisão.
LIBRA – de 23/9 a 22/10
Seu espírito para ajudar de forma efetiva os outros está na ordem do dia.
Saiba que sua capacidade de buscar mais fé para superar obstáculos está
forte. Até a sorte brinda o momento. Aproveite para colocar em ordem as
gavetas e arrume a casa.
Relacionamentos: há uma energia de mudança na vida amorosa e até
nos relacionamentos com amigos. É possível que uma das partes do casal
queira mais liberdade e surjam questionamentos sobre mudanças nas bases
da relação.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11
Há um equilíbrio de energias entre sua vida e sua poderosa energia interna. As coisas passam a fluir com mais naturalidade, mas não confunda
isso com sorte. Tendência a fechar bons negócios e observe com calma às
oportunidades para não desperdiçá-las.
Relacionamentos: é possível fazer alguns questionamentos a partir de
provocações do ser amado. É bom saber que às vezes basta fazer ajustes na
conduta de um e de outro, sobretudo com a necessidade de mais liberdade
de ambos para a vida fluir melhor.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11
A partir de agora as coisas tendem a fluir com mais suavidade e naturalidade, sobretudo em seu ambiente de trabalho. Inclusive o período está
favorável para gerenciar novos projetos e equipes. É o momento para fazer
ajustes e mudanças no trabalho, se quiser.
Relacionamentos: seu momento pessoal é especial. Com os trânsitos
astrológicos atuais, procure trabalhar seu lado mais interior. Excelente
período para relacionamentos com pessoas do meio político ou com grande
poder financeiro.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1
Você tem a oportunidade de aumentar seu poder físico com atividades
físicas. Procure saber mais sobre seus limites e aproveite sua sede de
conhecimento para lidar melhor com seus anseios.
Relacionamentos: se tentar manipular pessoas pode esperar confrontos.
Para quem estiver solteira, possibilidade de relacionamento com pessoa muito
ciumenta. Cuidado para não invadir a privacidade do parceiro.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2
Mesmo você tendo seus interesses pessoais e sabendo lidar bem com
o momento que requer um controle maior de suas atividades cotidianas,
incluindo novas frentes de trabalho, há interesse também em ajudar as
grandes causas e aqueles que precisam.
Relacionamentos: é possível conflitos de interesses com a pessoa amada.
Há certo antagonismo entre o falar e o fazer. Dependendo do contato inicial
com pessoas, é possível certa amargura. Cuidado ao desabafar sua raiva
e com acidentes.
PEIXES – de 20/2 a 20/3
Observe as oportunidades que surgem a partir de agora. O momento está
muito favorável até mesmo porque sua compreensão sobre si está mais
clara. Há um equilíbrio entre o mundo fantasioso e o mundo real. Procure
ser mais prática no cotidiano.
Relacionamentos: há tendência de as pessoas tentarem uma aproximação
e seria interessante você estar disponível e educada. Tenha em mente sobre
suas obrigações e responsabilidades. Reconhecimento do outro, mas é bom
saber guardar as boas ideias.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Poderosa: Forbes compara Anitta a
Shakira e Rihanna
O sucesso de Anitta começa a ultrapassar as
fronteiras brasileiras. A funkeira foi bastante elogiada em uma matéria da badalada revista "Forbes". A publicação comparou a brasileira a nomes
como Shakira, Rihanna e Ivete Sangalo.
Anitta foi apresentada como a nova sensação da
música em um artigo publicado na última sexta-feira (30). ''Mas até agora a sua carreira meteórica
indicou que o Brasil pode ser muito pequeno para
ela'', dizia o texto.
A revista afirmou que Anitta tem uma agenda tão
concorrida quanto a de Ivete, mas ressaltou que a
carioca ainda recebe um cachê bem inferior ao da
estrela baiana.
No entanto, os editores da "Forbes" acreditam que a jovem tem
mais chances de emplacar uma carreira internacional do que a musa
do axé music.
"Graças à sua idade e à sua capacidade de encantar a cena musical
mundial, semelhante à de Shakira, a cantora tem chance de se tornar
uma superstar global. Ao contrário de Sangalo, Anitta fala fluentemente inglês, uma habilidade necessária para quem quer conquistar
o público americano."
A funkeira ficou tão feliz com a reportagem que divulgou o link em
seu perfil no Twitter. ''Falando de mim na 'Forbes''', escreveu.

George Clooney leva uma “dura” da
polícia em Veneza
George Clooney está promovendo atualmente seu novo filme 'Gravity' no Festival
de Cinema de Veneza. O galã aproveitou a
estadia na cidade francesa para se divertir
dirigindo um barco.
A atitude incomodou o advogado Mario
D'Elia, que fotografou o ator pilotando a
embarcação e levou os cliques para a polícia. Mario pediu para as autoridades checarem se Clooney possuía
uma licença para conduzir aquele tipo de veículo. Foi então que o
ator levou uma bela dura dos oficiais.
No final do dia, o galã comentou o caso em tom de brincadeira,
comparando suas habilidades de direção ao personagem de seu filme: “Além de ficar perdido no espaço, rodar em Veneza de barco
foi uma das situações mais difíceis que eu enfrentei”.

Diretor afirma ter sido refém de Lindsay
Lohan por 16 meses
Lindsay Lohan, fora da clínica de reabilitação há cerca de um mês, voltou a aprontar. A
garota-problema não compareceu ao Festival
de Veneza, o único evento cinematográfico de
grande prestígio que aceitou a participação do
novo filme estrelado por ela, o 'The Canyons'.
Quem não gostou nada da ausência da atriz
no festival foi o diretor da obra, Paul Schrader. Ele disparou duras críticas contra ela em
entrevista concedida nesta sexta-feira (30) à

imprensa mundial.
'Hoje, eu sou um homem livre, depois de ter sido mantido refém
de uma atriz completamente imprevisível por 16 meses', disparou
o diretor referindo-se à data que contratou Lindsay, conhecida por
cancelar eventos e por bebedeiras e envolvimento com drogas.
'Ela deveria estar aqui hoje e me prometeu que viria, mas não
veio. E por essa razão não quero falar sobre sua vida. Posso falar
sobre o trabalho de Lindsay como atriz, mas não vou falar sobre
ela no papel de celebridade.'
'The Canyons', massacrado pela crítica americana, conta a história de um casal (James Deen, ator de filmes pornô, e Lindsay
Lohan) que para quebrar a monotonia do relacionamento chama
desconhecidos para sua cama todas as noites.
O drama custou cerca de US$ 155 mil (aproximadamente R$
370) e foi bancado por meio do site de financiamento coletivo 'Kickstarter'.

Michael Douglas faz primeira aparição
pública após anúncio de separação de
Catherine Zeta-Jones
Michael Douglas participou da sessão especial do filme 'Behind
the Candelabra', realizada na última sexta-feira (30), na França.
O evento marcou a cerimônia de abertura do 39˚ festival de fil-

acesse: www.jm1.com.br

mes americanos de Deauville e também a primeira aparição pública do ator desde o anúncio de
sua separação de Catherine Zeta-Jones.
O astro de Hollywood foi clicado sorridente
durante sua passagem pelo tapete vermelho, apesar do fim de seu casamento que durava 13 anos.
A notícia do divórcio foi divulgada pela revista
'People' na última quarta-feira (28), confirmada
posteriormente por um representante do ex-casal.

Internacional! Claudia Leitte grava
música em parceria com Wyclef Jean
Depois de conquistar o público
pelo mundo, Claudia Leitte caiu
também nas graças do músico
Wyclef Jean, com quem gravou
uma música.
A cantora, que está passando
uma temporada nos Estados Unidos, registrou o encontro com o
parceiro musical e fez questão de
compartilhar nas redes sociais.
'Esse cara é um dos maiores artistas do mundo e tive o prazer de perpetuar nossa amizade com
uma grande música! 'A vida é a arte do encontro', o professor e
gênio Wyclef Jean', contou.
O cantor também utilizou a internet para anunciar a novidade
aos fãs e não economizou em elogios à loira. 'Quatro dias de magia com Claudia Leitte, uma das melhores cantoras do mundo',
descreveu.
Jean é conhecido por selar parcerias com diversos artistas de
sucesso, incluindo Shakira e Daniela Mercury, com quem gravou
'The Life Is Beautiful', em 2009.

Preta Gil confessa paixão por Saulo Fernandes: 'Tentei de tudo, mas ele não quis'
Preta Gil participou do programa
'Esquenta', exibido no domingo (1),
e confessou uma antiga paixão pelo
cantor Saulo Fernandes.
A cantora revelou que até fez esforço para conquistar o coração do rapaz,
mas não obteve sucesso na investida.
'Fui apaixonada por ele e tentei de
tudo para ficar com ele, mas ele não
quis', contou.
Envergonhado, o ex-vocalista da Banda Eva deu um sorriso
tímido e foi elogiado por Regina Casé. 'Gente, ele não é lindo?
Quem não quer ficar com ele?', perguntou.
Na edição do dominical, o público teve as participações de Sidney Magal e Caio Castro, que dançou a música 'Show das Poderosas', da cantora Anitta.

Thiaguinho e Fernanda Souza
escolhem data para o casamento
Thiaguinho e Fernanda Souza ainda
não conseguiram organizar toda a festa
de casamento, mas já resolveram a parte
mais importante: a escolha da data.
O grande dia, segundo o noivo, será
logo no início de 2015, para que ambos
possam cumprir com a agenda lotada de
compromissos para o próximo ano.
'Não pensamos em nada, tem tempo
pela frente, mas o mais importante eu já
fiz: pedi para casar', brincou ele, em entrevista ao site oficial do
'Caldeirão do Huck'.
Para quem não se lembra, o cantor pediu a mão da atriz no dia
12 de junho deste ano, Dia dos Namorados. Logo em seguida, a
notícia foi revelada para os fãs no palco do programa de Luciano
Huck.

SBT reduz horário de exibição do
'Programa do Ratinho'
O 'Programa do Ratinho' passou por novas mudanças e teve seu
horário reduzido durante exibição às quartas-feiras. A atração do
SBT, que ocupava o antigo horário do 'Casos de Família', extinto
da grade de programação nesta semana, voltará a ter apenas uma
hora de duração. A medida vai valer também para a grade das segundas e os horários vagos serão ocupados pelo seriado 'Sobrenatural', segundo o blog do jornalista Fernando Oliveira.
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Mãe de gêmeas, Natália Guimarães
revela como perdeu 18kg em 12 dias
Natália Guimarães deu à luz as gêmeas Maya e Kiara no dia 8 de agosto
e em menos de duas semanas já havia
perdido 18 kg. Para a surpresa de todos, a Miss Brasil 2007 contou que
conseguiu eliminar o peso sem pisar
em uma academia. “As roupas de antes da gravidez já estão me servindo.
Estou produzindo muito leite, isso que
ajudou a dar essa secada. A amamentação também me ajudou a desinchar muito. Durante a gravidez eu ganhei pouca gordura, estava mais
retendo líquido, então não foi difícil voltar ao peso normal. Cuidei da
alimentação, passei a comer muitas frutas e cortei doces e frituras”,
disse Natália em entrevista ao Famosidades.
Segundo ela, o medo de engordar durante a gestação fez com que
fugisse da balança: “Não quis saber meu peso, então não me pesei durante toda a gestação. No último dia de gravidez minha médica disse
para eu me pesar porque precisava ter um controle. Tudo o que sei foi
que engordei dentro do normal de uma gestação de gêmeos. Foi ela
que me falou dos 18 kg e me disse que já perdi quase tudo”.
A mamãe de primeira viagem afirmou que está encantada com as
filhas e que o momento de amamentação tem sido muito especial.
“Amamentar é a melhor sensação do mundo, é uma expressão profunda de amor. Dá vontade de ficar só lá com elas”, derreteu-se.
Apesar de as filhas serem calmas, Natália revelou que tem o sono
interrompido durante a madrugada, já que as meninas precisam mamar em um curto intervalo de tempo. “Elas dormem muito bem, são
crianças tranquilas. Consigo dormir cerca de três horas e acordo para
amamentar.” E o papai, o cantor Leandro, ajuda muito nos cuidados
com as filhas: “Ele tem sido muito companheiro, me ajuda muito, é
um perfeito pai babão [risos]”.
Apesar de estar morando com Leandro, os dois ainda não se casaram. A ideia do casal é que a união seja oficializada apenas quando
Maya e Kiara crescerem.
Sobre aumentar ainda mais a família, Natália revelou que ainda não
tem planos. “Olha, se eu decidir ter mais filhos, só se for bem mais
para frente. Sempre sonhei em ter duas filhas, para mim dois é um número ideal. Talvez no futuro eu decida ter mais um filho, um menino,
mas hoje estou tranquila”, disse.
Contratada da Rede Record, ela afirmou que está à disposição da
emissora, mas que no momento não tem planos de voltar às telinhas.
Sua meta é só uma agora. Ou melhor, duas: curtir as gêmeas ao máximo.

Gelo! Fernanda Machado deixa de falar
com Marina Ruy Barbosa nos bastidores
de 'Amor à Vida', diz colunista
Fernanda Machado teria decidido parar de falar com Marina Ruy Barbosa e a situação nos
bastidores de 'Amor à Vida' seria
bastante tensa. O motivo para o
atrito entre as atrizes seria a decisão da ruiva em não raspar o cabelo na trama de Walcyr Carrasco
- polêmica que parece estar longe
de acabar.
Ricardo Tozzi e Daniel Rocha também estariam ignorando a atriz
por acharem que seu 'capricho' resultou em menos espaço para eles
no folhetim da Globo, segundo o blog da jornalista Fabíola Reipert.
Há quem diga que o climão é culpa de Marina, que age como
garota 'mimada'. Já outros, apostam que Fernanda é quem está se
aproveitando da situação. Xiii...

Silvio Santos chama Lívia Andrade de
gordinha durante programa
Lívia Andrade já está acostumada com os comentários indiscretos de Silvio Santos durante o programa. Porém, dessa vez o
apresentador pegou pesado ao criticar sua forma física.
'Está gordinha, tem que emagrecer', disparou. Lívia, nada surpresa, respondeu: 'Ficar igual 'E o Vento Levou'? Estou fora, Sissi!'.
Não satisfeito com a indelicadeza, Silvio resolveu alfinetar
Flor, que também participava do quadro 'Jogo dos Pontinhos': 'A
Flor está bonitinha, mas também engordou um pouquinho, tem
que emagrecer. O que aconteceu? O SBT está dando almoço e
jantar de graça para os funcionários? Por isso que a Lívia engordou e a Flor engordou'.
Flor também relevou o comentário maldoso, e retrucou em tom
de brincadeira: 'Não, eu estou gostosa. Estou uma picanha, só
com uma gordurinha do lado, uma delícia'.

16

acesse: www.jm1.com.br

3 de setembro / 2013

