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Relatório da CPI de Manhumirim
PÁGS.
incrimina prefeita Darci 10 e 11
A

CPI dos contratos, formada pelos vereadores de Manhumirim para apurar possíveis
irregularidades em contratos feitos pela prefeitura com empresas terceirizadas, foi
apresentado na quarta-feira, 25 de setembro de 2013. Foi uma seção longa com plenário superlotado, o espaço da câmara não comportou todas as pessoas com gente nas
escadas e na rua. A reunião teve inicio às 20 horas com a leitura do relatório pelo presidente
da Câmara vereador Dário Veiga, foram lidas 98 de um total de mais de 600 páginas. A
próxima reunião da Câmara será realizada dia 3 de outubro (quinta-feira).

Militares da 6ª Divisão de Exército realizam
a transposição do rio Santa Maria

Vereador Rodrigues Soares (vice-presidente da Câmara de Manhumirim e membro vogal da
CPI), Dalbino Cler (Presidente da CPI), vereador Sérgio Borel (Secretário da Câmara de Manhumirim e relator da CPI)
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EDITORIAL

Criminalizar a
juventude é condenar
nosso futuro

A violência tem sido objeto de muitas discussões em todos os meios, mas, será que os
especialistas, os pais e mães tem dado o real
valor ao que concerne a questão. Será que nós
não estamos criminalizando nossa juventude?
Penso que deveríamos fazer um exame introspectivo olhando para a questão de nossas
crianças e adolescentes nas suas histórias e
nos seus conhecimentos.
Normalmente para os pais as crianças nunca
crescem. Os adultos acostumaram chamá-los de Fale com a redação
meninos e meninas e não contato@jm1.com.br
(33)3331-8409
prestam muita atenção nos
conhecimentos adquiridos pelos filhos e de
certa maneira julgam imaturos e irresponsáveis. Na realidade muitas famílias impedem
o aprendizado e aperfeiçoamento dos filhos
no dia a dia, é comum encontrar garotos e
garotas de 15 anos que nunca entraram em um
ônibus sozinhos, ou tão pouco tem a liberdade
para desenvolver certos trabalhos para poder
aprender.
Quanto maior for o poder aquisitivo das famílias maiores são as reprimendas dos pais nos
filhos, não podemos manter nossos filhos nos
padrões em que fomos criados os tempos são
outros, precisamos ouví-los, dar credibilidade
e voz, a consequência de uma falta de credibilidade para a juventude torna a liberdade
que é um dom, em um grande fardo, e assim
condenamos nossas expectativas futuras.
Não podemos condicionar a liberdade aos
nossos interesses e nem escravizar com base
em uma cultura consumista, enquadrado em
padrões de beleza, comportamental e, ainda
mais, em um padrão cultural, onde ser diferente não é normal.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montahas
Como podemos contar com
o auxílio da imprensa para nos
ajudar com relação à insegurança
e perturbação do sossego, aqui no
Coqueiro as drogas são usadas na
frente de todos e os bares usam e
abusam do "direito" às calçadas e
do volume de suas aparelhagens
de sons, agora somos presenteados até com um sambão no
domingo no Royal Lounge, ou
seja, não nos resta nem um dia
único, dia para descanso. Por
favor, nos ajudem.
Morador do Coqueiro
Eu quero a minha casa e o meu
sonho, eu não aguento mais pagar
aluguel, só Deus sabe o que eu

passo, tem dia que não tenho nem o
dinheiro do aluguel, eu fico pedindo
emprestado para a minha mãe, mas
ela não pode ficar pagando porque
ela nem trabalha fora, ela pede
para meu padrasto só Deus sabe o
que eu passo, somente meu marido
trabalhando e nem da para pagar
todas as contas, mais a gente tenta,
mais eu tenho fé que você vai ler
a minha carta e vai realizar meu
sonho eu tenho esperança.
Daylan Pimenta dos Santos
Acredito que deva ter uma lei
que garanta ao município e as
localidades, uma renda provindo
de parte do tanto de impostos que
todos pagam para o estado, ganhar
uma parcela desta renda, no caso
de Morada Nova de Minas, temos

38 km de estrada importante para
a cidade que está há muitos anos
esquecida pelo governo.
Os senhores não podem tirar este
benefício da cidade. É muito injusto
Geraldo Marques
Eu sempre leio o TRI-OBJETIVA
e o de número 64, achei muito
interessante por se tratar de um estudo dos Salmos são ensinamentos
bons que edificam vidas. Acredito
que encontramos todos os ensinamentos que necessitamos nestes
Salmos. Gosto muito “Meu Deus,
afasta de mim os venenos diários de
quem não acrescenta, só diminui”
Pastor Celso Medeiros Costa autor
de TriObjetiva. Parabéns e muito
obrigado.
Paulo Fernandes
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Sobre o regime militar

Brasileiros mais exigentes

Salário de doméstica assusta!

Você sabia que tanto se falou do regime militar no Brasil
que muitas pessoas assimilaram muitas coisas ruins. Nada
como o tempo, agora os jovens estão pesquisando sobre o
regime, encontram muitas coisas como: prisões, morte dos
dois lados e até torturas, mas, roubo corrupção não encontram, ninguém se enriqueceu no período em que os militares governaram o Brasil. Há até casos bem interessantes
de esposas de governantes que passaram falta e até para o
velório tiveram que fazer vaquinha. Corrupção de hoje e
de enriquecimento ilícito nem necessita falar todos sabem.
Dos ex-presidentes que passaram pouco se fala de Itamar
Franco, tudo que possuía foi fruto de seu trabalho, nunca
usou seu cargo para favorecer parentes e amigos foi um homem honesto digno de ser lembrado sempre.

Consumidores brasileiros estão rejeitando os carros chineses, alegam que têm pouca força e, fazem barulho. Seriam
defeitos de fábrica?

Como ter empregada doméstica ficou muito caro para os
casais, mães de classe média alta de todo o Brasil também
estão optando para matricular seus filhos em escolas particulares ou públicas em tempo integral. Com isso sai no
"preju" as domésticas que tanto lutaram pela LEI! As donas
de casa preferem diaristas no máximo 3 vezes por semana
e pronto...

Slogans
"Rouba, mas faz"
Os eleitores de Paulo Maluf pegaram a frase
emprestada dos correligionários do ex-governador de São Paulo Adhemar de Barros (1947-1951
e 1963-1966). Maluf também conta com o “foi
o Maluf que fez”, criado pelo marqueteiro Duda
Mendonça.
"50 anos em 5"
Slogan de Juscelino Kubitschek, que foi presidente da República entre 1956 e 1951.
“Brasil: ame-o ou deixe-o”
Slogan do general Emílio Médici, que foi presidente da República entre 1969 e 1974.
“O caçador de marajás”
Foi com esse lema que Fernando Collor se elegeu, em 1990.
“Vote no Brigadeiro. É bonito. É
solteiro”
Para atrair o eleitorado feminino, o brigadeiro
Eduardo Gomes, da UDN (União Democrática
Nacional) usou essa frase na eleição para presidente em 1945.
“Varre, varre, vassourinha”
Era o jingle de Jânio Quadros, que foi presidente no ano de 1961. O adversário de Jânio na
eleição, o marechal Henrique Lott, tinha como
símbolo uma espada, referência a uma espada
de ouro que recebeu do presidente Juscelino Kubitschek por ter sufocado os movimentos militares que tentaram impedir a posse de JK, em 1965. Era o contra-ataque:
“O povo sabe, sabe, sabe, não se engana/Essa vassoura é de
piaçava americana/Mas a espada de nosso marechal/Foi fabricada com aço nacional”.
“Pode, Waldir?”
O cantor e compositor Gilberto Gil queria se
candidatar à Prefeitura de Salvador, pelo PMDB,
em 1988. Mas o governador ,Waldir Pires, não
aprovou a ideia. Gil, então, lançou um funk que se
chamava “Pode, Waldir?”. A letra dizia: “Pra prefeito, não/Pra prefeito, não/E pra vereador?/Pode
Waldir, pode Waldir, pode Waldir”. No ano seguinte, Gil elegeu-se vereador pelo PV (Partido Verde). Teve 11.111 votos.
“Ey, ey, Eymael/Um democrata cristão...”
É o eterno jingle do candidato José Maria
Eymael, do Partido Social Democrata Cristão
(PSDC). A música o acompanha desde 1985,
quando tentou a vaga de prefeito em São Paulo.
“Meu nome é Enéas”
Enéas Carneiro criou o bordão logo na primeira vez em que se candidatou a um cargo público.
Foi em 1989, quando lançou-se candidato à presidência e ficou em 12º lugar entre 21 candidatos.
Como fundo musical, a propaganda tinha a Sinfonia n.º 5 de Ludwig van Beethoven.

Demissões de comissionados
A rica prefeitura de Belo Oriente afasta 350 servidores,
alegando estar endividada; a decisão foi para sanar uma divida de R$ 34 milhões e cumprir a Lei de Responsabilidade
Fiscal. E olhe que a CENIBRA está lá!

O tempo dirá!
Informações precisas dão conta de que alguns dos Vereadores de Valadares podem imigrar para partidos recém formados; eles alegam pressão demais dos presidentes de seus
partidos para cargos.

Corajosa
Dizem que é possível filiação de Rozani Azevedo, atual presidente da Regional Rio Doce da
FIEMG ao PDT e também possível candidata a
Deputada Federal! O tempo dirá

Vejam só...
51.198 é a quantidade de presos em Minas Gerais que tiveram o respectivo processo criminal identificado pelo mutirão carcerário do TJMG. Destes, 1.300 foram colocados
em liberdade. Imagina cada um destes presos custando hoje
mais de R$ 3.000,00 por mês. E agora Brasil?

Viva os farmacêuticos
O Conselho Regional de Medicina quer tudo: não tem
médicos para todo o Brasil e não aceita os de fora; agora
quer impedir os Farmacêuticos de poder receitar certos remédios. É seriedade mesmo ou egoísmo! Manhuaçu posse
grandes farmacêuticos. Viva os FARMACÊUTICOS!

E agora?
Está dando panos para as mangas. Um rico empresário já
falecido caiu na asneira de criar três filhos dos outros sem
adotá-los. Mas, satisfazendo as esposas dele, e agora, eles
entraram na justiça querendo herança e pedindo reconhecimento de paternidade!

Câncer de pele
Legumes é transformado em
uma solução química de uso tópico; na verdade o "Brócolis" é a nova
alternativa de protetor solar e prevenção ao câncer de pele!

Mudanças de ministros devem ser
copiadas por governadores e prefeitos
Presidente Dilma pode antecipar a troca de ministros agora para outubro; as mudanças devem começar por auxiliares
sem papel estratégicos nas próximas eleições. Com certeza o
mesmo deve acontecer nos estados e nas prefeituras. Minas
já é certo que pelo menos uns 15 secretários serão substituídos; em Manhuaçu ainda não se sabe se Nailton Heringer
fará alguma mudança.

Vai Brasil...atola!
Carro oficial custa R$ 10 mi por ano aos contribuintes;
Os poderes Executivo e Legislativo de Minas e da capital
gastam R$ 900 mil com transporte de autoridades todos os
meses. É o mais caro do mundo; na Noruega, país de primeiro mundo, só o primeiro ministro anda em carro oficial,
as demais autoridades em seus próprios carros! É pouco?
Segundo pesquisas, os brasileiros deixam só em Miami
por ano, cerca de 2 bilhões de dólares fazendo turismo!

Mesma coisa
Você sabia que comprar nas CASAS BAHIA ou no PONTO FRIO é a mesma coisa? Os donos são os mesmos, apenas as lojas tem nomes diferenciados, nada mais!

Movimento “Quebre seu cartão de crédito”
Você quer ficar livre das dívidas? Então quebre agora
mesmo o seus cartões de créditos! É a unica saída!
Cartão de crédito são os mais caros do mundo e só deixa
rico quem os produz; você que adquire é quem fica cada dia
mais pobre e sem nome!

Xampu da horta!
A indústria de cosméticos está agora aproveitando o
Quiabo, Cebola e Ora-pro-nobris para virarem xampu! O
mercado no Brasil é de R$ 34 milhões por ano.

CNJ ‘pune’ caso grave com
aposentadoria integral

Pois é....
É que muitos dizem para se imaginar se um dia a "coisa
do retorno" existir mesmo seria bom para aqueles que libertam assassinos, estupradores, ladrões e corruptos passassem
como vitimas deles um dia antes de morrerem... talvez se
sentirem na pele o que muitas famílias sente ao verem essa
corja livre e solta nas ruas por aqueles que são chamados
donos da justiça e que tem feito em nome da LEI!

Política!
Fala-se que Eduardo Campos que é Governador de Pernambuco manda recado: "Oposição não precisa esperar o
PSB". Governador reage à pressão dos partidos para definir
se é ou não candidato em 2014.

Gasolina ajuste!
Gasolina deve ter reajuste até dia 21 de outubro. Anote
aí! E aí mais uma para os brasileiros, e ano que vem tem
eleições.

O desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão,
Megbel Ferrreira, não tem do que reclamar, a não ser do
vexame: apesar de condenado pelo plenário do Conselho
Nacional de Justiça, que o considerou culpado de acusação
gravíssima, apenas o aposentou por favorecer empresa em
acordo com a prefeitura de São Luís. Para Megbel Ferrreira,
afinal, curtir a inatividade com vencimentos integrais.

Mudança de partidos
Dois vereadores de Manhuaçu poderão deixar suas legendas
para ingressar em um partido novo, essa é a chance de mudar
sem que sejam penalizados, as conversas andam sobre sigilo
absoluto, se realmente isso ocorrer estarão no jogo a candidatura de um deputado estadual e um federal, por enquanto não
podemos revelar a fonte, pois ainda faltam alguns detalhes.

4

1º de outubro / 2013

acesse: www.jm1.com.br

Tri-Objetiva - 66
Celso de Medeiros Costa (*)

"A gente precisa voltar a ter orgulho do PT."

EX-PRESIDENTE LULA DURANTE DISCURSO PARA MILITANTES PETISTAS EM SÃO PAULO.

AÉCIO ACERTA PRA SERRA DISPUTAR
SENADO PELO PSDB
Aspirante a disputar a Presidência
da República, o
senador e presidente do PSDB,
Aécio
Neves
(MG), saiu otimista de conversa
com seu desafeto José Serra,
que ameaçava se filiar ao PPS ou PSD para concorrer ao
Planalto. Durante encontro em São Paulo, Aécio acertou
a permanência do ex-governador no PSDB, pelo qual ele
disputará vaga no Senado na chapa de reeleição do governador Geraldo Alckmin.
PREVISÍVEL
Aécio previa há meses que Serra dizia-se presidenciável
para garantir a candidatura ao Senado com apoio do governador Geraldo Alckmin.
HORA É AGORA

BALCÃO DE NEGÓCIOS
A ministra Ideli Salvatti (Relações Institucionais) contou
a parlamentares amigos que o
governo já atingiu R$ 10 milhões em emendas empenhadas, em média, para deputados
aliados.
JOGOU NO COLO
O dono do PDT, Carlos Lupi, responsabiliza o ex-ministro e
desafeto Brizola Neto (RJ) e o presidente da Força Sindical,
Paulo Pereira (SP), pela série de denúncias que atingiu em
cheio o Ministério do Trabalho.
ESTOU FORA
Novo mentor de política externa, o ex-jornalista Franklin
Martins não viu o discurso de Dilma de perto porque ele é
proibido de entrar nos EUA por ter participado do sequestro
do embaixador americano, em 1969.
PIRES NA MÃO

A expectativa no PSDB é que José Serra anuncie a decisão
de ficar no partido ainda nesta segunda (30), a tempo de
negociar novas filiações.

Desmotivados com os baixos salários e a falta de estrutura
das Forças Armadas, militares estão coletando assinaturas
pela votação da Medida Provisória 2215/01, conhecida
como Lei de Remuneração dos Militares.

CONTRATEMPOS

SONHAR, PODE

Serra recuou de deixar o PSDB após encontrar dificuldades no PSD, que está alinhado com Dilma, e no PPS, que
tem pouco tempo de TV.

Presidente do PEN, Adilson
Barroso diz que a sigla tem
99% de chance de ter “candidata muito forte” para Presidência em 2014: “Só não revelo o nome para não falarem
que estou atrapalhando a criação da Rede”.

EMINÊNCIA PARDA
A criação do PSD de Gilberto Kassab é atribuída a Serra,
que também atraiu o PPS de Roberto Freire para sua área
de influência.
CNJ ‘PUNE’ CASO GRAVE COM
APOSENTADORIA INTEGRAL
O desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão,
Megbel Ferrreira, não tem do que reclamar, a não ser do
vexame: apesar de condenado pelo plenário do Conselho
Nacional de Justiça, que o considerou culpado de acusação
gravíssima, apenas o aposentou por favorecer empresa em
acordo com a prefeitura de São Luís. Para Megbel Ferrreira, afinal, curtir a inatividade com vencimentos integrais.
NEM PENSAR
A deputada Fátima Bezerra (PT-RN), aspirante ao Senado,
avisou que não há hipótese de o PT subir no mesmo palanque do PSDB e DEM.
O RETORNO
Após cumprir a suspensão dos seus direitos políticos, o
ex-senador Luiz Estevão (PRTB) poderá ser candidato a
retornar ao Senado.
MAIS DO MESMO
Outro político enrolado na Justiça, José Roberto Arruda,
filiado ao PR, tenta viabilizar a candidatura, de novo, ao
governo do Distrito Federal.
BRIGA INTERNA
O presidenciável Aécio Neves participa neste sábado do
Encontro Regional PSDB Sul, no Paraná, justo onde o presidente estadual, Valdir Rossoni, sofre fortes críticas pelo
perfil “coronelista”.

A MODA PEGOU
As embaixadas da Indonésia e do Japão, seguem o mau
exemplo das demais, e demitem funcionários sem pagar direitos trabalhistas. Neste caso, a versão asiática do trabalho-escravo dos médicos cubanos.
O FAKE DO FAKE
Passou em branco no Twitter a reestreia da conta @dilmabr,
três anos depois, fazendo piadas com seu fake @dilmabolada, de Jeferson Monteiro, seguindo uma linha de humor que
não combina com ela.
PENSANDO BEM…
…entusiasmado com a reestreia de Dilma no Twitter, Lula
também vai abrir uma conta: @denovo2014.

Poder sem Pudor

TERMÔMETRO POLÍTICO
Em 1966, o pai do jovem advogado Marco
Maciel arranjou para ele
um emprego de assessor do governador Paulo
Guerra, no Palácio Campo
das Princesas. Dias depois,
Guerra seria visitado pelo
amigo Chico Heráclito,
chefe político de Limoeiro,
que ao entrar no gabinete
passou pela figura alta e esquálida de Maciel, vestido num terno branco
e gravata vermelha. Chico Heráclito foi logo perguntando ao governador:
- Quem é aquele termômetro na sua ante-sala?

Vegetar, não!... Viver, sim!!!...
1- Antes, contexto de luta?
2- Através do Texto, multa??
3- Após, pretexto ainda avulta???
1 - Tem pico... – § Davi lutou
muito. Tendo sido ungido-a-rei em
1030 antes da era cristã, mas, só,
podendo assumir o trono de fato 5
anos depois, nesse período lutou,
e, sobretudo, escreveu muitos salmos: Em 1030, Salmos 19 e 8; em
1029, o 23, 5, 12, 11, 59, 7, 25, 26,
34 e o 56; em 1028, o 142, 141,
64, 35, 52, 109, 140, 31,13, 54, 17
e o 57; e, em 1027, o 108. – Lutas feias? Belos salmos!!!
§ É importante como O Espírito Santo – Deus, Eterno e
Celestial! – usou homens (humanos, mas-MAIS, individuais), temporais (do tempo-cronológico, mas-MAIS, de
tempo-experimental), e terrenais (do Terra-planeta, mas-MAIS, da terra-localidade onde viviam)!!! § Por isso, é
emocionante seguir as pegadas de Davi quando ele produziu salmos, logo, os passos que cercaram as mãos – e,
sobretudo, cabeça, e, mais que tudo, coração!! – que produziram o Salmo 23!!! É apaixonante verificar tais, como,
embaixo, veremos as passadas da Passagem em tela...
2 - Bem Rico... – § No ano
1029, houve a 2ª guerra contra
os filisteus e a luta entre Davi
e Golias, e o nascer da amizade daquele com Jônatas (1 Sm
17.1-51; 57s.; 52ss.; 18.1-4). Ai,
chegou o Salmo 23. Depois, os
elogios da mulherada a Davi, e,
a dupla desafinada-DESAFINADORA inveja-TENTATIVA de Saul matar a Davi (1 Sm 18.5-13). § O Salmo em
voga não parece ter muito a ver com o momento histórico
imediato, mas, com o mediato tem (!), sim (!!), pois Davi
tratou da luta espiritual, que é maior, e, MAIS, do Deus-Pastor, que é Amigo Melhor!!! Logo, não é multa histórica esse Salmo! Ele é é rico e enriquecedor até no aspecto
histórico!!! Estudiosos afirmam que a Escritura em mira
tem duas metáforas – pastor e mesa –, mas vejo 3; a 3ª
é a Casa do Senhor. Já vi as divisões de outras formas,
e dei outros nomes aos pontos, mas, hoje, vejo o Salmo
23, assim: 1- vers. 1- 4: Relação Fundamental ou Vertical;
2- vv. 5-6a: Relação Funcional ou Horizontal; e 3- v. 6b:
Relação Final e Eternal. § O melhor a pensar desse Salmo
é que, sendo O Senhor o nosso pastor, de nada sentiremos falta, como é o sentido de “nada me faltará”; Hans
Strauss, em Comentários a Salmos Escolhidos, da Editora
Sinodal, traduz, à p. 79, o “nada me faltará” como “assim
não sou enfraquecido”... Sendo até a alma refrigerada,
mesmo quando tudo está quente fora... O bordão ou a vara
é para contar ovelhas, combater animais ferozes, ou, para
disciplinar ovelha? Não importa, pois ela e o cajado dão
ânimo, e este é para dirigir o rebanho!!!
3 - Vem Mico... – § Strauss intitula
sua exegese ou estudo aprofundado do
Texto original desse Salmo de VIVER
EM VEZ DE VEGETAR (pp. 79-84),
e assevera: “Aqui não se encobre de
maneira lírica a tribulação do homem,
mas, ela é justamente o campo no qual
é superado por Deus” (83s). § É melhor deixarmos pretextos ou desculpas,
e começarmos a viver o que esse Texto
bíblico ensina! § Que façamos mais que
vegetar, vivendo a vida que Deus tem pra nós!!!...
1- Lutar estamos, há anos!
2- Deus tem melhores planos!!
3- Nada de continuarmos insanos!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica.
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Semana Nacional do Trânsito é encerrada em Manhuaçu

Em virtude da Semana Nacional de Trânsito 2013, comemorada de 18 a 25 de Setembro, o 2º Grupamento da
Polícia Militar Rodoviária de
Manhuaçu iniciou atividades
ligadas ao tema eleito para
este ano: Década Mundial de
Segurança no Trânsito 20112020 - “ALCOOL, OUTRAS
DROGAS E A SEGURANÇA NO TRÂNSITO – EFEITOS, RESPONSABILIDADES E ESCOLHAS”.
Tendo em vista que o 2º
Gp/Rv (Grupamento Rodoviário) atende vários municípios da região, o 1º Ten
PM Xerxes - Cmt do 6º Pel
de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário, juntamente
com o 1º Sgt PM Roseni
– Cmt do 2º Gp/Rv estão
somando esforços para efetivarem ao máximo a participação dos militares desta
atividade nos eventos da Semana Nacional de Trânsito.
Diversas atividades foram realizadas, com eventos
programados em escolas,
empresas e vias públicas,
sendo Blitz Educativas, Exposição da Transitolandia,
para que as crianças possam

Fotos Diário de Manhuaçu

transitarem com suas bicicletas, além de Palestras.
Na quarta-feira foi apresentada uma Palestra para
funcionários de nível técnico da empresa SAMARCO
mineradora.
A sede da empresa localizada no município de Matipó/MG recebeu a equipe da
Polícia Militar Rodoviária
composta pelo Sgt Luciano
Breder e Sd Isaac, que ministraram uma Palestra com
o tema proposto, e contou
com a participação de 28
funcionários daquele turno.
A Palestra deu ênfase ao
uso do álcool na direção de
veículos, problema que segundo o Ministério da Saúde, em 2013 é o responsável
por 21% dos acidentes de
trânsito, além de revelar que
uma em cada cinco vítimas
de acidente de trânsito atendidas nos prontos-socorros
do País apresenta estar sob
efeito de bebida alcoólica.
A atividade foi um sucesso e foi aprovada pelos funcionários que participaram
de forma efetiva, com perguntas e comentários pertinentes.

Simulação de grave acidente fecha a
semana do trânsito em Manhuaçu
Pessoas que passavam
pela Avenida Getúlio Vargas
e até mesmo que estudavam
nas faculdades, no Bairro
Coqueiro, ficaram apavoradas com a mobilização
do Corpo de Bombeiros e
Polícia Militar, na noite de
quarta-feira, 25. Um corpo
estendido no chão e outro
preso às ferragens. Ainda
bem que tudo não passava
de uma simulação.
A fim de mostrar como
é atuação dos bombeiros e
da PM durante um resgate

e pedir maior atenção dos
motoristas e pedestres no
trânsito, as duas instituições
promoveram uma simulação de acidente envolvendo
uma moto e um carro.
Todos os detalhes foram
pensados para que o socorro
as vítimas fosse imediato e
as medidas necessárias fossem tomadas.
Ao final, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar novamente orientaram a todos
que tenham mais prudência
no trânsito.

A ASAPAC (Associação de Amparo a Pacientes com Câncer) é uma organização sem fins
lucrativos, com a finalidade de apoiar pacientes
com câncer que se encontra em tratamento. Os
pacientes são beneficiados com medicamentos,
suplementos, cestas básicas e outros, bem como
equipamentos de apoio e próteses, através de
toda ajuda que recebem de pessoas como você
(doadores). A Associação promove durante o ano
eventos comemorativos. Esses eventos têm por
objetividade conhecer as necessidades coletivas
das famílias, de modo que facilite os pacientes um
melhor acesso as doações especificas. Além destes eventos internos são realizados os externos,
como o Dia das Crianças e Festa Natalina. A Associação tem como missão promover a esperança, saúde e felicidade de crianças, adolescentes,
adultos e idosos com câncer, valorizando cada segundo de vida, amenizando o sofrimento e lutando
pela cura junto a seus familiares.
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O PALHAÇO E O NARIZ
Era uma vez um palhaço muito engraçado, e muito
bonzinho. As crianças adoravam ir ao circo só para ouvir
suas piadas e cair na gargalhada.
Quando o circo chegava, era aquela festa! Todo mundo
se arrumava para ver os malabaristas e outros personagens, mas famoso mesmo era o palhaço.
Sempre que ele entrava no picadeiro, fazia suas gracinhas, e contava suas piadas, as crianças logo gritavam
felizes:
- Eh! Esse palhaço é muito bom! É muito engraçado
mesmo!
O que ninguém sabia era que o palhaço era um velhinho triste, muito triste com o seu nariz, que ele achava
muito feio:
- Se as crianças me virem sem fantasia, vão me achar
horrível com este nariz!
E tanto ele sofria com isto que, um dia, um anjinho teve
pena dele:
-Está bem, vou levar você até o Planeta dos Narizes, e
você vai poder escolher um nariz novo que o deixe muito
feliz!
-Obá! (o palhaço nunca esteve tão animado!)
Voaram para o espaço, e viram a Terra lá de longe. Viajaram pelas estrelas até encontrar o Planeta dos Narizes.
Ali só tinha nariz, e mais nada. O palhaço nem sabia o
que fazer, de tanto nariz que tinha neste lugar.
Olhou para tudo o que pôde, e começou a experimentar as trocas. Na frente do espelho, ele tentava: primeiro
este, depois aquele... Até encontrar um que achou muito
bonito.
O anjinho olhava tudo com muita paciência, pois aquele era alguém especial: um palhaço muito bonzinho.
- Podemos voltar para a Terra?
- Claro! Vamos lá!
Na hora do espetáculo, o palhaço entrou no picadeiro
se achando o máximo, lindo de morrer. Contou uma porção de piadas, fez todas as gracinhas, mas...
Ninguém achou engraçado.
Até o faquir, que estava esperando sua vez, desistiu de
esperar a risada de sempre, e perguntou:
-Já posso começar? É a minha vez?
O palhaço saiu muito triste, e foi procurar o anjinho.
Pediu para voltar novamente ao Planeta dos Narizes, pois
a criançada não tinha gostado nada deste. E então foram
até lá.
Uma... ...
Duas... ...
Três... ...
...Muitas vezes! E em todos os resultados era os mesmo:
- Uh! Esse palhaço é feio! Não é engraçado, não! Uh! e a vaia doía e rolava uma láguima nos olhos do palhaço,
que a toda hora escolhia um nariz novo.
Até que, um dia, o palhaço estava lá escolhendo nariz no Planeta dos Narizes, quando descobriu um que ele
nunca tinha visto antes:
- Ahá! Deste aqui as crianças vão gostar, tenho certeza!
E voltaram os dois para o circo.
Na hora do espetáculo:
Foi aquela festa!
O palhaço contou suas piadas, e a criançada riu muito
com ele!
Todos comemoraram a volta do palhaço engraçado. Até
a vovó ficou contente e dançou com a criançada:
O palhaço ficou muito feliz, e saiu correndo para contar
ao anjinho que, finalmente, tinha escolhido o melhor nariz. Só não esperava que o anjinho lhe falasse:
- Esse é seu próprio nariz, aquele que deixava você tão
infeliz ...
Muito espantado, o palhaço acabou reconhecendo que
era mesmo! Mas a verdade é que estava muito feliz, e
logo voltou correndo para o circo e seus amiguinhos contentes .
Descobriu que nada é melhor do que sermos nós mesmos.
FIM
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Procuradoria da República
inaugura sede em Manhuaçu

MANHUAÇU - Foi inaugurada oficialmente na noite
de quinta-feira (26) a sede
da Procuradoria da República em Manhuaçu, que fica
na rua Professor Manoel do
Carmo, 104, Centro. Autoridades públicas, políticas e
civis estiveram presentes à
solenidade, que foi presidida pelo procurador-chefe da
Procuradoria da República
em Minas Gerais, Adailton
Ramos do Nascimento.
PROCURADOR
DA
REPÚBLICA: Lucas de
Morais Gualtieri é o procurador da República nomeado para as atribuições
do MPF em Manhuaçu e
Muriaé. Natural de Belo
Horizonte, ele tem 28 anos
e formou-se em Direito
pela PUC-MG. Atualmente, além das atribuições de
procurador da República,
Lucas Gualtieri, especialista
em Direito Público, também
dá aulas de Direito Constitucional na Faculdade Doctum, em Manhuaçu.
MPF: As Procuradorias
da República são as unidades administrativas do
Ministério Público Federal
(MPF). Atualmente, existem em Minas Gerais 15
Procuradorias instaladas em
municípios situados em várias regiões do estado: Belo
Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Manhuaçu,
Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre,
Teófilo Otoni, Uberaba,
Uberlândia e Varginha. Outras duas unidades encontram-se em fase de instalação: Paracatu e Viçosa.
Manhuaçu funciona como
Procuradoria Polo, atendendo também os 26 municípios da área pertencente à
subseção judiciária federal
de Muriaé. No total, serão
62 municípios atendidos
pela unidade.
ATUAÇÃO: O Ministério Público Federal atua
nas áreas cível e criminal.
Na área criminal, cabe ao
MPF promover a ação pe-

nal pública quando a competência para o julgamento
é da Justiça Federal. São os
casos de crimes que causem
prejuízo aos bens, serviços
ou interesses da União, de
suas entidades autárquicas
(INSS e Banco Central, por
exemplo) ou das empresas
públicas (Caixa Econômica
Federal e Correios, entre
outras).
São exemplos desses
crimes: uso de passaporte
falso ou adulterado; rádios
clandestinas; crimes ambientais praticados em áreas
protegidas pela União ou de
interesse da União; saque
ilegal de FGTS, seguro-desemprego e benefícios previdenciários; moeda falsa;
contrabando; sonegação de
tributos federais; sonegação
de contribuição previdenciária; trabalho escravo; formação de cartel; lavagem de
dinheiro; fraudes bancárias;
pedofilia na internet; crimes
praticados por servidores
públicos federais.
Na área cível, o MPF
age para proteger interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Os
procuradores da República
defendem os direitos relacionados a temas como
ordem econômica e consumidores; meio ambiente e patrimônio cultural;
criança, adolescente, idoso
e portador de deficiência;
comunidades
indígenas;
educação e saúde; previdência e assistência social;
patrimônio público e social;
cidadania; direitos humanos
e violência policial.
TRABALHO: Já passaram pela Procuradoria da
República em Manhuaçu
mais de dois mil processos
judiciais e 213 procedimentos extrajudiciais. Os
temas mais recorrentes são
causas previdenciárias, em
especial fraudes contra o
INSS; moeda falsa; rádios
clandestinas; má utilização de recursos públicos;
situação das rodovias federais e irregularidades em

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)

Procurador da República de Manhuaçu, Lucas Gualtieri, e procurador-chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais,
Adailton Ramos do Nascimento, durante descerramento da
placa de inauguração

programas federais como
Farmácia Popular, Minha
Casa, Minha Vida e Bolsa
Família. O MPF também
tem tido destacada atuação
na preservação do Sítio ar-

queológico Carangola, na
fiscalização da atuação da
Polícia Rodoviária Federal
e na repressão a crimes tributários.
Diário de Manhuaçu
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Denúncia contra Nailton Heringer é julgada improcedente

A juíza eleitoral da Comarca de Manhuaçu, Daniela Bertolini Rosa Coelho, julgou
improcedente denúncia que questionava a
prestação de contas da campanha do Prefeito Nailton Heringer e do seu vice Gulivert
Oliveira. A ação foi ajuizada pela “Coligação Somos Mais Manhuaçu” e o partido
PMDB, da candidata Cici Magalhães e seu
vice Toninho Gama, no início do mês de dezembro de 2012. A decisão foi postada no
site do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, às
17:51h, da última sexta-feira, 27.
A denúncia acusava os eleitos aos cargos
majoritários do Executivo manhuaçuense de
abuso de poder econômico nas eleições de
2012. Em tese, a candidata derrotada alegou
não acreditar ser possível a chapa que sagrou-se vencedora ganhar o pleito gastando
tão pouco, como foi apresentado nas contas
de campanha. Ela fez questão de pedir que
o judiciário analisasse contas de outros municípios, como de Caratinga, Governador
Valadares, Coronel Fabriciano e Muriaé,
como forma de comparar a média de gastos
de outras campanhas.
Realmente, para quem não acompanhou o
processo eleitoral de 2012, em Manhuaçu,
pode parecer estranho um candidato vencer
as eleições em um município de tamanha
expressão e extensão territorial tendo gas-

tado tão poucos recursos, apenas R$ 90 mil,
enquanto a chapa segunda colocada declarou ter gasto R$ 700 mil. Mas para quem vivenciou a disputa ficou claro o desequilíbrio
financeiro dos concorrentes. Foi evidente
que o grupo do Prefeito Nailton Heringer
realizou uma campanha modesta, que trabalhou muito mais a consciência de um povo
cansado pela falta de políticas públicas dos
últimos governos. Enquanto os adversários
faziam espetaculares carreatas, patrocinadas
de forma exacerbada, Nailton Heringer promovia reunião e visitas para debater propostas, além de caminhadas de sensibilização.
As ruas da cidade e a rodovia BR 116 talvez
foram as maiores provas dessa demonstração de força financeira na eleição. Enquanto os candidatos vitoriosos quase não eram
notados pelas placas às margens das vias e
adesivos nos carros, a oposição renovava
frequentemente seu aparato comunicativo,
expondo de forma excessiva a imagem dos
candidatos.
A DECISÃO: A juíza Daniela Bertolini,
com muita lucidez, após os trâmites processuais, que compreendeu na análise de
documentos e na coleta de depoimentos de
testemunhas, demonstrou ter a nítida compreensão de como transcorreram as últimas
eleições municipais em Manhuaçu. “Neste

sentido, não há como acolher o
pedido ... ... pois conforme se
infere dos documentos transcritos, o que restou demonstrado
foi que a pequenez dos gastos
apresentados se justifica ante a
efetiva participação das comunidades locais, constando da prova
que diversas pessoas, anônima e
voluntariamente, expenderam
esforços individuais para auxiliar na campanha... ...concluo
que não restou caracterizada
qualquer infração eleitoral que
ensejasse desequilíbrio nas eleições de outubro de 2012, razão
pela qual julgo improcedente a
presente ação...” – é como ela se
manifestou em sua decisão.
QUARTA DERROTA: DePrefeito Nailton Heringer e Vice Gulivert Oliveira
pois de serem derrotados nas
urnas, Cici Magalhães e Toninho Gama pela terceira vez perdem na Eleitoral da Comarca de Manhuaçu, após
Justiça. Além da decisão anunciada, na recorrerem ao Tribunal Regional Eleitoral,
última semana, em favor de Nailton He- em Belo Horizonte, o juiz relator no proringer e Gulivert Oliveira, os opositores cesso, Maurício Pinto Ferreira, repetiu-se a
foram frustrados outras duas vezes em decisão da primeira instância, no dia 25 de
outra ação que questionou a atuação da julho de 2013.
assessoria jurídica durante a campanha. A
ação foi julgada improcedente pela Justiça
Assessoria de Comunicação do Prefeito

OPORTUNIDADE - VENDA
ENDEREÇO IMÓVEL
PARA VENDER :
RUA PAULO UCHOA, 35,
SÍTIO BATALHA, VILA
VELHA-ES.
ENDEREÇO TERRENO :
QUADRA 19; LOTE 35;
MORRO MORENO VV,
400M2

PROCURAR
HERMAN BOECHAT:
TIM 8183-9503
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7º GeoCultura da Escola Estadua

Por Devair G. Oliveira

A

Escola Estadual Joaquim Knupp começou
os trabalhos em 2008 e
em 2009 venceu o concurso
realizando a 1ª Feira Cultural,
com o tema “Ciências Memórias e Perspectivas.”
Em 2013 a Escola Estadual Joaquim Knupp volta a
empolgar o público que compareceu no parque de eventos
de Luisburgo. Foram mais de
duas horas de apresentações
de duas escolas, na oportunidade Luisburgo recebeu a visita da Escola Estadual Maria
Vicência Brandão que juntamente com a escola anfitriã
deram um show, deixando
bem claro que não é só nas
salas de aula que se aprendem. Os alunos das duas
escolas através de danças,
peças teatrais puderam passar
para o público ensinamentos
brilhantes sobre o tema violência, muito em evidência
nos dias de hoje.
Na oportunidade fomos
ouvir o diretor da Escola Estadual Joaquim Knupp Marco Vinícius Carvalho Gantus,
que falou de sua satisfação
em poder mais uma vez desenvolver através dos alunos
uma maneira alegre, diversificada de também ensinar
e principalmente nos dias de
hoje, onde todos os dias os
noticiários de rádio, jornais
e TV estão cheios de todos
os tipos de violências. “Esse
é um evento que completa
sete anos de muito trabalho e
dedicação por parte de toda a
escola, avalio como bastante
positivo pelo envolvimento intenso das duas escolas,
principalmente a Escola Joaquim Knupp com aproximadamente 350 alunos envolvidos, a Escola Estadual Maria
Vicência Brandão de Matipó
MG, trouxe alunos bem
comprometidos além de seu
quadro de funcionários que
se envolveram bastante” Explica o diretor Marco.
É um trabalho gratificante
por se retratar um tema da
atualidade tão discutido no
dia a dia por especialistas,
psicólogos, policiais e principalmente o governo que
tem o papel constitucional
de elaborar políticas públicas
que venha coibir a violência
e infelizmente a escola é a
instituição mais afetada com
os problemas que atingem a
sociedade e também é na escola que nascem os mais importantes projetos em defesa
da coletividade.
“A avaliação é positiva o
tema deste ano foi: “Escolas
em Rede: Uma alternativa
contra a violência” o tema
retratado é apropriado, atual
e em evidência, precisamos
trabalhar nas escolas com o
objetivo de prevenir atos de
violência não só nas escolas,
mas em toda a sociedade,

com o envolvimento
de duas escolas nos
trabalhos desenvolvidos deste ano”.
Comenta o diretor
Marco.
A escola Joaquim
Knupp, vem desenvolvendo trabalhos
bem significativos
é uma escola que
têm sido referência
em todos os aspectos tanto no ensino,
quanto no relacionamento de professores e alunos. A merenda escolar já foi
assunto de uma reportagem
que fizemos, e na ocasião
nossos leitores ficaram surpresos pela ótima qualidade
da merenda servida na escola, que é elogiada pelos pais
de alunos. Todas as pessoas
ficam ansiosas para o dia da
apresentação dos alunos. Os
temas sempre agradam bastante a população.
“Em 2012 o tema foi “Os
últimos Olhares Sobre a Cultura Brasileira”. Este ano
resolvemos mudar completamente o foco, em 2014
provavelmente será um tema
político, se observarmos que
será um ano eleitoral, e com
tema bastante rico, pois vivemos momentos de muita reflexão por parte dos eleitores
e a política no Brasil na atualidade deixa muito a desejar.
Esse ano resolvemos colocar
o projeto para a apreciação
da SRE Magistra – Escola de
Formação e Desenvolvimento
Profissional de Educadores,
estes projetos farão parte de
um simpósio que será realizado em Jaboticatubas no Hotel
Fazenda Canto Da Siriema,
Minas Gerais. Estes projetos
com todas as escolas mineiras têm por finalidade trocar
experiências de projetos que
deram certo, e este ano resolvi
colocar em evidência as perspectivas positiva que tivemos,
e assim procuramos trabalhar
sempre com assuntos que estão em destaque na socieade.
Mas, infelizmente vejo que
nem sempre são valorizados
como deveriam ser. A Secretaria tem se empenhado muito
em divulgar os trabalhos das
escolas, com o objetivo maior
de compartilhamento, projetos que dão certo em uma escola possa ser utilizado pelas
outras, acho válido, o caminho
é este mesmo, tem que incentivar, agora eu gostaria que
tivessemos mais apoio, principalmente financeiro, para desenvolver estes trabalhos, nem
sempre quando solicitamos
temos estes apoios, o gasto é
muito grande e dependemos
de estar pedindo aos nossos
fornecedores e colaboradores,
e nem sempre isso é possível,
mas o caminho é promover
estes encontros no simpósio
para que possamos trocar experiências”. Conclama o diretor Marco.

Finalizando, o diretor agradece a Escola Maria Vicência Brandão através de sua
diretora Maria Conceição,
sua equipe de professores
bastante comprometidos e
principalmente os alunos,
que são muito talentosos e
abrilhantaram o nosso evento, agradeço nossos alunos,
os servidores de nossa escola
Joaquim Knupp, que nos ajudaram bastante, a diretora do

PIP Clarice Almeida da SRE
de Manhuaçu, muito competente que sempre incentiva
a escola e é nossa parceira,
agradeço também a nossa
inspetora Fátima, a Elaine
Ribeiro, as técnicas da SRE
que foram prestigiar o nosso
trabalho, Mirielen, Joelma,
Maria Tereza, Cidinha, e a
todas as inspetoras, que se envolveram no trabalho. Agradeço a Prefeitura Municipal

de Luisburgo na pessoa do
prefeito José Carlos, a comunidade em geral a Secretaria
de Educação, Secretaria de
Saúde que foram nossas parceiras, penso que este projeto
tende a ser desenvolvido nos
próximos anos, acredito que
será positivo a apresentação
de nosso projeto no simpósio,
e essa troca de experiências
sirvam para enriquecer os
nossos alunos e também dar

a oportunidade de sair da sala
de aula e mostrar seus talentos, nem sempre as escolas
permitem isso, o professor
tem que dar essa liberdade e
reconhecer que a escola é um
espaço de convivência harmoniosa, democrática onde
o aluno também tem o direito
de expressar seu talento. Pois,
não só na sala de aula que se
aprende alguma coisa”. Finaliza assim o Diretor Marco.
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Militares da 6ª Divisão de Exército realizam
a transposição do rio Santa Maria

Rosário do Sul (RS)
– No dia 18 de setembro,
militares da 6ª Divisão de
Exército, que integra a Força Terrestre Componente do
Teatro de Operações Laçador, realizaram a transposição do rio Santa Maria,
simbolizando o rompimento da Linha de Contato e
consequentemente o início
da Operação Conjunta de
Adestramento Laçador.
A transposição foi precedida por uma concentração
de fogos de artilharia e de
morteiro e pelo estabelecimento da superioridade
aérea na área de travessia
pela Força Aérea Componente, o que garantiu a segurança local para a tropa
de Engenharia realizar seus
trabalhos.
Inicialmente, militares do
9º Batalhão de Infantaria

Motorizado e do Grupamento de Fuzileiros Navais
de Rio Grande realizaram
a travessia do rio, utilizando embarcações de assalto
meio-pontão, e estabeleceram uma Cabeça de Ponte,

como ação preliminar para
o prosseguimento da operação ofensiva.
Em seguida, o 3º Batalhão
de Engenharia de Combate,
o 6º Batalhão de Engenharia
de Combate e o 12º Batal-

hão de Engenharia de Combate Blindado realizaram a
montagem de uma passadeira de alumínio, de duas
portadas tática leve classe
16 e de uma portada modular pesada Krupp classe 70.

Pelos meios de transposição
disponibilizados
pelos Batalhões de Engenharia, foi possível a travessia de tropa de Infantaria,
de blindados Leopard, de
blindados M113, de blinda-

dos Cascavel, de blindados
Urutu, de obuseiros 155 mm
e sua viatura tratora e de
outras viaturas leve.
O evento contou com a
participação do Comandante do Teatro de Operações
Laçador, General de Exército Carlos Bolivar Goellner, de oficias-generais da
Marinha e do Exército, de
oficiais de nações amigas e
de militares das Forças Armadas envolvidos na operação.
A Operação Laçador é um
exercício de adestramento
conjunto conduzido pelo
Ministério da Defesa, sob
a coordenação do EstadoMaior Conjunto das Forças
Armadas, na região Sul do
Brasil, com a participação
da Marinha, do Exército e
da Força Aérea.

O Guarani é uma
viatura
blindada
de transporte de
pessoal,
anfíbia e
com capacidade
para
transportar até 11
militares;
possui
proteção
antiminas,
sob as
rodas, couraça e assentos individuais, além de possuir cinto
de segurança de 5 pontas; e proteção balística composta de
blindagem contra tiros de 7,62 mm e estilhaços de granadas
de artilharia 155 mm.
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Relatório da CPI de Manhumirim
incrimina prefeita Darci

Por Devair G. Oliveira

A CPI dos contratos, formada pelos vereadores de
Manhumirim para apurar
possíveis
irregularidades
em contratos feitos pela prefeitura com empresas terceirizadas, foi apresentado na
quarta-feira, 25 de setembro
de 2013. Foi uma seção longa com plenário superlotado, o espaço da câmara não
comportou todas as pessoas,
ficando muitas pessoas nas
escadas e em frente a Câmara de Manhumirim. A reunião teve início às 20 horas
com a leitura do relatório
pelo presidente da Câmara
vereadores Dário Veiga, foram lidas 98 de um total de
mais de 600 páginas.
A Comissão Parlamentar
de Inquérito começou os
trabalhos no início de junho
e cumpriu os prazos legais,
ouviu mais de 20 testemunhas, e na reunião do dia
25 de setembro, o povo de
Manhumirim tomou conhecimento dos fatos apurados.
"Antes nós só ouvíamos
falar das irregularidades,
hoje, estamos de fato horrorizados pelo que estamos
ouvindo das provas colhidas
pela CPI, Esperamos agora
diante dos fatos concretos,
que os vereadores façam
valer o que diz a Lei, que é
a cassação da prefeita por
improbidade administrativa”. Comentou Alexandra
Barbosa
A maioria do povo marcaram presença com vários
cartazes, pedindo o fim da
corrupção. Partidários da
prefeita Darci, também estiveram presentes com seu seu
apoio em favor da prefeita.

Nossa reportagem falou com o Presidente da
Câmara, Vereador Dário
Veiga, segundo Veiga os
vereadores fizeram um brilhante trabalho, ouviram várias pessoas e comprovaram
diversas irregularidades. “A
CPI está chegando ao seu final hoje com a leitura do relatório e semana que vem a
aprovação ou não do relatório. O que é mais importante
para nós e como presidente
da Câmara é fazer com que
os fatos tenham clareza e
que a população seja esclarecida, sabendo que os vereadores cumpriram seu papel
fiscalizador com coerência”.
Salienta o presidente
O relatório é bem desfavorável a prefeita com muitas irregularidades comprovadas. “Realmente durante
as investigações pudemos
comprovar várias irregularidades que foram apuradas
cometida pela prefeita. Mas,
no decorrer dos trabalhos,
contratos foram revogados,
licitações foram suspensas,
agora cabe a nós vereadores
votarmos a favor ou contra
a aprovação do que fora
apurado, também cabe ao
Ministério Público tomar
as providências junto com
a Câmara. Os vereadores
fizeram seu papel como fiscalizadores,
legisladores.
Ouvindo várias pessoas sem
pressões políticas, os advogados foram muito profissionais a CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito)
fizeram um trabalho muito
bom. Declara o presidente.
Questionado o vereador
sobre a maciça participação popular ele explica: “A
população de Manhumirim

anseia por uma resposta,
o Brasil está passando por
estas manifestações e Manhumirim é uma cidade pequena e que veio crescendo
juntamente com estas insatisfações nas cobranças
do gestor. Nossa população
também não fica atrás, e
hoje a população está tendo
a resposta dos vereadores
através deste relatório. Quero agradecer a população
de Manhumirim pelo apoio
que compareceram e cobraram em massa uma resposta,
vocês da imprensa que tem
o papel fundamental na divulgação e para nós é gratificante estarmos fazendo o
trabalho com coerência na
busca da verdade.

Foi uma seção longa com plenário superlotado, o espaço da câmara não comportou todas as
pessoas, ficando muitas pessoas nas escadas e em frente a Câmara de Manhumirim.

A maioria do povo marcaram presença com vários cartazes, pedindo o fim da corrupção.

Na próxima reunião a
votação do relatório
Jornal das Montanhas
– Sr. Presidente pela sua experiência você acha que este
relatório será aprovado?
Presidente da Câmara,
Dário Veiga – Eu penso que
sim, o relatório é muito contundente com as provas das
irregularidades
detalhadas,
como todos puderam acompanhar, vocês da imprensa,
através dos depoimentos das
pessoas sobre os contratos, as
licitações, eu acredito piamente que esse relatório será aprovado, eu estou muito satisfeito
com a Câmara de Vereadores
de Manhumirim, e digo se
todos os gestores ouvissem
as câmaras muitas irregularidades seriam evitadas. A
verdade é que a prefeita Darci dispensou o corpo jurídico,
funcionários de fora, revogou
alguns contratos, mas as irregularidades aconteceram.

Os vereadores fizeram seu papel como fiscalizadores, legisladores. Ouvindo várias pessoas sem pressões políticas, os advogados foram muito profissionais
a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) fizeram um trabalho muito bom. Declara o presidente.
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Veja parte do relatório, as irregularidades são patentes

Sob a presidência do Senhor Vereador Dalbino Cler Ramos,
a Comissão expediu 83 (oitenta e três) ofícios, recebeu diversos
documentos, realizou 5 (cinco) audiências para oitiva de testemunhas e reuniu-se 9 (nove) vezes para deliberações.
Foram ouvidas as seguintes testemunhas:

Carlos Alberto Gonçalves,Wagner Antônio Ferreira,Samara
Sanglard Calçado Reis, Maria Fernanda Fazolo,João Paulo Rodrigues Costa,Anna Izabel Dornellas Brandão Lopes da Silva,
Alberto Furtado Ribeiro, Michele Cássia L. Santos, Flávio Elias
Santos, Sérgio Batista Cardoso, Rommel Camargo Leitão Martins, Sidney Hubner França Camargo, Vânia Souza dos Reis,
Guilherme Emerick Sathler, Célio Silva Camargo
Atualmente, os autos do Processo Principal possuem 5 (cinco)
volumes com cerca de 200 (duzentas) páginas por volume.
Isto faz com que todo o conteúdo do Processo desta Comissão
Parlamentar de Inquérito alcance, atualmente, o número aproximado de 2.000 (duas mil) páginas.
Processo Licitatório n.º 002/2013 – Modalidade: Pregão n.º
001/2013 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, PARA
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL)
Da leitura dos autos do certame em epígrafe, vislumbrou-se inicialmente possível direcionamento em favor da Empresa POSTO
MAP MANHUMIRIM LTDA. – EPP (CNPJ n.º 64.199.466/000140), diante da frustração do caráter competitivo da licitação realizada.
Tal irregularidade restou, de início, configurada através da simples análise do critério para formulação das propostas, estabelecido no Edital do referido certame, o qual possuía como objeto a
contratação de Empresa para fornecimento parcelado de combustíveis, envolvendo, ao todo, quatro itens, a saber: GASOLINA,
ÓLEO DIESEL COMUM, ETANOL e ÓLEO DIESEL S10.
Pois bem. Considerando que se tratava de 4 (quatro) itens a
serem licitados, seria razoável que a Administração Municipal fixasse no Edital, como critério de formulação das propostas, por
item, com vistas ao favorecimento da competitividade dos interessados, onde obviamente os interessados poderiam participar da
disputa de um ou mais itens, podendo inclusive sagrar-se vencedores em apenas um deles.
Entretanto, ao se analisar o Edital do referido processo licitatório, constatou-se que houve a fixação do critério para formulação
das propostas por lote, levando à conclusão de que somente poderia participar do aludido certame as Empresas que formulassem proposta comercial contendo obrigatoriamente todos os 4
(quatro) itens licitados.
Ressalte-se que o Município de Manhumirim possui, ao todo,
5 (cinco) Postos de Combustíveis autorizados em seu território,
os quais estão aptos a comercializarem os seguintes produtos:
1) BAVEL BANDEIRA VEÍCULOS LTDA. (CNPJ n.º
19.494.780/0001-00), com endereço na Av. Teófilo Tostes, n.º
179, Centro (Autorização ANP n.º MG0162546, de 09/10/2003):
Etanol Hidratado Comum,
Gasolina C Comum,
Gasolina C Aditivada,
Óleo Diesel B S1800 – Comum;
2) POSTO JK – ODILON SCHOTT (CNPJ n.º 03.462.327/000173), com endereço na Av. JK, n.º 83, Centro (Autorização ANP n.º
MG0011414, de 08/08/2001):
Etanol Hidratado Comum,
Óleo Diesel B S1800 – Comum,
Gasolina C Comum;
3) AUTO POSTO TREIS CORAÇÕES LTDA. (CNPJ n.º
19.911.585/0001-20), com endereço na Av. Agenor Carlos
Werner, n.º 140, Centro (Autorização ANP n.º MG0024343, de
19/04/2002):
Etanol Hidratado Comum,
Gasolina C Comum,
Óleo Diesel B S1800 – Comum,
Gasolina C Aditivada;
4) AUTO POSTO FORTALEZA – TAVARES E WERNER
LTDA. (CNPJ n.º 02.616.778/0001-55), com endereço na Av. JK,
n.º 372, Bairro Cidade Jardim (Autorização ANP n.º MG0003800,
de 15/03/2001):
Etanol Hidratado Comum,
Gasolina C Comum,
Óleo Diesel B S1800 – Comum;
5) POSTO MAP – POSTO MAP MANHUMIRIM LTDA. (CNPJ
n.º 64.199.466/0001-40), com endereço na Av. Teófilo
Tostes, n.º 539, Centro (Autorização ANP n.º MG0006152, de
04/04/2001):
Gasolina C Comum,
Etanol Hidratado Comum,
Óleo Diesel B S1800 – Comum,
Gasolina C Aditivada.
Verifica-se, pois, que nenhum dos estabelecimentos situados
em Manhumirim possui autorização para venda do combustível
ÓLEO DIESEL S10, apesar de estarem todos aptos a fornecerem
os demais combustíveis licitados pelo Município de Manhumirim.
Ato contínuo, em razão de as regras do Edital do processo licitatório em estudo prescrever como critério de formulação das
propostas o preço por lote, a Administração Municipal de Manhumirim simplesmente impediu, inviabilizou, vedou a participação
justamente das Empresas sediadas no Município, uma vez que
nenhuma delas se encontrava autorizada a fornecer o produto
ÓLEO DIESEL S10.

Causa estranheza tal conduta da atual gestão municipal de
Manhumirim, posto que geralmente as Administrações Municipais
formulam os editais de licitações para aquisição de combustíveis
com o intuito de viabilizar a participação justamente de Empresas
situadas em seu território, objetivando a diminuição de custos, já
que é economicamente mais interessante realizar os abastecimentos da frota em estabelecimento que garanta o menor deslocamento dos seus veículos, ganhando também em agilidade.
No entanto, de acordo com a exigência estabelecida no Edital
da aludida Licitação, restou frustrada a sua competitividade, inviabilizando a disputa almejada pela legislação pátria, nos termos
acima esclarecidos.
Importa mencionar que o artigo 3º, da Lei 8.666/93, que institui
normas para licitações, dispõe expressamente que:
Levando-se em conta tais dispositivos, e após a leitura da dos
crimes tipificados pela Lei 8.666/93, constata-se que as condutas
acima descritas, praticadas pela Sr.ª DARCI MARIA BRAGA DA
CRUZ, na condição de Prefeita Municipal; pelo Sr. GUILHERME
EMERICK SATHLER, na condição de então Pregoeiro da Prefeitura Municipal; pelo Sr. CÉLIO SILVA CAMARGO, na condição
de coordenador da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal;
pelo Sr. SIDNEY HUBNER FRANÇA CAMARGO, na condição
de advogado que emitiu o Parecer pela legalidade do Edital da
Licitação e pela legalidade de todo o procedimento licitatório; e
pelo Sr. MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES SIMÃO, proprietário
da Empresa POSTO MAP MANHUMIRIM LTDA., beneficiário da
contratação, enquadram-se no crime descrito no seu artigo 90,
nos termos descritos abaixo:
“Art. 90 - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou
qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento
licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”
Também, as condutas acima elencadas, praticadas pela Sr.ª
DARCI MARIA BRAGA DA CRUZ, pelo Sr. GUILHERME EMERICK SATHLER, pelo Sr. CÉLIO SILVA CAMARGO, pelo Sr.
SIDNEY HUBNER FRANÇA CAMARGO, e pelo Sr. MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES SIMÃO, proprietário da Empresa POSTO
MAP MANHUMIRIM LTDA., configuram prática de improbidade
administrativa, descrita no artigo 10, inciso VIII, e no artigo 11,
inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.429/92, nos termos seguintes:
“Art. 10 - Constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
(…)
VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo
indevidamente;
(…)
Art. 11 - Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou
“Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”
E mais, o § 1º, do artigo acima especificado é claro o suficiente
ao dispor o seguinte:
“Art. 3º - (…)
(…)
§ 1º. É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;”
Ressalte-se que, de acordo com o artigo 9º, da Lei Federal n.º
10.520/2002, que instituiu a licitação na modalidade de pregão,
aplicam-se subsidiariamente a esta modalidade licitatória as normas insertas na Lei Federal n.º 8.666/93.
No entanto, ao analisar este caso concreto, depreende-se que
não houve a efetivação dos princípios da isonomia, impessoalidade e igualdade, uma vez que não houve a adoção de critérios
que possibilitassem o máximo de participação de interessados no
processo licitatório em comento, afrontando, em conseqüência,
também o princípio da legalidade.
E as irregularidades acima suscitadas se agravam ainda mais
quando se constata a participação apenas de uma única Empresa, sendo a mesma declarada vencedora, mesmo que não
possuindo autorização para fornecimento do combustível ÓLEO
DIESEL S10, confirmando o inquestionável favorecimento do certame para a
licitante ora vencedora.
Então, resta reafirmada a violação dos mencionados princípios
acima, já que, além de restringir a participação de possíveis interessados, também favoreceu uma única Empresa, que sequer
possuía condições de cumprir as exigências estabelecidas no
Edital.
Superado enquadramento, torna-se necessário identificar qual
o agente que contribuiu ou até definiu pelo cerceamento do direito
de participação de licitantes, direcionando irregularmente o certame para a Empresa que se sagrou vencedora.
Nesse sentido, o artigo 3º, da Lei Federal n.º 10.520/2002,
prescreve quem deve ser o responsável pela elaboração do Edital, a saber:
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Todavia, em que pese o entendimento esposado pelo Sr. CÉLIO SILVA CAMARGO de que não houve qualquer ilegalidade
quanto à definição da licitação por lote, e não por item, a própria
ausência de condições de participação por parte das Empresas
localizadas no Município de Manhumirim confirma, por si só, a
restrição da competitividade, configurando a indiscutível afronta
ao artigo 3º, e seu § 1º, da Lei de Licitações.
Ainda, a afirmação feita pelo Sr. GUILHERME EMERICK SATHLER é esclarecedora quanto à existência de prévia combinação envolvendo o procedimento licitatório, onde o mesmo confirma que o proprietário da Empresa POSTO MAP MANHUMIRIM
LTDA. reuniu-se não só com a Assessoria Jurídica, como também
com a Chefe do Poder Executivo, tendo se recordado
“inclusive de já ter visto o proprietário da empresa POSTO MAP
Manhumirim LTDA EPP que logrou-se vencedora no certame Processo n.º 002/2013, Modalidade Pregão n.º 001/2013, em reunião
com a Prefeita Municipal, Sr.ª Darci Braga e com o Departamento
Jurídico na prefeitura, em data anterior à realização do referido
certame.” (fls. 821).
Ressalte-se que o Sr. CÉLIO SILVA CAMARGO, em seu depoimento, negou categoricamente que tenha havido tal reunião,
conforme segue:
“Informado ao depoente que o Sr. Guilherme, então Pregoeiro da Prefeitura, afirmou que houve uma reunião envolvendo
o proprietário do Posto MAP, que venceu o referido certame, o
pessoal da Assessoria Jurídica e a Prefeita Municipal, antes da
realização da licitação. Perguntado ao depoente se confirma essa
afirmação, respondeu que não, que não é verídica a afirmação
e que, de fato, conhece apenas o gerente do Posto MAP, que,
pelo que sabe, é sobrinho do Presidente da Câmara, reafirmando
que não participou da reunião, não sabendo informar se houve tal
reunião sem a participação da Assessoria Jurídica; disse ainda
que, logo no início da gestão, houve uma conversa do depoente,
por telefone, com o gerente do posto MAP, para que mantivesse
o fornecimento de combustível nos termos do contrato vigente
no exercício anterior, para se evitar prejuízos ou paralisações na
área da saúde e de limpeza urbana, sendo tal proposta aceita à
época, com o aditamento do contrato até a data da finalização de
nova licitação pela atual gestão.” (fls. 849/850).
No entanto, a própria participação de uma única Empresa na
licitação denuncia cabalmente, dentro do contexto apurado, que
houve direcionamento, ainda mais quando se vislumbra que a
Empresa vencedora do certame (POSTO MAP MANHUMIRIM
LTDA.) sequer possuía condições de fornecer o produto, conforme se depreende da informação extraída da página eletrônica da
Agência Nacional de Petróleo (ANP), mas que, mesmo assim,
sagrou-se vencedora da licitação, da qual ela foi a única participante, restando claro que houve conluio entre os membros da Administração Municipal e a referida Empresa, a qual efetivamente
não teria condições de fornecer o item ÓLEO DIESEL S10.
Ainda, cumpre corrigir a afirmação do Sr. CÉLIO SILVA CAMARGO sobre a função do parecer prévio nas licitações, uma vez que o
mesmo corresponde ao ato de aprovação do Edital, bem como da
minuta do contrato que faz parte integrante do Edital da licitação.
Ora, o parecer prévio da Assessoria Jurídica sobre as minutas
de editais de licitação, bem como de contratos administrativos,
trata-se de ato obrigatório e previsto no parágrafo único, do artigo
38, da Lei de Licitações, e tem por objetivo aprovar tais documentos, nos termos da redação expressa do citado dispositivo legal:
“Art. 38 - (…)
OUTRAS IRREGULARIDADES
Continuando a análise dos autos, vislumbrou-se que ocorreram
diversos pagamentos em favor da Empresa VÂNIA DE SOUZA
REIS – ME, sem submissão a prévio processo licitatório, caracterizando mais uma ilegalidade, conforme se depreende das Notas Fiscais que descrevem o serviço objeto do agenciamento, os
respectivos valores e períodos de prestação do serviço, a seguir:
- agenciamento de 03 MOTORISTAS:
- NF 000006, de 31/01/2013, no valor de R$ 3.700,00, referente
a janeiro/2013 (fls. 300/301),
- NF 000015, de 28/02/2013, no valor de R$ 3.700,00, referente
a fevereiro/2013 (fls. 288/289);
- agenciamento de 01 ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE:
- NF 000007, de 31/01/2013, no valor de R$ 3.950,00, referente
a janeiro/2013 (fls. 302/303),
- NF 000017, de 28/02/2013, no valor de R$ 3.950,00, referente
a fevereiro/2013 (fls. 290/291);
- agenciamento de 01 TÉCNICO PARA TREINAMENTO DE
EQUIPE:
- NF 000009, de 31/01/2013, no valor de R$ 2.925,00, referente
a janeiro/2013 (fls. 306/307),
- NF 000018, de 28/02/2013, no valor de R$ 2.925,00, referente
a fevereiro/2013 (fls. 292/293);
- agenciamento de 01 ASSESSOR DE PROCEDIMENTOS E
RELATÓRIOS EM SAÚDE:
- NF 000008, de 31/01/2013, no valor de R$ 3.950,00, referente
a janeiro/2013 (fls. 304/305),
- NF 000019, de 28/02/2013, no valor de R$ 3.950,00, referente
a fevereiro/2013 (fls. 294/295);
- agenciamento de 05 AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS:
- NF 000004, de 31/01/2013, no valor de R$ 5.250,00, referente
a janeiro/2013 (fls. 296/297),
- NF 000010, de 28/02/2013, no valor de R$ 5.250,00, referente
a fevereiro/2013 (fls. 308/309);
- agenciamento de 04 AGENTES DE TFD:
- NF 000005, de 31/01/2013, no valor de R$ 4.200,00, referente
a janeiro/2013 (fls. 298/299),
- NF 000011, de 28/02/2013, no valor de R$ 4.200,00, referente
a fevereiro/2013 (fls. 310/311).
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Mulher é presa em Manhuaçu acusada de ter
matado e jogado recém nascido no lixo

Maria Aparecida Fortunato Silva, 27 anos. Ela é a mulher acusada de ter matado a criança do sexo masculino logo ao nascer e depois jogado no lixo.

O recém-nascido do sexo masculino estava completamente formado e aparentava ter nascido no
tempo certo de gestação, ou próximo dele.

anhuaçu/MG. Foi presa no final
da tarde de sexta-feira, 27, Maria Aparecida Fortunato Silva, 27
anos. Ela é a mulher acusada de ter matado
a criança do sexo masculino logo ao nascer e
depois jogado no lixo. O bebê foi encontrado
por funcionários da Usina de Reciclagem de
Manhuaçu, dentro de uma sacola plástica, na
manhã de quinta-feira.
Equipes das Polícias Militar e Civil descobriram Maria Aparecida a partir de denúncias. “Fizemos um apelo, através do
rádio, para que as pessoas nos passassem
informações, de forma anônima. Hoje, recebemos a denúncia do mau cheiro que havia
na casa e que ela poderia ser a mulher que
jogou a criança no lixo”, conta o delegado
Getúlio Lacerda. Ela residia sozinha numa
casa no bairro Petrina.
A equipe conversou com Maria Apareci-

pinho sujo, aparentemente de sangue.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o bebê deve ter nascido na noite
de quarta. O corpo foi encaminhado pela perícia e não apresentava ainda rigidez.
O caminhão de lixo fez a coleta e passou
por ruas da região da rua Juventino Nunes
e bairros Petrina e Sagrada Família, o que
pode indicar a possível origem da criança.
Os trabalhadores da usina estavam consternados com a situação. “A gente estava
trabalhando e encontrou essa criança na
sacola. É inacreditável uma coisa dessas.
Umasituação crítica, até desanimo de trabalhar”, disse uma das funcionárias.
O recém-nascido do sexo masculino estava
completamente formado e aparentava ter nascido no tempo certo de gestação, ou próximo
dele. Não há pistas sobre quem possa ser a mãe.
Polícia e Cia

M

da. No primeiro momento, ela negava os fatos. Quando encontraram restos da placenta
e roupas sujas de sangue, acabou admitindo.
Segundo a Delegada de Homicídios, Dra.
Camila Muller, Maria Aparecida vai responder por infanticídio. “Friamente, ela contou
que matou a criança, que nasceu em casa,
colocou numa sacola plástica e jogou no
lixo. Não foi um caso de aborto. Ela me disse que pegou o bebê, deu fim a ele e pôs no
lixo”, contou a delegada.
Moradores se aglomeraram assustados e
perplexos ao descobrir que a mulher que jogou a criança no lixo morava ali. O clima de
revolta foi grande.
Dra. Camila Muller considerou chocante
deparar com uma mulher que tem coragem
de fazer isso. “A medicina legal vai avaliar
as condições psicológicas dela e do que
aconteceu, contudo é muito terrível ver uma

Bandidos roubam moto
e matam a vítima
Santa Rita de Minas/
MG. Sebastião Pereira de
Souza, de 57 anos, não resistiu aos ferimentos provocados por um disparo de
arma de fogo que acertou o
seu ombro direito e faleceu
minutos após ter sido vítima
de um roubo na zona rural
de Santa Rita de Minas, na
serra dos Cupertinos. O lavrador estava acompanhado
da esposa, Neusa Maria de
Souza, de 52 anos, em sua
motocicleta. Eles se deslocavam sentido ao Córrego do
Laje, quando na noite de ontem (24/09) foram surpreendidos por dois homens desconhecidos, aparentemente
portando uma arma longa.
Assustado, o casal desceu
da moto e fugiu. Sebastião e
Neuza correram em sentido
opostos. Neuza se escondeu
em um bambuzal não conseguiu ver as características
dos autores. Já Sebastião foi
alvejado no ombro direito
por um disparo de arma de
fogo, aparentemente, calibre
22. A esposa acionou a Polícia Militar. A equipe se des-

situação desta. Nada justifica o que ela fez”,
detalhou. O tempo todo Maria Aparecida
estava muito tranquila. Não se mostrou revoltada ou arrependida.
Maria Aparecida, disse que vive sozinha e
que o pai da criança não tinha conhecimento que ela estava grávida. A mulher afirmou
que não teria condições de criar e resolveu
dar fim ao bebê.
A delegada ainda argumentou: “Era só ela
doar a criança para alguma família adotar.
Não precisava ter feito uma coisa dessas”.
Etenda o caso: Funcionários da esteira
de separação de recicláveis na Usina de Reciclagem de Lixo de Manhuaçu encontram
nesta manhã desta quinta-feira (26/09), o
corpo de um bebê recém-nascido dentro de
um saco plástico, jogado no lixo, em Manhuaçu. A criança do sexo masculino ainda
estava com o cordão umbilical e com o cor-

Morador de Santana do Manhuaçu morre em acidente na MG-111

Sebastião Pereira de Souza,
de 57 anos, não resistiu aos
ferimentos provocados por um
disparo de arma de fogo

Manhuaçu/MG. José Lucas Filho, vulgo “Cigano”
morreu num acidente no
Km 66, da MG-111, região
do Barreiro, zona rural de
Manhuaçu. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Segundo o registro da Polícia Militar Rodoviária, o
fato ocorreu por volta das 14
horas e envolveu um Fusca,
conduzido por Adir Lucas,
64 anos, que seguia de Santana do Manhuaçu para Manhuaçu. Ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e
colidiu contra uma árvore.

No veículo, além do motorista, estavam mais dois
passageiros. “Chegamos ao
local e motorista do Fusca
havia sido retirado do veículo. Nosso trabalho foi socorrer a passageira que estava no banco traseiro com
várias fraturas. O rapaz que
estava no banco dianteiro,
José Lucas, faleceu preso às
ferragens”, explicou o Sargento Loures do Corpo de
Bombeiros de Manhuaçu.
Cabo Adilson Emerick,
da Polícia Militar Rodoviária, disse que ainda não se
sabe as causas do acidente. O motorista não soube

informar o que aconteceu.
“O local trata-se de um trecho com uma pequena reta
e bem sinalizada. Somente
depois dos trabalhos da perícia técnica da Policia Civil
é que poderemos dizer o

que realmente aconteceu”,
completa.
A esposa de José Lucas, Dinísia Rosa Lucas, também foi
socorrida à UPA/Manhuaçu
e encontra- se internada.
Polícia e Cia

locou ao local e encontrou o
corpo de Sebastião sobre o
solo já inconsciente e com
dificuldade para respirar. A
vítima foi encaminhada ao
Pronto Atendimento Municipal de Caratinga, onde foi
constatada a parada cardiorespiratória.
Sebastião não resistiu e
faleceu. Os bandidos fugiram com a motocicleta
roubada sentido à BR 116.
A Polícia realizou um cerco
bloqueio, mas sem sucesso
até o momento e continua
em rastreamento

Entre Folhas/MG. A colisão
frontal foi registrada na manhã
de quarta-feira (25/09), na MG
425, no km 51, em Entre Folhas, envolvendo uma motocicleta, placa de Entre Folhas e
um veículo Gol, placa de Vargem Alegre. Segundo informações da Polícia Rodoviária
Militar os primeiros indícios
apontam que o veículo de
passeio invadiu a contramão
e atingiu a motocicleta que
estava sendo conduzida por
José do Carmo de Souza, de

53 anos, que seguia de Entre
Folhas para Vargem Alegre, segundo parentes, a trabalho.
O corpo do motociclista
chegou a ser arrastado pelo
veículo por alguns metros. José
do Carmo não resistiu aos ferimentos provocados pelo forte
impacto e faleceu no local.
Já o condutor do veículo
Gol não foi localizado. Segundo testemunhas que acompanhavam a ocorrência na
rodovia estadual o condutor
suspeito de envolvimento no

acidente foi identificado como
Leonardo, também conhecido
como Léo Bocão. Sargento
Anderson adiantou que informações apontavam para
a identificação do condutor
como um estudante de medicina na cidade de Caratinga
e, que possivelmente, o jovem
estaria no município. Ainda
não há informações se ele se
machucou e foi socorrido ou
se simplesmente deixou o local do acidente. A Polícia está
em rastreamento.

A perícia técnica esteve no
local analisando os vestígios e
toda a cena do acidente para
apuração e investigação. No
dia de encerramento da semana nacional de trânsito mais
uma tragédia foi registrada na
região.
Sargento Anderson alertou
mais uma vez para a prudência
tão necessária e o respeito às
leis do trânsito, que são de fato
o respeito a sua própria vida e a
de terceiros, destacou.
Polícia e Cia

Motociclista morre em acidente na MG 425, em Entre Folhas
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
O homem que se vende
recebe sempre mais do
que vale.
Barão de Itararé
O tambor faz muito
barulho mas é vazio
por dentro.
Barão de Itararé
Não é triste mudar de
idéias, triste é não ter
idéias para mudar.
Barão de Itararé
Quem inventou o trabalho, não tinha o que
fazer!
Barão de Itararé
Tudo seria fácil se não
fossem as dificuldades.
Barão de Itararé
Nunca desista de seu
sonho. Se ele acabou
numa padaria, procure
em outra.
Barão de Itararé

Pr. João Soares
da Fonseca

Os Melhores Diuréticos Naturais

Um diurético natural ajuda a eliminar o excesso de líquidos do corpo,
e pode aliviar a constrição dos vasos
sanguíneos, reduzindo a inflamação
dos tecidos ao seu redor. Consulte o
seu médico antes de tomar um diurético natural, já que ele pode roubar o
potássio do seu organismo.
Semente de Aipo

Os curandeiros Ayurvédicos da Índia, acreditam que as sementes de aipo
curam uma variedade de doenças e enfermidades, incluindo artrite, gripes e
resfriados; além disso, as sementes de
aipo são recomendadas como remédio
para a ansiedade; também oferece benefícios diuréticos.
Esta erva pode ser particularmente
eficaz para aliviar o acúmulo de líquido,
causado por insuficiência cardíaca congestiva, uma condição na qual o coração
não consegue fornecer sangue suficiente
para os órgãos, ossos e tecidos musculares do corpo.
Dente de leão
As folhas de dente de leão são diuréticos naturais; contém potássio e pode
ter um impacto menos nocivo sobre os
níveis de potássio do que outros diuréticos naturais. Esta erva pode causar
erupções cutâneas.

Salsaparrilha

Como a semente de aipo, os efeitos diuréticos de salsaparrilha, podem
beneficiar as pessoas com insuficiência
cardíaca congestiva; também pode ajudar a baixar a pressão arterial, causada
pela retenção de água no tecido muscular. Esta erva pode causar uma sensação
de ardor na garganta e no estômago.
Buchu
O buchu é uma erva nativa da África
do Sul; é um diurético natural, e pode ser
particularmente eficaz no alívio de ganho
de peso devido à retenção de líquidos e
inchaço associado à síndrome pré-menstrual; os efeitos colaterais são raros, mas
pode causar dores de estômago.
Salsa
A salsa é conhecida por sua capacidade de agir como um diurético, e ajudar
na liberação de fluidos aprisionados no
corpo; pode ser usada em saladas, como
guarnição ou como uma porção extra
de vitamina C. Você também pode adicionar salsa fresca a um suco de vegetais
naturais para benefícios adicionais; para
obter os melhores resultados, não se
deve cozinhar a salsa, já que perde muitos dos seus nutrientes quando aquecida.

O meu amor e eu
nascemos um para o
outro, agora só falta
quem nos apresente.
Barão de Itararé
Quem ama o feio é
porque o bonito não
aparece.
Barão de Itararé
A sombra do branco é
igual a do preto.
Barão de Itararé
Sábio é o homem que
chega a ter consciência da sua ignorância.
Barão de Itararé
O que se leva dessa
vida é a vida que a
gente leva
Barão de Itararé

ARROZ CREMOSO
Ingredientes
1 Colher de sopa de azeite de oliva
1/2 Unidade de cebola picada
200 Gramas de frango desfiado (coxa, sobrecoxa e peito)
1 Unidade de tomate picado sem sementes
3 Xícara de arroz cozido (450 g)
1 Xícara de maionese HELLMANN’S (250 g)
1 Xícara de água
1 Colher de sopa de salsinha picada
2 Colher de sopa de queijo ralado

Modo de Preparo
Refogue a cebola no azeite.
Junte o frango e o tomate e refogue por mais alguns minutos
Adicione o arroz, a maionese HELLMANN’S e a água até ficar homogêneo.
Retire do fogo e adicione a salsinha e o queijo ralado.
Sirva em seguida
Variação
Experimente utilizar o caldo do cozimento do frango ao invés da água.

jsfonseca@pibrj.org.br

Bem-vindo à claridade!

Uma das maiores tragédias que poderiam acontecer a
uma pessoa aconteceu com uma senhora canadense chamada Rose Crawford. Por quê? Porque viveu na escuridão da cegueira por 50 anos. Viveu cega até o dia em
que foi ao médico, e ele fez uma cirurgia num hospital de
Ontário, devolvendo-lhe a visão.
Quando o médico retirou as ataduras de seus olhos,
Dona Rose começou a chorar. Mais tarde confessou:
"Simplesmente eu não conseguia acreditar". Pela primeira vez em sua vida, via um mundo deslumbrante e
belo, cheio de formas e cores. O mais surpreendente em
sua história, no entanto, era que 20 anos de sua cegueira
foram totalmente desnecessários. Ela não sabia que técnicas cirúrgicas haviam sido desenvolvidas, e que uma
operação poderia ter lhe restaurado a visão quando ainda
tinha 30 anos. Ou seja, boa parte de sua juventude foi
às escuras, sem que precisasse ter sido assim. O médico
disse: "Ela simplesmente pensava que nada podia ser feito a respeito do problema. Grande parte da sua vida poderia ter sido diferente" (A partir de Pão Nosso de Cada
Dia, vol. II, 54).
Há, neste mundo, muita gente sofrendo de cegueira
espiritual, privada da visão do céu e de suas bênçãos,
desconhecendo que o problema tem cura. A cura está no
Evangelho de Cristo, por meio do qual são abertos os
olhos da nossa alma, e saímos "das trevas para a Sua
maravilhosa luz" (1Pe 2.9).
O milagre que Jesus operou no jovem cego de nascença, em Jerusalém, como registrado em João 9, nos
mostra como a passagem de Jesus por nós altera, para
melhor, as nossas vidas. O rapaz vivia mendigando na
cidade, até que Jesus lhe abriu os olhos, olhos que já vieram ao mundo fechados completamente. Se não fora a
atuação de Jesus, o futuro daquele jovem teria sido mera
repetição do seu passado.
Amigo, aproxime-se de Jesus. Bem-vindo à claridade!

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

14

1º de outubro / 2013

acesse: www.jm1.com.br

ENTRETENIMENTO
escalação

BÊBADO EM ITU!

Um turista hospeda-se num hotel na cidade de
Itu. Como fazia muito calor, resolve ir até o bar tomar alguma coisa.
Senta-se numa mesa e pede um chope para o
garçom. Logo o garçom coloca na sua frente uma
caneca imensa.
- Nossa, que loucura, dá para nadar aqui dentro!
Por que tão grande?
- É que aqui é a cidade de Itu, onde tudo é grande
e exagerado, respondeu o garçom.
- Que maravilha!
E rapidinho tomou tudo.
- Garçom, outro!
Lá vem o garçom com mais um canecão. O cara
delira e diz para si mesmo:
- Meu, que zzzzidade maravilhosa! Aqui tudo é
grande, que chope imenzzzo!
E mandou outro chope para dentro de novo.
A figura, já torto, ri à toa, feliz da vida, e diz:
- Garzzzzommmm, onde ffffica o banheiro?
- No final daquele corredor, à direita.
O homem levanta e, cambaleando, segue na direção indicada, mas, no final do corredor, se confunde e vira à esquerda, dá de cara com a Piscina
do hotel, e começa a rir mais ainda.
- Não é pozzzivel, aqui zuzo é grande mezzzmo!
Olha zzó ezzzza privada enooorrrrme!!!!
E começa a mijar, feliz da vida. Com o corpo balançando por causa da bebedeira, o coitado cai na
piscina, e começa a gritar desesperado:
- Ninguém pujjja a dezzzgarga! Ninguém pujjja a
dezzzgarga que eu tô aqui dentro!!!
O porteiro do hotel, um negão 4x4, vê a situação
do bêbado e pula na piscina para salvá-lo, e vai nadando em sua direção.
O bêbado, em pânico, começa a empurrar a água
na direção do negão gritando:
- Zzzai cocozão ! Zzzai cocozão

CURIOSIDADES
A origem da palavra "suíte": A palavra suíte,
usada para designar os quartos que são ligados a um
banheiro independente dos outros cômodos, vem
do francês la chambre ensuite la salle da bain, que
significa "o quarto seguido do banheiro", designação
usada nas plantas dos imóveis. Com o tempo, a expressão foi reduzida apenas a suíte.
A origem do canhão: A palavra "canhão" vem do
espanhol, "caño" e significa cano grande. Foi inventado no século e usado pela primeira vez na Batalha
de Crecy, em 26 de agosto de 1346, durante a Guerra
dos Cem Anos. Foi decisivo para que um exército
inglês de 50 mil soldados derrotasse seu adversário
francês de 100 mil homens.
Primeiras cédulas de papel surgiram na
China: As cédulas de papel apareceram a partir
do século VII na China. Eram feitas de casca de
amoreira. Na Europa, a primeira nota foi emitida
pelo Banco de Estocolmo, Suécia, em 1661. No
Brasil, as primeiras cédulas a circular foram os
Bilhetes da Real Administração dos Diamantes,
em 1771.

RESPOSTAS

Horrivaldo e Ruinaldinho eram dois amigos
inseparáveis, fanáticos por futebol, que jogavam peladas juntos todo final de semana há
um tempão.
Um dia, um deles sofre um grave acidente
de automóvel e o companheiro vai visitá-lo
na UTI.
- Horrivaldo, estou morrendo! Sei que dessa
eu não escapo!
E o amigo, para consolar:
- Não fica assim, não! Tenho certeza que a
outra vida é bem melhor que essa!
- Não sei não! E se lá não tiver futebol?
- É... aí nós tamo lascado!
Uma semana depois Ruinaldinho bate as
chuteiras, digo, as botas. Naquela mesma noite,
depois do enterro, Horrivaldo é acordado no
meio da noite.
- Quem é que tá aí?
- Sou eu, o Ruinaldinho! Eu voltei pra te dar
duas notícias: uma boa e outra ruim!
- Fala primeiro a boa! - disse o amigo, ainda
assustado. A boa é que existe futebol após a morte!
- Puxa, que legal! E a ruim?
- A ruim é que você tá escalado pra partida
do próximo domingo!

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4 Você termina o mês com um balanço entre
acertos e desacertos, permeados por
ansiedades e vontade de acertar em
seus objetivos, o que é perfeitamente
natural. Aproveite o Sol em Libra e procure ser mais diplomata
em suas colocações.
Relacionamentos: você está mais sensível e com vontade de
acertar em suas escolhas amorosas, sobretudo para quem estiver
num relacionamento. Às solteiras a boa notícia é que você chamará atenção se circular mais e interagir com suas redes sociais.
TOURO – de 21/4 a 20/5 O momento continua bom para investir em conhecimento, ou seja, realizar algum curso e estudar.
Aproveite para organizar seus papeis para dar prosseguimento
em seus planos, por mais que haja dificuldade. Não esmoreça
e pense que os resultados virão.
Relacionamentos: você se sente inclinada a afirmar sua individualidade diante da pessoa amada. Nem se assuste se seu
relacionamento inesperadamente começar a mudar. Evite discussões mais ásperas com o parceiro. O sexo terá altos e baixos.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6 A partir da segunda-feira, sua
capacidade de observação e assimilação de ideias estará mais
profunda. Aproveite para estudar e para refletir sobre o que
pode ser melhor para o trabalho e sua vida pessoal. Aumento
da ambição, mas evite a negatividade.
Relacionamentos: mesmo com alguns contratempos em
relação ao amor, você não tem o que se queixar neste mês,
pois há a impressão de estar tudo controlado. Preste atenção
neste finalzinho de mês e início de outubro para não desandar
o relacionamento.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7 Não adianta ter medo de enfrentar
a realidade, pois isso enfraquece e pode até causar sérias frustrações. Por isso, a ideia neste período é encarar os objetivos
com maturidade, objetividade e clareza em seus pensamentos.
O resto será lucro.
Relacionamentos: é bom controlar o sentimento de posse e
o ciúme, inclusive para quem estiver começando um relacionamento. Evite invadir a privacidade do outro e use sua maturidade
para agir sempre com honestidade com seus ideais.
LEÃO – de 23/7 a 22/8 Você se sente mais poderosa para agir
com determinação em seus objetivos. Também, pudera, algumas
mudanças inesperadas, por mais simples que sejam, podem
causar um alvoroço em seu cotidiano. Momento excelente para
mexer com artes. Confiança.
Relacionamentos: sua intenção de buscar novos amigos em
sua rede social pode ser interessante para melhorar sua comunicação e interação com o mundo. Seus amigos lhe admiram e
por que não trazê-los para perto num social legal?
VIRGEM – de 23/8 a 22/9 Sua intuição estará mais forte a partir
de segunda-feira. Por isso, aproveite para rever algumas ações
diante da família e resolver, se for o caso, alguma pendência
de forma clara e objetiva. Negocie dívidas, planeje o que for
importante e mexa-se!
Relacionamentos: há uma vontade de acertar no relacionamento e ao mesmo tempo, controlá-lo de forma mais efetiva. A
dica é que se houver essa sensação de poder sobre o outro,
pode ser apenas uma falsa sensação de poder. Pense e evolua.
LIBRA – de 23/9 a 22/10 Com o Sol brilhando em seu signo,
o momento é de observar com mais serenidade as questões,
incluindo as pendências, e partir para a ação de seus projetos.
Acredite em seu potencial e em seu poder de comunicação a
partir de agora. Reconhecimento.
Relacionamentos: é possível pequenas tensões com pendências e dificuldades no relacionamento acumuladas há muito
tempo. Interferência de parentes pode aumentar a dificuldade.
Procure relaxar e ficar serena antes de qualquer decisão.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11 Com um trio da pesada de
planetas em seu signo, vários aspectos em sua vida ganham
nova dimensão. Em especial, seria interessante buscar a fé para
conseguir clareza em seus pensamentos para os projetos que
lhe aguardam num futuro bem próximo.
Relacionamentos: sua intuição está forte, só que dependendo
de sua segurança no relacionamento, pode até atrapalhar seus
planos. O momento é de colocar as cartas na mesa e conversar.
Período fértil e salutar para convivência com filhos e parentes.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12 Sua sorte está bem favorecida pelo regente de seu signo. Observe sua intuição e procure
pensar nos planos e metas para os próximos tempos, pois há
possibilidade de se conseguir novos acordos e conquistar novos
espaços ainda neste ano.
Relacionamentos: evite disse me disse e qualquer tentativa
de obscurecer entendimentos que podem ser úteis. É hora de
colocar alguns pontos sobre a mesa e conversar, porém não
esqueça da palavra cortesia, mesmo com ideias antagônicas.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1 Ideias contrárias sempre
existirão, pois isso faz parte da essência do ser humano em querer sempre acertar. Só que agora, há tendência a certas atitudes
mais radicais por parte de seus oponentes, então procure agir
com diplomacia para não ter de remediar.
Relacionamentos: é possível alguns atritos e discussões neste
final de mês. Por mais que conste certa frieza em observar o
outro, há mais intensidade na questão sentimental neste final de
mês. É bom procurar relaxar para conversar de forma madura.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2 As oportunidades podem aparecer
de diversas formas. A questão é que você está mais ágil para
percebê-las e não quer desperdiçá-las, porém não deve esquecer
que possui somente dois braços e duas pernas. A dica é fazer
só o que pode, sem fechar as portas.
Relacionamentos: neste final de mês, é possível algumas
tensões no relacionamento amoroso. Evite, no caso, entrar
em discussões banais que podem ser evitadas, por mais que
tenha deixado de lado, para o bem da nação, detalhes de sua
individualidade.
PEIXES – de 20/2 a 20/3 Muitas vezes as pessoas são levadas a escolher por força, seus caminhos. Por mais que recaiam
dúvidas no momento atual, chegou a hora de refletir para decidir.
E essa reflexão deve perpassar por todos os pontos, incluindo
as pessoas envolvidas.
Relacionamentos: para quem estiver engatada em um relacionamento, a cumplicidade entre o casal tende a aumentar, pois
há o reconhecimento e admiração entre ambos. Às solteiras, há
possibilidade de conhecer pessoas interessantes.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Miley Cyrus sobre maconha:
"Melhor droga do mundo"
Miley Cyrus continua "causando".
A cantora assumiu que é usuária de
maconha e defendeu o uso da droga
em entrevista à revista "Rolling Stone".
''Maconha é a melhor droga do
mundo. Cocaína é nojenta. Uma vez
eu fumei e bebi chá de peyote junto,
e vi um lobo uivando para a lua'', garantiu.
A loira deixou claro que já fez uso de outros tipos de entorpecentes. "Hollywood é a cidade da cocaína, mas maconha é muito melhor.
Molly - uma versão do Ecstasy, conhecida por causar euforia - também. Essas são drogas da felicidade, drogas sociais, que fazem você
querer estar com seus amigos ao ar livre e não trancado em banheiros", disparou.
A ex-estrela da Disney vem emplacando uma polêmica atrás da outra desde sua performance bastante atrevida no VMA 2013. Depois
da apresentação na festa da MTV, a loira apareceu nua em um clipe e
anunciou o fim de seu noivado com Liam Hemsworth.

Andressa se empolga e fica nua
na última festa de 'A Fazenda 6'
Mesmo eliminada de 'A Fazenda', Andressa Urach continua
causando no jogo. Depois de esnobar Denise Rocha e tirar satisfações
com Bárbara Evans, a modelo ficou
nua na última festa da sexta edição
do reality rural.
A vice-Miss Bumbum arrancou
toda a roupa no meio da pista de
dança, para a surpresa dos confinados. 'A Andressa está nua lá fora, está nua!', disparou Ivo às gargalhadas.
Marcos Oliver e Yudi correram para ver a cena e ficaram observando o desempenho da loira. 'Caramba, ela está peladinha da
Silva!', constatou Yudi.
Amiga de Andressa, Yani de Simone não aprovou a postura da
moça. 'Poxa, ela não precisava ter feito isso. Não adianta mais
nada. Ela não está na final. Os finalistas são Bárbara, Oliver e Denise. Vingancinha boba. Sem noção', criticou.
A Record não exibiu as imagens de Andressa pelada durante a
transmissão em tempo real. Os telespectadores puderam acompanhar apenas a reação dos peões sobre a cena.
Os 13 ex-participantes retornaram à sede na tarde da última sexta-feira (28) para se despedir do projeto que termina no próximo
domingo (29).
Oliver, Denise e Bárbara estão na final e disputam o prêmio de
R$ 2 milhões.

Letícia Sabatella é atingida
por rolo de papel higiênico no
Festival de Cinema do Rio
Uma das atrizes mais engajadas da TV brasileira, Letícia Sabatella acabou sendo alvo de manifestantes na noite da última quinta-feira (26).
A morena foi atingida por um rolo de papel higiênico quando saía de um carro para participar
da estreia do Festival de Cinema do Rio. O objeto foi jogado por professores que protestavam
contra o governo de Sérgio Cabral no Centro.
Na hora de ir embora, Letícia voltou a ser alvo
dos manifestantes. A atriz foi vaiada pela turma
que fazia barulho do lado de fora do cinema
onde foi realizada a estreia do longa 'Amazônia
- Planeta Verde', segundo o jornal 'O Dia'.
No entanto, a morena não foi a única a passar por uma saia justa desse tipo no evento. Nomes como Leona Cavalli, Dira Paes e
Christiane Torloni também foram vaiadas pelo grupo.

Sandra Annemberg deixará 'Jornal Hoje'
para assumir 'Jornal da Globo'
A dança das cadeiras no jornalismo da TV Globo continua. A
mais nova mudança tem relação com Sandra Annemberg.
A jornalista deve se despedir do 'Jornal Hoje' na próxima semana
para assumir a bancada do 'Jornal da Globo', segundo o colunista
Daniel Castro.
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A direção da emissora carioca teria
resolvido tirar Christiane Pelajo do ar
por conta de sua postura no Rock in Rio.
A jornalista foi flagrada pela turma do
'Pânico na Band' dançando e trocando
carinhos com o marido durante o festival. As imagens não agradaram a alta
cúpula do canal.
A emissora deve informar aos telespectadores sobre parte das mudanças durante o 'Fantástico'. Na
ocasião, a emissora vai anunciar que Zeca Camargo assumirá o 'Vídeo Show' e Renata Ceribelli deixará a revista eletrônica para ser
correspondente internacional. Apenas Tadeu Schimdt continuará no
programa.
Para a vaga de Ceribelli, a direção escalou Renata Vasconcellos.
Com a sua saída do 'Bom Dia Brasil', quem passará a dividir a bancada do telejornal matinal com Chico Pinheiro será Ana Paula Araújo.

Record quer contratar Ivete Sangalo
para apresentar programa
A Record está planejando investir
alto em seu novo programa dominical.
Escalado para formular o projeto, Vildomar Batista quer Ivete Sangalo no
comando da atração.
A ideia do criador do 'Hoje em Dia'
e do 'Programa da Tarde' é contar com
a baiana em, pelo menos, uma edição
do domincal, segundo o jornalista Daniel Castro. O programa vem
sendo chamado de 'Domingo da Gente'. Inicialmente, a atração
deve promover um rodízio de apresentadores. A ideia de Batista
é contratar também Luciana Gimenez até o meio do ano que vem
para que ela posse se tornar apresentadora oficial do projeto.

Tipo Naldo: Daniela Mercury veta imprensa em casamento com Malu Verçosaio
Assim como o funkeiro Naldo, Daniela Mercury fez um verdadeiro périplo por
dezenas de programas de TV e deu entrevistas a diversos veículos comentando seu
romance com Malu Verçosa.
No entanto, a imprensa foi barrada na
festa de casamento da jornalista com a
cantora. Segundo o jornal 'Extra', apenas a família e amigos mais
próximos receberão convites para a união.
As noivas vão subir ao altar no dia 12 de outubro na casa da artista baiana. Os convidados devem usar roupas claras. A exigência
está impressa nos convites.
A dupla vai passar a lua de mel em Fernando de Noronha.

Roberto Justus diz que namoro com
ex-Aprendiz não afetou o trabalho
Roberto Justus retorna ao 'O Aprendiz' na terça-feira (1) após cinco anos
afastado do projeto que lhe projetou na
televisão.
Durante a seleção dos candidatos,
o publicitário acabou engatando um
romance com Ana Paula Siebert, ex-participante do programa que foi cotada para uma das novas vagas.
Alheio aos comentários sobre sua vida pessoal, Justus não acredita que o namoro tenha interferido na imagem do projeto. 'Tenho
certeza que os fãs do 'Aprendiz' estão muito mais preocupados
com a minha contribuição no âmbito corporativo do que com a
minha vida pessoal', disse ao jornal 'Extra'. Desde seu casamento
com Adriane Galisteu no começo da última década, o apresentador
se tornou figurinha fácil na imprensa. Seja por seus projetos ou
por sua vida pessoal. Aos 58 anos, Justus não se importa de expor
sua vida nas revistas e garante saber dosar o que pode e o que não
deve ser veiculado. 'Sempre defendi que a realização de sonhos
e projetos está ligada à felicidade pessoal e a uma boa estrutura
familiar. Portanto, mesmo nos momentos em que os negócios e a
TV exigem muito de mim, reservo tempo para meus filhos. Pois
não basta parecer, tem que, de fato, adotar hábitos saudáveis, sistematicamente', filosofou.

Eduardo Suplicy recusa convite para ajudar Supla a escolher namorada em reality
O senador Eduardo Suplicy recusou o convite para integrar o
grupo que ajudará Supla a escolher uma namorada, no reality show
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'Papito in Love', da MTV.
A justificativa é que o político não acha que
caiba a ele opinar na escolha do herdeiro. 'Isso
não é próprio para o pai. É uma escolha muito
pessoal', disse ao jornal 'Folha de S.Paulo'.
Apesar da decisão, Suplicy vai aparecer no
programa, mas apenas durante conversas com
o filho, protagonista da atração.

Alexandre Frota teve desejo de conquistar Letícia Spiller e Deborah Secco
Apesar da fama de pegador, Alexandre Frota não conseguiu ter
todas as mulheres que desejava ao longo de sua vida.
O ator contou, em entrevista ao programa 'Morning Show', da RedeTV!, que duas atrizes globais ficaram de fora de sua lista de conquistas: 'Letícia Spiller e Deborah Secco', disse.
Sem modéstia, contudo, o fortão garantiu que só não saiu com as
gatas porque não conseguiu se aproximar delas: 'Não tive nem oportunidade de chegar junto. Se chegasse, eu pegava'.
O ex-funcionário da Record ainda aproveitou a oportunidade para
dar seu palpite sobre quem vai vencer a sexta edição de 'A Fazenda': 'A
Denise [Rocha] é a vencedora se o público votar e ninguém mexer na
votação', alfinetou. Descontraído, Frota também comentou a respeito
do fato de a apresentadora Marília Gabriela ter cancelado sua entrevista no programa 'De Frente com Gabi'. 'Ela queria exclusividade e não
gostou de eu ter ido no programa do Danilo [Gentili] antes. Mas já estava marcado. E o Danilo é tão meu amigo quanto ela... Só não peguei
o Danilo [risos]', divertiu-se. Vale lembrar que o artista está lançando
sua biografia, 'Identidade Frota - A Estrela e a Escuridão - 5.0'.

Xiii... Juliano Cazarré dá bronca em fãs
durante gravação em shopping do RJ
Juliano Cazarré perdeu a linha durante a gravação de “Amor à Vida” – trama das 21h da Globo
–, em um shopping do Rio de Janeiro.
Isso porque enquanto as sequências em uma
pista de patinação de gelo eram filmadas, o público se aglomerou próximo ao local e começou a
fotografar o artista. Cazarré, contudo, não gostou
nem um pouco do assédio e interrompeu a cena
para reclamar que os fãs estavam atrapalhando em
sua concentração, de acordo com o jornal “O Dia”.
As pessoas que assistiam, entusiasmadas, à gravação, ficaram decepcionadas com a bronca do ator

Internado em SPA, Netinho não
tem previsão de alta
O cantor Netinho continua sem previsão para
retomar sua carreira. Internado há mais de um mês
em um SPA de São Paulo, o baiano segue se recuperando de uma cirurgia feita no fígado.
O baiano deu entrada no local no mesmo dia em que recebeu alta
do Hospital Sírio-Libanês, em agosto. O astro está fazendo sessões
de fisioterapia.
'Ele está se recuperando muito bem. Está se alimentando, ganhando peso, continua fazendo fisioterapia e clinicamente tudo
está ótimo. Não tem nenhuma sequela e em breve poderá retornar
às suas atividades. Ainda não sabemos quando voltará para casa,
pois isso depende muito dele”, disse Cristiane Freire, assessora de
imprensa do rapaz.
Netinho ficou mais de três meses internado no hospital paulista
por conta de um raro tumor, benigno, no fígado.

Moranguinho rebate críticas a seu casamento com Naldo: 'Pobres de espírito'
Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, interrompeu sua lua de
mel com Naldo para rebater críticas a seu casamento com o funkeiro. Cansada dos comentários maldosos sobre detalhes da cerimônia, a Mulher Fruta fez um desabafo no Instagram. Em conversa
com uma seguidora, a morena garantiu que ficou muito satisfeita
com seu vestido de noiva. “Era só o que eu queria. Eu não gosto de renda e desses vestidos tradicionais volumosos. Queria algo
mais clean, mais à vontade, amei! Foi como eu desejava. Umas de
longo, outras de curto e até mesmo de cores diferentes.” Ellen demonstrou que não está aceitando bem as críticas ao seu casamento
e aproveitou para mandar um recado para quem perde seu tempo
detonando sua festa. 'Tenho pena dessas pessoas, pois elas não sabem se quer o significado da palavra amor. São pobres de espírito
e de personalidade fraca, pois atacar alguém que não se conhece
se escondendo por trás de seu perfil privado é mole, né', avisou.
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