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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Paulo Abi-Ackel e Secretário Estadual
de Saúde visitam hospital de Lajinha

O

Hospital Belizário Miranda de Lajinha (MG) há muito sonha com
investimento para cumprir sua missão na cidade e nos municípios
vizinhos. Nos oito anos de governo passado o hospital quase fechou suas portas por não receber apoio do prefeito. Segundo o provedor
do Belizário foram anos de muitos sofrimentos, mas vieram as eleições e
no programa de Lucinho estava a promessa de reabilitar o hospital.
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Mais de R$ 800 mil são sequestrados
de contas da prefeitura de Manhuaçu

Câmara acata denúncia dos partidos
contra prefeita Darci Braga

N

a reunião ordinária da Câmara de
quinta-feira, 10 de
outubro, foi lida a denúncia apresentada por partidos políticos de Manhumirim contra a prefeita Darci
Braga por "prática de crime de responsabilidade".
A denúncia tomou como
base o relatório feito pela
Comissão Parlamentar de
Inquérito da Câmara, chamada CPI dos Contratos,
que investigou 5 contratos
feitos pela prefeitura no
início do mandato e apontou irregularidades.

E
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A presidente da Comissão Processante é a vereadora
Ana Paula Destro, o relator é Sebastião Tristão e membro
o vereador João da Casa Franco

Passeata pela paz em Manhuaçu

ducadores fizeram
passeata em Manhuaçu no dia 11
de setembro de 2013 visando promover a “PAZ”.
No mundo moderno e
principalmente no Brasil
a violência tem crescido
assustadoramente as formas incentivadoras de
consumismo para crianças e jovens, através dos
veículos de comunicação,
as mudanças nos valores
das famílias e tantos outros problemas têm causado maiores índices de
violência.
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Procurador geral do Município de Manhuaçu, Antônio de Carvalho, Prefeito Municipal Nailton
Heringer, Secretário municipal de Fazenda, Cristovam Luiz Rocha

U

ma ordem judicial para pagamento de precatórios poderá comprometer a situação financeira da prefeitura de Manhuaçu. Por determinação da Justiça, foi
autorizado o sequestro de R$ 850 mil para quitar a dívida herdada de governos
anteriores. Como o acordo firmado não foi cumprido à época, agora a Central de
Conciliação dos Precatórios do TJMG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a execução e sequestro do montante.
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EDITORIAL

A situação brasileira
Manifestações de insatisfação do povo por todos
os estados do país. Onde vamos parar? Será que os
militares das Forças Armadas e as demais forças
policiais estão satisfeitos com atual conjuntura
em que estamos vivendo? Para quem navega
pela internet com certeza verá que a situação não
é nada satisfatória. Basta conversar e pesquisar
para encontrar milhares de militares descontentes,
fora as centenas que já deixaram os quartéis pelos
baixos salários. “Eu nasci para servir meu país,
acredito que não seria feliz em outro serviço, já
estive em várias missões sociais salvando vidas e
é isso que gosto de fazer”, declarou tenente Marcos. A situação em que vivemos hoje é bastante
preocupante, a violência se espalha para todo
o Brasil, até nas pequenas cidades que reinavam a calmaria muita coisa Fale com a redação
mudou e vive-se também contato@jm1.com.br
(33)3331-8409
preocupações com assaltos
e furtos. Ano que vem será
um ano decisivo para os brasileiros, vamos ter
uma Copa do Mundo que tem sido criticada por
todos os brasileiros pelo alto custo chegando a
ultrapassar e muito os custos de outros países em
que a Copa foi realizada. Em 2014 também será
o ano de escolhermos quem vai governar o nosso
estado e, também, vamos escolher o presidente
ou presidenta que irá governar o Brasil. As manifestações violentas estão saindo do controle,
a impressão que temos é que falta alguma coisa
e não conseguimos decifrar a incerteza que tem
alimentado nosso povo. A maioria acha que o
Brasil dá muito para os políticos e quase nada
para o povo. A corrupção, a impunidade tem entristecido os brasileiros, e quando comparamos o
Brasil com outros países, aí é que quase entramos
em desespero pela disparidade. Alguns ganham
muito, outros muito pouco e outros nada, os impostos que pagamos são os mais caros do mundo
e o pior o governo não retribui com serviços
como deveria. A televisão, que é o maior meio
de comunicação do Brasil, tem evitado mostrar
tudo o que tem acontecido em nosso território; a
situação é preocupante. Você sabe ou imagina o
que faz pessoas em vários estados se revoltarem
como o que temos visto?
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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
Venho até este jornal que abriu a
oportunidade para que os leitores
possam também expressar sua
opinião, isso é muito importante, e
hoje quero mandar meu recado para
todos os leitores deste semanário.
É prática comum políticos e funcionários públicos se locupletarem
fazendo corrupções, piratarias no
serviço público. São os quadrilheiros, os bandidos, ladrões dos bens
públicos, porque não é só dinheiro
que eles roubam não, roubam tudo
o que encontrar pela frente.
Jaci José Ferreira
Bom dia, jornalista,
Sou de Manhumirim e quero

parabenizar este jornal pelo ótimo
serviço que vem prestando ao
povo de nossa cidade e de toda a
região, a imprensa tem que ser assim. Estive na Câmara Municipal
assistindo a leitura do relatório da
CPI dos contratos e depois fui ler
nos jornais sobre a matéria, sabe
como é, a imprensa tem mais
acesso aos documentos e elabora melhor os textos para que os
leitores possam entender melhor,
mas infelizmente só encontrei a
verdade no Jornal das Montanhas,
fico aqui a pensar comigo o que o
dinheiro não faz com estes outros
jornais que escondem dos leitores
a verdade para beneficiar os políticos corruptos. Ainda bem que
nossa região ganhou um jornal
sério e comprometido com seus
leitores.

Agora quem esta gente pensa
que engana? Parabenizo aqui
também com vossa permissão aos
nossos vereadores que têm honrado o papel fiscalizador que o povo
lhe confiou. Infelizmente apenas
dois estão a favor da corrupção,
mas sabemos que é só por um
curto período, logo logo virá as
eleições e o povo não vai esquecer deles e dará o troco direitinho
mandando de volta para a casa,
onde eles não deveriam ter saído.
Vereador que se presa tem que
representar o povo que o elegeu.
Quem ouviu, leu ou assistiu o resultado da CPI sabe que a coisa é
brava, se os vereadores recuarem,
com certeza o Ministério Público
vai pelo que está escrito.
Luiz Fanny Sobrinho
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Eram considerados...
Tiradentes e demais inconfidentes eram considerados baderneiros, criminosos e vandalos na época da feudalismo aurífero,
predador do país. Hoje, pela rebeldia sadia, e pela cidadania responsável que sonhavam/ representavam, são ícones nacionais no
primeiro altar. Violência não é o cidadão ir às ruas protestar, com
muita raiva e mágoa, contra os desmandos e corrupção este país.
Violência é usar a polícia para bater no povo, e fabricar leis para
enquadrar, intimidar, prender nossos rebeldes que estão a favor
do Brasil. Enquanto os engomadinhos políticos ficam em seus
gabinetes, bem abastecidos nas contas bancárias, andando para
lá e para cá de jatinhos, conspirando nas sombras com os olhos
nas próximas eleições, nossos cidadãos do Bem, trabalhadores e
pagadores de impostos draconianos, estão sendo ensanguentados
por desejarem APENAS transparência, honestidade e justiça nesta
roubada e saqueada nação.
Renzo Sansoni

Relação Brasil Estados Unidos
A presidenta Dilma Rousseff adiou a visita que faria aos Estados Unidos no dia 23, e agora como ficará a relação? Empresários
estão preocupados e temem um distanciamento e o comprometimento do relacionamento bilateral, o Senador Ferraço (PMDB-ES), alerta: agora que o Brasil e o Mercosul retomam a negociação de um acordo comercial com a União Europeia, o Brasil corre
o risco de relegar a segundo plano um diálogo com os Estados
Unidos na área comercial, como consequência de processo de esfriamento das relações bilaterais.
— O que isso significaria em termos da liderança que o Brasil
naturalmente exerce na América Latina, considerando que vários
de nossos vizinhos já mantêm ou estão em vias de constituir relações econômicas especiais com os Estados Unidos? — questionou
Ferraço.

General fala da atual situação do Brasil
Leia com atenção o que diz um general:
REVOLTA ARMADA, que cada vez mais
bate na porta dos militares. General Valmir
F.A.P. CONSIDERAMOS MUITO IMPORTANTE. Ontem, ao anoitecer uma figura
sobressaiu - se na entrada da nossa caverna.
Na verdade, era mais um vulto. O rosto não
se via, mas balbuciava palavras de amizade
e respeito. Quem seria a visitante? Quem se
atreveria a vir tão longe para contatar conosco?
“Eu sou a revolta armada”, disse a voz vinda das névoas, e vim para juntar - me aos vilipendiados e desmoralizados pelo nefasto grupo que os tiraniza.
Quedamos boquiabertos, surpresos, desenxabidos, pois nunca esperávamos que as nossas denúncias, as nossas indignações
chegassem a atrair uma personagem tão radical, tão mortal.
Naquele momento, desacostumados com as medidas drásticas,
preferimos agradecer a oferta e fomos meditar.
Lembramos da história de muitas nações, a do Brasil, e de suas
lutas, de quando os perseguidos, os espoliados, os desmoralizados
abandonaram o costume de expressar suas insatisfações no meio
dos amigos, por palavras, por breves textos que corriam nas coxias,
e que um dia, “in extremis”, pegaram em armas. Quando a revolta armada os visitara?
A revolta armada surge
quando não há mais esperança, de que pelas conversações,
pelo bom senso, pela democracia, os abusos, as corrupções, a
impunidade, e a certeza de que
toda a esbórnia que nos sufoca
nunca irá acabar.
E os ventos atuais sinalizam que a nosso infortúnio nunca irá
acabar, ou melhor, até o País rolar ribanceira abaixo.
Sim, a revolta armada vem se chegando, de mansinho, se infiltrando, até que na mente de muitos fica a certeza de que o solerte
inimigo somente será expurgado quando cada injustiçado, cada
cidadão, resolver de armas em punho, expulsar a podridão que
vem aviltando esta grande, mas infeliz Nação.
Nós, com pesar, nos despedimos da revolta armada, que prometeu que ficará a nossa espreita, pronta para cerrar com a verdadeira população, para lutar até o expurgo da vil camarilha que
tem brincado de rei e rainha nesta terra.
Na história da Pátria, eventualmente, a revolta armada encheu
o coração de brasileiros de inusitada coragem, cidadãos honrados que se revoltaram e que ora venceram ora foram derrotados,
mas mesmo quando não alcançaram a glória de abater o inimigo,
plantaram uma semente.
Em nosso histórico de revoltas, vamos encontrar uma série de

reações de cunho localizado e apoiadas em iniciativas pessoais,
desencadeadas a partir da Revolta de Manoel Beckman no Maranhão, em 1684/85; a Guerra dos Emboabas, conflito ocorrido em
Minas Gerais, em 1708/09; a Revolta dos Mascates no Recife,
em 1710/11; a Insurreição de Vila Rica, em 1720; culminando
com a Inconfidência Mineira, em 1789 e a Conjuração Baiana
em 1798. Aqueles movimentos carregavam no seu âmago o embrião de aspirações libertárias e instilaram o desejo de liberdade
e os primeiros sinais de que, um dia, os nativos seriam os condutores da vida nacional.
Hoje, assoma em nosso peito um desejo de liberdade, de democracia, pois chafurdamos numa opressão que cruzou os umbrais econômicos e aprisionou - nos num mar de esdrúxulas ideologias que acobertam um bando de canalhas.
Gen. Bda Rfm Valmir Fonseca Azevedo - O General Walmir
é autor também do texto: Revolta SEM RUMO. Recebido
de Colaborador J.R.Freitas. http://sociedademilitar.com.br

Eleição 2014 terá
mesmas regras do
pleito 2012, mas
julgados diferentes'
As eleições de 2014 não devem ter
alterações com relação às regras do
pleito municipal de 2012. Isso porque a proposta de reforma política
que está tramitando em Brasília não foi votada até o último sábado
(05/10), data limite para mudanças na lei.
Sobre o tema, o advogado Thiago Férrer, faz uma observação
importante.
”É importante fazer uma observação: as regras serão as mesmas,
porém, os julgados não. É que, no mínimo, metade da composição
do TSE e do TER-PI serão diferentes das respectivas composições
desses tribunais na eleição anterior. E isso, historicamente, tem proporcionado 'novos entendimentos' mesmo sobre regras eleitorais já
existentes em eleições anteriores. Portanto, creio que esse fator da
mudança na composição dos tribunais é algo muito relevante”, pondera o advogado.

“Mão na massa’’
O povo tem que ir pra rua mesmo. Se ninguém se preocupou
com eles, e todos pedindo pra fazer quebra-molas e ninguém fez
nada, a solução é colocar a mão na massa mesmo. deve ser muito
triste ver dezenas de pessoas morrerem e ninguém fazer nada para
melhorar isso. ainda bem que o pessoal daquela região tem coração. Parabéns a vocês gente, que se preocupam com o próximo, e
tiraram um dia de trabalho suado de vocês para fazerem aqueles
quebra-molas que não é da obrigação de vocês fazerem. que deus
abençõe vocês! Morador da cidade de Vila Nova / MG.

Fique atento!

Depois de injetar óleo mineral nos músculos por quatro anos, o estudante Felipe Marinho sofre com dores e inflamações e hoje pede socorro médico. De acordo com o cirurgião plástico e membro da SBCP
(Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica) Alexandre Kataoka, o método é completamente proibido e pode levar à morte. O óleo dificulta
a circulação de sangue e o local entra em estado de necrose.

Caminhar reduz o risco de câncer
Mulheres na pós-menopausa que andam uma hora por dia
podem reduzir significamente o risco de sofrerem de câncer de
mama, segundo um estudo.
O relatório, que acompanhou 73.000 mulheres por 17 anos descobriu que andar sete horas durante uma semana diminui os riscos
de contrair a doença.
A equipe da Sociedade Americana do Câncer afirmou que essa
foi a primeira vez que a redução de riscos foi especificamente ligada à caminhada.
Especialistas britânicos disseram que o estudo é uma evidência
de que o estilo de vida influencia o risco para o câncer.
Uma pesquisa recente da organização beneficente Ramblers
mostrou que um quarto dos adultos anda mais de uma hora por
semana. Manter uma rotina de atividades físicas é um fator conhecido na redução do risco de se contrair diversos tipos de câncer.
Este estudo, publicado na revista científica Cancer Epidemiolo-

gy, Biomarkers & Prevention, acompanhou 73.614 mulheres com
idades entre 50 e 74 anos recrutadas pela Sociedade Americana do
Câncer entre 1992 e 1993 para monitorar a incidência do câncer.
Andar como única atividade recreacional foi o hábito mencionado por 47% das pesquisadas.
Aquelas que andavam ao menos sete horas por semana tiveram
uma redução de 14% no risco de câncer de mama, comparado com
aquelas que andavam apenas três ou menos horas por semana.

O

governador do
Ceará,
Cid Gomes (sem
partido), disse
que o presidente
nacional do PSB
e governador de
Pernambuco,
Eduardo Campos, puxou seu
tapete.

Vai que essa moda pega!

O americano Scott Mackintosh resolveu protestar de um modo
inusitado contra as roupas ousadas de
sua filha Myley. Tudo começou quando sua família se preparava para sair
à noite para jantar em um restaurante
de Utah, nos Estados Unidos, e ele
não gostou do short muito curto que
ela estava usando. Diante da recusa,
Scott cortou uma calça jeans no mesmo
comprimento que a roupa da menina,
produziu um shortinho e resolveu sair
para jantar. Ao ver que Myley não ficou
constrangida, o pai da garota resolveu
levar a brincadeira ainda mais a sério
e a história foi contada no blog da família.

IBOPE: Dilma com 30,
Marina Silva 22, Aécio 13 e Eduardo
Campos 5%
Contra os mesmos
adversários, Lula teria
41%, aponta a pesquisa. Pesquisa Ibope divulgada nesta quinta
(18) pelo site do jornal
"O Estado de S. Paulo"
indica que a presidente
Dilma Rousseff perdeu
28 pontos desde o último levantamento do
instituto, em março, e
teria hoje 30% das intenções de voto na disputa pela reeleição.
Em cenário simulado pelo Ibope, Marina Silva (sem partido),
teria 22%; Aécio Neves (PSDB), 13%; e Eduardo Campos (PSB),
5%.
Pelo calendário eleitoral, as candidaturas a presidente terão de
ser oficializadas pelos partidos até 5 de julho de 2014. O primeiro
turno da eleição está marcado para 5 de outubro do próximo ano.
De acordo com o Ibope, a eventual candidatura pelo PT do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria mais intenções de
voto que a de Dilma Rousseff, se fosse hoje a eleição. Contra os
mesmos adversários, ele teria 41% das intenções de voto. Marina,
Aécio e Campos teriam 18%, 12% e 3%, respectivamente.
A pesquisa foi realizada entre os últimos dias 11 e 14 e tem margem de erro de dois pontos percentuais (isso quer dizer que Lula,
por exemplo, pode ter entre 38% e 42% das intenções de voto).
Foram entrevistadas 2.002 pessoas com 16 anos ou mais em 140
municípios de todas as regiões.
COM JOAQUIM BARBOSA: Em uma simulação que inclui
como eventual candidato o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, Dilma teria 29%. Marina somaria
21%, Aécio, 12% e Eduardo Campos, 5%. Barbosa teria 6%.
No mesmo cenário, com Lula como candidato do PT em vez
de Dilma, o ex-presidente acumularia 39%, Marina Silva, 19%,
Aécio Neves, 12%, e Eduardo Campos, 3%. Barbosa continuaria
com os mesmos 6%.
ESPONTÂNEA: Na parte da pesquisa em que os eleitores respondem espontaneamente (sem que o pesquisador apresente uma
lista de possíveis candidatos), Dilma teria 16% das intenções de
voto; Lula, 12%; Aécio, 5%; Marina, 4%; Joaquim Barbosa, 3%;
José Serra (PSDB), 3%; Eduardo Campos, 1%; e Geraldo Alckmin (PSDB), 1%. Na pesquisa feita em março pelo Ibope, Dilma
tinha 35% das intenções de voto espontâneas.
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Tri-Objetiva - 68
Celso de Medeiros Costa (*)

"Se o partido não me quiser, me avise logo, pra eu continuar o meu trabalho."
SENADOR WALTER PINHEIRO, SOBRE INDECISÃO DO PT PARA ESCOLHER CANDIDATO AO GOVERNO EM 2014.

DIRIGENTES SÓ PENSAM NAQUILO:
O FUNDO PARTIDÁRIO
Não é o interesse público, a coerência política e nem muito
menos a ideologia. O que move a grande maioria dos dirigentes é o milionário fundo partidário, que só em 2012
distribuiu R$ 350 milhões às 29 siglas então existentes.
Tudo administrado pelo presidente (ou dono, na maioria
dos casos) do partido, sem dar satisfações a ninguém, exceto em prestações de conta que raramente são auditadas
ou conferidas.
GRANDE NEGÓCIO
São rateados 95% do fundo conforme a votação de cada
deputado federal. É só multiplicar a votação por R$ 3,21,
o valor de cada voto.
UM EXEMPLO
Tiririca, com 1,3 milhão de votos,
garantiu ao PR de Valdemar Costa
Neto, o dono mensaleiro, mais de
R$ 4,2 milhões do fundo só este ano.
MÁQUINA REGISTRADORA
Por tudo isso, Paulinho da Força comemorou: o Solidariedade terá R$ 1 milhão mensais do fundo só com os 8
deputados que eram do PDT.
BALCÃO DE NEGÓCIOS

FOGO EM PARIS
O governador Sérgio Cabral
(PMDB) foge como o diabo da cruz
de declarações sobre o terror que os
“Black Bloc” tocam no Rio. E, louco por cargo no governo Dilma, tenta evitar confronto com
sindicalistas.
NÃO É AUTOMÁTICO
Aliado da ex-senadora Marina Silva, o deputado Miro Teixeira (PROS) ainda não conseguiu qualquer garantia de
apoio do PSB de Eduardo Campos (PE) a sua candidatura
ao governo do Rio em 2014.
ME ENGANA QUE EU GOSTO
Com sinceridade própria dos políticos, o senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, tenta acalmar o deputado
Arthur Lira (AL), que seu amigão Eduardo da Fonte (PE)
derrubou da liderança, na Câmara.
O CRIME COMPENSOU
Saiu barato, para o deputado Jairo Vieira (DEM-MG), utilizar dinheiro da prefeitura de Montes Claros em promoção
pessoal. Foi condenado a 2 anos pelo Supremo Tribunal Federal, mas o crime está prescrito.
ÚNICO JEITO

Em “janelas” de transferência, como a encerrada no dia 5,
os partidos avaliam “dotes” e tentam conter a debandada,
para não perder receita.

Diante do boicote do PT, foi preciso o relator Vanderlei Macris (PSDB-SP) coletar assinaturas para conseguir convocar
sessão e apresentar seu parecer favorável ao voto aberto,
em caso cassação de mandato.

PMDB RETOMA PRESSÃO PARA
VITAL VIRAR MINISTRO

REBORDOSA

A cúpula do PMDB decidiu ser mais agressiva na recomendação do senador Vital do Rêgo (PB) para o Ministério da Integração. Desde que foi devolvido pelo PSB,
o cargo passou a ser ambicionado pelo PMDB, e Dilma
pediu que o partido aguardasse até o final do ano. Mas o
PT e o PTB passaram a pretender o ministério, e a cúpula
do PMDB resolveu agir. E pediu reunião com Dilma já na
segunda-feira (14).
APOIO FORTE
Apoiam a indicação de Vital do Rêgo e os presidentes do
Senado e da Câmara, Renan Calheiros e Henrique Alves e
o vice Michel Temer.
IDEIA FIXA
Modéstia não é o forte do senador
Armando Monteiro (PTB): ele tenta fazer o PT desistir de disputar
o governo de Pernambuco para
apoiá-lo.
AQUI ME TENS DE REGRESSO
O casal porralouca preso e liberado em São Paulo escapou
de boa: a Lei de Segurança Nacional não prevê fiança. Eles
voltarão à baderna.
BETO BATE GLEISI
O dinheiro abunda e o maridão Paulo Bernardo “tratora” obstáculos, mas
Gleisi Hoffmann (PT) não chega perto
de Beto Richa (PSDB), para o governo
do Paraná. Ele teria hoje 43,8% e ela
23,2% dos votos, diz sondagem da Paraná Pesquisas, revelada pelo portal Diário do Poder.

O promotor Paulo Gomes de Sousa Júnior, do Ministério
Público Militar, está solicitado à imprensa fotos e vídeos
das agressões covardes de policiais militares do DF no 7 de
Setembro, inclusive contra jornalistas, até mulheres, caçados enfurecidamente nas ruas de Brasília.
GOURMET EXPERIENCE
O Experience Club, clube de networking e negócios que
reúne líderes e executivos das mais importantes empresas
do Brasil, fará a etapa de Brasília “Gourmet Experience”
com o festejado chef Felipe Bronze (restaurante Oro, Rio).
Será no Iate Clube, dia 15, a partir das 19h30.
PENSANDO BEM…
…o PT vai mudar de número se 13 condenados do mensalão forem presos no próximo dia 13.

Poder sem Pudor
ELEITOR PEDINTE
Certa vez, numa conversa sobre histórias de
eleitores vigaristas, o
deputado Sandro Mabel
(PMDB-GO) contou
que, em campanha, um
eleitor lhe pediu R$ 50,
que foram prontamente
negados. Seguiu-se um
diálogo insólito:
- Serve R$ 30, deputado… Nem R$ 5?
- Nadinha…
- E esse cigarro que o senhor tem aí no bolso?
- Não é cigarro, é colírio – respondeu Mabel, já irritado.
- Então pingue uma gota aqui no olho…

A...C...R...edito?!!!
1- Falo contra o Cruzeiro?
2- Ou, contra Companheiro??
3- Ou, ainda, de meu Celeiro???
1 - Eu não acredito – §Não acreditei que o Galo fosse se sagrar campeão
continental, mesmo estando sendo o
melhor time naquela competição, pois
o futuro só a Deus pertence, e – como
se não bastasse! – futebol é caixinha de
surpresas e caixão de suspensão de técnicos!!!... Eu não
nascera para ver a Copa de 50, e, por isso, não ouvi
lamentações radiofônicas. Mas, em 98, vi ao vivo e a
cores o Brasil perder da França em outra final fatídica...
E não acredito que a Raposa tornar-se-á campeã brasileira, não por ela ter perdido, 4ª, 9/10/13, pro tricolor
paulista/paulistano/são-paulino! Já não acreditava antes
disso, até depois que o tricolor gaúcho, seu concorrente
mais direto, perdera!!! § Pode-se dizer que não entendo
de futebol, que desprezo o time celeste, ou, outra coisa.
§ Mas, estou certo que só posso acreditar em cousa futura, se ela está prometida por Deus na Bíblia.
2 - Eu não credito – §
Alguém poderá dizer ou
assinar em baixo o que se
pode dizer, mais ou menos,
assim: Não credito a amigo,
pelo menos às vezes, a crítica que preciso, pois, por ser amigo, ele, sem perceber,
poderá passar por cima de meus defeitos, pois, sempre,
amigo é misericordioso para comigo, até por quê, não
fosse assim, não seria meu amigo; qual amigo que não
só continua amigo por, além de ser perdoado, perdoar?
§ O brasileiro não é franco – e, pior, nem sincero! –.
Se se trata de amigo inglês (tenho um!!), a franqueza
parece demais, pro “padrão” nacional!!! § Agora, há
um amigo (não só com a “a” maiúscula, mas, com todas as letras maiúsculas: Deus, O AMIGO!), no qual
posso confiar!!! Ele fala, sem Se omitir. O Jorn. Luís
Nassif, no artigo O jogo de xadrez de Marina e Eduardo Campo, pergunta: “Campos e Marina crescerão
tanto a ponto de desbancar Aécio como líder da oposição?”. Nassif, mesmo, responde: “A cautela mineira
não permite avançar em avaliações. No meio do fato,
observam, não há como separar torcida da análise fria”
Também, torcida contra, que é, mais, contra-torcida! –
não permite análise imparcial.
3 - Eu não redito – § Primeiro,
vejamos o que o imortal (?) falecido (!!!) Antônio Houaiss mostrou
da palavra redito, do século XV;
ela significa “novamente falado;
muitas vezes dito; repetido”. § Em
geral, só não redito o que eu não
nunca deveria ter dito de maneira nenhuma... § Aliás,
pai e professor, e congêneres, sempre precisam repetir.
Até a TV e internet usam da repetição, naquela se aproveitando do que veio no telejornal da alta madrugada,
no matinal, vesperal e noturnal, e, ainda, sobra a sobra
para o mexido das altas horas. Redizer tem seu lugar
de destaque! Mesmo Deus tem o redito, e, é claro, com
muitos sentidos!! Aproveite as repetições na Bíblia,
pois tais são positivas!!!
1- Creio só em DEUS!
2- E, em futuros Seus!!
3- Redito, leitores meus!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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Câmara acata denúncia dos partidos
contra prefeita Darci Braga

Na reunião ordinária da Câmara de quinta-feira, 10 de outubro, foi lida a denúncia apresentada
por partidos políticos de Manhumirim contra a prefeita Darci Braga

N

a reunião ordinária da Câmara de
quinta-feira, 10 de
outubro, foi lida a denúncia apresentada por partidos
políticos de Manhumirim
contra a prefeita Darci Braga por "prática de crime de
responsabilidade". A denúncia tomou como base o relatório feito pela Comissão
Parlamentar de Inquérito da
Câmara, chamada CPI dos
Contratos, que investigou 5
contratos feitos pela prefei-

tura no início do mandato
e apontou irregularidades.
A denúncia foi protocolada
na tarde de quarta-feira, 9
de outubro, pelos partidos
PSDB, PT, DEM e PV na
presença do presidente da
Câmara, Dário Veiga, e foi
formalizada pelo assessor
jurídico do PSDB Rogério
de Oliveira Freitas e a assessora jurídica do PT Elisângela Bastos Destro. Foi
Rogério que protocolou o
documento na Câmara re-

Advogado Rogério Freitas protocolou a denúncia

presentando os partidos.
Diante desta denúncia,
e porque ela foi acatada
na reunião ordinária por
maioria de votos, 8 a 2,
sendo contrários os vereadores Ivan Caetano e
Roberto Bob, foi formada
uma comissão processante. Os membros escolhidos
por sorteio, como determina o Decreto-Lei nº 201
de 1967, no artigo 5º: "II
- De posse da denúncia, o
presidente da Câmara, na

A presidente da Comissão Processante é a vereadora Ana Paula Destro, o relator é Sebastião
Tristão e membro o vereador João da Casa Franco

primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu
recebimento. Decidido o
recebimento, pelo voto da
maioria dos presentes, na
mesma sessão será constituída a comissão processante, com três vereadores
sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão,
desde logo, o presidente e
o relator. III - Recebendo
o processo, o presidente
da comissão iniciará os

trabalhos, dentro em cinco
dias, notificando o denunciado, com a remessa de
cópia da denúncia e documentos que a instruírem,
para que, no prazo de dez
dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as
provas que pretender produzir e arrole testemunhas,
até o máximo de dez dias."
Depois de sorteados os
nomes, foram escolhidos
os cargos. A presidente da
Comissão Processante é a

Ofício de encaminhamento da denúncia

vereadora Ana Paula Destro, o relator é Sebastião
Tristão e membro o vereador João da Casa Franco.
Agora será um período de
ponderações e estudo, com
prazo para que a prefeita faça sua defesa. A CPI
apura os fatos, mas não
condena nem absolve e,
ao final dos trabalhos da
CP, os vereadores poderão
decidir tanto pela cassação
do mandato quanto por
mantê-la no cargo.
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Educadores de Manhuaçu promovem a paz
Por Thiara Rocha

O gato das botas

ERA UMA VEZ um velho moleiro que tinha três filhos.
Antes de morrer, reuniu os seus filhos e diante deles dividiu
os seus bens pelos três.
Ao filho mais velho, o moleiro deu-lhe o moinho. Ao filho
do meio deixou-lhe o burro. E ao mais novo entregou-lhe um
gato.
O filho mais novo, com o gato no seu colo, comentou desiludido:
- Que vou eu fazer com um simples gato?
Qual não foi a sua surpresa quando ouviu o gato responder-lhe:
- Se me deres umas botas pretas, um fato e um saco, farei
de ti um homem rico!
Assim fez o rapaz e o gato, todo aperaltado, partiu deixando
o seu novo dono muito baralhado.
O gato das botas dirigiu-se ao bosque e caçou duas perdizes, que meteu dentro do saco. Dirigiu-se depois ao castelo
do rei e ofereceu-as ao rei, em nome do seu amo, o marquês
de Carabás.
Dia após dia, o gato continuou a oferecer presentes ao rei,
em nome do marquês, o que fez com que o rei ficasse curioso
em saber quem era o marquês de Carabás.
Numa bela tarde, enquanto o rapaz e o seu gato descansavam à beira rio, a carruagem do rei aproxima-se. O gato, rapidamente acorda o seu amo e diz-lhe para se despir e atirar-se
ao rio. O rapaz, meio confuso, faz o que o gato lhe diz. Então
o gato das botas corre em direção à carruagem, com ar aflito,
e grita:
- Socorro majestade! Roubaram as roupas ao meu amo, o
marquês de Carabás!
O rei, reconhecendo o nome do marquês, pára prontamente
e empresta ao jovem nobres roupas, oferecendo-lhe boleia até
à sua casa. O jovem entra na carruagem, meio embaraçado e
aflito, pois não sabia o que dizer, sentando-se entre o rei e a
sua bela filha, que o acompanhava.
O gato prontamente indica o caminho ao cocheiro do rei
e, depois de a carruagem arrancar, corre desenfreado até às
terras junto ao castelo do ogre.
Quando lá chegou, viu os camponeses, a quem disse:
- Se querem livrar-se do Ogre malvado, quando o rei passar
digam que todas estas terras pertencem ao marquês de Carabás.
E continuou a correr, em direção ao castelo. Quando chegou, encontrou o ogre, que era o dono de todas aquelas terras,
sentado a descansar. O ogre ao vê-lo, perguntou:
- Quem és tu? E que fazes no meu castelo?
Ao que o gato respondeu:
- Eu sou o gato das botas, um humilde servo vosso… ouvi
dizer que possuís poderes mágicos. É verdade? Será que vós
conseguiríeis transformar-vos num leão?
Ao ouvir isto, o ogre transforma-se imediatamente num
enorme leão!
O gato, cheio de medo, responde:
- Que maravilha… mas será que conseguiríeis transformar-vos num minúsculo ratinho?
E o ogre, orgulhoso e imprudente, transforma-se logo num
pequeno ratinho. O gato das botas, sem perder tempo, salta
em direção ao ratinho e come-o.
Nessa altura, chega o coche do rei às portas do castelo, e o
gato das botas dirige-se a eles para os receber:
- Bem-vindo ao castelo do meu amo, o marquês de Carabás!
O rei, impressionado com a simplicidade do jovem rapaz,
que se encontrava ao pé da porta admirado, convida o agora
marquês de Carabás a casar com a sua linda filha. O rapaz
aceita e vive feliz para sempre acompanhado da sua bonita
princesa e do seu fiel gato.

Educadores fizeram passeata em Manhuaçu no dia 11
de setembro de 2013 visando
promover a “PAZ”. No mundo moderno e principalmente no Brasil, a violência tem
crescido assustadoramente
as formas incentivadoras de
consumismo para crianças e
jovens, através dos veículos
de comunicação, as mudanças nos valores das famílias e
tantos outros problemas têm
causado maiores índices de
violência, chegando estes a
atingir o âmbito das instituições de ensino.
Quase todos os dias, podemos ver notícias nos jornais
relatando casos de violência
contra professores, bulling
(humilhar, intimidar, ofender,
agredir física ou psicologicamente, vários outros modelos
de abuso e agressão acometidos contra a comunidade
escolar).
Diante disso, podemos
citar vários casos em todo o
país. Aqui mesmo temos o
caso do jovem de 16 anos que
morreu esfaqueado por colega na Escola Estadual Antônio Wellerson em Manhuaçu.

Patrícia Luciene Lima Fialho,
Diretora da Superitendência
Regional de Ensino

Visando promover a paz a
diretora da Superintendência Regional de Ensino de
Manhuaçu, Patrícia Luciene Lima Fialho, mobiliza a
comunidade escolar através
de uma caminhada pela paz,
envolvendo toda a comunidade com faixas, cartazes e
apresentações teatrais dos
alunos, buscando melhorar
as relações de confiança dos
mesmos com a escola.
Segundo a superintendente
de Ensino foi realizado o 1°
Fórum de Promoção da Paz
Escolar no Ambiente Escolar
e Articulação em Rede (For-

paz), no mês de junho, e hoje
novamente algumas escolas
de Manhuaçu e distritos reúnem novamente, com cerca
de 300 educadores. Também
há uma parceria com diversos
órgãos, como Polícia Militar, Conselho Tutelar, e pais
de alunos. “Nosso objetivo
é discutir o papel da escola,
não somente no espaço para
construção do conhecimento,
mas também para a formação
cidadã e a promoção de uma
cultura de paz”, destaca Patrícia Fialho.
A escola deve promover
atividades e projetos que vi-

sem estruturar as relações
humanas entre a comunidade que atende, criando uma
relação vincular positiva
com todos os funcionários
da escola. “Meu desejo é que
o respeito esteja acima de
tudo, nas escolas e nos lares,
que todos aprendam a dizer
‘’não’’ ao preconceito e que
aos poucos os familiares dos
alunos venham participar de
uma integração no ensino, e
principalmente passar o ensinamento maior ensinado e
ordenado por Cristo, que é o
amor”, finaliza a superintendente Patrícia.

Super Taça de Futsal deu São Raimundo/Santa Clara outra vez

N

Equipe do Sesi

o dia nove de outubro o São Raimundo
Borracharia/Santa
Clara sagrou-se campeã pela
segunda vez da Super Taça
de Futsal, superando assim as
outras 15 equipes participantes. A competição teve seu
início no dia 7 de agosto. A
equipe vice-campeã teve nes-

sa partida sua invencibilidade
de 28 jogos quebrada justamente na final. A força dessa
equipe do Sesi se deve a formação mesclada de jogadores
experientes, como Juninho
Véras, Leno e Carlim, com
outros mais jovens e de talento. Já a equipe da Borracharia
São Raimundo/Santa Clara

Entrega da premiação

eliminou duas equipes favoritas ao título, a de Chalé, na
2ª fase, e o Juventus/Marve,
na semifinal, foi então uma
final emocionante e o público
que lá compareceu pôde ver o
que de melhor há no futsal de
Manhuaçu no momento. A
Borracharia São Raimundo/
Santa Clara venceu a equipe

do Sesi pelo placar de 4 a 2.
O coordenador Marcelo Fernandes, se diz satisfeito com
mais essa realização e agradece a todos que de uma forma
direta ou indireta ajudaram
para o sucesso da competição, e a nós só resta também
parabenizá-lo pelo evento realizado com tanto êxito.
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Assembleia faz reunião para garantir
gratuidade no transporte para idosos

A Assembleia Legislativa
de Minas Gerais realizará
uma reunião na terça-feira,
dia 15 de outubro, para
discutir soluções que viabilizem a implementação
do passe livre para idosos,
criado por lei de 1991 (Lei
10.419, de 16 de janeiro
de 1991, que modificou a
Lei 9.760, de 20 de abril
de 1989) mas até hoje não
efetivado. A reunião foi
convocada pelo presidente
da Assembleia, deputado
Dinis Pinheiro, para quem
é “inexplicável que uma lei
que garante a gratuidade no
transporte aos idosos, de
tanto interesse social e aprovada há tanto tempo, ainda
não tenha sido regulamentada e implementada”. Sem
atribuir previamente culpa
a qualquer órgão ou entidade, Dinis disse esperar que
a reunião possibilite “desfazer todos os entraves e
encontrar uma fórmula que
viabilize a efetivação do
passe livre imediatamente
para os idosos”.
A reunião será aberta com
a apresentação das experiências do governo federal
para viagens interestaduais
e do governo de São Paulo
para viagens intermunicipais e terá sequência com
debates de todos os setores
envolvidos com o assunto
em Minas Gerais. A experiência federal será apresen-

tada por representante da
Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) e a
do governo paulista por representante da Secretaria de
Transportes daquele estado.
Foram convidados a participar da reunião os seguintes
órgãos e entidades, a maioria
já com presença confirmada:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;
•Subsecretaria de Regulação de Transportes da
Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas ; Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais;
Promotoria de Justiça de
Defesa dos Direitos do Idoso do Ministério Público
de Minas Gerais; Conselho
Estadual do Idoso; Coordenadoria de Atenção ao
Idoso da Secretaria Estadual de Saúde; •Ouvidoria-

-Geral do Estado de Minas
Gerais; Controladoria-Geral
do Estado de Minas Gerais;
Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros
Metropolitano; Movimento
de Luta Pró-Idoso de Minas
Gerais; Observatório do Milênio – Secretaria Municipal
Adjunta de Planejamento da
Prefeitura de Belo Horizonte; Sindicato das Empresas
de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais; Conselho Municipal
do Idoso de Belo Horizonte; Conselho Municipal do
Idoso de Contagem; Centro
de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de
Defesa do Idoso.
Assessoria de Comunicação: Gabinete do
Deputado Estadual Dinis
Pinheiro

Solenidade de Compromisso à Bandeira
Nacional e entrega dos certificados de
Dispensa de Incorporação

Acontecerá no dia 25 de
outubro, sexta-feira, a solenidade de Compromisso
à Bandeira Nacional e entrega dos certificados de
Dispensa de Incorporação
aos cidadãos de Manhuaçu dispensados do serviço
militar alistados em 2013 e
anos anteriores.
A solenidade acontecerá no Colégio Tiradentes,
às 8h. A Junta de Serviço
Militar de Manhuaçu solicita que os jovens dispensados que participarão do
Compromisso à Bandeira
compareçam ao local às
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8h, para receberem o treinamento do exército. Todos devem levar consigo o
Certificado de Alistamento
Militar.
A solenidade contará
com a presença da Guarda-Bandeira e Banda de Música do 11º Batalhão de
Polícia Militar de Manhuaçu, e ainda de autoridades
civis e militares locais e
regionais convidadas.
A Junta de Serviço Militar
de Manhuaçu solicita, ainda, a colaboração dos pais
e responsáveis dos dispensados, para que verifiquem

para que ninguém falte à solenidade, pois nesta data os
jovens estarão recebendo o
Certificado de Dispensa de
Incorporação do Ministério
da Defesa – Exército Brasileiro.
A comunidade manhuaçuense está convidada a prestigiar a solenidade. Mais
informações poderão ser
obtidas através do telefone
3332-3772 ou 8429-7198.
MARCONI BEZERRA
LEITE – 2º TEN
Delegado da 15ª Delegacia de Serviço Militar

Asilo São Vicente de Paulo
comemora a semana do idoso
Com uma programação
variada, o Asilo São Vicente de Paulo, com o apoio da
equipe do CRAS – Centro
de Referência de Assistência Social, comemorou a
semana do idoso, como forma do reconhecimento e a
garantia dos direitos àqueles
que tanto fizeram e que hoje
estão limitados observando
o tempo passar.
Os internos do asilo participaram de piquenique,
celebração de missa em
ação de graças, música ao
vivo, passeio na praça e um
animado forró, na sede da
APRI – Associação de Promoção ao Idoso.
O presidente do Asilo São
Vicente de Paulo, Rômulo
do Carmo Rodrigues, ressaltou que o idoso necessita de
interatividade e se sente feliz com a presença das pessoas e a partilha de alegria.
Durante a tarde de quinta-feira, a banda de música
do 11º Batalhão da Polícia
Militar fez uma belíssima
apresentação, possibilitando aos idosos momentos de
confraternização e de muita alegria. Durante a apresentação, alguns internos
se emocionaram enquanto
assistiam os integrantes da
corporação, que prepararam

um repertório especial para
os internos.
Para Rômulo Rodrigues,
as comemorações serviram
para devolver aos idosos
uma nova esperança, pois
muitos ficam distantes dos
familiares. Ele argumenta a
realização do evento, dedicado ao idoso, é a forma de
reconhecimento e agradecimento por tudo que fizeram
em prol da sociedade. Além
disso, esta ação demonstra
que a entidade também res-

peita a condição, as garantias e os direitos, daqueles
que tantas coisas fizeram
pela comunidade. "No mundo externo, ainda existem
pessoas que têm total desrespeito para com a pessoa
idosa. Precisamos fazer um
trabalho de conscientização,
reconhecimento e a busca
da valorização e a presença
do idoso", destaca o presidente.
Eduardo Satil

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:
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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Abi-Ackel reúne-se com ministro Mais de R$ 800 mil são sequestrados
da Aviação Civil para apresentar de contas da prefeitura de Manhuaçu
demandas de municípios

O deputado federal Paulo
Abi-Ackel reuniu-se, com
o Ministro da Secretaria de
Aviação Civil da Presidência
da República, Moreira Franco, para apresentar demandas dos municípios mineiros
de Unaí, Paracatu, Ouro Preto e Caratinga – que estão
interessados na construção,
reforma e ampliação de seus
aeroportos.
Para Unaí, Paracatu e Ouro
Preto já há previsão de recursos por meio do Programa
de Aviação Regional. Abi-Ackel, então, solicitou ao
ministro que acelere a conclusão do processo, para que
os terminais entrem em operação o quanto antes.
“Unaí e Paracatu são polos
de produção de grãos do Brasil, com grande potencial de
desenvolvimento. Aeroportos nessas cidades impulsionarão ainda mais a agricultura local”, disse o parlamentar.
No caso de Ouro Preto, o
argumento elencado por Abi-Ackel diz respeito ao potencial turístico do município.
“O aeroporto vai multiplicar
o fluxo de visitantes. O problema, hoje, é que, para chegar à cidade, a pessoa precisa
descer em Confins, cruzar a
região metropolitana de Belo
Horizonte e ainda encarar
mais 1h30 de uma péssima

Deputado federal Paulo Abi-Ackel reuniu-se,
com o Ministro da Secretaria de Aviação Civil da Presidência
da República, Moreira Franco

rodovia até chegar ao destino”.
A situação de Caratinga,
porém, é diferente das demais. O município não está
inscrito no Programa de
Aviação Regional. “Nós temos ali naquela localidade
o problema da topografia.
Tenho convicção de que o
aeroporto vai beneficiar todo
o leste mineiro e até áreas do
Rio de Janeiro e São Paulo”,
reforçou Abi-Ackel.
Em resposta ao deputado, Moreira Franco informou que os terminais de
Unaí, Paracatu e Ouro Preto receberão uma "atenção
especial" para que sejam
inaugurados o quanto antes.
“A evolução está boa. Mas,

claro que toda manifestação
de urgência é importante.
Vamos nos esforçar agora
para que não haja nenhum
atraso nos procedimentos”,
colocou o ministro.
Com relação a Caratinga,
Moreira Franco pediu a Abi-Ackel que levante informações detalhadas sobre o
potencial da região e os fundamentos que poderão servir para defender a inclusão
no Plano. O deputado entrará em contato agora com o
prefeito Marco Antonio para
que o material seja produzido. “Vamos trabalhar com
afinco para que possibilitar
o atendimento do aeroporto
de Caratinga”, garantiu o
ministro.

Uma ordem judicial para
pagamento de precatórios
poderá comprometer a situação financeira da Prefeitura
de Manhuaçu. Por determinação da Justiça, foi autorizado o sequestro de R$ 850
mil para quitar a dívida herdada de governos anteriores.
Como o acordo firmado não
foi cumprido à época, agora a Central de Conciliação
dos Precatórios do TJMG –
Tribunal de Justiça de Minas
Gerais determinou a execução e sequestro do montante.
A pendência do município com os credores vem se
arrastando desde 2010, em
que a dívida era em torno de
doze milhões. Houve, então,
a condição para negociar a
dívida, por meio de parcelamento, por um período
de quinze anos. Os estados
e municípios foram autorizados a realizar esse procedimento depois da edição de
uma emenda constitucional
no ano de 2009, que criou
um regime especial de pagamento das dívidas judiciais.
O parcelamento seria uma
condição dada a municípios
devedores e beneficiados
pela Lei nº 19.407, de 30 de
dezembro de 2010, autorizada à época pelo governador
de Minas Gerais, para que os
municípios pudessem realizar acordos diretos com os
credores de precatórios comuns, relativos à sua admi-

Procurador geral do Município de Manhuaçu, Antônio de
Carvalho, prefeito municipal Nailton Heringer, secretário
municipal da Fazenda, Cristovam Luiz Rocha

nistração direta e indireta.
De acordo com o procurador geral do Município de
Manhuaçu, Antônio de Carvalho, o prefeito da época
apenas negociou e se comprometeu a pagar, mas nunca efetuou os repasses. Por
determinação do Executivo
municipal, a assessoria jurídica detectou que a dívida
em 2010 ultrapassava nove
milhões e preferiu contestar
o débito. “Essa é a primeira parcela de outros três do
mesmo valor, que poderão
futuramente ser sequestrado nas contas do município,
em razão de acordo firmado
no passado e não adimplido com os credores junto à
Central de Precatórios do
TJMG”, ponderou o procurador.
Para o secretário municipal de Fazenda, Cristovam
Luiz Rocha, o sequestro do

montante dos cofres municipais representa um desequilíbrio muito grande.
Segundo ele, os valores bloqueados seriam aplicados
em obras e melhorias para a
comunidade. Outras consequências também serão percebidas, até que a situação
seja definitivamente sanada.
O secretário explica, ainda,
que as fontes de arrecadação, tais como os impostos
de IPVA, IPTU e alvarás já
foram recolhidos e que, a
partir de agora, a tendência
da arrecadação é diminuir.
“Para os cofres públicos municipais o abalo foi grande e
traz uma instabilidade significativa. Estamos caminhando para o fim de ano e para
gerenciar com menos esse
valor é preocupante”, conclui Cristovam Rocha.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Câmara do Café faz audiência pública por crise na cafeicultura
Setor reclama de preços baixos, endividamento e falta de apoio

Na quarta-feira, 9 de outubro, às 14 horas, a Câmara
do Café das Matas de Minas
fez uma audiência pública na
sede da Câmara de Manhumirim para debater sobre a
situação enfrentada pelos cafeicultores, considerada crítica. E não é para menos. Os
preços do café no mercado
interno atingiram nessa semana os valores mais baixos
desde o final de 2009. A saca
está sendo comercializada a
180 reais.
A audiência foi comandada pelo presidente da Câmara do Café, Admar Soares, e
reuniu produtores e autoridades de vários municípios da
região. O preço baixo da saca
do café piorou a situação já
crítica de muitos produtores,
já que o preço sequer paga o
gasto com o plantio e colheita, como disseram na audiência, e aqueles que contavam
com a venda da safra para
cumprir compromissos com
empréstimos acabaram se
afundando em mais dívidas.
As reclamações dos cafeicultores não são novidade.
Eles têm reclamado sistematicamente e pedido ajuda

do Governo Federal, fazendo manifestações e já estiveram em Brasília levando
uma comissão formada por
cafeicultores, presidentes
de sindicatos, associações e
diretores da Câmara do Café
dos municípios das Matas e
Leste de Minas. Mas outra
reclamação dos produtores
da região, maioria da agricultura familiar, é que as
ações tomadas nunca chegam a beneficiar os pequenos agricultores, apenas os
grandes. Foi citado o ciclo
de leilões dos contratos para
venda de café que o governo fechou na terça-feira, dia
8, que não chegou a beneficiar os produtores da região.
Com os leilões o governo
pretendeu retirar o excesso
do produto do mercado e
puxar os preços para o alto
e também destinou recursos
para financiar a comercialização e estocagem do café.
Admar Soares disse na audiência pública que “fazer
empréstimo para o produtor
neste momento não é ajudar,
mas colaborar para que ele
afunde ainda mais", desabafou. Durante a audiência

foram muitos depoimentos
de cafeicultores mostrando
as dificuldades enfrentadas,
alguns com grande endividamento e até mesmo problemas com a Justiça. Foi
agendada mais uma ida à
Brasília no dia 17 de outubro para tentar sensibilizar o
Conselho Nacional do Café,
onde a Câmara das Matas
de Minas tem representação
para que as reivindicações
sejam encaminhadas ao Ministério da Agricultura.
Viviana Almeida Jornalista

A audiência foi comandada pelo presidente da Câmara do Café, Admar Soares, e reuniu
produtores e autoridades de vários municípios da região.
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Corpo queimado em Ibatiba é de veterinário

Ibatiba/ES - O veterinário Paulo Henrique Alves,
44 anos, foi morto carbonizado, no domingo (6),
em Ibatiba (ES). Ele havia
combinado de buscar a mãe
e a irmã para almoçar na
Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante, mas
não apareceu. Como não havia nenhuma identificação
com a vítima, o corpo foi
encaminhado para o Serviço
Médico Legal de Cachoeiro (SML) como indigente,
e a família só descobriu na
segunda-feira (7).
Um morador encontrou o
veterinário ainda com vida,
com o corpo incendiado e
encapuzado, na localidade

conhecida como Curva da
Ferradura, zonal rural de
Alto Inês, por volta do meio-dia. Moradores teriam ouvido os gritos de socorro do
veterinário.
Quando os policiais chegaram ao local, Paulo já
havia morrido. Segundo o
delegado Vladson Bezerra
Oliveira, a linha de investigação é de crime passional.
O carro do veterinário ainda
não foi localizado.
De acordo com a irmã da
vítima, a dentista Luciene
Alves, o veterinário teria saído de Marataízes, onde mora,
no sábado (5), e passou na
casa da mãe, em Cachoeiro,
onde pegou algumas coisas e

seguiu para Venda Nova do
Imigrante, para participar da
Festa da Polenta.
Antes de seguir para o
evento, Paulo Henrique
combinou com os parentes
de retornar no dia seguinte
para buscar a mãe e a irmã.
O veterinário não apareceu
e ninguém conseguiu entrar
mais em contato com ele.
“A gente tentou ligar, mas o
celular caía na caixa-postal”,
disse a irmã.
Paulo foi visto com vida
pela última vez no início da
manhã de domingo (6), quando um amigo o chamou para
dormir na casa dele, mas o
veterinário disse que precisava seguir para Cachoeiro. “O

meu irmão ainda pediu para
que o amigo ligasse para ele
a cada meia hora, mas ele só
conseguiu fazer a primeira ligação”, contou a dentista.
Somente no outro dia,
após ligarem para o hospital
e para a delegacia de Venda
Nova, é que os parentes do
veterinário ficaram sabendo
de um corpo carbonizado e
sem identificação no SML
de Cachoeiro. “Eu o reconheci pelo pé e pela arcada
dentária, mas o corpo estava
muito queimado”, disse Luciene. O corpo do veterinário
foi enterrado em Cachoeiro
na tarde de terça-feira (8).
Gustavo Ribeiro A Gazeta

‘Curva da Morte’: Criminosos jogam
óleo na pista para provocar acidentes

Realeza - Após denúncia anônima de que um
motociclista estaria jogando
óleo diesel na pista no local
conhecido como ‘Curva da
Morte’, agentes da Polícia
Rodoviária Federal (PRF)
de Realeza se dirigiram até
aquele trecho na segunda-feira (7) e encontraram a
pista com grande quantidade de óleo derramado e um
tambor vazio jogado na canaleta. Foi necessário acionar uma equipe do Corpo
de Bombeiros Militar de Manhuaçu para colocar serragem no asfalto para impedir
que acontecesse um acidente.
Esta curva localizada no
km 596 da rodovia BR-116
entre a cidade de São João
do Manhuaçu e o distrito de
Realeza é considerada a mais
perigosa de toda a região,
sendo recordista absoluta de
acidentes automobilísticos.
Seu grau acentuado tem contribuído com os registros de
ocorrências destes acidentes.
Somando a isso o recapeamento recente que deixou o
asfalto liso e o fato de estar situada em um trecho de muitas retas, onde os veículos
podem empregar velocidade
maior.
Após vários meses sem a
devida sinalização depois
do recapeamento asfáltico
da rodovia, o Departamento
Nacional de infraestrutura
de Transportes (DNIT) realizou a instalação de sinalização vertical e horizontal,
que alertava aos condutores
sobre a curva. Este serviço
fez com que os acidentes no
local diminuíssem consideravelmente.
Crime: Com a diminuição
dos acidentes após a sinalização do trecho, os criminosos

Fotos: E. C. Sette / Diário de Manhuaçu

Placa recolhida pela PRF e que foi retirada por criminosos (E). Flagrante de placas sobre a
pista registrado em novembro de 2012 (D)

passaram a agir com maior
audácia. E para isso eles
passaram a utilizar como
arma as próprias placas de
sinalização, que estão sendo
arrancadas, amarradas e
jogadas sobre o asfalto, para
provocar os acidentes.
Em novembro agentes da
PRF prenderam um jovem
que estava arrancando as
placas de sinalização e jogando sobre a pista. Naquela
oportunidade, o policial
rodoviário Tadeu Lima, que
realizou a prisão contou que
ao chegar ao local, o rapaz
fugiu e se escondeu numa
canaleta. “Quando ele percebeu que era a nossa viatura,
saiu correndo, desceu pelo
barranco e fomos atrás. Conseguimos alcançá-lo quando
chegava no rio”, detalhou.
Segundo o policial, as placas
foram colocadas no sentido
da pista de quem vinha de
São João do Manhuaçu. “As
carretas precisariam frear e
acabariam desgovernadas,
tombando na ribanceira e
capotando. Há uma marca
grande de frenagem no local,
indicando que algum veículo
quase se acidentou”, havia informado o policial.
O agente federal Soti, que
estava no plantão na terçafeira (8) citou para a reporta-

Galão de óleo encontrado pela PRF em uma canaleta na Curva da Morte

gem um evento acontecido
em um plantão recente seu,
quando recebeu a denúncia
de caminhoneiros de que
havia placas de sinalização
caídas sobre o asfalto. Ao
chegar naquela curva ele se
deparou com várias placas
amarradas umas às outras
em uma situação que certamente provocaria algum
acidente. Segundo o policial,
para retirar estas placas do
local foi necessário acionar
uma empresa de guincho.
Nesta segunda-feira o
crime foi semelhante, já que
o criminoso jogou óleo na
pista também no sentido de
quem vem de São João do
Manhuaçu para Realeza.
Indústria de saques: O
que já foi percebido na região
é que existe uma verdadeira
indústria do saque de cargas
acidentadas. A rapidez e a
quantidade de pessoas que

Placa de sinalização quebrada por criminosos e recolhida pela PRF de Realeza

se aglomeram nos caminhões acidentados prova que
há um serviço de comunicação entre estes grupos capaz
de mobilizar os saqueadores.
Há denúncias sugerindo
a existência deste esquema
para provocar acidentes, envolvendo pessoas prontas
para saquear e também alguns comerciantes que compram as mercadorias que são
objetos destes crimes.
Com informações :
TEMPO+ e Diário de
Manhuaçu

O veterinário Paulo Henrique Alves, 44 anos, foi morto
carbonizado, no domingo (6), em Ibatiba (ES).

Jovem invade igreja,
promove quebradeira e
deixa mensagens
de ameaça ao pastor
LajinhA/MG - Na manhã de sexta-feira (4) a Polícia Militar foi acionada para
averiguar um arrombamento
à Igreja Metodista, em Lajinha/MG.
No local os policiais depararam com uma grande desordem no templo religioso,
com instrumentos musicais
danificados, dispostos em
forma de cruz e ainda constataram que o símbolo sagrado
da cruz estava disposto de
ponta-cabeça, formando o
símbolo da cruz invertida,
símbolo considerado por estudiosos como de origem satânica.
O suspeito do vandalismo
ainda deixou diversas mensagens de ameaças ao pastor
da igreja e ainda mensagens
difamatória, denegrindo a
imagem da esposa do pastor, assinando as mensagens
como sendo “Lúcifer”.
Durante as diligências os
policiais verificaram que as
câmeras de vigilância do Fórum flagraram o momento
em que o acusado ingressou
na Igreja, sendo possível identificar algumas características
físicas e das suas roupas.
De posse das informações
foi desencadeada uma ação
conjunta entre a Polícia Mili-

tar e a Polícia Civil no intuito
de identificar a autoria e localizar o jovem. Na casa do
suspeito, os policiais encontraram a camisa que ele utilizava no momento da ação, a
qual estava estendida em um
varal da casa. Já o suspeito
foi encontrado no Centro de
Lajinha e ao ser surpreendido pela abordagem policial,
confessou ser ele o autor dos
fatos.
O jovem de 25 anos alegou
que praticou a ação por estar
passando por problemas de
dívida e pela descrença em
Deus, o que lhe causou a revolta contra a Igreja.
A Polícia suspeita que o jovem tenha praticado a ação a
mando de uma terceira pessoa que possa ter problemas
pessoais com o pastor da
Igreja.
O jovem foi preso e conduzido para a Delegacia de
Lajinha e responderá pelos
crimes de dano, ameaça, difamação e vilipêndio a objeto
de culto religioso.
Participaram da ação o
Tenente Ramon, Sargento
Siqueira, Soldado Marco Aurélio, Soldado Monteiro e o
Agente da Polícia Civil Wallison.
Polícia e Cia
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
A verdadeira amizade
é como a saúde: o seu
valor só é reconhecido
quando a perdemos.
Charles Colton
A melhor maneira
que o homem dispõe
para se aperfeiçoar, é
aproximar-se de Deus.
Pitagoras
O mundo é um
lugar perigoso de se
viver, não por causa
daqueles que fazem
o mal, mas sim por
causa daqueles que
observam e deixam o
mal acontecer.
Albert Einstein
O Valor final da vida
depende mais da consciência e do poder de
contemplação, que da
mera sobrevivência.
Aristóteles
É possível descobrir
mais sobre uma pessoa
numa hora de brincadeira do que num ano
de conversa.
Platão
Não tentes ser bem sucedido, tenta antes ser
um homem de valor.
Albert Einstein
Os homens são como
as moedas; devemos
tomá-los pelo seu
valor, seja qual for o
seu cunho.
Carlos Drummond de
Andrade
Aqueles para quem a
roupa é a parte mais
importante da pessoa
acabam, geralmente,
por valer tanto quanto
a sua roupa.
William Hazlitt

Pr. João Soares
da Fonseca

PREVENÇÃO DO CÂNCER DA MAMA

Alguns toques que vão ajudá-la a vencer
esse mal. O câncer da mama é perfeitamente
detectável, ainda em seus estágios mais primários e, quando isso se dá, a cura vem com toda
a certeza. Portanto, mais do que nunca, a prevenção, é fundamental.
FORMAS DE PREVENÇÃO

O Autoexame é uma das formas indicadas
por todos os especialistas e entidades ligadas
ao combate ao câncer. É, também, o mais simples. Basta que você fique atenta e logo após o
seu período de mestruação, durante o banho ou
em frente ao espelho, apalpe os seios, em toda
a sua extensão, procurando sentir se há nódulos, caroços ou outro tipo de sensação que chame a sua atenção. Esse procedimento deve fazer parte da rotina de toda mulher acima de 20
anos. O tamanho dos seios também não quer
dizer se há maior ou menor probabilidade de
ocorrência de câncer. Seja qual for o volume
de seus seios é importantíssimo o auto-exame.
O seu médico deve estar sempre ciente do que
se passa com você.
O auto-exame sempre deve levar você ao
médico, quando alguma coisa de anormal for
percebida no ato de apalpar os seios. E mesmo que você não perceba nada durante o auto-exame, é sempre recomendável uma visitinha,
ao menos semestral, ao seu médico.
A mamografia também é imprescindível na
prevenção do câncer de mama. Só que exame
se dá de forma mais esporádica, aumentando
de frequencia à medida que sua idade avança.
Ou seja, as mulheres entre 35 e 39 anos, mesmo sem qualquer sintoma, devem fazer uma
mamografia nesse período; as mulheres entre
40 e 49 anos, devem fazer pelo menos uma vez

a cada 1 ou 2 anos; e finalmente, as mulheres
acima de 50 anos, sem exceção, devem fazer a
mamografia anualmente.
TOQUES PARA AUTO-EXAME:
NO CHUVEIRO - Com a mão espalmada
(não use as pontas dos dedos) faça movimentos
suaves sobre toda a extensão de cada seio, verificando se há caroços, nódulos ou pele espessa. Use
a mão direita para o seio esquerdo e vice-versa.
DIANTE DO ESPELHO - Levante bem os
dois braços ao mesmo tempo. Observe se há alterações anormais no contorno dos seios, protuberâncias ou depressões, e alterações nos bicos.
DEITADA - Com os dedos juntos, pressione
em círculos o seio direito com a mão esquerda,
sentindo se há alguma protuberância ou depressão ( uma camada mais firme sob o tecido é
normal) . Faça círculos até tocar o bico. Repita o
procedimento invertendo o lado.
DIANTE DO ESPELHO - Coloque as mãos
na cintura. Observe se há protuberâncias ou depressões nos seios. Pressione as mãos para baixo,
tensione os músculos do tórax e observe novamente (não se preocupe se seus seios não forem
iguais, isso é normal!)
DEITADA - Para examinar o seio direito,
coloque um travesseiro ou uma toalha dobrada
sob o ombro direito. Apoie a mão direita sobre
a testa, deixando o cotovelo dobrado e ligeiramente tombado para a frente. Esse procedimento
deverá ser invertido para o exame do outro seio.
DEITADA - Suavemente, aperte os bicos dos
seios, usando a mão esquerda para a mama direita e vice-versa. Observe se há secreções, incolores ou sangrentas, caroços ou pele espessa.
Comunique imediatamente ao médico qualquer
sintoma suspeito.

Pão integral de liquidificador
Ingredientes
2 xícaras de farinha de trigo branca
2 xícaras de farinha de trigo integral
1 xícara de aveia
2 ovos
2 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (sobremesa) rasa de sal
1/2 xícara de óleo
2 xícaras de leite morno
1 envelope de fermento para pão (10 g)
MODO DE PREPARO
Bater no liquidificador leite, ovos, açúcar, sal, óleo e o fermento
Despejar em um recipiente com as farinhas e a aveia, misturar bem (massa mole)
Colocar em assadeira retangular (35 cm) ou forma para pão (30 cm) untada e enfarinhada
Descansar por aproximadamente 1 hora, até dobrar de volume
Assar em forno preaquecido por cerca de 30 minutos

jsfonseca@pibrj.org.br

Os trapalhões da babilônia

Embora os livros apócrifos (ou deuterocanônicos) não
tenham, para os evangélicos, o mesmo peso dos inspirados, às vezes, podem fornecer histórias interessantes,
como a de Bel, registrada no Apêndice de Daniel:
Os babilônios tinham um ídolo chamado Bel, que era
sustentado diariamente com 40 carneiros, muita farinha
e muito vinho. O rei Ciro, devoto de Bel, ia todos os
dias cultuá-lo. Certa vez, Ciro quis saber de Daniel por
que não adorava também a Bel. "Porque não me curvo a
ídolo feito pelas mãos do homem, mas somente ao Deus
vivo, que criou o céu e a terra, e que tem domínio sobre
todo o homem", respondeu Daniel. Ciro quis provar que
Bel era um deus vivo, porque comia diariamente o suprimento que lhe era oferecido. Daniel começou a rir: "Não
se iluda, Majestade, este deus é de barro por dentro e de
bronze por fora. Jamais comeu coisa alguma".
Insinuava Daniel que quem comia mesmo os sacrifícios eram os sacerdotes, e não o ídolo. Ciro se irritou e
mandou chamar os 70 sacerdotes de Bel e lhes desafiou:
"Se vocês não me disserem quem come as oferendas de
Bel, serão mortos. Mas, se me provarem que é Bel quem
as come, Daniel morrerá".
Ciro pôs as oferendas no seu devido lugar. Daniel pediu
que se espalhassem cinzas no chão do templo à vista do
rei. Todas as portas foram lacradas com o selo real. Os
sacerdotes tinham uma entrada secreta, e por ali se abasteciam da comida do ídolo. À noite, como sempre faziam,
vieram com suas famílias, e comeram até se fartar.
Na manhã seguinte, Ciro e Daniel vieram ao templo.
Não vendo a comida ali, o rei logo prorrompeu em exaltação ao ídolo. Mas Daniel pediu que ele examinasse o
chão. Percebendo os rastos dos homens, das mulheres e
das crianças, o rei se tomou de fúria. Mandou chamar os
sacerdotes, que tudo confessaram. E os puniu.
Pobre idolatria! Até os apócrifos, que ela faz questão
de divulgar, clamam contra ela.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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ENTRETENIMENTO
Visitando o Compadre!
Um caipira vai na casa do compadre e
como a porta estava aberta, foi logo entrando, e eis que encontra o seu compadre no quarto assistindo televisão, então
o cumprimenta: – E ai cumpadi, firme? E
ele responde: – Não sô, é futebor.

- Pois não – diz a atendente (até parece
que eles são tão educados, só em piada,
mesmo). – Qual o nome da criança?
- Ebatata de Souza!
- Ebatata?
- Sim! Ebatata de Souza!
- Desculpe-me (agora já virou ficção
científica), senhor! Mas com esse nome eu
não posso registrá-lo.
- Por que não?
- Porque Ebatata não é nome de gente!
Aliás onde o senhor arranjou esse nome escroto?
- É que eu sou plantador de batatas!
- E daí?
- É que o meu vizinho é plantador de milho e colocou o nome do filho dele de Emilho!

CARREIRA POLÍTICA
A jornalista entrevista um famoso deputado:
- Deputado, o senhor pode nos dizer
como começou a sua carreira de político?
- Ah! Foi logo na infância… eu ainda
estudava no primário…
- No primário?! – espantou-se a jornalista.
- Sim! Um dia meu pai me chamou e
disse: “Filho, a partir de hoje eu vou lhe
dar mil cruzeiros toda as vezes que você
tirar uma nota maior que 7″. Então, eu
cheguei para a minha professora e falei:
“Escuta, dona Clotilde, a senhora não
gostaria de ganhar quinhentos cruzeiros
de vez em quando?”.

BÊBADO NO CEMITÉRIO
Chegou um bêbado no cemitério e viu
uma lápide escrita: “Aqui jáz um advogado, um homem honesto.” Logo que
viu a inscrição, retrucou: Puxa… Aonde vamos parar? Já estão até enterrando
duas pessoas na mesma sepultura.

CURIOSIDADES
BOMBA DE HIDROGÊNIO: Você já
deve ter ouvido falar sobre bomba atômica
(ou nuclear), que tem um poder de destruição absurdo, mas você já ouviu falar em
bomba de hidrogênio? A bomba de hidrogênio tem um poder de destruição 750 vezes
maior do que qualquer bomba atômica (ou
nuclear), como aquelas de Hiroshima e Nagasaki, e tem uma potência de 58 Megatons,
que equivalem a 58.000.000 de toneladas de
dinamite, daí dá para se ter uma noção da
força da "criança". Dizem que se explodissem esta bomba no centro da terra, ela seria
capaz de rachar o globo terrestre ao meio
A PALAVRA BÍBLIA: A palavra Bíblia
vem do grego “BIBLOS”, que significa
“livro”. É dividida em duas partes: Antigo
Testamento, com 39 livros (na versão protestante) e Novo Testamento, com 27 livros.
A divisão em capítulos foi feita pelo francês
Stephen Langton, em 1227 d.C. A divisão
em versículos é de 1551, pelo também
francês Robert Stephanus. O objetivo desta
divisão é facilitar a consulta – o que, convenhamos, é bem importante.

RESPOSTAS

REGISTRANDO O FILHO

SETE ERROS
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HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4
Neste período há certa desaceleração em virtude do posicionamento
de Mercúrio e Saturno, apesar de
algumas mudanças inesperadas que
a desafiarão a adquirir um posicionamento claro. Tente observar
o contexto que você só tem a lucrar.
Finanças: este é um mês interessante para quem possui seus
dividendos, pois se estiver pensando em iniciar uma parceria, por
exemplo, é bom estabelecer as regras do jogo antes do dia 18 de
outubro. É possível também alguns rompimentos de sociedade.
TOURO – de 21/4 a 20/5
Sua observação das coisas e de seu cotidiano está mais forte
neste período. Sua capacidade de lidar com a estética dos ambientes e também de cuidar dos detalhes está tinindo. Aproveite
para colocar em prática suas ideias para o lar e para o trabalho.
Finanças: neste período está interessante para realizar
trabalhos e assumir, se houver interesse, novas responsabilidades. Mesmo que você não esteja lá com tanta confiança,
procure observar sua intuição e ouvir os colegas. Possibilidade
de novas ações.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6
Uma das coisas que os geminianos sabem fazer é se relacionar com seu círculo social e prepare-se que podem surgir boas
ideias e novas possibilidades de frentes de trabalho. Algumas
mudanças podem abalar sua confiança, mas nada melhor do
que a prevenção.
Finanças: você está no momento certo para colocar em prática
toda sua habilidade em fazerprevisões orçamentárias e enxugar
as finanças onde for necessário. Cuidado apenas para não superestimar algo e esquecer o resto que as consequências virão.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7
Neste período procure adquirir e aumentar seu senso prático
em relação ao seu cotidiano. Não adianta esmorecer diante de
uma dificuldade, pois você tem o potencial para buscar ajuda, por
exemplo, se aprimorando num curso ou numa palestra.
Finanças: sempre é bom exercitar o pensamento de que o
jogo nunca está ganho, pois com as mudanças pequenas ou
grandes que podem acontecer em seu local de trabalho, afetarão
seu posicionamento e aí será a hora de provar seu potencial.
LEÃO – de 23/7 a 22/8
Nunca esqueça, caríssima leonina, é bom procurar estar
com os pés no chão antes de qualquer decisão que envolva
mudanças, sobretudo aquelas que necessitarão de grandes
deslocamentos em viagens. Nada como a realidade para entender o que acontece.
Finanças: e a sorte dos leoninos continua a brilhar, pois com
a configuração dos astros neste momento, apesar de alguns
tensionamentos que levam a uma desaceleração das finanças, há
possibilidade de mudanças para melhor na carreira profissional.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9
Você está mais confiante e determinada em suas atitudes e na
defesa de seus pontos de vista, sobretudo porque há pendências
a serem resolvidas. Ao mesmo tempo, há acentuação de sua individualidade e, até certo ponto, de seu egoísmo. Tenha paciência.
Finanças: se houver pendências financeiras a serem tratadas
com maior detalhamento, então o período é este. O momento
fica bom até o dia 18, pois com o eclipse em Áries e com Mercúrio retrógrado em Escorpião, a partir daí, há possibilidade de
desencontros.
LIBRA – de 23/9 a 22/10
Os questionamentos são naturais neste período, pois é preciso
entender que com as mudanças se aproximando, haverá necessidade de se fazer opções claras, incluindo mudanças de atitudes.
Mas seu otimismo e determinação são fundamentais agora.
Finanças: você sabe de seu valor profissional e as cobranças
por resultados estão fortes neste período, porém nada como
deixar o tempo lhe provar seus méritos. É possível ajuda de seus
pares e até de familiares na questão financeira e psicológica.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11
Com a entrada de Áries em Virgem, nada melhor do que dar
um novo olhar para seus contatos e interagir mais com seu círculo social. O momento está excelente para desenvolver algum
trabalho social ou de ajuda humanitária.
Finanças: para quem estiver ainda sem emprego ou função,
prepare seus currículos que a partir de agora, principalmente
antes do dia 18, há propensão a se ganhar um dinheiro extra.
Agora, claro que algumas cobranças ocorrerão, mas você está
no controle.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12
Começa a se fechar mais um círculo de ações em sua vida. Há
neste momento um olhar mais brando sobre sua individualidade
e necessidade de se preservar em sua intimidade, sobretudo
em seus pensamentos mais críticos sobre si e sobre os outros.
Finanças: com sua experiência e, principalmente, seu espírito
observador diante da vida a partir de agora mais acentuado, é
preciso saber pesar bem os prós e contras antes de qualquer
ação. Cuidado com promessas, muita fala e pouca ação.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1
Você está com uma energia extra para conquistar seus objetivos a partir do dia 15 deste mês. Marte entra em Virgem e
isso corresponde a mais determinação, inclusive, para adquirir
mais conhecimentos, de repente até iniciar um curso de línguas
ou uma pós.
Finanças: para quem estiver necessitando de um novo trabalho
ou estiver desempregado e no batalho diário para conseguir uma
colocação, é bom estar preparado com a arma principal de quem
deseja seu lugar ao Sol: paciência e humildade.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2
É bom se preparar para questões de ordem burocrática que
podem “encher o saco” se não forem cumpridos os prazos e
entregues a quem de direito. É bom ter paciência e pensar em
seus objetivos. Até o final do mês, muita coisa boa acontecerá.
Finanças: se tiver de pagar algum imposto ou taxa de serviços,
por favor, evite adiamentos. Cautela nos investimentos sempre
é bom, porém procure investir, se for possível, antes do dia 20
deste mês.
PEIXES – de 20/2 a 20/3
E continua a energia de revisão e de pensamentos sobre pontos
cruciais de sua vida. Há alguns tabus de sua vida íntima que
necessitam de uma nova visão inserida em seu estado de espírito
atual. Bom momento para renovação da fé e da espiritualidade.
Finanças: o momento financeiro requer, como sempre, cautela,
sobretudo se forem acontecer possíveis acordos. Nesse meio,
procure usar seu bom senso antes de decidir. Entenda que o
mundo não é o País das Maravilhas e sim o mundo real.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Sucesso na Globo, Maria Casadevall é
sondada pela Record
Maria Casadevall ainda não terminou seu
trabalho na Globo, mas já começou a ser sondada pela emissora concorrente.
Interessada no passe da atriz, a Record já
está se preparando para tentar uma abordagem
assim que a novela 'Amor à Vida' acabar, segundo a coluna do jornalista Flávio Ricco.
No entanto, a beldade também tem grandes
chances de renovar com a rede do 'plimplim'.
Apesar do contrato por obra, ela já foi apontada como uma das possíveis artistas na seleta lista de contratados a longo prazo.
Boatos dão conta de que ela está sendo cogitada, inclusive, para
compor o elenco de 'Geração Brasil', nova novela de Filipe Miguez
e Izabel de Oliveira, que vai substituir 'Além do Horizonte' na faixa
das 19h.

Especial de Roberto Carlos na
Globo terá reunião de famosos e
homenagem a Tim Maia
O tradicional especial de Roberto Carlos na
Globo, exibido no final do ano, completa 40
anos em 2013 e promete muitas surpresas para
os fãs.
A primeira delas é que haverá um time enorme de famosos na plateia. A ideia da emissora
é reunir o maior número de integrantes de seu
elenco, para uma festa inspirada no glamour do
Oscar.
Ao invés de vermelho, um tapete azul será
colocado na porta do evento para receber o cantor, que adora a cor - sempre presente em seu
figurino -, e a recepção poderá ser acompanhada pela TV.
Outra surpresa será uma homenagem a Tim Maia, com quem
Roberto Carlos trabalhou, no grupo The Sputniks, segundo o jornal 'Folha de S.Paulo'. No lugar do cantor, morto em 1998, Tiago
Abravanel se apresentará ao lado do rei.
Com direção de Jayme Monjardim e Daniel Tikhomiroff, o 'Roberto Carlos Especial' será gravado no dia 23 de novembro, no Rio
de Janeiro.

Gilberto Braga é acusado de assediar
homem em academia no Rio de Janeiro
Gilberto Braga está sendo acusado de assediar um homem de 27 anos, identificado apenas como Caldas, em uma academia no Rio
de Janeiro.
De acordo com o relato do estudante, ele
exercitava pernas e glúteos em uma mesa flexora, quando percebeu a aproximação do autor de novelas da Globo.
Antes de terminar sua série de exercícios,
o rapaz sentiu que o dramaturgo apalpou seu
bumbum. 'Quando ele se aproximou, achei
que era para revezar no aparelho. Fiquei completamente desorientado com o que aconteceu', disse.
'O personal trainer dele viu tudo e veio me pedir desculpas, mas
eu não tinha condições de terminar o meu treino. Fui direto para a
gerência para fazer uma queixa, contou ao jornal 'O Dia', acrescentando que pediu as gravações do circuito interno.
Esta, no entanto, não teria sido a primeira vez que o escritor
tentou uma aproximação. Segundo Caldas, o dramaturgo costumava fazer piadas. 'Mas nunca achei que chegaria a esse ponto',
lamentou.
Questionado sobre a acusação, Gilberto Braga negou que tenha
ido à academia no dia informado pela suposta vítima. 'Manda ele
plantar batatas', disparou.

Filho de Monique Evans quer que a mãe
continue internada em clínica psiquiátrica
Monique Evans permanece internada em uma clínica psiquiátrica no Rio de Janeiro e é assim que seu filho mais velho, Armando
Aguinaga, quer que ela permaneça.
O motivo? Ele teme que a mãe interrompa o uso dos medicamentos antes de se recuperar totalmente da crise emocional.
A ex-modelo está internada desde o último fim de semana e tem
tido uma vida completamente diferente da que levava aqui fora. Ela
pega sol todos os dias, faz caminhadas na área verde do local, tem
acompanhamento psiquiátrico 24 horas por dia.

Com o acesso à visitas restrito, Monique tem recebido visita
apenas da família. Sua mãe, Dona
Conceição, a visitou na última
quinta-feira (10), e contou que ela
precisava se tratar há algum tempo.
“Ela já iniciou o tratamento diversas vezes e interrompeu. Parava de tomar os remédios. A gota
d'agua dessa vez foi o desentendimento com a Bárbara [Evans].
Minha neta não sabia que Monique havia demitido sua antiga empresária e que tinha ficado no lugar. Bárbara colocou outra pessoa
e Monique, que se dedicou esses três meses à carreira dela, surtou.
Chorou muito e ninguém a tirava do quarto. A decisão de se internar
foi dela”, declarou ao jornal 'Extra'.

Ex de Gerson Brenner diz que Faustão
pagou exame de DNA da filha
A ex-mulher de Gerson Brenner, Denise
Taccto, revelou em sua biografia, 'Digo Sobre Mim', que o apresentador Fausto Silva
foi um verdadeiro anjo em sua vida.
Isso porque a apresentadora e bailarina
entrou em uma briga na Justiça com a família do ator, que foi baleado na cabeça durante um assalto em 1998, e teve todo o apoio
do apresentador.
Ela afirmou, inclusive, que o comunicador fez questão de pagar o exame de DNA
da sua filha, Vitória - hoje com 15 anos -,
pois não queriam que ela registrasse a criança na época em que o ator estava internado na UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) de um hospital do Rio de Janeiro.
“O Faustão na época ficou indignado e pagou o meu exame de
DNA. Fiz com o mesmo médico que fez o Pelé e não seria novidade nenhuma. Confirmadíssimo! Aliás, desculpa, mas a Vi [como
ela chama a filha] é a cara dele, para azar de quem não aceita. Mais
aí veio a alegação dizendo que eu cometi um crime de tirar sangue
dele para o teste de DNA... Ai, ai, ai, eu já era a curadora dele, e ele
é o pai comprovado da minha filha, que crime eu cometi? Dá-lhe
batalha judicial! Que gente louca! Nunca vi tanta monstruosidade
na minha vida!”, diz o trecho do livro.
Denise completou ainda dizendo que foi criticada por levar um
funcionário do cartório até o hospital para pegar as digitais de
Brenner e obter a certidão de nascimento da filha.
“O cartório sofreu processo, segundo a informação que eu tive
da diretora de lá, por ter registrado a nossa filha. Eles alegavam
que ele não tinha capacidade para isso. Agora eu te pergunto, em
oito meses o pai beija a barriga da mãe e estão esperando juntos o
nascimento da filha. Só porque ele sofreu acidente e perdeu a capacidade ele não é mais o pai?”, questiona ela sobre o ex-ator, que
hoje em dia continua em uma cadeira de rodas e tem dificuldades
na fala.
A dançarina ressaltou na obra que tem gratidão por Danielle Winits, Viviane Araújo, Gugu Liberato e o jogador Marcelinho Carioca, que viviam visitando o ator logo depois do acidente.

Hacker invade conta de Gugu no Twitter e
detona Jô Soares
Os seguidores de Gugu Liberato
levaram um susto na noite de quinta-feira (10) com os comentários maldosos feito no Twitter do apresentador.
Um hacker invadiu o perfil do loiro
e detonou a programação da TV aberta e o look usado por Jô Soares em sua
atração na Globo. 'Gosto muito do Jô,
mas paletó verde, camisa azul e gravata vermelha? Quem é?', comentou o fake.
O apresentador só descobriu a invasão no final da manhã desta sexta (11) e garantiu que estava dormindo na hora em que as
mensagens foram postadas. 'É um absurdo, claro que não [fui eu]',
disse ao jornalista Daniel Castro.

Justiça determina que Antonia
Fontenelle não tem direito à herança
de Marcos Paulo
A juíza Maria Cristina de Brito Lima, da 1˚ Vara de Família da
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, decidiu que Antonia Fontenelle
não tem direito à herança deixada por seu marido, Marcos Paulo,
morto em 2011.
O ator expressou sua vontade de deixar parte de seus bens com a

esposa em um documento complementar ao testamento, feito
em 2005, escrito de próprio punho. Segundo ele, 60% de seu dinheiro, aplicado em investimentos, previdência e em uma conta
bancária, deveriam ficar com a
companheira.
A Justiça, no entanto, desconsiderou o documento. 'Essa juíza
já havia dado mostras, não sei
por que, de que não daria razão para Antonia, que tem direitos
claramente previstos na legislação brasileira', disse o advogado da
artista, Carlos Sanseverino à revista 'Veja'.
'O documento é reconhecido pelo pai adotivo de Marcos Paulo,
o também diretor Vicente Sesso, e pelo advogado dele, João Paulo
Lins e Silva. E tem um parecer favorável assinado pelo professor
Álvaro Villaça Azevedo, um dos autores do Código Civil de 2002,
que um dos maiores juristas do país', detalhou.
O processo foi aberto logo após a morte do diretor, depois da
leitura do testamento na presença das outras beneficiárias, suas três
filhas: Vanessa, de seu relacionamento com a modelo Tina Serina,
Mariana, filha de Renata Sorrah, e Giulia, de seu casamento com
Flávia Alessandra - que é tutora da jovem, ainda menor de idade.
'Correu tudo com muita estranheza, porque em nenhum momento, durante a leitura, houve algum questionamento. Mas no mesmo
mês, as três filhas contrataram uma advogada que requereu a abertura do processo que agora pode levar ano', comentou o advogado.
E completou: 'No mínimo, eles foram indelicados com a Antonia, que foi a companheira dos últimos anos do Marcos Paulo, sua
parceira durante o câncer, e foi inclusive impedida de entrar no
apartamento onde morava com o diretor.'

Michel Teló é acusado novamente de
plágio, diz colunista
Michel Teló voltou a ser acusado de plágio - desta vez pelo compositor baiano Elivandro Cuca.
Ele alegou que o cantor copiou a música 'Beber, Beber' ao incluir parte da canção na obra 'Eu Te Amo e Open Bar'. O compositor ressaltou ainda que autorizou apenas o cantor Leonardo a utilizar a música. 'O plágio com o título de 'Eu Te Amo e Open Bar' faz
parte do CD e DVD 'Michel na Balada'. Estourou no Brasil e em
vários países da Europa, vendendo milhões de cópias. Quando descobri o plágio, tentaram calar a minha boca com um acordo, que
eles não cumpriram, para que o fato não fosse divulgado', afirmou
Cuca ao blog da jornalista Fabíola Reipert. O compositor afirmou,
inclusive, que já entrou com uma ação na Justiça contra Teló. Vale
lembrar que o cantor já foi acusado de plágio por três estudantes
paraibanas por conta do hit 'Ai, Se Eu Te Pego' e quando regravou
'Bara Berê', que Leo Rodriguez alegou ser dele.

Para ficar sarado,
Justin Bieber malha
40 minutos por dia
Justin Bieber surpreendeu os fãs ao exibir
seu visual sarado em seu perfil no Instagram
na última quarta-feira (9). Para conquistar os
músculos e a barriga tanquinho, o cantor malha cerca de 40 minutos durante cinco dias na semana.
O segredo da boa forma do loirinho foi revelado pelo personal
trainer Patrick Nilsson. Ele é quem tem cuidado da rotina de exercícios e da alimentação do astro.
“Eu quero que ele se pareça com Marky Mark [rapper americano famoso pela boa forma]. Eu sinto que é isso que ele precisa
para chegar aonde ele quer. Ele é definitivamente mais resistente
e muito mais forte do que imagina”, contou o treinador ao site
'Newsday'.
O ex-namorado de Selena Gomez adora malhar peito e bíceps e
adotou uma dieta onde ele pudesse comer fast-food. “O mais importante é me certificar de que ele coma. Ele é o único cliente que
permito comer fast food sempre que ele quiser', afirmou.
Para compensar, o loirinho ingere bastante peito de frango, peixe branco, salmão, peru e verduras, como couve-flor. 'Isso ajuda
muito”, garantiu o personal.

Dentinho e Dani Souza serão pais de gêmeos
Dani Souza, ex-Mulher Samambaia, está grávida de gêmeos. O
jogador de futebol Dentinho anunciou a novidade na quinta-feira
(10). 'Hoje jogamos um amistoso na Croácia e Deus me abençoou
com um gol! Fiz essa pequena homenagem aos meus filhos gêmeos (as) que estão chegando! Amo vocês demais @dani_souza_@
prince_brunolucas e #Gêmeos', disse em seu Instagram.
O casal já tem um filho, Bruno Lucas, de um ano. Os dois moram na Turquia, onde o craque joga pelo time Besiktas.
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Paulo Abi-Ackel e Secretário Estadual
de Saúde visitam hospital de Lajinha

Por Devair G. Oliveira
O Hospital Belizário Miranda de Lajinha (MG) há
muito sonha com investimento para cumprir sua missão
na cidade e nos municípios
vizinhos. Nos oito anos de
governo passado o hospital
quase fechou suas portas por
não receber apoio do prefeito.
Segundo o provedor do Belizário foram anos de muitos
sofrimentos, mas vieram as
eleições e no programa de
Lucinho estava a promessa de
reabilitar o hospital. O povo
acreditou e hoje, governando
Lajinha, o prefeito cumpriu
parte de sua promessa. Em
poucos meses construiu um
Pronto-Atendimento moderno e qualificado para atender
não só o povo de Lajinha mas
também as cidades vizinhas.
Foram estes os motivos
que levaram o secretário de
Estado de Saúde, Antônio
Jorge, aceitar o convite do deputado Paulo Abi-Ackel para
visitar o HBM de Lajinha.
Na oportunidade, Abi-Ackel,
acompanhado do ex-prefeito
de Manhuaçu, Sérgio Breder,
conversou com secretários de
Saúde e com lideranças políticas da região.
Em suas palavras, o deputado Paulo Abi-Ackel agradeceu a presença de todos
e fez questão de enumerar a
presença de cada prefeito, vereadores e demais lideranças.
Compareceram ao encontro
os prefeitos de Ipanema, Júlio, que também representa o
CIS Caparaó; prefeito Demir,
de Chalé; prefeito Joaquim,
de Taparuba; prefeito de Pocrane, Delosmar; prefeito
Ademir, de Martins Soares;
vice-prefeito de Lajinha, Sérgio Corrêa, representante do
prefeito de Durandé; Narli,
secretária de Saúde de Durandé; ex-vereador de Lajinha,
Tarcísio; ex-prefeito de Mutum, Ivo Pinheiro de Lacerda;
Soraia Carvalho, Superintendente Regional de Saúde; secretária de Saúde de Lajinha,
Nilcilaine Hubner Florindo, e
vários vereadores de outros
municípios presentes.
“Quero pedir ao senhor
secretário, se o senhor me
permite saudar Simonésia, na
pessoa da Soraia, profissional
que é referência de competência no setor da saúde em
toda Minas Gerais. Eu não
posso deixar de olhar a Soraia como uma companheira política, esposa do futuro
prefeito Ricardo Carvalho.
Enfim, quero cumprimentar
com alegria muito grande o
meu prefeito e companheiro
Lúcio, de Lajinha, em que
travamos uma batalha muito

grande, primeiro para levá-lo
à política, para participar, e
agora para ele fazer uma obra
que vai ficar sem dúvida para
a história da região. Como
grande prefeito, desejo fazer
uma referência especial ao
companheiro e amigo Sérgio
Breder, que é uma grande liderança da região, ex-prefeito
de Manhuaçu (três vezes), e,
muito provavelmente, só se
ele não desejar: futuro prefeito de Manhuaçu novamente,
meu amigo estimado que nos
dá a honra de nos acompanhar em toda esta jornada, do
aeroporto até aqui conosco.
Enfim, caro secretário de Estado de Saúde, Antônio Jorge,
eu antes de fazer uma referência mais ampla a respeito da
sua vida, quero dizer que aqui
está presente uma região muito grande do Estado de Minas
Gerais, muito carente, uma
região que clama pela ambição das autoridades federais
e das autoridades estaduais.
Nós sabemos muito bem, eu
não preciso fazer propaganda
do governo do qual servimos.
Você, como secretário da
Saúde, e eu como deputado,
partido do governador, amigo
do governador”, afirmou Abi-Ackel.
Paulo destacou as benfeitorias da região como na
infraestrutura
rodoviária,
asfaltamento de estradas,
melhorias com o sinal celular realizadas pelo governo
de Aécio e Anastasia, “mas
sem dúvida nenhuma um
novo desafio, que vai marcar
definitivamente uma época
de grandes realizações no
campo da saúde, e você que
é uma referência em todo
canto do Brasil, como grande gestor público na área da
saúde. Nós cidadãos aqui da
região, nascidos ou moradores da região, nós temos uma
enorme honra. Grande dia,
grande satisfação de poder
recebê-lo aqui, e em nome do
governador de Minas Gerais,
para olhar, checar, conferir
de que maneira pode-se dar
início. Meu caro Lucinho, há
uma ampla, longa, contínua
e continuada obra de recuperação do hospital Belizário

Miranda, e de recuperação da
saúde da região; porque estar
aqui presente no pronto-atendimento do hospital Belizário
Miranda, você está zelando e
olhando com atenção para todos aqueles, sejam crianças,
jovens, pessoas de meia idade, pessoas de maior idade,
que tanto precisam da saúde
tão melhor do que hoje temos
aqui no nosso município”,
destacou o deputado.
Paulo ainda fez referência
ao grande gestor da saúde
Antônio Jorge provocando
para que ele entre na política,
segundo Abi-Ackel, Antônio
Jorge é um daqueles mineiros
que não podem ficar fora da
política. Ele é um grande médico psiquiatra, é um grande
gestor da área médica mas ele
está se transformando num
grande político, também cita
o HBM como patrimônio da
cidade, referência para todos
que aqui nasceram e moram
em Lajinha. “É motivo de
orgulho para o município,
e pude ajudar o hospital na
sua fase mais difícil, quando
o hospital foi vítima de uma
perseguição política e instrumento para que politicamente
se fizesse da corrente adversária da política, que era no
mínimo ao condenado sobre
todos os aspectos, mas mesmo assim mais forte do que
a política, o hospital sobreviveu com a ajuda de pessoas que deram melhor de si,
com que o hospital pudesse
permanecer perto e nós agora
com a ajuda do Lucinho na
prefeitura, com a ajuda da Soraia na Superintendência. E
agora nós temos a expectativa
de fazer novos tempos, novos
ventos e novos momentos.
Que possamos viver aqui, no
Hospital Belizário Miranda,
atendendo as necessidades
presentes de todo o povo da
região. Então, muito obrigado
por ter atendido ao meu pedido, ter vindo até aqui. Quero
dizer a todos que é fundamental que você continue a servir
Minas, por isso é fundamental
que você recolha muitos bons
êxitos nos próximos meses da
política mineira. Sou obrigado a dizer, senhor secretário, e
obviamente que o senhor pode
encarar minhas palavras com
alguma suspeição, porque aqui
é uma amizade de mais de 50
anos das famílias, mas eu devo
lhe dizer que Lajinha tem muito orgulho de ter o Hospital
Belizário Miranda. Precisamos
realmente de ajudar o HBM,
e essa turma que defende esse
hospital. Então mais uma vez,
muito obrigado pela sua presença”, finaliza Abi-Ackel.
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Palavras do secretário de Saúde, Antônio Jorge

“Primeira palavra é de muito agradecimento, estou muito
emocionado pela homenagem. O
título de Cidadão Honorário para
mim é sempre uma homenagem
recebida que extrapola o mérito
ato formal, homenagem a minha
pessoa, minha família e meus
pais. Quero dizer que é uma honraria para mim, eu espero agora
como cidadão também dessa terra, poder contribuir e retribuir da
melhor forma possível.
Estou muito agradecido aos vereadores, muito agradecido à sociedade de Lajinha. Quero cumprimentar o nosso prefeito Lúcio,
agradecer a sua recepção, cumprimentar esse grande parceiro. Não
preciso falar do Paulo para vocês,
o deputado é uma grande expressão nacional, um grande amigo de
todos, estou vendo pelas relações
sociais.
Mas eu posso falar de outro
lugar, que é a nossa visão de contribuição do Paulo na política municipal da saúde.
Sobre Paulo Abi-Ackel, tenho
um respeito muito grande, mas,
acima de tudo, uma gratidão
enorme porque ele tem sido constantemente um aliado das nossas
políticas, parceiro para difundir
as nossas políticas, eu aproveito
e sempre é necessário, Paulo, te
agradecer e relevar o seu trabalho
de uma forma muito distinta na
Câmara Nacional.
Cumprimento o Saulinho,
agradecer essa homenagem, essa
descrição do Saulo, cumprimentar os vereadores, agradecer muito a companhia do Sérgio Breder,
que se deslocou de sua cidade,
muito honrado, pessoa tão distinta que está me acompanhando
hoje.
Em nome do nosso amigo, prefeito de Lajinha, cumprimentar a
todos os prefeitos e os demais vereadores. Aos trabalhadores aqui
da saúde faço esse cumprimento
em nome do prefeito, mostrando
sua liderança no Conselho Municipal de Saúde.
Também deixar aqui consignado o meu carinho, afeto, respeito,
parceria com a Soraia. O Paulo
citou a Soraia, que é de fato hoje
uma diretora destacada na organização da saúde, uma pessoa respeitada em toda Minas Gerais, em
Fóruns Nacionais. Também deixar minha gratidão e colaboração.
Dia a dia difícil, né Soraia?
Temos muitas tarefas espinhosas,
inclusive agradecer a Vera, que
sempre me acompanha, e já está
compromissada com a Vigilância
Sanitária, ela vai ajudar ao hospital.
João Batista gratidão também
de ter nos colocado na agenda, já
temos discutido a questão do hospital. Se falho aí na saudação perdoe-me, mas o Paulo já foi muito
cuidadoso de nominar todos aqui
presentes.
Uma palavra muito breve em
relação aos desafios da saúde,
qualquer que seja a pesquisa, saúde é sempre a primeira preocupação da população. Não vai ser
diferente em Lajinha, não é diferente em Belo Horizonte, em Juiz
de Fora, e no Brasil. Então nós

temos, prefeito Lúcio, uma grande missão, nós homens públicos,
aqueles que estão querendo transformar a sociedade brasileira em
outra melhor. Mas os desafios não
são conhecidos só com decisão
política, só com atitude ou dinheiro. Os desafios devem ser superados principalmente com a harmonização dos interesses regionais.
Grande desafio que nós temos
na saúde hoje, e que não se pode
pensar em saúde de forma isolada, estamos falando de um município que reúne uma população
continente, populacional em seu
território, verifique todas as redes,
todos os serviços.
Quando nós falamos de Minas Gerais que tem esse grande
número de municípios, nosso
grande desafio é realmente uma
questão regional.
De toda a satisfação que vou
levar de nosso encontro, me
chamou muito a atenção, Paulo,
a presença de muitos prefeitos,
isso é o principal ingrediente para
avançar na saúde.
Antes do dinheiro, antes do
projeto técnico, vem a pactuação
política. Autoridades dos prefeitos que são os legítimos mandatários, de acordarem o melhor
interesse de um hospital regional,
para onde os doentes devem ir,
onde mães devem fazer os seus
partos, onde deve acontecer ultrassom.
Eu quero deixar aqui um testemunho nessa breve visita, dizer
que saio muito impressionado.
A gente tem o dever do ofício, e
hoje eu conheço muitos hospitais,
e nós temos aqui uma estrutura
muito boa, há necessidades de
modificações sem dúvida. É um
hospital antigo, as técnicas mudam, a Vigilância Sanitária muda,
então, isso tudo é da natureza da
dinâmica da vida as coisas mudarem.
Eu quero dizer, nós temos desafios aqui estruturais, mas são
pequenos. Já deixo o meu compromisso público de apoiar, Saulo.
A Vera é uma grande especialista em Vigilância Sanitária,
junto aqui da Soraia, certamente
não vamos medir esforços e ver
as necessidades para a elevação
do hospital.
E temos aqui, quero dar um
testemunho, um ponta pé inicial
fabuloso, a gente tem uma ação
regional mais forte. Quero cumprimentar ao prefeito municipal
por este pronto-atendimento muito adequado, temos aqui uma boa
sala de emergência, temos aqui
ingredientes, um alicerce para

uma ação robusta. Mas é preciso
confrontar isso com a realidade.
O hospital está totalmente vazio, hospital que não tem paciente
não tem vida. O hospital vive de
recuperar a saúde das pessoas, de
muita atividade o bloco cirúrgico.
É preciso discutir com o prefeito, eu estou absolutamente à disposição, o que podemos juntos fazer para revitalizar esse hospital.
Não só no sentido de melhorar as
condições de equipamentos, mas
esforços que são todos superados.
O governador Anastasia tem
uma claríssima prioridade na saúde, então, não faltarão recursos
para que a gente possa superar.
Agora o mais importante que
oferecer as condições, é oferecer
a participação da Soraia, que é um
papel da regional.
A Soraia pode ajudar com sua
liderança e os prefeitos combinarem entre si uma compra desses
equipamentos. Então nós temos
aqui a melhor oportunidade. Nós
temos um hospital belíssimo aqui
na região, que é o César Leite,
que cumpre um papel importante,
que se modernizou muito com o
apoio do governador do Estado,
se modernizou muitos nos últimos anos, agora com UTI neonatal, são várias melhorias no hospital, mas até para essa melhoria
do César Leite, ele tem que parar
de atender aquilo que é menos
complexo.
E as regiões podem atender
esses menos complexos. Nós podemos fazer internações clínicas
médicas, as internações de obstetrícia, cirurgias programadas.
Tem um aparelho de videolaparoscopia, que podemos ver a
vesícula, coisa que nem se faz no
César Leite. Então é possível ter
um enorme avanço, mas dinheiro
vem atrás de bons projetos, e bons
projetos só acontecem com grandes acordos políticos.
Por isso com muito otimismo,
invocando a grande liderança,
Paulo, acho que nós temos uma
belíssima proposta. Fica lá consignado em nosso gabinete.
Estou à disposição para sentarmos mais uma vez, viu Lúcio?
Todos os prefeitos.
Temos aqui uma ferramenta
importante, que é o consórcio que
pode ajudar nessa união de esforços. E, aí sim, temos um projeto
pleno no hospital.
E não há o porquê de uma internação de menor complexidade,
enfrentar dificuldades e filas no
polo regional, que é Manhuaçu,
se pode ter solução aqui.
Insisto, recursos vêm atrás de
bons projetos, nós temos um bom
projeto alternativo. E eu tenho
certeza que esta estrutura com o
mínimo de recursos da adaptação,
ele pode prestar um belíssimo
papel em todos os municípios da
região. Está em nossas mãos fazer
essa diferença.
Eu quero muitíssimo agradecer e dizer como cidadão dessa
cidade agora, como gestor, como
membro dessa equipe que tanto
me honra no projeto do governador Anastasia, eu estou cerrando
fileiras à disposição de vocês”,
finaliza Antônio Jorge.
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Prefeito Lúcio
“Quero, em poucas palavras, não sou bom
orador como vocês, mas primeiramente agradecer a Deus por este dia belo, por mais um dia
de vida a nós todos. Agradeço ao secretário de
Estado da Saúde, Antônio Jorge, agradeço ao
deputado federal Paulo Abi-Ackel, à secretária da Saúde, à secretária Regional, Soraia, e
a todos os prefeitos presentes aqui de cidades
vizinhas, ex-prefeitos que estão nos visitando.
Agradeço também a família Belizário Miranda e a todos que estão aqui, os servidores deste
hospital e servidores do nosso município. Obrigado a todos vocês e fiquem com Deus”.

Na oportunidade, os vereadores Celso, Neura e Saulinho entregaram o título de Cidadão Lajinhense ao secretário de Estado de Saúde, Antônio Jorge, título indicado pelo vereador Saulinho.

O

João Batista Miranda:

provedor do hospital
Sr. João Miranda falando em nome da família
Belizário. “Eu não podia deixar de falar, a família Belizário
Miranda vem lutando há anos
para manter esse hospital, mas
uma coisa em especial devemos falar e lembrar que isso
aqui hoje está aberto, graças
ao prefeito Lúcio. Se não fosse
ele, com esse tamanho todo,
nós não teríamos condições de
estar onde estamos”, destacou
Miranda.
A família Miranda, principalmente os amigos, são
pessoas que ao longo do tempo têm lutado pelo hospital.

“Quero agradecer em nome
da mamãe, pessoa que luta,
que batalha por esse hospital a vida toda. Em especial
também o deputado Paulo
Abi-Ackel, que nos momentos difíceis de muita luta, que
era uma coisa que a gente
sempre tentou fazer e manter
esse hospital aberto, ele foi
a pessoa que toda vida foi
meu amigo, meu colega de
faculdade, meu irmão, meu
companheiro nas horas difíceis, sempre do meu lado. Em
especial agradeço ao senhor
secretário por ter vindo, dispensou um horário que o senhor tem, eu sei que a agenda

Diretora de Saúde de \Manhumirim, Soraia, João Batista, Vereador Saulino, Prefeito Lúcio,
Secretário Antônio Jorge, deputado Paulo Abi-Ackel e Secretária municipal
de Lajinha Nilcilaine Hubner Florindo

do senhor é muito concorrida. O senhor disponibilizou
horas aqui, e estamos juntos
para que o senhor possa fazer algo por este povo, é
mérito do senhor”, finalizou
João Batista Miranda.
Provedor João Batista Miranda, Secretário Antônio Jorge, Prefeito de Lajinha Lúcio, Vereador
Saulo e o deputado federal Paulo Abi-Ackel

Deputado federal Paulo Abi-Ackel, prefeito de Lajinha Lúcio e autoridades
Secretário Dr. Antônio Jorge, deputado federal Paulo Abi-Ackel e políticos da região

Secretário Dr. Antônio Jorge, deputado federal Paulo Abi-Ackel junto com autoridades
políticas da região que marcaram presença em Lajinha

Sérgio Breder, Secretário Dr. Antôio Jorge e deputado federal
Paulo Abi-Ackel na chegada ao hospital em Lajinha

Secretário Dr. Antônio Jorge, deputado federal Paulo Abi-Ackel e a secretária municipal de Lajinha Nilcilaine Hubner
Florindo visitando área interna do hospital

João Batista Miranda, Secretário Dr. Antônio Jorge e Prefeito
Lúcio após visita ao hospital

