Ano 11 - Nº 191 - 8 de outubro / 2013 - Telefone: (33) 3331-8409 - www.jm1.com.br - contato@jm1.com.br

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Câmara Municipal de Manhumirim
aprova relatório da CPI dos contratos

A

Câmara Municipal de Manhumirim esteve mais uma
vez movimentada no dia 3 de
outubro, data em que foi aprovado
o relatório da CPI dos contratos por

oito (8) votos a favor e dois (2) votos
contra a provação do relatório. Os vereadores que votaram contra foram:
Roberto (Bob) e Ivan Caetano de Oliveira Santos.

Câmara de Manhuaçu aprova fim
do voto secreto e vereadores
denunciam perseguição política
PÁGS.

10 e 11

PÁGS.

8e9
Mesa Diretora do Legislativo.

Dilma afirma para Ratinho
que está ‘otimista’ com o país
PÁG.

5

Entrevista com a presidente Dilma foi ao ar
na segunda-feira (7 de outubro)

Bárbara
Evans

Sérgio
Breder

Carlos
Alberto

Walcir Carrasco

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho,
passou a manhã do dia 3 no Palácio da Alvorada, em Brasília, gravando uma participação da presidente Dilma Rousseff para
o “Programa do Ratinho”, do SBT. Depois
do encontro, ele fez questão de parar na
porta do Palácio da Alvorada para tirar fotos com seguranças e turistas.
Em uma rápida entrevista, o
apresentador esclareceu que
a presidente estava “muito feliz” e “muito otimista” com a
situação do país.
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EDITORIAL

Brasil é injusto na
cobrança e na aplicação
dos impostos

O povo brasileiro é um dos mais sofridos no que tange
pagamentos de impostos e o que na realidade recebemos em
troca, temos um retorno muito abaixo do que merecemos. O
povo brasileiro é taxado até nos medicamentos e também nos
alimentos da cesta básica. Enfim, em tudo são comprados
impostos e taxas. Se nós tivéssemos um bom retorno, tudo
bem, mas, é isso o que mais machuca no povo, paga-se
muito e não tem quase nada de retorno em qualidade de
vida. Entre os 30 países de maior carga tributária do mundo,
Brasil é o que oferece o menor retorno em serviços públicos
de qualidade à população, mostra pesquisa divulgada na
terça-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário (BPT) Esta é a quarta vez seguida que o país
aparece no último lugar no ranking que relaciona volume
de impostos à qualidade de vida.
Para chegar ao índice de retorno, Fale com a redação
o IBPT considerou a carga tributá- contato@jm1.com.br
ria dos países em 2011, de acordo
(33)3331-8409
com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e o Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2012, do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que
considera nível de educação, renda e expectativa de vida.
Os Estados Unidos aparece no primeiro lugar como
provedor de serviços públicos de qualidade à população,
como saúde, educação, segurança, transporte e outros. Na
sequência, estão Austrália e Coreia do Sul. Em 2011, a
Austrália tinha ficado na liderança.
O Brasil permaneceu na 30ª posição do ranking porque
terminou 2011 com carga tributária de 36,02% do PIB, e
ocupa apenas a posição de número 85 no IDH.
Nas últimas posições do rankimg, à frente do Brasil, aparecem Dinamarca (29ª posição), França (28º) e Finlândia (27ª).
"O Brasil continua na retaguarda em termos de qualidade
dos serviços públicos, perdendo para os países vizinhos
Uruguai e Argentina, que ocupam, respectivamente, a 13ª
e a 21ª posições no ranking", destacou o estudo.
Para o presidente do IBPT, João Eloi Olenike, o estudo
reforça a necessidade de cobrar dos governos federal, estaduais e municipais uma melhor aplicação dos recursos
arrecadados para que o volume de impostos cobrados da
população seja revertido em serviços público de qualidade,
como fazem as demais nações.
"É importante que se diga que todos os cidadãos brasileiros
pagam impostos, mesmo aqueles que estão isentos do IPTU
e do Imposto de Renda das Pessoa Física, porque consomem produtos e serviços que têm uma alta carga tributária
embutida, mesmo aqueles de primeira necessidade, como:
arroz (17,24%), feijão (17,24%), carne (23,99%), pasta de
dente (31,37%), caderno escolar (34,99%) e outros“, afirma.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

Ao Jornal das Montanhas você se depara com os buracos; são tantos que parece
São Cândido poderia per- que o lugar sofreu uma chuva
tencer a qualquer lugar me- de meteoros.
nos Caratinga, pois CaratinPrecisa de um médico,
ga ao longo dos anos têm porque se depender de um,
demonstrado a total falta de você morre ali mesmo. Por
interesse para com os mo- isso que não são poucas as
radores do distrito, isso que razões, acho que São Cândido
estou relatando não é muito poderia pertencer a qualquer
difícil de confirmar, pois cidade menos Caratinga.
basta ir até São Cândido passar pela aquela estrada, que Marcos Costa de Almeida
quando chove, nem tatu de
chuteira anda. O tempo está Ao Jornal das Montanhas
seco, uma poeira que ninguém suporta, após passar
Realizamos este ano o trapor essa situação na estrada, dicional desfile de 7 de Sechegando a São Cândido tembro de 2013.

Todas as escolas da rede
municipal de Araújos participaram, foi um marco para
nossa administração. Houve
a excussão do Hino Nacional
e o Hino da Terra, as crianças
e a comunidade cantaram
juntamente com a evolução,
hasteamento das bandeiras.
Nossa comunidade reviveu
um grande momento com
a apresentação da Fanfarra
Lírica Criança do Futuro de
Araújos, sua primeira apresentação.
Lúcia Maria Batista
Secretária de Esporte e
Cultura de Araújos / MG
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Para o bem da verdade
Devido a comentários que ouço por
aí, resolvi vir a público para desfazer
alguns pensamentos errados. Há pessoas que acham que eu tenho salário
da Prefeitura Municipal de Manhuaçu,
outros dizem que eu deveria ter cargo
neste mandato por ter apoiado o Prefeito Naiton Heringer incansávelmente em sua campanha. Quero esclarecer
que não tenho salário, não trabalhei
visando emprego de prefeitura; trabalhei porque acreditei no projeto, no
discurso de mudança que na verdade
não aconteceu.
Não vejo nada de concreto em seus dez meses de governo. Continuo acreditando na política socialista com participação popular,
onde o cidadão participa com o seu voto nas decisões. Mas, óbvio
que mudanças se conquistam de passo a passo e em 2016 é mais
uma tomada de novos rumos. Nada de pensar nos políticos que passaram sem escrever uma nova história, e essa história se inicia com
o nosso voto, e isso os cidadãos Manhuaçuenses aprenderam.
Não podemos perder a esperança de dias melhores.
Jorge Salazar

Câmara de Manhumirim
é vitrine para a região
Dizem que a voz do povo é a voz de
Deus, em Manhumirim o povo não fala
em outra coisa a não ser em passar a cidade a limpo. O relatório foi bem claro,
os vereadores trabalharam muito bem,
todos os depoentes acusaram a prefeita
de saber das irregularidades dos feitos e
até o assessor jurídico da época se eximiu
da parcela de culpa, pois segundo o depoimento, o advogado da prefeitura só dá sua
opinião sobre a legalidade do ato. Mas,
Vereadora Ana Paula não tem autonomia de proibir ou autorizar
Destro votou "sim" para nenhum tipo de contratação feita pelo poa CPI em Manhumirim der executivo. E agora, qual vereador vai
querer enterrar sua carreira política? Porque é isso que vai acontecer
se os vereadores diante de tanta prova eles não fizerem aquilo que
foram eleitos para fazer, ou seja, fiscalizar e legislar.

Estudantes de direito e políticos
estão de olho em Manhumirim

Depois de uma investigação que durou mais de 3 meses, feita
pela CPI nos contratos firmados com a prefeitura de Manhumirim (fotos acima), muitos estudantes de direito e políticos estão
de olho no desenrolar da CPI dos contratos que está em andamento na Câmara Municipal de Manhumirim. Uma pergunta
que todos querem saber é: a prefeita revogando contratos, devolvendo dinheiro, demitindo sua assessoria jurídica, prova que
realmente tudo estava errado. Neste caso ela pode ser perdoada?
A decisão da Câmara é política, mas o Ministério Público se
baseia nos autos do processo. O povo agora espera que os vereadores cumpram seu papel, o Brasil acordou e com ele, Manhumirim também, a cidade tem tradição na política e o povo não
aceita mais um gestor público que não esteja compromissado
com a transparência e zelo pelo dinheiro público. Já dizem para
todos os lados que Manhumirim vai ser referência para o bem
ou para o mal, que será exemplo para o estado, e principalmente
para a Zona da Mata. Muitos estudantes de direito estão acompanhando o caso, todos querem saber como se comportarão os
vereadores e o Ministério Público diante de fatos, depois dos
protestos e dos recados do povo que não aceitam mais a impunidade e a corrupção.

A primeira prefeita de
Manhumirim começou errando

Os vereadores deram prova de que não são bobos não, ouviram
atentamente a defesa da prefeita, mas não aceitaram os argumentos
do advogado. A prefeita que começou errando, pode terminar ainda
pior. A esperança do povo de Manhumirim era enorme na mudança, pois na gestão passada faltou fiscalização, muitas irregularidades foram apontadas sem que os vereadores realizassem uma CPI.
Precisa ser dado um basta nas irregularidades e incompetência no
modo de governar em Manhumirim. O que o povo comenta pelas
ruas é que vai ficar muito difícil para os vereadores sérios e honestos
que primam pela máxima de LEGISLAR e principalmente de FISCALIZAR, votar com a verdade e a clareza dos fatos.

Rede continuará processo do partido
A votação do dia (3/10) do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), contrária à
criação do partido Rede Sustentabilidade, não representa uma derrota nem aos
seus membros nem à população brasileira que apoia uma nova forma de fazer
política no país. Isso resulta tão somente
em um atraso no processo irreversível
de reformas do país. “Já somos partido
político sim. Se agora não temos o registro legal, temos o registro moral perante a sociedade brasileira”, avalia a ex-senadora Marina Silva,
uma das idealizadoras da #rede.
Essa determinação dos membros da #Rede é não apenas um
desejo nosso, mas uma obrigação para com os 900 mil cidadãos
que apoiaram diretamente a criação da Rede Sustentabilidade e os
milhões de brasileiros que esperam por mudanças profundas nesse
país, as quais os atuais partidos e a atual estrutura do Estado não
permitem tornar realidade.

Pobres e miseráveis do
Bolsa Família são considerados
empregados pelo IPEA e SAE?
Resposta: A assessoria de imprensa do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), respondeu que são considerados empregados as pessoas que estão no Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE). A assessoria explica que o Programa Bolsa Família é uma
assistência do governo federal e não é considerado emprego.

Salvador da Pátria
Nesse país pessoas igual ao Sr. Joaquim Barbosa é raro, se o
Brasil tivesse pelo mesmo um em cada estado, um em todas as
esferas municipais, estaduais e até federais igual ao Sr. Joaquim
Barbosa o Brasil estariam em outra situação, sem dizer alguns
“Capitães Nascimento” para colocar um basta nos bandidos com
gravata e sem gravata. Não estou dizendo que ele é o “salvador da
pátria”, estou dizendo que o câncer da impunidade e da corrupção
estaria com os dias contados, se analisarmos a história de Barão de
Mauá um visionário que queria fazer o país crescer, mas os conchavos políticos, acordos escusos e articulações políticas, fez que
o Brasil tivesse um grande atraso. Recentemente li uma matéria
que o Sr. Delúbio Soares afirmou que a “história do mensalão não
iria passar de uma piada de salão”
Acredito que o Sr. Joaquim Barbosa irá fazer um grande governo sim, tendo sua postura no TSJ, na presidência não seria diferente, concordo com as palavras dos meus colegas ele HOJE esta
no lugar certo, mas este país tem tudo para ser o melhor e o maior.
Um grande e forte abraços a todos.
William Hippolito Pessini

Você como instrumento de Deus
-Agora, homem mortal, eu estou colocando você como vigia
de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que Eu lhe
der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o
avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida,
ai ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso eu considerarei
você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o
homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador,
mas você viverá. (EZEQUIEL 33-7)

Salvando vidas
Novo presidente do CRM/MG, Itagiba de Castro Filho, vai autorizar trabalhos dos estrangeiros do programa Mais Médicos. Saiu o
radical e entrou o liberal. O antecessor para não assinar renunciou!
Desembarcaram em Belo Horizonte cerca de 450 médicos cubanos.

Carrefur em Valadares?

Dia 8 de outubro, outra reunião que pode ser decisiva para a
diretoria da URRD vender ou não área de capinagem no Parque
de Exposições de Valadares para empreendimento na cidade. Seria
Carrefur ou é só boato?

Venda de carro usado
caindo muito!
As vendas de carros usados estão
caindo cada vez mais; em Manhuaçu
a venda caiu mais ainda devido o alto
preço, considerando os mesmos modelos em Caratinga, Teófilo Otoni, Valadares e Ipatinga. Em Manhuaçu o valor é mais alto. Por falar
em preço a cidade de Manhuaçu as coisas parecem ser mais caro!

Parabéns: Defensorias Públicas
Um levantamento feito pela Defensoria Pública Mineira, nas
escolas públicas do Estado, 43.627 estudantes não tem o nome do
pai na certidão de nascimento. A informação é do Censo Escolar
2009 e serve de base para um mutirão DIREITO DE TER PAI.
Com isso vão dar DNA gratuitamente e resolver problemas de
bullying nas crianças. Parabéns as Defensorias Públicas.

Pedimos atenção ao direito
dos idosos e deficientes
Enquanto em Belo Horizonte a Prefeitura e a Policia de Trânsito da capital intensifica uma rigorosa fiscalização e multas aos
motoristas que usam as vagas para veículos de motoristas especiais como IDOSOS e DEFICIENTES, em nossa região as poucas
vagas existentes são abusivamente usadas por motos e carros sem
credenciais. Basta passar agora e observar, as poucas vagas para
IDOSOS e DEFICIENTES são usadas e abusadas.

Cuidado ao alimentar os pássaros
Você que fica jogando canjiquinha para os pássaros tome cuidado; toda canjiquinha comprado em supermercado só serve para
matar os bichinhos, pois elas são tratadas e incham dentro dos
papinhos e até matam os pássaros; a melhor canjiquinha é a comprada nos sacos abertos do mercado municipal, pois vêm moídas
com sabugo e tudo mais.

Regularização de Imóveis Urbanos
em todo o Brasil
Matéria cria o Programa Nacional de Regularização de Imóveis
urbanos em todo o Brasil; é uma noticia boa para milhões de pessoas que moram em imóveis que não possue escritura, compraram
e muitos residem há mais de 30 a 50 anos e nada de documentação
legal. A comissão já aprovou e deve ir em votação em breve.

Projeto de Lei, muito boa!
Projeto de Lei de Responsabilidade Educacional quer barrar
prefeitos que deixam o índice de educação cair no seu município.
Na verdade, mais da metade das escolas mineiras estão fora dos
padrões; ou seja, ensino de ruim para péssimo. Se o projeto passar
e até deveria, o prefeito que não melhorar a educação na sua cidade fica inelegível para reeleição e para outros cargos eletivo. É um
excelente projeto, mas será que passa?

Colocando as barbas de molho!
Super salários, em Minas Gerais fica sem investigação; é que o
TCU ainda não catalogou os super salários que existem no Estado, inclusive em Manhuaçu! Descoberto e provavelmente o será,
quem estiver ganhando mais vai ter que devolver!

Jornal mais antigo do mundo
encerra a versão impressa
Em uma decisão que está sendo considerada como um marco na
história da imprensa, o jornal mais antigo do mundo ainda em circulação, o Lloyd’s List, anunciou que vai abolir sua versão impressa e
passará a existir apenas na web a partir de 20 de dezembro. O jornal
foi criado há 279 anos em Londres. Segundo a direção do jornal, a
decisão de se dedicar ao mundo online veio após uma pesquisa com
os assinantes mostrar que apenas 25 clientes ainda esperavam para
ler a versão impressa. Fonte: O Estado de São Paulo.
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Tri-Objetiva - 67
Celso de Medeiros Costa (*)

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

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

MICHEL NÃO CONSEGUE
QUE ÍRIS CEDA PARA FRIBOI
Dono de grande patrimônio eleitoral em Goiás, o ex-governador Íris
Rezende nem aceita conversar sobre hipótese de desistir de disputar
o governo do seu Estado para ceder
lugar ao bilionário Júnior Friboi,
cristão novo no PMDB. O vice-presidente Michel Temer provocou almoço com o velho
amigo, esta semana, mas Íris não permitiu que o assunto
virasse tema do encontro. E tudo continuou na estaca zero.

PORCARIAS
Dava para desconfiar com tantos escândalos em série: estamos na Semana Nacional do Porco, criada pelo ministério
da Agricultura para estimular o consumo de suínos no país.
Mas não precisava exagerar…
BOICOTE
Em pé de guerra com o governo, médicos que participam de
conselhos e comissões no Ministério da Saúde – indicados
por entidades da classe – pediram demissão após a criação
do programa Mais Médicos.

DIFICULDADES

CONTAMINA ALCKMIN

Michel Temer abonou a filiação de Júnior Friboi ao PMDB e prometeu ajudar
a viabilizar sua candidatura, mas enfrenta dificuldades.

A Defensoria Social, ONG que luta
pela descontaminação da lagoa de Carapicuíba, na Grande São Paulo, vai
entregar o prêmio Contamina SP ao
governador Geraldo Alckmin, por não
impedir o depósito de material contaminado na lagoa.

ALVES ESCAPOU
Temer convidou o presidente da Câmara, Henrique Alves,
para ajudar a fazer Íris Rezende ceder para Júnior Friboi.
Mas Alves não apareceu.
EXERCÍCIO DE PACIÊNCIA
O novato Júnior Friboi faz curso intensivo prático, no embate com Íris Rezende, aprendendo a Lição nº 1 de Política: ter paciência.
CONFIANÇA
Para Íris Rezende, o governador Marconi Perillo (PSDB),
ferido de morte no caso do bicheiro Cachoeira, não é páreo
para ele em 2014.
‘CHEFE’ DE DOLEIRO JÁ TEVE
OS SIGILOS QUEBRADOS
O deputado Waldir Maranhão (PP-MA) teve os sigilos fiscal e bancário quebrados pelo Tribunal Regional Eleitoral
dias antes de a Polícia Federal gravá-lo ao telefone chamando o doleiro Fayed Traboulsi de “chefe”, na Operação
Miquéias. Maranhão não comprovou R$ 600 mil gastos
em campanha, por isso o TSE já o investigava. Todos os
indícios contra ele já foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal.
OPOSIÇÃO A SARNEY
O inferno astral do deputado “chefe” do doleiro levou alegria a certo clã, em São Luís: Waldir Maranhão se opõe ao
senador José Sarney.
ÁS NOS NEGÓCIOS
Waldir Maranhão começou a “dar na vista” em 2010: seu
patrimônio declarado ao TSE subiu de R$ 140 mil para R$
776 mil, em 4 anos.
LINHA OCUPADA
O deputado Waldir Maranhão, discreto
membro do baixíssimo clero da Câmara, torrou R$ 112 mil do contribuinte
nos recessos em 2013.
TORCIDA PALACIANA
Assim como celebrou a derrota de Marina Silva, e do seu
partido Rede Sustentabilidade, o Palácio do Planalto fará
festa somente se ela não for disputar as eleições presidenciais de 2014. Sem Marina no páreo, o PT avalia que Dilma pode ser reeleita no primeiro turno.

DITO E FEITO
Em pé de guerra com o PT, o deputado Osmar Serraglio
(PMDB-PR) articulou com o prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri, para cassar o título de cidadão honorário dado
à Zeca Dirceu, filho de José Dirceu.
EM CAMPANHA
A cúpula do PCdoB realizou encontro ontem na ilha de São
Luís para reforçar a candidatura do presidente da Embratur,
Flávio Dino, favorito nas pesquisas de intenção de voto ao
governo maranhense em 2014.
COM DILMA
Para o deputado Roberto Teixeira (PE), a eleição de Eduardo da Fonte a líder do PP é mais uma prova de que o partido
está governista como nunca: “Nas votações, nossa bancada
é mais coesa do que o PT”.
SÓ PENSA NISSO
O deputado Ricardo Tripoli acertou diretamente com o governador Geraldo Alckmin sua permanência no PSDB em
São Paulo, onde acredita que terá mais chance de se reeleger em 2014.
PENSANDO BEM…
…Dilma já pode “bater”, agora que os EUA “fecharam as
portas”, com o impasse da votação do Orçamento no Congresso.

Poder sem Pudor
DIPLOMACIA COMPETENTE
Os diplomatas brasileiros são mesmo uns
craques. No primeiro
governo FHC, o Brasil recebeu a visita do
primeiro-ministro do
Mali, Ibrahim Boubacar Keita, que, após os
encontros de governo,
foi conduzido para uma
coletiva no Itamaraty.
Ao final, Keita estava encantado:
- Estou impressionado. Os jornalistas brasileiros conhecem
todo sobre Mali.
Na verdade, os nossos diplomatas é que mereciam o elogio.
Fingiram que eram repórteres para disfarçar o fiasco: os jornalistas de verdade ignoraram a coletiva.

Ministro, açougueiro
e cidadão...
1- O 1º é, só, citado!
2- O 2º é, até, elogiado!!
3- O 3º é, mais, cobrado!!!

1 - Consertando – § Tirei do jornal
O Estado de Minas, de 11 de março de
1979, a afirmação do então Ministro
Said Farhat, da Comunicação Social:
“Não perco a mania de revisor”. E, no
dia 7 de agosto de 1980, quando minha
mãe completava, só, o 46º jubileu, em
Mutum/MG, eu, de Itabirinha, também
em Minas Gerais, fazia o prólogo do
meu 1º livro, e usei a expressão do ministro. § Ultimamente, eu tenho revisado como nunca, deixando meus editores, inclusive o DESTE HEBDOMÁRIO, sempre, com
mais de uma edição de minha matéria – pra não dizer, que
os amolo!...; às vezes, termino de mandar u´a matéria, e já
faço a revisão!!!... § Inclusive, para não perder o costume,
farei u´a corrigenda: Na Tri-Objetiva 64, neste JORNAL
DAS MONTANHAS, dezessete setembrino, página 4, no
ponto 1, na 1ª referência ao livro de 1 Samuel, no lugar de
1 Sm 1.1-11, corrigo para 1 Sm 16.1-11, logo, a de 1 Sm
1.12-13, deve ser lida como 1 Sm 16.12-13.
2 - Elogiando – § Estive conversando com um açougueiro, que
quer deixar sua profissão, para u´a
que lhe promete mais rendimentos. Todavia, o que penso destacar
é que ele está ganhando bem, mas,
além de cortar carne em serviço
que é para 2 ou 3 açougueiros, ele
faz outras cousas, e trabalha de segunda-feira à sábado, 11
horas por dia. Mas, ainda, não é isso que quero destacar:
Destaco que ele faz, tão realizada e dedicadamente, seu
trabalho, que ele é quem escolhe e compra as carnes, no
meio cortas-as, e, depois, vende-as para clientes, sendo
que – o mais importante, ainda! – é que ele sabe que o
açougueiro não é só enquanto corta a carne, mas, desde a
escolha do produto ao colocar na mão do cliente!! – portanto, antes e após cortar carne, ele atua!!! –. § A 1ª lição
que ele nos dá é que devemos fazer nosso trabalho com
prazer. A 2ª, é que temos de ter u´a visão ampla de nossa
função. E a 3ª, é que devemos atuar em várias áreas. § Assim como o bom açougueiro é o completo em tudo, cada
profissão e ação nossa deve sê-lo... com esse selo.
3 - Convocando – § A jorn.
Elemara Duarte, no caderno
Cultura, do jornal Hoje em Dia,
de 3 do 10, p.p., pág. 3, escreve
sobre o livro 1889, que fecha a
trilogia do jorn. e escritor Laurentino Gomes (os 2 1ºs foram
1808 e 1822). § Faço u´a citação: “Ao longo de sua história como nação independente, o
Brasil falhou na tarefa de realizar coisas importantes, como
prover educação para todos, incorporar os ex-escravos,
reduzir a pobreza e formar cidadãos em um ambiente de
democracia. Infelizmente, o Brasil é ainda um país messiânico, de salvadores da pátria. As pessoas participam pouco
da atividade política, não vão a reuniões de condomínios
ou de pais nas escolas, desprezam os partidos políticos, não
ligam a mínima para os sindicatos e associações de bairro”. § Devemos olhar para esses pontos negativos, procurar
buscar para todos as devidas soluções, como cidadãos! Que
todos sejamos melhores cidadãos!! Que planejemos começar isso, já-já-já!!!...
1- A errata foi corrigida?
2- A história foi entendida?
3- A conclusão foi compreendida???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica.
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Dilma afirma para Ratinho
que está ‘otimista’ com o país

O apresentador Carlos
Massa, o Ratinho, passou a
manhã do dia 3 no Palácio
da Alvorada, em Brasília,
gravando uma participação
da presidente Dilma Rousseff para o “Programa do Ratinho”, do SBT.
Depois do encontro, ele fez
questão de parar na porta do
Palácio da Alvorada para tirar fotos com seguranças e
turistas. Em uma rápida entrevista, o apresentador esclareceu que a presidente estava
“muito feliz” e “muito otimista” com a situação do país. O
otimismo decorre “em função
do que está acontecendo no
pré-sal e que vamos ter muito
mais verba para a educação”,
teria dito a presidente.
As eleições de 2014 também foram assunto da conversa, mas o apresentador evitou comentar. De acordo com
Ratinho, foi uma conversa
“bem informal e pessoal”. Por
isso, foi marcada para a residência oficial da presidente e
não no Palácio do Planalto.
Dilma fez questão de mostrar, entre outros cômodos, a
biblioteca e também a capela

que existe no Alvorada. Segundo Ratinho, ele perguntou sobre o que a presidente
gosta, que tipo de música ela
ouve, o que ela faz no Palácio
da Alvorada quando está sozinha. “Não foi uma conversa
política”, contou Ratinho.
Ratinho já gravou programas com outros prováveis
candidatos à sucessão de Dilma Rousseff. Estiveram em
seu programa o presidente do
PSDB, senador Aécio Neves;
a ex-ministra Marina Silva e o
presidente nacional do PSB e
governador de Pernambuco,
Eduardo Campos. Ele gravou
também com o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
O apresentador do SBT fez
questão de falar também que
Dilma contou sobre o neto
dela, o pequeno Gabriel. Segundo Ratinho, a presidente
afirmou que quando o garoto
quer mexer em alguma coisa
no Palácio da Alvorada, ela
diz que “não pode porque é
do povo brasileiro”. Aí ela sugere que ele mexa, então, apenas nas coisas da presidente.
O único neto é o xodó da presidente Dilma Roussef.

Modernidade meio patética
Vá—idade!
É assim... viver por viver sem nunca dominar as emoções
mais primárias e comuns, apesar do crescimento moral e tecnológico do século XXI. A hipocrisia religiosa, social, política e mais a inversão dos valores no dia a dia, são marcas de
confrontos pessoais pelo mundo afora. O ceticismo está a mil!
Por outro lado, estamos, sempre “entre a cruz e a espada”.
Todo dia damos “bicuda” na razão através dos nossos atos
menos felizes. O momento explica o descontentamento de
muitos, frentes paradoxalmente ao “boom” em que vivemos.
Parece que falta amor, a carência espiritual nos leva fatalmente
ao egoísmo; porque tudo guarda relação com o nosso eu inferior... nesse consumismo sem limites até com nuanças patológicas éticas e obsessivas, entre outros sentimentos. Foi uma
mudança histórica, porque mudou a realidade de nossas vidas, estamos em todas as frentes da modernidade do planeta,
do ponto de vista relativo, pois tudo tem a ver com todos. A
transformação é coletiva. Haja fé em Deus! Embora a religiosidade de hoje seja um pé no saco.
Entrementes, tornamos uma sociedade altamente pluralista, narcisista e vaidosa, onde cada ser humano representa
seu papel de acordo com suas tendências. Não há escapatória,
engulamos nossos preconceitos! É melhor assim. É bom ter
o “pé no chão”. Para que segurar “ondas” liberalistas, como
tem ocorrido? Os tabus de ontem viraram lugares comuns
nos dias atuais. Tudo bem, “podemos ser burros, mas bobos,
nunca”! (RGF)
Bem, a coisa ficou tão complexa, que não dá para formar
uma base psicológica com muito raciocínio. Pensamos muito,
mas nos faltam empolgação.
A propósito, a primeira coisa que se perde no momento, é
a “inocência”... Por isso o autoconhecimento é necessário para
que o homem tenha consciência do seu papel na condução de
uma sociedade multipolar, mais justa e racional. Engana-se
quem pensa o contrário, a pressão agora vem por todos os
lados. Questionar esse estado de coisa, é necessário.
Intrinsecamente, o conhecimento aliado à educação está
compromissado com a nova ordem mundial que já se faz sentir em nós. É o Apocalipse em marcha. O devaneio mediúnico
de São João, em Ilha Patmos, faz sentido, certo?
E, isto é óbvio, quanto à mudança comportamental, tudo
fica meio patético e sem graça, considerando a estranha sensação de que algo espiritual está acontecendo: é o despertamento do reino de Deus em nós. E por falar nisso: “pregar a
palavra de Jesus é fácil, difícil é segui-la” (JM)
Que Deus nos abençoe.
José Carlos dos Santos

Entrevista com a presidente
Dilma foi ao ar na segunda-feira (7 de outubro)
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Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce
comprovam a importância da integração

Evento realizado em Colatina-ES destacou a necessidade
de ações conjuntas e coordenadas pelo bem do Rio Doce
e seus afluentes.
Foi realizada a 2ª edição do
Encontro Anual de Integração
Bacias Hidrográficas do Rio
Doce, no dia 18 de setembro
em Colatina.
O objetivo do Encontro foi
trazer à discussão temas que
perpassam a atuação dos 10
comitês que compõem a Bacia
do Doce, com o objetivo de

focar ações que contemplem
a região de forma sistemática
e integrada. Centenas de pessoas participaram do evento,
realizado no auditório do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES – Colatina). O tema
foi “Cooperar para integrar:
nenhum de nós é tão bom
quanto todos nós juntos”.
A prefeita de Governador Valadares e presidente
do CBH Doce, Elisa Costa,
que encerrou a cerimônia de
abertura, reforçou o fato da

Bacia já possuir um Plano
Integrado de Recursos Hídricos (PIRH Doce), o que
ela considerou um avanço.
Na cerimônia de abertura
também estiveram presentes
o presidente do CBH Santa
Maria do Doce, comitê anfitrião do evento, Olindo Antônio Demoner; Fábio Ahnert,
do IEMA; Renata Araújo, do
IGAM; e Nelson Freitas, da
ANA. Neste dia, as atividades
se encerraram com uma deliciosa noite capixaba.
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Os dois irmãozinhos

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

A ex-senadora Marina Silva
foi ao TSE e viu o pedido de
registro da sua Rede Sustentabilidade ser rejeitado na noite
de quinta-feira (3) pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Por 6 votos a 1, o tribunal entendeu que o partido não conseguiu obter o respaldo popular
exigido em lei, que é de pelo
menos 492 mil eleitores --faltaram quase 50 mil assinaturas
de apoio.
"Não vejo como contornar a
exigência da lei. Em que pese
todo o calor social e o desejo
dos homens mais éticos desse
país, ainda estamos presos à
lei", disse o ministro João Otávio Noronha.
Para atingir o número mínimo de assinaturas, a Rede pedia
que o TSE tornasse válido um
lote de quase 100 mil assinaturas que haviam sido rejeitadas
pelos cartórios eleitorais de
forma injustificada, segundo o
partido. A relatora, Laurita Vaz,
negou esse pedido sob o argumento de que é "inconcebível
com o ordenamento jurídico a
validação [das assinaturas] por
mera presunção".
Além deles, votaram contra
Henrique Neves, Luciana Lóssio, Marco Aurélio Mello, e a
presidente do tribunal, Cármen
Lúcia.
A favor da Rede, ficou apenas Gilmar Mendes. "Estamos
diante de um momento histórico. É preciso dizer às pessoas o
que está por trás desse processo. (...) Houve uma situação de

abuso que justifica sim o reconhecimento dessa assinaturas",
disse Gilmar. Cármen Lúcia, a
última a votar, defendeu o trabalho dos cartórios e disse que
não poderia haver tratamento
diferenciado à Rede, já que dos
partidos anteriores havia sido
exigido o mesmo apoio.
A decisão representa um
duro golpe nas pretensões de
Marina Silva de disputar pela
segunda vez o Palácio do Planalto --há exatos três anos ela
saía das urnas como a terceira
maior força política nacional,
tendo obtido na ocasião 19,6
milhões de votos para a Presidência da República.
Caso mantenha a intenção
de se manter na disputa, Marina terá que se filiar entre essa
sexta e o sábado a uma outra
legenda --o nanico PEN (Partido Ecológico Nacional) e o
PPS são cogitados--, hipótese
que ela sempre se negou a comentar e que destoa de suas
frequentes declarações de que
a criação da Rede Sustentabilidade representava um amplo
"projeto de país", não um mero
empreendimento eleitoral.
Venceu no sábado o prazo
para que os partidos existentes
filiem os candidatos às eleições
de 2014.
A Rede diz ter recolhido mais
de 900 mil apoios e, após triagem interna, encaminhou mais
de 600 mil aos cartórios --mas
só 442,4 mil nomes, quase 50
mil a menos do que os 492 mil
exigidos, foram validados.

Com isso, os advogados de
Marina pediram ao TSE que,
em uma decisão inédita, considerasse válidas 98 mil assinaturas rejeitadas pelos cartórios
sem que eles tivessem divulgado o motivo da recusa. Segundo a Rede, a não justificação
pública da recusa é ilegal, tese
que foi derrotada pelo plenário
do TSE.
Sem Serra e Marina, os principais adversários hoje de Dilma são o senador Aécio Neves
(PSDB-MG) e o governador de
Pernambuco, Eduardo Campos
(PSB). Somados, Aécio (13%)
e Campos (8%) não reúnem
atualmente força suficiente, segundo o Datafolha, para levar a
eleição para um segundo turno.
A criação da Rede contou
também com o apoio de alguns
congressistas que pretendiam
se filiar à sigla. O deputado
Walter Feldman (SP) se desfiliou na quarta (2) do PSDB e
afirma que não será candidato

em 2014. Alfredo Sirkis (PV-RJ) teme que o PV não lhe dê
a legenda para disputar a reeleição para a Câmara. Domingos
Dutra (PT-MA) deve ir para o
Solidariedade ou para o PSB.
A insuficiência na comprovação do apoio popular faz
com que a Rede seja o único a
fracassar entre os três que pleiteavam registro recentemente.
Tendo começado a coleta de
apoio bem antes do que a Rede,
o Pros (Partido Republicano da
Ordem Social) e o Solidariedade, do presidente da Força
Sindical, Paulo Pereira da Silva, tiveram seus pedidos aprovados na semana passada pelo
TSE apesar de haver suspeita
de fraudes nas assinaturas entregues ao tribunal.
As duas legendas movimentaram o "mercado" de troca-troca de políticos entre as legendas, que deve atingir cerca
de 60 mudanças só na Câmara
dos Deputados.

Depois de uma longa negociação com aliados e diversos
partidos políticos, a ex-senadora Marina Silva decidiu na
noite de sexta, filiar-se ao PSB.
O plano foi desenhado com o
objetivo de lançá-la ao posto de
vice na chapa presidencial que
será encabeçada pelo governador de Pernambuco, Eduardo
Campos, em 2014. A ida de
Marina para o PSB foi decidida na última hora. A ex-senadora passou toda a sexta-feira
mergulhada em reuniões com
outros articuladores da Rede
Sustentabilidade, que teve o
registro negado pela Justiça
Eleitoral após Marina e seus
aliados falharem em validar a
tempo as assinaturas necessá-

rias à criação do novo partido.
Nem o time de Campos, nem
os interlocutores mais próximos de Marina imaginavam
que ela poderia optar por um
acordo que envolvesse o posto de vice na chapa socialista.
Marina só deu o sinal verde
para que o pernambucano embarcasse para Brasília para
negociar um acordo no fim do
dia, após fracassarem todas as
conversas com partidos como
PPS e PEN, entre outros que
ofereceram a legenda para a ex-verde disputar a eleição.
Interlocutores de Eduardo
Campos empenham-se em repetir que a ordem é deixar o
quadro aberto. Chegou a ser
dito que, por exemplo, que caso

o cenário se altere e Campos,
por algum motivo, se veja inviabilizado de disputar, Marina
automaticamente seria o nome
do partido para a corrida presidencial.
Assim que tomaram conhecimento da notícia sobre a filiação
de Marina, interlocutores do
senador mineiro Aécio Neves
(PSDB) se lançaram em telefonemas para líderes socialistas.
Campos e Aécio vinham
conversando recorrentemente
sobre a ideia de aproveitarem
um a candidatura do outro, num
esforço para empurrar a disputa
com a presidente Dilma Rousseff para um segundo turno. A
ideia era fazer uma espécie de
pacto que permitisse assegurar

a segunda etapa de votação.
A notícia também altera o
cenário para a presidente Dilma
Rousseff. Isso porque, diante
da recusa da Justiça Eleitoral
de conceder o registro à Rede, o
PT já vislumbrava alguma possibilidade de se deparar com a
velha polarização PT-PSDB na
corrida presidencial do ano que
vem. Este é tido por aliados da
presidente como o cenário mais
favorável a uma reeleição em
primeiro turno.
De acordo com interlocutores da Rede, pesou na decisão
uma disposição do PSB de não
recorrer à fidelidade partidária
para assegurar mandatos de
aliados de Marina que venham
a deixar o PSB.

Marina se filia ao PSB com proposta
para ser vice de Eduardo Campos
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Presidenta Dilma ressalta importância dos
municípios com até 50 mil habitantes

A presidenta Dilma Rousseff disse sexta-feira (4),
em Campo Mourão (PR),
que os municípios com até
50 mil habitantes ocupam
importante papel produtivo
e social estratégico para o
país. Durante cerimônia de
entrega de 179 máquinas
do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) 2
a prefeituras paranaenses,
Dilma ressaltou que o país
tem 5.061 municípios com
até 50 mil habitantes, o que
representa cerca de 90% do
total. "As prefeituras de até
50 mil habitantes ocupam
papel estratégico, não só
na estrutura produtiva, mas
também no atendimento da
população, na questão social", disse Dilma.
Segundo a presidenta, o
programa de distribuição
de retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba foi criado com o
intuito de dar autonomia aos
prefeitos. "É fundamental
que os prefeitos possam ter
alguns instrumentos para
atuar e garantir condições
para a sua população transitar”.
Dilma disse que algumas
cidades chegam a ter mais
de 1 mil quilômetros de estradas vicinais, localizadas
nas propriedades rurais. As
vias são fundamentais para
a rapidez do escoamento
da produção agrícola, influenciando no custo de
produção. Para ela, as estradas vicinais são "veias de
alimentação do organismo
econômico" e, por isso, os
equipamentos doados são
importantes para os muni-

Presidenta Dilma Rousseff durante cerimônia de entrega de
máquinas e de assinatura de ordens de serviço da BR-158/PR,
trecho Campo Mourão-Palmital, e da BR-487/PR, trecho Nova
Brasília-Tuneiras do Oeste

cípios.
Além da melhoria das estradas vicinais, a presidenta
ressaltou a importância de
construir armazéns para estocar a produção de grãos.
Segundo ela, a criação de
uma linha de crédito de R$ 5
bilhões anuais para financiar
a armazenagem é uma das
principais medidas de seu
governo. “Armazenagem
também é logística, é uma
questão estratégica para o
país”, disse.
Durante a cerimônia em

Campo Mourão, foi assinado um convênio entre o
Banco do Brasil e a Coamo,
a maior cooperativa agrícola da América Latina, para o
financiamento de 16 armazéns de grãos, com capacidade de 268 mil toneladas.
O banco emprestará R$ 110
milhões. Dilma também
assinou ordens de serviço
da BR-158, no trecho entre
Campo Mourão e Palmital,
e da BR-487, no trecho entre Nova Brasília e Tuneiras
do Oeste.

ACADEMIA
KOMEIKAN

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

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

Casamento de Matheus Satler
Xavier da Gama e Isabella Pereira
Gleison, que seu caminhar
seja sempre premiado com
a presença de Deus, guiando seus passos e intuindo
suas decisões, para que suas
conquistas e vitórias, sejam
constantes em seus dias. É
o que deseja seu pai Devair
Guimarães que te ama muito.

Casaram-se no dia 7 de
setembro de 2013 em cerimônia religiosa, Matheus
Satler Xavier da Gama e
Isabella Pereira. A cerimonia foi realizada na Igreja
de Nossa Senhora do Carmo em Sete Lagoas, às 20
horas e quarenta minutos,
Matheus é advogado filho
de José Olinto Xavier da

Gama, Cirurgião Dentista
da Prefeitura de Reduto e
Cláudia Satler, Isabella é
advogada filha do bancário
José Aguinaldo Pereira e
Faynei Magalhães. Após a
cerimônia houve uma animada festa no Bela Vista
Clube onde foram recepcionados os convidados.
Sucesso aos Nubentes.

O

handebol masculino de Manhuaçu
estará de 05 a 10 de Outubro representado nosso município na etapa
final dos JIMI (Jogos de Minas ) na cidade
de Varginha, a equipe conquistou esse direito
após ter vencido a primeira etapa dos jogos
na cidade de Cataguases. Segundo o coordenador da equipe Ricardo Martinho ainda há
dúvidas com relação a equipe estar completa
para as finais, a falta de material, tanto para
treino quanto para jogo é um ponto que está
levando a essa dúvida, ele nos disse que na
primeira etapa houve o mesmo problema e
que a comissão organizadora dos jogos fez
esta observação no sentido que fosse corrigida a falha, porém até o presente momento
o Departamento de Esportes da Prefeitura de
Manhuaçu não se manifestou a respeito e os
jogos já estão próximos, a continuar dessa
forma a equipe poderá não participar da competição o que acarretaria uma punição de dois
anos fora dos jogos na categoria.
Martinho também lamenta que com isso
não tem como fazer um planejamento tático
e técnico pois a falta de material chega ao extremo de faltar bolas para os treinos. Se não
fosse o apoio da empresa Café 3 Corações
e a ACIAM (Associação Comercial de Manhuaçu) não teríamos conseguido o êxito na
primeira etapa. Dos 25 atletas que compôem
o elenco, oito são atletas de outras localidades que reforçam a equipe já que não há um
trabalho permanente para descobrir novos
valores na modalidade esportiva. Imaginem
só se falta bola para treinos normais, um trabalho de base como seria feito?
Martinho tem esperança que para os anos
vindouros o Handebol seja levado mais a sério já que os títulos tem vindo mais. Segundo ele o sacrifício de cada atleta e dele como
coordenador da modalidade é muito grande.

Martinho, coordenador da equipe e Marcos
Palácio (Zezinho Gasolina)
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CPI dos contratos da Prefeitu

A

Por Devair G. de Oliveira

Câmara Municipal de Manhumirim esteve mais uma vez movimentada no dia 3 de outubro
de 2013, data em que foi aprovado o

relatório da CPI dos contratos por oito
(8) votos a favor e dois (2) votos contra a provação do relatório. Os vereadores que votaram contra foram: Roberto (Bob) e Ivan Caetano de Oliveira
Santos.

Vice presidente: Ivan Caetano - Presidente: Dário Veiga - Secretário: João Batista Vieira

Os vereadores que votaram contra foram: Roberto (Bob) e Ivan Caetano de Oliveira Santos.

Dário Veiga fala ao Jornal das Montanhas
Presidente da Câmara Municipal de
Manhumirim, Dário Veiga após a aprovação do relatório da CPI dos contratos
firmado com a prefeitura de Manhumirim fez a seguinte declaração ao Jornal
das Montanhas: “Com isso, eu vi a Câmara Municipal de Manhumirim, hoje,
cumprindo seu papel, desenrolando
uma CPI, ela fez um trabalho grandioso
nesses últimos dias. Eu quero enobrecer
o trabalho do Dr. Fred, que é o nosso
jurídico aqui da Câmara. Parabenizar
a atitude do Dr. Diogo, Dr. Wendel; excelentes profissionais, nos deram assim
toda condição de estarmos fazendo um
trabalho correto, sincero, coerente, trazendo à tona todos os fatos que levou a
instalação dessa CPI”.
O Presidente explica que aprovação
do relatório, vigora com a LEI Nº 1579,
que denuncia ao Ministério Público ou
Tribunal de Contas. “Havendo denúncia
tem que passar pelo Plenário, e o Plenário
aprovando a denúncia, instala imediatamente a CPI ou Comissão Processante,
fazendo com que os membros sejam sorteados por aqueles que não participaram
da CPI, e certamente, na semana seguinte estaremos enviando para o Ministério

Público as denúncias”. Relata o vereador
Dário Veiga
Nova Etapa: O Presidente explica que
agora começa uma nova etapa, “criando
assim, através do sorteio de vereadores
que não participaram da CPI. E aqueles
que restaurando assim a Comissão Processante, através da denúncia, como eu
disse, eles formariam o Presidente, Relator e o Membro para a CP (Comissão
Processante)”. Finaliza Veiga.

Vereadora Ana Paula atenta ao
discurso de defesa da prefeita Darci
A vereadora Ana Paula ficou atenta ao
discurso de defesa da prefeita Darci Braga e foi anotando tudo, após a defesa do
advogado Luiz Amorim, ela falou do seu
ponto de vista.
“Nós sabemos que a prefeitura tomou
providências para a devolução do dinheiro pago, que foi de forma indevida.
Mas, isso só aconteceu porque houve a
CPI, senão, não seria feito a devolução
do dinheiro”, aponta a vereadora Ana.
Outro fato também que a vereadora
discorda foi o fato da empresa de João
Paulo ter sido criada dia 4 de janeiro e
seus funcionários contratados dia 2 de
janeiro. “Nós estamos descobrindo as
pessoas que trabalham para o João Paulo; o que não tem explicação é o fato da
empresa ter sido criada apenas na data
de 4 de janeiro, enquanto as pessoas que
estavam já contratadas e trabalhando
desde o dia 2 de janeiro, então isso também prova as irregularidades”. Disse a
vereadora.
A vereadora foi taxativa em defesa da
CPI, disse que acredita fielmente no trabalho da CPI, afirma que o trabalho foi
muito perfeito, e disse ter certeza que os
vereadores não estavam de brincadeira
na casa, e a função dos vereadores é fiscalizar e legislar. “A função do advogado da prefeita é defender a sua cliente,
e também lembrar que ele só assumiu
agora a prefeitura, e quem estava aqui
deste janeiro foi o advogado de Lajinha. Seria ele o que deveria estar aqui
para prestar depoimento, como ele já
veio a nossa casa, e a todo o momento
demonstrou os erros cometidos e que a
responsabilidade é da prefeita; porque
foi ela que o povo colocou lá, e a responsabilidade do município está em suas
mãos, cabe agora nós julgarmos, se realmente a responsabilidade foi dela pelo
fato de ser gestora do nosso município”.
Argumenta Ana Paula.

"Não é fácil estar trabalhando contra
a prefeita, nós queremos o melhor, mas
o problema é que ela não desejou assim.
Pois contratando pessoas de outros municípios, e que ninguém conhecia, fez
com que os erros acontecessem, e nós
estamos aqui para defender nosso povo,
e vejo que a população hoje está mais
atenta e participativa, e tem que exigir
sim! Nós, somos pagos para fazer o certo, e defender o povo de Manhumirim.
A responsabilidade do município é de
quem administra; e com tudo, o erro é
de quem assinou todos os papéis e documentos. Infelizmente estamos aqui
hoje, e agradeço a todos que votaram a
favor do relatório que foram fatos comprovados, não estamos aqui brincando.
Agradeço a Deus”. Finaliza a vereadora
Ana Paula.
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Como votaram os vereadores
O Sr Presidente da Câmara vereador Dário Veiga passou a palavra aos vereadores.
“Estarei nesse momento colocando nas
mãos dos meus novos vereadores, uma nova
votação simples, que deverá estar aprovando ou não o relatório da CPI. Então gostaria
de começar pelo vereador Sérgio Borel”

Defesa: Advogado Luiz Amorim
O advogado Luiz Amorim foi o defensor
da prefeita Darci Braga no relatório em que
os vereadores encontraram várias irregularidades, conforme já noticiamos anteriormente.
Luiz Amorim usando a Tribuna da Câmara Municipal de Manhumirim fez sua defesa
argumentando cada um dos contratos firmados pela prefeita. Por várias vezes ele afirmou que os erros foram da parte administrativa e que em nenhum momento a prefeita
se beneficiou ou beneficiou alguém.
“Tudo foi feito com observância da Lei,
e os senhores devem pensar muito antes de
votar, Manhumirim já em tempos passados
sofreu problemas semelhantes. Gostaria de
deixar com os vereadores, uma mensagem
final: os Senhores sabem que nós debatemos
"enes’’ vezes a CPI. Quem são os verdadeiros responsáveis por esse caso? Nós sabemos de duas pessoas que são os verdadeiros
responsáveis por esse caso. Não é justo que
a prefeita pague por um erro de outro, já que
ela, ao tomar conhecimento, tomou as medidas necessárias. E nós pedimos Senhores:
A lei 1579 da CPI, ela fala o seguinte: o relatório aprovado pela comissão é emitido ao
Ministério Público, e independente de votação dos demais vereadores, e aqui meu último pedido com toda humildade: relatório

já foi aprovado semana passada inclusive
consta em ata.
Gostaria que o Senhor Presidente, encaminhasse o relatório ao Ministério Público,
independente do voto dos demais vereadores. Muito obrigado Senhor Presidente”. Finaliza o advogado Luiz Amorim.

Vereador Sérgio Borel: “Presidente desculpa, eu concordo em ser votado. Porque
eu fui muito injustiçado por um vereador,
jogando tudo em cima de mim, como relator, eu fui injustiçado por vereadores. Sendo
que isso não é verdade, a responsabilidade
é dos 11 vereadores que participam dessa
casa. Nós, da comissão: eu, Dalbino, Rodrigo e os demais que acompanharam os trabalhos como eu já disse em reuniões anteriormente. Agradeci a eles pelo apoio. Então
o meu voto é sim pela aprovação
Vereador Roberto (Bob): “Vou ser direto, eu como iniciante e estudante de direito.
Depois da defensa da prefeita por parte do
advogado Luiz Amorim, deu para ter uma
base, e a base de introdução de direito é bem
claro, ela fala sobre política; e mexer com
coisa pública é muito difícil, eu tenho 9 meses só que eu estou aqui como legislador, e
não é só dominar. Gerenciar o município é
difícil, e também como avaliar o gestor público também é difícil.
E as demais pessoas julgar o legislativo
também é difícil. É uma coisa política (direito e oficiaria) duas coisas que caminham
lado a lado; mas tem o ponto de vista, enxergando os lados opostos que são esses dois. E
eu acho que eu não tenho competência para
ser justo, e ter competência o bastante para
estar votando aqui, através do oratório.
Eu, por mim, o órgão competente hoje
para estar avaliando, todo mundo sabe aqui,
e que tem pelo menos noção de direito, vários presentes aqui são estudantes de direito. O órgão competente para estar julgando
um político hoje é o Ministério Público, por
mim, que encaminhem para o Ministério
Público. Meu voto é não”.
Vereador Sebastião Tristão: “Vota sim,
concordo com a votação”.
Vereador Helinho Mendonça: “Vota
sim, concordada com a votação”.
Vereador Rodrigo Soares: “Senhor Presidente, como nós vivemos num país demo-

crático, onde na semana passada nos falou,
hoje vem a defesa, onde o assessor já transmitiu e explanou o seu ponto de vista. Mas
o Ministério Público independente da nossa
aprovação aqui, acho que para ser justo o
plenário esta liberando sobre o assunto, então concordo que seja feita a votação”.
Vereadora Ana Paula Destro: “Eu também concordo com a votação no Plenário”.
Vereador Dalbino: “Eu concordo que
seja votado no plenário de uma vez, pois a
prefeita ainda tem seu direito de defesa”.
Vereador Benisio Enfermeiro: “Concordo com a votação”
Vereador Ivan Caetano de Oliveira
Santos: “Eu acho de acordo com o vereador Roberto (Bob), com o pouco de tempo
que estamos aqui, ou seja, 9 meses, nós não
somos cabíveis para julgar. Tem que passar
para o Ministério Público, meu voto é contra”.
Vereador João Batista Vieira: “Meu
voto é a favor para o Plenário”.
Presidente Dário Veiga: “Então Senhoras e Senhores, com o término dos votos
dos meus vereadores foram: 8 votos a favor e 2 votos contra. Assim estarei colocando a apresentação perante o Ministério
Público”.
RESULTADO VOTAÇÃO
Rodrigo Soares.................................. SIM
Benisio Enfermeiro........................... SIM
Serginho Borel................................... SIM
Ana Paula Destro............................... SIM
Dalbino.............................................. SIM
Ivan Caetano.................................. NÃO
Sebastião Tristão............................... SIM
Helinho Mendonça............................ SIM
Roberto (Bob)................................ NÃO
Dário Veiga
João da Casa Franco.......................... SIM
Nota da Redação: “Aproveitamos para
informar que o jornal das Motanhas apenas está atualizado com a nova geração
de leitores que não aceitam mais gestores
incompetentes e desonestos, não estamos
aqui contra A ou B, o papel da imprensa
deve ser o de retratar os fatos como eles
são, deixando para os leitores ler e fazerem
seu juízo de valor”
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Câmara de Manhuaçu aprova fim do voto secreto
e vereadores denunciam perseguição política

Na sessão ordinária de
quinta-feira, 02 de Outubro, a Câmara Municipal
de Manhuaçu aprovou, em
segundo turno, o Projeto
de Emenda à Lei Orgânica
nº 002/2013 que extingue a
votação secreta no plenário
legislativo. A medida foi comemorada pelos vereadores
que, em suas considerações,
reafirmaram o compromisso da Casa Legislativa em
atuar com transparência e
compromisso com a população. O Projeto é de autoria
dos Vereadores Fernando
Gonçalves Lacerda, João
Gonçalves Linhares Júnior,
Anízio Gonçalves de Souza,
Paulo César Altino e Francisco Coelho de Oliveira e
foi aprovado por todos os
vereadores.
Outro ponto importante
foi o alerta dado em plenário
pelo Vereador Paulo César
Altino quanto às situações
entendidas como perseguição política praticadas pelo
Executivo Municipal recentemente, entre elas, a demissão da Chefe de Controladoria Interna da Prefeitura,
Aparecida Pinel, logo após
as divergências de números
constatadas na última prestação de contas da Audiência Pública do Município.
Durante a sessão, o Presidente Maurício de Oliveira
Júnior lembrou a comemoração dos 25 anos da Constituição Federal, promulgada em 1988, ressaltando que
o agente público deve atuar
com seriedade e total observância às Leis, demonstrando seu comprometimento
com a população que representa.
Pronunciamentos

Pronunciou-se no plenário
o atleta manhuaçuense Carlos Antônio da Silva Júnior
que, recentemente, conquistou vitória no Campeonato
Estadual de Jiu-Jítsu. Na
oportunidade, Carlos Júnior
agradeceu aos vereadores
pelo incentivo à sua participação ao evento esportivo e
reclamou da falta de apoio
da Prefeitura.
Em seguida, se pronunciaram Comendador Fabrí-

cio Santos, Presidente da
ACLA-MG (Academia de
Ciências, Letras e Artes de
Minas Gerais), e a Diretora
do Departamento Municipal
de Cultura e Turismo, Mariza Helena Silva de Castro, sobre a participação na
3ª Conferência Estadual de
Cultura e eleição do representante do Município para
a Conferência Nacional de
Cultura.
A Diretora de Cultura
mencionou ainda a vinda do
Projeto “Cinema Itinerante
Roda Brasil” à Manhuaçu,
neste final de semana.
Indignação dos
vereadores:

Os vereadores
manifestaram sua
indignação com
a proibição aos
servidores municipais da Educação de utilizarem
veículos do transporte escolar no
trajeto entre os
distritos e a cidade, por parte da
Secretaria Municipal de Educação. Neste contexto, servidores
informaram seu descontentamento aos vereadores e o
gasto que estes servidores
terão a mais com transporte,
a partir desta proibição.
Vereador Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria)
recebeu do MEC (Ministério da Educação) a informação de que a Legislação
determina que o transporte
de servidores em veículo
de transporte escolar pode
ocorrer, desde que todos os
alunos transportados estejam devidamente sentados
em suas poltronas. Os servidores podem viajar nas cadeiras excedentes ou em pé.
O Presidente Maurício
Júnior questionou: “se o
Prefeito quer cumprir à risca tanto assim a Lei, porque
então não reajusta o salário
dos professores conforme
manda a Legislação?”.
Neste contexto, o plenário
aprovou Requerimento verbal solicitando a presença
da Secretária Municipal de

Educação, Gelvânia Câmara
Marques, para prestar esclarecimentos sobre a questão.
Sem receber

Outra reclamação repassada aos vereadores foi quanto
ao fato de que os prestadores
de serviço do transporte escolar que atuam no município estão a mais de noventa
dias sem receber. Durante a
sessão legislativa, os vereadores foram informados que
a Administração Municipal
se comprometeu a efetuar
os pagamentos ainda neste
final de semana.
Perseguição

O Vereador Paulo César
Altino denunciou situação
de perseguição política por
parte do Prefeito aos servidores. “O Prefeito persegue os servidores, inclusive demitiu recentemente a
Servidora Aparecida Pinel,
Chefe da Controladoria Interna da Prefeitura, após as
divergências constatadas
na prestação de contas da
Prefeitura, na última audiência pública. É uma injustiça que vem sendo cometida contra os trabalhadores
do município”.
Há um mês (dia 03 de Setembro) a Administração
Municipal realizou audiência pública no anfiteatro da
Câmara, em cumprimento
à Lei de Responsabilidade
Fiscal, para a apresentação do RGF (Relatório de
Gestão Fiscal) e do RREO
(Relatório Resumido de
Execução Orçamentária)
referente aos períodos correspondentes ao 3º quadri-

mestre de 2012 e 1º e 2º
quadrimestres de 2013,
com diretrizes baseadas
no PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA
(Lei Orçamentária Anual).
Na ocasião, o Presidente
Maurício Júnior questionou a divergência entre os
dados enviados pela Prefeitura ao TCEMG (Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais) e o Relatório gerado pelo Controle
Interno da Prefeitura. Entre os itens que apresentaram maiores divergências,
estão a Saúde em que um
relatório apontou 16,9%
e o outro 35,1%, e o setor de Educação, em que
o Relatório do Controle
interno apontou gastos no
importe de 26,5% e nas
contas enviadas ao TCE e
apresentadas demonstrou
investimentos da ordem
de 20,77%.
O Vereador Fernando
Lacerda também indagou
sobre estas divergências
que representam um valor
de aproximadamente R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) e requereu
que providências sejam
tomadas para que os fatos
sejam devidamente apura-

dos e sejam realizados os
devidos esclarecimentos.
Naquela noite, a Chefe do Controle Interno da
Prefeitura, Maria Aparecida Pinel Alves Costa, se
pronunciou, concordando
com as observações do vereador Fernando Lacerda
e do Presidente Maurício
Júnior, reconhecendo a divergência de informações.
Ela reiterou que os dados
do Relatório são idôneos
e foram gerados pelo Sistema.

Sobre o assunto, o Prefeito Nailton Heringer havia se
comprometido na ocasião à
providenciar junto da consultoria contábil da Administração Municipal a correção dos dados divergentes
da audiência e reenviar estas
informações à Casa Legislativa.
Neste contexto, a notícia
da demissão da referida servidora causou grande indignação aos vereadores, que
ainda aguardam os esclarecimentos da Prefeitura.
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Câmara aprova Projetos e cobra realização
de concurso público no município

Os vereadores aprovaram seis Projetos de Lei e cobraram
a realização de Concurso Público no Município.

Mesa Diretora do Legislativo.

E

m sessão extraordinária ocorrida na manhã de segunda-feira,
03, a Câmara de Vereadores
aprovou os seis Projetos de
Lei de autoria do Executivo
Municipal, relacionados à
contratação e prorrogação de
contratos de servidores, mas
reiterou a necessidade urgente
da Prefeitura realizar concurso público. “Contratação de
servidores deve ser exceção,
não a regra. O ingresso ao
serviço público deve ocorrer
via concurso público, conforme estabelece a Constituição

Federal”, alertou o Presidente
Maurício de Oliveira Júnior,
durante a reunião.
Após a análise das Comissões Legislativas específicas
e a emissão de pareceres favoráveis, os Projetos de Lei
foram colocados para votação em plenário. Dos seis
Projetos aprovados, cinco
tiveram adição de emendas
parlamentares, são eles:
*Nº 068/2013 – “Autoriza
a contratação de pessoal por
tempo certo e determinado e
dá outras providências”. (01
médico cardiologista);

Votação de Projetos
Dois Projetos de Lei foram aprovados nesta sessão ordinária, autorizando patrocínio ao
Atleta Bruno Oliveira Rocha na Copa de Tae-Kwon-Do 2013. Um deles (nº 075/2013), concede R$ 1.435,00 para a etapa em Aracajú (SE),
em Outubro, e o outro (nº 076/2013), autoriza a
liberação de R$ 845,00, para a participação do
jovem na etapa que ocorrerá em Goiânia (GO),
em Novembro deste ano.
Outros dois Projetos de Lei tiveram ciência
dada em plenário: o nº 074/2013 que “Institui o
Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2014-2017 e dá outras providências” e o nº
077/2013 que “Estabelece Proposta Orçamentária, estimando a receita e fixando a despesa
do Município para o exercício de 2014”.

Requerimento
Vereador Fernando Gonçalves Lacerda
apresentou Requerimento (nº 059/2013) a ser
enviado ao Prefeito, para que o mesmo determine ao setor competente a verificação in loco
na Rua Moisés ribeiro Alves (B. Catuaí) se houve invasão de uma parte daquela rua por moradores e, caso afirmativo, que tome as medidas
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*Nº 069/2013 – “Dispõe
sobre contratações temporárias exclusivas e necessárias
à manutenção do Programa
Farmácia Popular, nos termos do Art. 37, inciso IX, da
Constituição da República
e contém outras providências”;
*Nº 070/2013 – “Autoriza
contratações temporárias exclusivas para o Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF 1, nos termos
do Artigo 37, inciso IX da
Constituição da República e
contém outras providências”;

*Nº 071/2013 – “Autoriza
a criação de cargos e dispõe
sobre contratações temporárias exclusivas necessárias à
implantação e manutenção do
Programa Federal CAPS i –
Centro de Apoio Psicossocial
Infantil nos termos do Artigo
37, inciso IX, da Constituição
da República e contém outras
providências”.
*Nº 072/2013 – “Autoriza
a criação de cargos e dispõe
sobre contratações temporárias exclusivas necessárias à
implantação e manutenção
do Programa Federal CAPS

necessárias para fazer cessar a invasão.

Moções
Duas Moções foram aprovadas em plenário:
*Moção de Congratulações (nº 070/2013) –
Autoria do Ver. João Gonçalves Linhares Júnior
- Ao Senhor João Paulino Neto, pelos relevantes serviços prestados à nossa população e ao
Município no desenvolvimento da área esportiva;
*Moção de Pesar (nº 071/2013) – Autoria
Legislativo Municipal - Pelo falecimento do Senhor Antônio Custódio de Assis.
*Moção de Pesar (nº 072/2013) – Autoria Vereador Jânio Garcia Mendes - Pelo falecimento
do Senhor Lucindo Cipriano.
Os vereadores apresentaram ainda oito novas Proposições Indicativas solicitando obras e
serviços para atendimento à população da cidade e meio rural.

Indicações apresentadas na sessão
legislativa de 03/10/2013:
Hélio Ferreira
*Nº 417/2013 - Reivindica obras de patrolamento e colocação de saibro na estrada da

AD – Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas,
nos termos do Artigo 37, inciso IX, da Constituição da
República e contém outras
providências’.
*Nº 073/2013 – “Altera a
redação do caput do art. 2º
da Lei Municipal nº 3.277,
de 03 de abril de 2013 e dá
outras providências” (Prorrogação de contratos).
Requerimento: Também
foi aprovado Requerimento
nº 055/2013, assinado por
todos os vereadores, requer
encaminhamento de ofício

ao Executivo Municipal,
solicitando informações sobre o total da arrecadação
e despesa do Município, no
período de 01 de janeiro de
2013 a 31 de agosto de 2013,
discriminando toda a arrecadação, a soma dos ingressos
orçamentários,
impostos,
taxas, contribuições, transferências/repasses, convênios
e outras fontes de recursos,
bem como todos os gastos
públicos discriminados por
setor e programas, incluindo
as autarquias municipais.
(Ass. de Comunicação)

comunidade de Taquara Preta até o Distrito de
Ponte do Silva;
*Nº 418/2013 - Solicita o asfaltamento na
Rua Antônio Salazar, no B. Ponte da Aldeia;
*Nº 419/2013 - Indica a troca de luminárias
na Rua Bela Vista, no B. Ponte da Aldeia.
Ver. Anízio Gonçalves de Souza
*Nº 420/2013 - Solicita a realização de operação tapa-buraco na Rua Judite Alves Oliveira,
no B. Ponte da Aldeia.
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 421/2013 - Reivindica a colocação de
quebra-mola na Rua Levindo Rocha, próximo
aos nº 54, nº 42 e nº 65, Centro.
Fernando Gonçalves Lacerda
*Nº 422/2013 - Reivindica a colocação de
iluminação pública na Rua Moisés Ribeiro Alves, no B. Catuaí;
*Nº 423/2013 - Solicita extensão de rede
com iluminação pública na Viela Independência, entre as Ruas Santa Inês e Viela Bom Sucesso, no B. Santa Terezinha;
*Nº 424/2013 - Indica a colocação de quebra-mola na Rua Capitão Rafael, antes da 1ª
residência, sentido trevo ao centro.
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POLÍCIA
POLÍCIA
Rapaz morre e namorada fica ferida após serem baleados
Um rapaz morreu e uma
adolescente de 15 anos ficou
ferida após serem atingidos
por disparos de arma de
fogo no bairro Santa Rita,
em Governador Valadares,
na tarde de sexta-feira,04. O
crime ocorreu por volta das
16h, na rua Jair Rodrigues
Coelho. Antoniel de Assis
Silva morreu no local. A
adolescente, que era sua namorada, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal e iria passar por uma

cirurgia ainda na tarde de
sexta-feira. Até o fechamento desta edição ninguém tinha sido preso.
De acordo com o tenente da Polícia Militar (PM)
Rúbio Ricardo, eles foram
acionados para comparecer
atender a uma tentativa de
homicídio no Santa Rita.
Ao chegarem, se depararam
com a adolescente. “Ela estava chegando com o atual namorado em sua casa,
porque ela mora nessa rua,

só que o autor, que é seu ex-namorado, estava de tocaia
aguardando essa menina.
Como ela chegou com o
atual namorado, ele [o ex]
efetuou os disparos”, contou.
Ainda segundo o policial,
em um primeiro momento
as informações que a PM
recebeu era de que os disparos tinham atingido apenas
a adolescente e em seguida
ela foi socorrida por uma
equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Caminhão atropela e mata mulher em
cruzamento de Governador Valadares

Acidente aconteceu no
Bairro Nova Vila Bretas.
Samu foi ao local, mas vítima já estava sem vida.
Uma mulher de 39 anos
morreu atropelada em Governador Valadares , no
Leste de Minas Gerais , na
manhã de quinta-feira (3).
Segundo informações de
testemunhas, a vítima foi
atingida enquanto descia
de bicicleta pela Rua Sinval
Coelho e se preparava para
passar pelo cruzamento com
a Rua Coronel Roberto Soares, no Bairro Nova Vila
Bretas.
Testemunhas
contaram
que o motorista do caminhão carregado com combustível também descia pela
Rua Sinval Coelho quando
fez uma conversão à direita,

para entrar na Rua Coronel
Roberto Soares. Neste instante o veículo atropelou e
matou a mulher.
Com o impacto, a vítima
foi jogada para baixo do
veículo. Quando o Serviço
de Atendimento Móvel de

Urgência (Samu) chegou ao
local, a mulher estava sem
vida. A bicicleta ficou completamente destruída. Um
cadeirinha de criança estava
junto a bicicleta, mas no momento do acidente a mulher
conduzia a bicicleta sozinha.

Babá e pedreiro são presos suspeitos
de estuprar menina de 7 anos
São Francisco do Glória/
MG. Uma babá de 51 anos e
um pedreiro de 28, filho da
mulher, foram presos suspeitos de abusar sexualmente de uma menina de 7 anos.
A polícia informou que a
dupla confessou o crime. O
caso ocorreu em São Francisco do Glória, na Zona da
Mata Mineira.
Aos policiais, a babá relatou que tinha o costume
de passar as mãos nas partes íntimas da criança. Já o
homem teria contado que
mantinha relação sexual
com a vítima. Os dois estão
detidos na Cadeia Pública
de Carangola.
O crime começou a ser
investigado há 15 dias, após
uma denúncia anônima. Na
casa da babá, foram apreendidos diversos artigos erótico.
A suspeita disse aos policiais que morava em Muriaé
e era vizinha da mãe da vítima. Nessa época, ela trabalhava cuidando da menina.

(Samu). “Saímos em rastreamento com as informações
que recebemos no local. No
meio desse rastreamento,
recebemos uma segunda
informação e averiguamos
que havia uma segunda vítima, que era o namorado da
adolescente, o qual já estava
morto”, explicou o tenente,
acrescentando que o crime
seria passional, uma vez que
a adolescente baleada informou que foi seu ex-namorado o autor dos disparos.

ANTONIEL, APÓS ser atingido, teria corrido e entrado em
matagal, onde não restiu aos ferimentos e acabou morrendo

PM de Rio Casca apreende drogas e
armas de fogo durante operação

Rio Casca/MG. Após
levantamentos
realizados
pelos militares do Serviço
de Inteligência, na parte da
tarde do dia 01 de outubro
de 2.013, policiais militares
realizaram uma operação de
combate ao tráfico de drogas no Bairro Cruzeiro em
Rio Casca/MG, munidos dos
competentes mandados de
busca e apreensão.
Ao chegarem em uma das
residências onde seria realizado a busca, um adolescente de 16 anos de idade morador da casa, se encontrava no
portão de entrada em companhia de José Miguel Gonçalves, de 18 anos, residente
na Rua Benjamim Vieira
Coelho, o qual ao perceber
a chegada dos militares, dispensou uma porção de maconha e tentou empreender
fuga, sendo rapidamente
contido e preso.
Ao ser iniciado as buscas
no interior da residência,
os policiais militares encontraram no chão de um dos
quartos um prato tendo em

seu interior 04 (quatro) tabletes de maconha que estavam sendo preparados para a
venda e no local já havia 20
(vinte) unidades (buchas) de
maconha prontas para serem
comercializadas.
No decorrer das buscas foi
localizado também no quarto
do adolescente em cima do
guarda roupa em uma sacola
plástica 43 (quarenta e três)
pedras de crack.
Os policiais militares localizaram ainda no interior da
residência 04 cartuchos calibre 38, o que gerou suspeita
de que no local haveria uma
arma de fogo. Sendo assim
intensificaram as buscas, no
quintal da residência onde
foi localizado um monte de
terra que dava sinais de ter
sido remexido recentemente,
tendo os militares começado
a cavar no local, vindo a encontrar enterrado a cerca de
um metro do chão um estojo
escolar e em seu interior um
revólver calibre 38, de fabricação argentina.
O adolescente assumiu ser

o proprietário de todo material ilícito encontrado em sua
residência, chegando a afirmar que iria usar a arma para
matar um desafeto seu.
Joel Miguel Gonçalves foi
preso e conduzido à Delegacia de Polícia juntamente com adolescente que foi
apreendido por ato infracional, vindo a serem apresentados pela Polícia Militar à
autoridade de Polícia Judiciária.
O Comandante da 118ª
Companhia PM enfatizou
que novas operações de
combate ao tráfico de drogas
serão realizadas em outros
bairros da cidade, visando
também a apreensão de armas de fogo, destacando ainda a importância da comunidade em contribuir com as
ações de segurança pública
através do repasse de denúncias anônimas, que poderão
ser feitas através dos telefones 3871-1594 e 190, com o
sigilo garantido da pessoas
que passar as informações.
Policia e Cia

CONSELHO COMUNITÁRIO DA PAZ LAJINHENSE – CCPL
CONSEP - Conselho de Segurança Pública
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA
O Presidente interino do Conselho Comunitário da Paz Lajinhense (CCPL/CONSEP), Sr. Paulo Hubner de Freitas, no uso
de suas atribuições legais, deixa público,
que convoca seus membros efetivos aptos
para Assembleia Ordinária a realizar-se no
dia 24 de outubro de 2013 às 19h30min na
Sala de Reuniões do 4º Pelotãod a Polícia
Militar / Lajinha, situado na Rua Madalena
Sathler, Centro Lajinha/MG, com a seguinte pauta:

Há cinco meses, a babá se
mudou para São Francisco
do Glória e sugeriu levar a
criança, já que a mãe não
tinha condições de criar a filha. Os investigadores acreditam que os abusos começaram nessa época.
A mulher foi presa na
última quarta-feira (2). Já o
pedreiro foi detido na manhã de sexta-feira (4), em

Macaé (RJ). Conforme a polícia, ele trabalhava em uma
obra do município e estava
em um ônibus, rumo à Carangola, quando foi detido.
Ele não resitiu a prisão.
O delegado Fábio Correia
do Nascimento, responsável
pelas investigações, tem 15
dias para concluir o inquérito.
Jornal do Leste

Art. 1º – Inscrição de membros ao
CCPL/CONSEP, devendo os interessados
em tornarem-se membros apresentarem
no dia da reunião munidos de documentos
de identidade.
Art. 2º – Eleição da Diretoria para o biênio 2014/2016. A eleição dar-se-á por votação a ser realizada no Plenário da Câmara
Municipal de Lajinha, no dia 24 de outubro
de 2013, às 19h30min.
Art. 3º - Poderão votar e ser votados os
membros efetivos aptos a voto;
Art. 4ª - A votação se destina a eleger

chapa completa mínima conforme Estatuto
do Conselho Comunitário da Paz Lajinhense a saber: Presidente; Vice-Presidente,
1º Secretário, 2º Secretário, Tesoureiro e
Diretoria Social e Assuntos Comunitários;
Art. 5º- Serão aceitas somente inscrições de chapas completas, conforme Estatuto do CCPL/CONSEP.
Art. 6º - As inscrições das chapas poderão ser apresentadas, a partir da publicação deste edital, impreterivelmente, até às
18:00h do dia 23 de outubro de 2013, mediante preenchimento de requerimento ao
presidente em exercício, contendo nome e
qualificação completa dos membros indicados.
Art. 7º – Tratar de assuntos relativos
à segurança pública dentro da ação do
CONSEP.
Art. 8º – Outros assuntos não contidos
neste edital serão deliberados pela assembleia.
Lajinha/MG, em 08 de outubro de 2013.
(a) Paulo Hubner de Freitas, presidente.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
O Valor final da vida
depende mais da
consciência e do poder de contemplação,
que da mera sobrevivência.
Aristóteles
Não tem coisa que
mais me irrita do
que lição de moral
de quem não tem
moral.
Tainah Ferreira
Do que adianta escrever frases bonitas
e tentar dar lição de
moral, se você nem
sequer segue suas
próprias conclusões.
Patrezy Breno
As pessoas ignorantes nao sao as
que sabem amar ,
mas sim as que nao
sabem dar valor a
pessoa Amada''
Leno Queiroz
Valorize cada momento, valorize cada
sentimento oculto,
nunca traia a confiança da pessoa
amada...
Seja mais você,
ame-se, valorizese, e se for preciso
desista,mas nunca
deixe de sonhar...
Milagresss
Investir tempo na
vida de uma pessoa
é algo poderoso...
fortalece o sentimento de ser amado e
valorizado por outro
ser humano
Eliana Sicsú

Pr. João Soares
da Fonseca

Bactérias intestinais e obesidade

A obesidade é uma doença associada
a uma alta ingestão energética e uma
das principais abordagens de seu tratamento é a restrição calórica. Muitos
estudos estão em andamento sobre os
mecanismos que levam algumas pessoas a desenvolver obesidade e outras
não. Aspectos de estilo de vida, sócio-culturais e econômicos certamente
têm uma contribuição importante.
Alterações em mecanismos neuroendócrinos que atuam no circuito de
recompensa no cérebro, o que leva a
caracterizar a obesidade como um tipo
de adição, também têm sido propostas
como fator associado à obesidade.
Recentemente tem surgido uma
nova perspectiva de compreensão dos
mecanismos que levam à obesidade.
Essa nova abordagem está vinculada às recentes descobertas indicando
uma grande quantidade e diversidade
na composição dos microrganismos
que habitam o organismo humano. Os
resultados de um projeto internacional
(Human Microbiome Project Consortium) que visa caracterizar o “segundo
genoma humano” – chamado de microbioma humano – demonstram que
este microbioma consiste em mais de
10.000 espécies de micróbios, abrangendo 8 milhões de genes microbianos. Estima-se que em uma pessoa
pesando 90 kg, de 3 a 6 kg sejam micróbios, a maior parte deles coexistin-

do saudavelmente com os humanos e
resultando em benefícios mútuos.
Pois parte dessas bactérias habitam
o sistema digestivo e parecem influenciar o desenvolvimento de sobrepeso
e obesidade. Pessoas que têm maior
facilidade de engordar apresentam em
seu trato intestinal um maior nível de
certas espécies de bactérias quando
comparados com indivíduos magros.
O intestino, sendo o órgão onde o alimento é processado e absorvido, desempenha um papel crucial no ganho
e na perda de peso.
Além disso, os dados também sugerem que o tipo de alimento influencia
decisivamente o padrão do microbioma intestinal. Dessa forma, a dieta
ocidental vigente, com alto conteúdo de gordura saturada, carboidratos simples e alimentos refinados,
colaboraria para o desenvolvimento de um microbioma intestinal que
predispõe à obesidade, enquanto os
alimentos integrais e ricos em fibras
favoreceriam o microbioma contrário
à obesidade.
Mesmo que não se saibam os mecanismos exatos pelos quais estas bactérias regulam a absorção energética,
estes resultados indicam uma complexa interação entre o ser humano e a
natureza, incluindo, além dos conhecidos ecossistemas externos, um novo
e inexplorado ecossistema interno.

Bolinho de chuva

Ingredientes
1 ovo
2 colheres de sopa de óleo
1/2 xícara de chá de açúcar
2 xícaras de chá de farinha de trigo
1/2 xícara de chá de leite
1 pitada de sal
3 bananas em rodelinhas
1 colher de sobremesa de fermento em pó
Açúcar e canela misturados para polvilhar
Óleo para fritar

MODO DE PREPARO
Misturar os ingredientes na sequência em uma tigela
Fritar às colheradas em óleo não muito quente
Descansar sobre papel toalha
Polvilhar açúcar e canela e servir com um cafezinho

jsfonseca@pibrj.org.br

O Roubo das Melancias

Conheço algumas pessoas que acham que uma mentirinha
aqui, outra ali, de vez em quando não faz mal a ninguém. Ah,
não? Então ouça esta história, que li há alguns anos:
Um agricultor norte-americano plantava melancias. Eram as
mais bonitas da região. No final da plantação havia uma estrada. Muita gente que passava por ali, vendo aquelas melancias,
não resistia à tentação e, saltando a cerca, roubava algumas
delas. O agricultor começou a perceber que isso estava acontecendo com muita frequência. Cada manhã ele ia lá e, com tristeza, constatava que estavam mesmo roubando sua produção
durante a noite. Então teve uma ideia. Fez e pendurou entre as
melancias da beira da estrada uma plaquinha com a seguinte
frase: "Uma dessas melancias está envenenada".
Na manhã seguinte, ele foi ao local e descobriu que sua estratégia dera certo. Não faltava nenhuma melancia. Na outra
manhã, a mesma coisa. Ele já começava a comemorar a genialidade de sua ideia.
Foi quando veio a terceira manhã. Ele arregalou os olhos
apavorado. Alguém riscara a primeira palavra, uma, e em seu
lugar escrevera duas, e também deu um retoque no verbo, que
agora passava para o plural: "Duas dessas melancias estão envenenadas".
Duas, mas quais? Ele não sabia quais. Talvez fosse mentira
(como ele fez!). Mas, e se fosse verdade? Para não correr o
risco de ser envenenado, ele então teve que tomar uma decisão
frustrante: jogar fora todas as melancias.
Pobre agricultor! Quis proteger o seu patrimônio usando
uma mentira, e por causa da mentira acabou perdendo-o por
inteiro.
Se a verdade é de Deus (e é, Jo 17.17), distanciar-se dela
equivale a distanciar-se de Deus. É por isso que Paulo diz aos
crentes: "...deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o
seu próximo..." (Ef 4.25). O apóstolo João falou da "verdade
que está em nós, e para sempre estará conosco" (2 Jo 1.2).
Eliminemos a mentira de nossas vidas e de nossas palavras!

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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ENTRETENIMENTO
Um casal tinha dois filhos muito bagunceiros. Eles sabiam que se alguma
coisa acontecesse onde moravam, era
culpa deles. Um dia, a mãe dos garotos
ouviu falar de um pastor que sabia como
acalmá-los. Ela foi até ele e pediu:
— Por favor pastor você pode dar um
jeito nesses meus filhos?
E o pastor responde:
— Posso sim, mas quero vê-los em horários diferentes na minha igreja.
De manhã, o mais novo vai para a igreja. Chegando lá, senta num banco e aparece o pastor, que pergunta:
— Onde está DEUS?
O menino começa a suar. Olha para o
lado, para o outro, e o pastor repete a pergunta, só que num tom mais severo:
— Onde ESTÁ DEUS?
O garoto começa a suar frio e o pastor
fala numa voz mais severa ainda:
— Onde ESTÁ DEUS?
O menino apavorado corre para casa,
passa direto pela mãe e se tranca no quarto. O irmão mais velho super preocupado e
suando frio, sabendo que o próximo a falar
com o pastor seria ele pergunta pela porta:
— O que aconteceu lá na igreja?
E o mais novo:
— Agora estamos perdidos mesmo!!!
Deus sumiu e acham que foi a gente!

Aula de catecismo
Joãozinho voltou da aula de catecismo e
pergunta ao pai:
- Pai, por que quando Jesus ressuscitou apareceu primeiro para as mulheres e
não para os homens.
- Sei não, meu filho! Vai ver é porque
ele queria que a notícia se espalhasse
mais depressa!

TRÊS BAIANOS
Numa segunda feira, às três horas
da tarde. Dois baianos encostados numa
árvore à beira da estrada debaixo de uma
sombra saboreando uma água de coco.
Passa um carro forte a uma grande velocidade sobre uma quebra molas e deixa um
pacote de dinheiro cair no chão espalhando
o dinheiro no asfalto sem perceber o carro
forte continuou seu caminho. Os dois baianos
vendo aquilo, passando 30 minutos, um deles
diz para o outro: Oh meu rei, se o vento virar
para o nosso lado meu rei, a gente fica rico…

CURIOSIDADES
PSICANÁLISE – No início do século XX, o
médico vienense Sigmund Freud lançou as ideias
fundamentais da psicanálise, um suporte ao processo terapêutico fundamentado na interpretação
do discurso. Freud foi um cientista brilhante
que lançou ideias absolutamente novas sobre a
estrutura da mente humana. Termos cunhados
por Freud para explicar os fenômenos da mente
como “neurose”, “inconsciente”, “trauma de infância”, entre outros, permeiam o vocabulário do
homem comum, revelando a profunda influência
de suas ideias na história do século XX.
FOGÃO A GÁS – No decorrer do século XX,
os fogões domésticos que utilizavam lenha ou
carvão e que tornavam o ambiente excessivamente quente, em épocas de calor, foram substituídos por fogões elétricos e a gás (GLP – Gás
Liquefeito de Petróleo).
FAX – O fax ou telefax é um aparelho que
transmite e reproduz documentos através do sistema telefônico. As máquinas de fax se tornaram
extremamente populares a partir de 1980, quando estabeleceu-se uma padronização do sistema
de transmissão. O documento transmitido é reproduzido em papel termossensível ou através de
um processo xerográfico.

RESPOSTAS

ONDE ESTÁ DEUS?

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: A palavra
que pode ser útil neste período:
equilíbrio. Justamente o que você
precisa para manter as relações
sociais e familiares sob o controle. É
bom, também, estar preparada para questões inesperadas que
a forçarão reagir de forma diferente.
Saúde: para quem estiver na fase da meia idade, é bom fazer
um check up, com observância na parte coronariana. Algumas
questões sentimentais, melancolias e certas confusões podem
afetar as vias circulatórias. Procure relaxar e até viajar.
TOURO – de 21/4 a 20/5: O momento, com o Sol em Libra,
é para tentar equilibrar suas rotinas, tanto em casa quanto no
trabalho. Não deixe para depois o que pode ser feito neste período, pois o importante é saber mudar para melhor, pensando
sempre em qualidade.
Saúde: preste atenção na alimentação para evitar problemas
de digestão e até dores de cabeça. Pense em fazer atividades
físicas moderadas inicialmente. Para quem já faz exercícios
com regularidade, observe o que pede seu corpo e o que seu
cérebro quer.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: É importante saber o valor de seus
contatos, sobretudo agora em que sua assimilação de ideias e
informações está, digamos, mais fácil. Pois bem, sua força para
executar tarefas e determinação, pode fazer a diferença para
resolver o que precisa.
Saúde: é possível, com o trânsito entre Urano e o Sol, que surja
alguma questão de saúde de forma inesperada, ou até retorne
algo que não foi devidamente curado anteriormente. Por isso,
minhas caras geminianas, é bom ficar de olho.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: É bom colocar algo em mente:
não conte tanto com a sorte e procure ser mais disciplinada para
conseguir chegar onde deseja. Ora, saiba que neste período
haverá certa introspecção e pensamentos fortes para buscar
novos significados para sua base.
Saúde: neste início de mês é possível certa baixa de energia,
sobretudo se estiver realizando exercícios físicos regulares. É
bom cuidar da circulação sanguínea e da retenção de líquidos no
corpo. Observe bem o que vai comer para não ter de remediar.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Será inevitável um olhar mais curioso
diante de novos caminhos e possibilidades que estão a sua
disposição. Sempre é bom aproveitar para rever seus posicionamentos diante das novidades, sobretudo se houver interesses
financeiros.
Saúde: é possível que haja alteração de seu humor a partir de
suas descobertas. Com isso, é bom controlar sua ansiedade, porém cuidado para não ingerir alimentos em demasia, descontrolar
suas taxas de colesterol e atingir as vias estomacais.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Chegou o momento para você
acreditar mais em sua capacidade de executar tarefas e adquirir
maior autoconfiança para as responsabilidades que assumiu. Se
está difícil controlar os gastos, pense em alternativas e procure
avaliar as ideias para resolvê-los.
Saúde: se por acaso acontecerem alguns momentos de
maior melancolia, não confunda com depressão. Cuidado com
a ingestão excessiva de remédios. Promova em sua mente bons
pensamentos e, se for possível, mexa-se mais com alguma
atividade física.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: Com alguma dificuldade em lidar
com seus sentimentos neste período, pode haver conflitos de
interesses entre pessoas de seu convívio. É possível que você
esteja mais propensa a acreditar mais em seus botões e em
sua individualidade.
Saúde: para aquelas que estão um pouquinho acima do peso,
o período requer maior cuidados com o consumo de alimentos,
para não se deixar levar pelo famoso pecado da gula. Neste
início há certa vitalidade para fazer exercícios físicos, se quiser.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Agora chegou o momento
de colocar em prática suas ideias, principalmente aquelas que
poderão aumentar sua autoestima para separar o joio do trigo. O
momento é de inspiração e, também, de introspecção. Um novo
olhar sobre a vida e sobre si.
Saúde: procure atividades mais saudáveis e promova para
ontem novos hábitos alimentares. Sempre é bom manter o bom
funcionamento da máquina-corpo, sobretudo se os pensamentos
forem sempre positivos e otimistas.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12: Sua rede social pode trazer
boas notícias no campo dos negócios e no campo familiar. É
bom saber que seu otimismo supera as expectativas, mas neste
período há uma força maior em querer acertar. Lembre-se: com
os pés no chão da realidade.
Saúde: é difícil, mas não impossível, controlar, sem stress, os
pensamentos no quesito sentimentos. Procure respeitar seus
limites físicos e saber que às vezes o corpo não quer, apesar de
a mente estar enviando as ordens para se exceder. Pense nisso.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: Suas ideias a respeito de
se ampliar horizontes estão fortes. Você deseja mesmo é se
proteger e ser reconhecido por seus feitos. Algumas questões
do passado podem permear sua mente, mas nada como a razão
e o bom senso para lidar com isso.
Saúde: com algumas questões para resolver, mesmo as
pequenas, seu humor pode oscilar devido à carga dramática
trazida por Saturno. Com a ansiedade reinante, evite o consumo
excessivo de qualquer alimentação ou bebidas.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Preste bem atenção em seu
poder criativo para se alcançar as metas tão desejadas de sua
forte ambição. Mesmo que alguns planos de pequeno porte
sejam frustrados, não esmoreça, pois haverá compensações
surpreendentes. A experiência conta muito agora.
Saúde: saiba que é possível algumas oscilações de energia
para exercer suas atividades. Sabe-se que durante este ano, a
situação física pode não ter correspondido tanto, porém com os
trânsitos astrológicos atuais, é bom se resguardar um pouco mais.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Neste período, continuam os questionamentos sobre diversos campos de sua vida, incluindo a
profissão, a família e o relacionamento amoroso. Não adianta
se esquivar da responsabilidade, que agora você precisará de
sua experiência para decidir e reavaliar.
Saúde: com certa ansiedade teimando em permanecer em
suas atividades em razão das demandas tempo e ação, é bom
procurar controlar-se um pouco mais diante das tentações da
gula e das bebidas.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini

8 de outubro / 2013

Bárbara Evans "demite" a mãe e desiste
de dividir o prêmio de "A Fazenda"
Bárbara Evans está há menos
de uma semana livre do confinamento de 'A Fazenda' e, apesar de
parecer ser um curto período, foi o
suficiente para que ela se desentendesse com a própria mãe, Monique
Evans.
Isso porque, sua primeira decisão após ganhar o reality show, foi
demitir a 'titia'.
"Acabei de saber que não sou
mais a empresária da Bárbara! E fui a última a saber! Tô em choque",
publicou em sua página no Twitter.
A mensagem foi apagada logo em seguida e a apresentadora deu a
entender que foi a herdeira quem acessou sua conta.
"Acho que vou ser obrigada a trocar a minha senha do Twitter. Que
absurdo uma pessoa não saber os seus limites de intimidade. Aqui é
meu espaço", reclamou.
"Tá brincando de 'Fazenda' ainda? Já acabou! Existem outros problemas no mundo! Acorda, vai ler um jornal, ler um livro", disparou
no microblog.
E não ficou por aí. Agora, a modelo afirma que não vai mais dividir
o prêmio com a mãe, como prometido em rede nacional, assim que
soube do resultado do programa da Record. A revelação foi feita durante a gravação do programa "O Melhor do Brasil", de Rodrigo Faro.
Sem o auxílio financeiro, Monique confessou que vai precisar vender um de seus imóveis, pois está "dura".
"Não sei o quanto eu vou ganhar, nem se eu vou ganhar. Só sei que
estou indo para Búzios vender a casa de lá", avisou ao jornal "O Dia".
Reconciliação: Apesar das reclamações na internet, Bárbara e Monique Evans garantem que não estão brigadas.
"Está tudo bem e vai ficar melhor", disse a titia no Twitter.
A modelo também utilizou a página da mãe no microblog para avisar que a situação estava controlada e que elas encerrariam o assunto.
"Gente, é a Bárbara. Estamos resolvendo tudo! Vamos pedir forças
para Deus! Vai dar tudo certo. Amo vocês todos."
Na própria conta na rede social, a milionária completou: "Vou esquecer do mundo agora e cuidar da saúde da minha mãe, que não está
nada bem! Mas Deus é bom e vai dar tudo certo!", avisou.
Logo depois, Monique postou uma foto, em seu Instagram.
"No hospital com o pessoal mara! Amanhã vou pra uma clínica
psiquiátrica para me tratar. Até que enfim!", escreveu.

Jorge Dória está internado em estado
grave no Rio de Janeiro
Jorge Dória está internado no CTI - Centro de
Terapia Intensiva - do hospital Barra D'Or, no
Rio de Janeiro, em estado grave de saúde.
O ator deu entrada na unidade médica do dia
27 de setembro e trata uma infecção respiratória,
segundo boletim médico divulgado.
Sem previsão de alta, o artista segue respirando com ajuda de aparelhos e faz uso de medicamentos para controlar a pressão arterial.
Longe do trabalho desde 2004, após sofrer um
acidente vascular encefálico, Dória é conhecido por grandes papéis na TV brasileira, incluindo o personagem Lineu, na primeira
versão de 'A Grande Família'.

André Marques terá ajuda de Fausto
Silva para voltar à TV
André Marques se despediu do 'Video Show',
na última sexta-feira (4), e agora começa uma luta
contra a balança. Emagrecer seria uma das exigências da Globo para que ele volte a comandar um
novo projeto na emissora - ele, no entanto, negou
e disse que tomou a decisão de cuidar da saúde
por conta própria. Para auxiliar nessa fase de renovação, o apresentador vai contar com a ajuda do
amigo Fausto Silva, que também afinou a silhueta,
segundo o jornal 'Folha de S.Paulo'.

Prestes a encerrar o trabalho em
'A Liga', Rafinha Bastos demonstra
interesse em ficar na Band
Sucesso na sua volta em 'A Liga', na Band, Rafinha Bastos está
quase terminando seu trabalho jornalístico no programa.
O humorista, no entanto, não pretende deixar a emissora tão cedo,
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apesar de estar engajado em um novo projeto para a internet.
Cheio de ideias, o artista quer participar de novos desafios no canal - qualquer coisa que não envolva sua volta ao 'CQC' -, de acordo
com a coluna do jornalista Flávio Ricco.

Mariana Leão vai substituir
Chris Flores no 'Hoje em Dia'
Chris Flores esta de férias, mas não vai deixar
seu posto no 'Hoje em Dia' vago.
A apresentadora será substituída por Mariana
Leão, jornalista responsável pela edição carioca
do mesmo programa da Record, segundo o jornal
'O Dia'.
Quem também deve ganhar uma folga em breve
é Britto Jr., que vai descansar após uma maratona
com o 'Programa da Tarde' e 'A Fazenda 6'.

'Você não tem jeito de ser ativa', diz Silvio
Santos sobre vida sexual de Thammy
Silvio Santos voltou a soltar pérolas sobre sua
nova contratada, Thammy Miranda, durante gravações do quadro 'Jogo dos Pontinhos'.
Descontraído, o dono do SBT quis saber um
pouco mais sobre a vida sexual da apresentadora.
'Mas Thammy, você não tem jeito de ser ativa',
afirmou.
'Você tem jeito de ser desativada', disparou o
patrão, que foi chamado para uma conversa mais
íntima com a artista.
Mesmo com o convite indiscreto, Silvio não
perdeu a piada. 'Vou te avisar uma coisa, não fique olhando para
mim e pensando no meu passado, porque faço sexo quase todo
dia', alertou.
E completou: 'Quase na segunda, quase na terça, quase na quarta…'
O papo, no entanto, não satisfez o apresentador, que insistiu na
filha de Gretchen. 'Mas então quer dizer que você é Thammy ativa
e não Thammy passiva?', disparou.
'Pelo amor de Deus. Passiva não, senão acaba com a minha reputação', respondeu a atriz.

Silvio Santos está sem voz
O apresentador e empresário Silvio Santos está afônico e ficou a
semana inteira sem gravar.
A confirmação dos estúdios reservados para sábado (5) e domingo (6) também passa a depender de sua recuperação.
Esse mesmo problema já aconteceu em junho de 2010, quando
Patricia Salvador foi convocada às pressas para substituir Silvio na
apresentação do programa 'Roda Roda'.

Luciana Gimenez pede salário alto demais
e Record aposta em Galisteu
As negociações entre Luciana Gimenez e Rede Record esfriaram. A emissora estava interessada em que Luciana apresentasse
o novo 'Domingo da Gente' a partir de 2014. Mas como pediu um
salário muito alto, a mulher de Marcelo Carvalho, sócio e vice-presidente da Rede TV!, foi substituída por Adriane Galisteu na
preferência da Record.
Foi gravado sábado (4), o piloto (programa teste) do 'Domingo
da Gente', no teatro da Record.
O primeiro programa será gravado entre quarta, quinta e sexta
da semana que vem. Caso seja aprovada, a atração estreia já no
próximo dia 13 em substituição ao 'Tudo a Ver', sendo veiculado
das 12h às 15h.
Com a direção de Vildomar Batista, o programa será apresentado por um artista diferente a cada domingo. Ivete Sangalo foi
convidada, mas já negou o pedido. Alexandre Pires, Wanessa Camargo e os sertanejos Mariano e Munhoz devem entrar no rodízio.
Um apresentador fixo assume o comando a partir do ano que
vem. Os quadros do 'Domingo da Gente', que já estão em gravação, se assemelham aos do 'Tudo É Possível', apresentado por Ana
Hickmann até o final de 2012. Quadros com participantes de 'A
Fazenda 6', como Gominho, foram gravados nesta semana.

Walcyr Carrasco deve inserir trama
evangélica em 'Amor à Vida'
Ao que parece, Walcyr Carrasco não parou de pensar em como
inserir um núcleo de evangélicos na novela das 21h da Globo, 'Amor
à Vida'. Isso porque, em breve, o autor deve fazer com que um tem-
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plo religioso seja inaugurado no folhetim, com pastores que pregam
no bar de Denizard (Fúlvio Stefanini), segundo o jornal 'Folha de
S.Paulo'.
Vale lembrar que o escritor já havia pensado em transformar Valdirene (Tatá Werneck) em uma religiosa.
De acordo com a sinopse original, a piradinha iria se converter junto com Carlito (Anderson di Rizzi) e eles se transformariam em um
fenômeno da música gospel.
O sucesso da personagem, no entanto, fez com que os planos mudassem e ela deve continuar aprontando muito na novela.

Artistas só poderão aparecer na
Globo na época do verão
Diversos artistas musicais terão seu espaço na TV restrito a partir
do fim deste ano.
Isso porque Anitta, Luan Santana, Naldo Benny, Thiaguinho,
Paula Fernandes e a dupla Jorge & Mateus foram convidados a fazer
parte do time de apresentadores de um programa de verão da Globo,
o 'Sai do Chão'.
Um dos termos do contrato ressalta que tais cantores só poderão
aparecer em atrações da emissora entre o final de novembro e o início de março de 2013, de acordo com o 'Notícias na TV'.
E ainda tem mais! Nesse período, eles não poderão se promover
em programas dos canais concorrentes, como Record, Band e SBT.
As produções destas três emissoras, inclusive, terão que assinar
um termo de compromisso alegando que irão exibir as eventuais
participações antes do final de novembro.
Até poucos dias atrás, o 'Sai do Chão' levava o nome de 'Sacode'.
A ideia é exibir a atração aos domingos, no horário do 'Esquenta!'.

Carlos Alberto de
Nóbrega termina
namoro de dois anos
com ex-Miss Brasil
Após dois anos, chegou ao fim o relacionamento de Carlos
Alberto de Nóbrega e Jacqueline Meirelles.
'Está tudo bem, terminamos numa boa. Vamos permanecer como
amigos”, declarou Carlos Alberto na sexta-feira (4) em comunicado divulgado à imprensa por meio de sua assessoria.
Apesar do rompimento, o humorista esclareceu que pediu que a
Miss Brasil 1987 continue trabalhando em seu programa de humor
do SBT, 'A Praça É Nossa'. Vale lembrar que Jacqueline foi a primeira namorada do apresentador após o fim do casamento de 13
anos com Andréa de Nóbrega.

Pastor Valdemiro Santiago pede R$ 21
milhões aos fiéis para pagar dívida
O pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder
de Deus, começou uma campanha para arrecadar R$ 21 milhões
para quitar seus débitos. A dívida é referente ao aluguel de horário
do canal 21, do Grupo Bandeirantes, segundo informou o jornal
“Folha de S. Paulo”. Além deste débito, Valdemiro ainda contou
que há templos com aluguéis atrasados e atrasos no pagamento de
outros horários em diversos rádios e canais de TV Brasil afora.

Filha de Gerson Brenner acusa o ator de
abandono: 'Fui excluída'
A filha mais velha de Gerson Brenner - que foi baleado em
um assalto em 1998 e vive em uma cadeira de rodas – acusou a
família de ter lhe abandonado. Em seu perfil no Facebook, Ana,
de 21 anos, compartilhou uma foto do ator de “Corpo Dourado”
e fez o desabafo.
“Se você não é capaz de ser feliz com sua família, dificilmente
será feliz com você mesmo. O que eu posso dizer é que eu realmente não sou feliz sem vocês. Mas fazer o que? A gente desistiu...
Fui excluída da vida de vocês. Mas continuo aqui. Me virando,
sendo forte... E mesmo que sozinha, estou correndo atrás das minhas coisas, assim como vocês me ensinaram. A ‘base’ era de vidro, mas pelo menos eu tinha uma. Agora ela quebrou e acho que
não dá mais pra consertar. Saudades dos tempos que se foram e
jamais voltarão”, lamentou.
Após o desabafo, Gerson se pronunciou: “O coração do seu pai
vai estar aberto sempre, excluída nunca, muito menos desistir de
você Te amo muito. Sabe onde moro... o dia que tiver saudades,
estou aqui. Beijos”. Na última semana, outra polêmica surgiu envolvendo o nome de Brenner. O artista foi proibido pela família de
dançar valsa na festa de 15 anos da filha caçula, Vitória. “Nem o
Gerson, nem o pai e a irmã foram e nem iriam à festa. Eles nunca
se deram bem”, afirmou uma fonte ao jornal “Extra”.
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