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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Decisão condena prefeita e vice por Nepotismo e cita mais 18

N

a política nem sempre 2 + 2 = 4.
Hoje ser honesto e estar do lado
do bem, está cada dia mais difícil.
Nas reuniões que antecede as eleições, os
candidatos são orientados, pela justiça eleitoral quanto a Lei de improbidade administrativa: “Se for provado que um candidato
deu uma cesta básica para um eleitor, será

passivo de cassação do mandato”. Passado
às eleições tudo muda, ao ponto de alguns
prefeitos, baterem no peito e repetir em alto
e bom som: “difícil é ganhar as eleições, depois, nada que um bom advogado não resolva”. As forças do bem, não vendo triunfar a
justiça, estão totalmente desmotivadas.
Devair G. Oliveira

Câmara aprova Projeto que beneficia
trabalhadores da Educação

PÁG.

5

Prefeita Marinalva Ferreira e vice-prefeito Geraldo Terra de Simonésia
correm risco de perder seus cargos

PÁGS.

PC prende mais dois envolvidos em associação
criminosa de roubo de cargas de café

E

m sessão ordinária realizada na quinta-feira, 17, a Câmara Municipal de Manhuaçu
aprovou por unanimidade e com emenda parlamentar o Projeto de Lei nº 080/2013,
relacionado ao transporte escolar dos trabalhadores da Educação Básica.

PÁG.
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eflânio Gomes dos Santos, de Leopoldina e Rivelino José Lopes, de Reduto foram
presos no dia 16/10 à noite, por volta das 20h, em uma ação conjunta entre a Polícia
Civil de Caratinga e a Polícia Rodoviária Federal.

PÁG.

DIZEM POR AÍ... 3
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EDITORIAL
Manhuaçu pode em breve se transformar
em uma cidade ingovernável

Manhuaçu sofre por falta de projetos bem elaborados e de leis que
venham reorganizar o município e prepará-lo para o futuro. A responsabilidade é do prefeito e dos vereadores de Manhuaçu, mas infelizmente
não temos visto iniciativa capaz de agregar valores que atraiam o povo
para fazer diferença na sofrida cidade pólo. As obras essenciais são
sempre deixadas para trás porque os políticos só pensam no imediatismo
e tudo que fazem é sempre com a esperança da reeleição, modalidade
tão danosa para a sociedade. Vejo com tristeza a falta de projeto de leis
das câmaras municipais, a maioria dos vereadores não se empenham
em elaborar projetos que venha amenizar a desorganização deixada
pelos prefeitos do passado.
Manhuaçu já passou da hora de um projeto de Lei inteligente que
vise à preservação ambiental e em longo prazo a recuperação do Rio
Manhuaçu. Muitas cidades que tinham problemas de construções a beira
rio, com leis inteligentes conseguiram resolver o problema.
Nada foi feito até hoje para barrar as construções nas margens do
Rio Manhuaçu. As casas velhas aos poucos vão se transformando em
prédios, ao passo que deveria ter uma Lei de depreciação, para que
em um determinado período as marginais pudessem ser recuperadas,
Sabemos que estas ações já foram feitas em várias cidades do mundo
e no Brasil.
As autoridades devem legislar pensando no futuro, o que não pode é
achar que a prefeitura não tem dinheiro
Fale com a redação
para a desapropriação e assim nada é
feito. Se existisse uma lei que estipulasse contato@jm1.com.br
em um período determinado, cada gestor
(33)3331-8409
seria obrigado a arcar com um pouco do
custo.
Os grandes problemas de Manhuaçu foram detectados há muitos anos.
Um exemplo: “imaginemos que se há 50 anos tivesse sido aprovado
uma Lei proibindo as construções nas margens do Rio Manhuaçu e que
os imóveis já existentes sofressem uma depreciação ao longo de 70 anos
e ao longo desse tempo cada gestor fosse obrigado a desapropriar uma
construção, com certeza mais de 80% das construções não existiriam”.
Os vereadores devem pensar nisso, caso nada for feito, vão passar
500 anos e o problema vai continuar agravando-se a cada ano.
Por depreciação pode-se entender como sendo o custo ou a despesa
decorrente do desgaste ou da obsolescência dos ativos imobilizados
(máquinas, veículos, móveis, imóveis e instalações). Ao longo do
tempo, com a obsolescência natural ou desgaste com uso na produção,
os ativos vão perdendo valor, essa perda de valor é apropriada pela
contabilidade periodicamente até que esse ativo tenha valor reduzido
à zero. As depreciações têm variáveis que devem ser estudada caso a
caso. Em termos do executivo tudo depende de uma lei.
Outro grave problema de Manhuaçu é a escassez de imóveis próprios
da prefeitura. Em Manhuaçu a maioria das secretarias, diretorias e escolas estão em prédios alugados, muitos deles pagando aluguéis caros.
Um município com 136 anos viver da maneira em que vive Manhuaçu
pode-se dizer que é inaceitável.
Porque não pensar em um Plano Diretor, onde os problemas não
seriam resolvidos todos hoje, mas poderiam ser resolvidos com
planejamentos para o futuro. É assim que fazem as sociedades bem
organizadas. Os judeus fazem planos de cem, em cem anos, em cem
anos sabendo que não poderão alcançar, mas cada geração cuida de
uma parte até atingir seus objetivos beneficiando as futuras gerações.
Por exemplo, a Câmara Municipal de Manhuaçu poderia criar uma
comissão para organizar um conselho composto de umas 20 pessoas
com conhecimentos administrativos, engenheiros, técnicos, ambientalistas, advogados, políticos e demais segmentos da sociedade para
planejar o futuro da cidade e elaborar uma lei para a criação de um
fundo e todos os próximos prefeitos ficariam obrigados pela legislação
a cumprir alguns requisitos num plano diretor, não autorizando mais
as construções irregulares, bem como aos poucos desapropriando as
já existentes, principalmente as construções a beira rio.
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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
Do Norte ao Sul, do
Leste ao Oeste, do Oiapoque ao Chuí, somos
todos brasileiros e somos
ricos, porque o Brasil é,
entre os países, o melhor
e o mais rico do mundo.
Mas somos vítimas de
uma cultura que produz
toda espécie de corrupção. Sei que o primeiro
que tenho que corrigir
só eu. Corrigir minhas
próprias imperfeições

e daí avançar, porque o
povo brasileiro precisa
sentir na própria carne e
depurar-se. Criar punições para todo e qualquer
cidadão que comete ilícito e amparar o cidadão
naquilo que é justo para
uma melhor qualidade de
vida, punindo os políticos
corruptos com os rigores
da lei.
Jaci José Ferreira
Ao Jornal das
Montanhas

Onde estão nossos políticos que não se importam
com a situação de Manhuaçu e região? Nossa
economia está falida em
relação à agricultura, laticínio não compra lenha
mais... Café não paga
custos... Desse jeito, em
breve, teremos uma região
falida... Nossos filhos
saindo de nossas cidades... Uma pobreza sem
limite...
Roque Elias
Sathler Pinel
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Igreja Mundial afasta envolvidos
em desvios de dinheiro
Dizem que a Igreja Mundial do Poder de Deus
(IMPD), fundada pelo
Apóstolo Valdemiro Santiago, está passando por grandes problemas financeiros.
A estimativa da dívida é
no valor de 21 milhões de
Reais. Uma das razões teria
sido o desvio de recursos da igreja, que segundo informações de um seguidor da Mundial do Rio de Janeiro, foram
realizadas por integrantes da instituição.
A gestão administrativa e financeira estava a cargo do
Bispo Josivaldo Batista, o número dois na hierarquia. Por
causa das denúncias, Batista foi transferido para Portugal.
Mais de 100 pessoas teriam sido afastadas em áreas diversas, segundo o mesmo integrante da igreja. A direção da
Igreja Mundial foi procurada, mas não comentou as denúncias de supostos desvios.
Com sede num galpão de 43 mil metros quadrados no
bairro do Brás, região central de São Paulo, a Igreja Mundial conta com cinco mil templos, e segundo a direção da
instituição, há 7 milhões de fiéis espalhados pelo Brasil.
Na televisão, a IMPD ocupa espaço em 22 horas de programação do Canal 21, do grupo Bandeirantes. Está presente em 18 países, entre os quais Uruguai, Argentina, Chile,
México, Estados Unidos, Portugal, Suiça, África do Sul e
Japão.

Todo cuidado é pouco com as chuvas
Aproxima-se o período chuvoso e um dado preocupa a
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Manhuaçu.
14.202 pessoas vivem em área de risco na cidade. A informação alarmante coloca o município entre os 286 mais
propícios a riscos de deslizamentos, enchentes e enxurradas
do Brasil. De acordo com dados recentes do Serviço Geológico Brasileiro, além de Manhuaçu, cidades da região como
Manhumirim, Matipó e Lajinha também estão na lista.
Será que os municípios estão preparados para as chuvas?
Deveria existir uma lei que proibisse os prefeitos de trocarem funcionários, que ao longo do tempo se especializam
no serviço. Estamos cansados de ver funcionários, que fizeram cursos e se especializaram, aí vem as eleições e o
novo prefeito que geralmente não pensa na qualidade do
serviço, e só vai trocando e colocando gente nova e sem
experiência. Isso acontece na saúde, na defesa civil e em
muitos outros serviços, com muito prejuízo para o município. Mas, como quem paga é o povo, os prefeitos nem se
preocupam com isso.
Vejam agora em muitas cidades onde as pessoas se prepararam fazendo cursos para a Defesa Civil, muitos que
assumiram estes postos nunca passaram por enchentes e
nem fizeram qualquer curso. Para reduzir os impactos e minimizar as consequências das chuvas, todo o corpo do Sistema Estadual de Defesa Civil tem buscado aprimorar cada
vez mais sua capacidade de atendimento às demandas. Em
2004, dos 853 municípios mineiros, apenas 374 possuíam
Coordenadorias Municipais (Comdecs). Atualmente, são
713 municípios com Comdecs constituídas. A Defesa Civil
do Estado é responsável pelo treinamento dessas coordenadorias e pelo suporte técnico ao trabalho delas.
Para integrar as ações junto aos municípios mineiros, a
Diretoria de Ensino em Defesa Civil realizou, entre 2004 a
2013, 259 cursos de capacitação, que contaram com a participação de cerca de 9 mil alunos de 194 municípios. O
objetivo do curso é capacitar técnicos em defesa civil para
atuar nas cidades.
Para controle de encostas o governo destinou verba de
R$ 230,8 milhões para intervenções em 18 municípios,
dentre eles Manhumirim e Lajinha.

Será que cola?
Devoluções de valores acima do teto de R$ 28 mil esta
mantida pelo TCU; centenas de funcionários do Senado e
de vários outros órgãos do governo estadual, federal e municipal estão com as barbas de molho; vão ter que devolver

o que pegaram - ou roubaram - a mais.

Etá Brasil!
Três envolvidos em suposta fraude já foram identificados
e o MEC investiga oferta de vaga para fiscal no Enem. Inep
identificou três envolvidos; um deles colaborava com a realização da prova. E anúncio no Facebook busca pessoal
para vigiar provas. Os cartões de confirmações dos locais
de prova já estão disponíveis no site www.inep.gov.br

Vazamento nos ares de Ipatinga
Vazamento de Benzeno na Usiminas assusta funcionários. Fiscalização do Ministério do Trabalho confirma índice superiores aos limites permitidos. Empresa diz que já
zerou emissões e que trabalhadores não foram expostos.

Mais de 2 mil políticos eleitos em 2012
são flagrados recebendo Bolsa Família
Pela primeira vez, ministério cruza dados de eleições municipais com beneficiários do programa e ordena a suspensão de benefícios irregulares em todo o país.
Um total de 2.168 políticos eleitos no ano passado e que
assumiram cargos de prefeito e vereador foram flagrados
pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) como
beneficiários do programa Bolsa Família, do governo federal, no primeiro semestre deste ano. Após detectar esses casos, o governo bloqueou o benefício de todos eles.
O ministério fez o cruzamento da folha de pagamentos
do programa de transferência de renda com a base de dados de uma eleição municipal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Essa verificação durou aproximadamente um
semestre. Segundo a pasta, a iniciativa visava evitar que
“políticos eleitos empossados estivessem na condição de
beneficiários do Bolsa Família”.
Apesar de tentar vetar a prática, o governo reconhece que
houve pagamentos a políticos com cargo eletivo. Todos os
2,1 mil políticos flagrados pelo Ministério do Desenvolvimento Social foram obrigados a ressarcir os cofres públicos, conforme informações do ministério.

Júnior e Eli de Abreu um ofício ao gabinete que encaminhassem cópia dos empenhos de pagamentos de diárias de
2013 concedidas aos servidores públicos. Então esse ofício
chegou às mãos do vereador Eli de Abreu e constava que
foram pagos 03 diárias destinadas acobertar as despesas em
viagem a cidade de Belo Horizonte, porém ela estava em
outra reunião.
"Quando questionei a secretária de educação sobre as diárias ela acabou se entregando.
A secretária de educação se entregou ao dizer que no
dia 11 de junho ela realmente estava no gabinete do prefeito participando do encontro com o IF. Mas, que saiu às
15h30min e que ainda me cumprimentou e foi direto para
Belo Horizonte. E ainda diz que ao chegar a Belo Horizonte pegou o restante da palestra. Temos comprovado que na
programação do Fórum Mineiro de Educação seu término
foi às 17h30min, mesmo que ela tenha ido de avião, não
daria tempo para ela assistir a essa palestra.
Segundo a secretária de educação ela tem um diploma
que comprova como ela participou da palestra. Mas, nós
sabemos que no dia 11 de junho ela não compareceu em
Belo Horizonte, e ainda resta a dúvida de que será que os
outros dias ela participou mesmo?
Agora basta esperar uma nova convocação para esclarecermos todo esse desvio que foi feito pela secretária de educação, o mínimo que ela deveria fazer é devolver as diárias
que ela não utilizou". Vereador Eli de Abreu

Acordaaaaaaa!
BRASILEIRO SONOLENTO.
ESTÃO METENDO A MÃO NO SEU DINHEIRO!
Renzo Sansoni

Horário de Verão
O horário de verão 2013/2014 começou à
meia noite do dia 20 de outubro e segue até
dia 16 de fevereiro de 2014. O decreto nº
6.558, prevê no Art. 2º que "a hora de verão vigorará nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. (NR)".

Por isso, as manifestações
Reajuste de 5% não é aceito por professores do Estado
em Minas Gerais, e nem pode; veja quanto os vereadores,
prefeitos, deputados, ministros e ministros do Supremo foram reajustados?

Vereador Eli questionou a secretária
O vereador Eli de Abreu
questionou a Secretária de Educação Gelvânia, sobre as diárias
recebidas nos dias 11 e 12 de junho de 2013. Diárias pelo qual
foram recebidas sem serem
cumpridas.
No dia 11 de junho de 2013
foi realizado um encontro no
gabinete do prefeito Nailton,
uma equipe responsável pelo IF
(Instituto Federal), juntamente com os secretários municipais de educação Gelvânia Câmara e de Agricultura Eduardo Heringer.
Nesse mesmo dia estava sendo realizado na cidade de
Belo Horizonte, o V Fórum Mineiro de Educação, onde a
secretária de educação Gelvânia Câmara teria que comparecer. Foi solicitado pelos vereadores Maurício de Oliveira

Cientistas criam a "Li-Fi", internet
pela lâmpada
Um grupo de pesquisadores
chineses teve a brilhante ideia
de transformar lâmpadas comuns em emissoras de sinais
de wi-fi. Chamada de "Li-Fi",
a tecnologia supera em muito
avelocidade média da conexão
mundial de 3,3 mbps. Será o
começo do fim dos roteadores nas casas? Nos testes, a frequência da luz se mostrou muito mais eficiente do que as
ondas de rádio e, segundo os cientistas, conecta até quatro
computadores simultaneamente. A lâmpada é equipada com
um microchip que emite sinais a taxa de 150 mbps, oito vezes mais rápida do que a média do pico de conexão no Brasil, calculada em 18,7 mbps. A "Li-Fi" destaca-se também
por ser acessível e de baixo custo, o que deve facilitar sua
expansão em um mercado gigantesco como a China, onde
600 milhões de pessoas usam a internet todos os dias. A
primeira demonstração pública da tecnologia, marcada para
novembro, servirá para acertar detalhes técnicos.
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Tri-Objetiva - 69
Celso de Medeiros Costa (*)

"Não existe hipótese de o partido não ter candidato ao governo do Estado."
ALEXANDRE BRUST, PRESIDENTE DO PDT NA BAHIA, GARANTINDO QUE MARCELO NILO
VAI DISPUTAR CABEÇA DE CHAPA EM 2014.

SERRA: AÉCIO SÓ ‘AGUENTA
O TRANCO’ ATÉ MARÇO

municação das redes sociais”, na campanha de Dilma. Esquerdopatas adoram grana.
EM EXTINÇÃO
A ONG Repórteres Sem Fronteiras condenou a execução
a tiros, no sábado (12), do diretor da rádio Meridional de
Rondônia. É o sexto jornalista assassinado no Brasil em
2013, fora os que apanham da PM.

Com os ares renovados após a aliança entre Marina Silva
e Eduardo Campos (PSB-PE), ex-governador José Serra
(SP) ganhou motivação para tentar desbancar Aécio Neves
(MG) e disputar a Presidência pelo PSDB, em 2014. Segundo interlocutores, ele acredita que o desafeto só resiste
nas pesquisas até março, quando a transferência de votos
de Marina Silva ao adversário socialista deverá ficar mais
evidente.
NO AGUARDO
Apesar de oficialmente ser pré-candidato ao Senado, Serra continua achando que vai sobrar para ele a candidatura
presidencial.
DEIXA ESFRIAR
Para não criar indisposição ainda maior do que já tem no
PSDB, José Serra planeja manter sua campanha sem alardes, País afora.
ESTRUTURA
Serra continua montando uma estrutura que mais parece
de campanha presidencial, e não de senador por São Paulo.
SEM MÁGOAS
Apesar de a senadora Kátia Abreu haver trocado o PSD
pelo PMDB, seu filho Irajá Abreu (TO) é o novo vice-líder
do partido na Câmara.
RELATOR COGITA ESCUTAR
DONADON NO CONSELHO ÉTICA
Relator da cassação do mandato de Natan Donadon (RO),
José Carlos Araújo (PSD-BA) consultou o presidente Ricardo Izar (PSD-SP) sobre a possibilidade de convocar o
presidiário para se defender no Conselho de Ética, onde
responde por quebra de decoro. Ladrão transitado em julgado, Natan foi condenado a 13 anos de prisão, mas se
livrou da cassação em razão do voto secreto e da grande
abstenção de colegas.
LAVOU AS MÃOS
Com medo do desgaste, Ricardo Izar acha que, se o relator quiser convocar Donadon, isso será submetido antes ao
Conselho de Ética.
TEM TEMPO
José Carlos Araújo tem o prazo de 40 dias úteis, contados
desde o último dia 14, para apresentar seu parecer no Conselho de Ética.
TODOS POR UNS
A fim de salvar mensaleiros, o PT continua empacando na
Câmara a votação de proposta que prevê voto aberto em
cassação de mandato.
O QUE IMPORTA
Após tentar derrubar a ministra Helena Chagas (Comunicação), o ex-ministro Franklin Martins quis obter, por
carteirada, um contrato de R$ 12 milhões para “fazer co-

PROXIMIDADE
Feita por telefone, pesquisa Ipespe mostra que a presidenta
Dilma Rousseff teria entre 33 e 35 pontos, se a eleição fosse
hoje. Eduardo Campos, que encomendou a pesquisa, aparece com cerca de 16%.
SAIAM DO ARMÁRIO
Aspirante a disputar o governo da Bahia, o senador Walter
Pinheiro cobra uma posição do governo e do PT: “Há quatro candidatos, eles precisam assumir publicamente qual
destes eles querem”.
MOEDA DE TROCA
O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), articulou
a filiação de dez vereadores de oposição ao PROS. Em troca, a mais nova bancada governista indicará comando das
secretarias de Turismo e Trabalho.
LÁ E CÁ
O chefe da Promotoria do Reino Unido, Keir Starmer (o
PGR de lá), acha que a Justiça deve proteger jornalistas que
violam leis para revelar fatos de interesse público, como Julian Assange, do Wikileaks. No Brasil, são ameaçados com
tentativas de controle e intimidação.
HOTÉIS DE LUXO
A justiça eleitoral tem investido na formação “profissional”: gastou R$ 46,3 mil só com diárias para que servidores
do TRE-DF participem de conferências fora de Brasília. No
ano passado, gastou R$ 108,3 mil.
VÁCUO À ESQUERDA
Doido por números, o ex-prefeito Cesar Maia diz ter recente pesquisa de instituto revelando que se o senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) se candidatar herda os votos de
Marina Silva, baterá o tucano Aécio Neves e esvaziará a
candidatura de Eduardo Campos (PSB-PE).
PENSANDO BEM…
…parece, mas não é Lula quem faz os destrambelhados discursos de Dilma.

Poder sem Pudor
UM BARÃO NO PCDOB

90, e tinham em
comum apenas o
fato de residirem no
mesmo prédio, em
Brasília. O direitista
Cunha Bueno (PP-SP),
monarquista
fanático, e Haroldo
Lima (BA), barulhento esquerdista da
Câmara. Numa rara conversa entre eles, Lima revelou um
segredo: “meu avô era barão”. Bueno gargalhou:
- Então estamos conversados: quando a monarquia for
restabelecida no Brasil, você voltará a ser chamado de barão. Barão Vermelho!

Passados recentes e remotos..
1- Citação positiva!
2- Confrontação negativa!
3- Complementação interrogativa!!!

1 - Perguntando – § Da semana
de 13/10/13 a 19/10, além de ler na
Bíblia, no JORNAL DAS MONTANHAS, e na internet e dela, etc, li 2
livros – o dum cardiologista, em linguagem simples e bem ilustrado, e o
de Chris Widener – O Anjo Interior
/ Os segredos de Michelangelo para
que você siga sua paixão e encontre o
trabalho que ama –. § Gostei de muita
coisa deste volume, mas ressalto a citação de citação:
“[...] Como disse um antigo escritor, ´as provações produzem perseverança, a perseverança forma o caráter,
e o caráter gera a esperança´.” (página 71). O apóstolo
Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 4, seguindo o raciocínio da parte b do vers. anterior,
da tradução de João Ferreira de Almeida, versão atualizada de 1956, 2ª edição de 1993, tem este Texto: “a
tribulação produz perseverança; [v. 3b] e a perseverança, experiência; e a experiência, esperança.” [4]. § Por
que Paulo não foi referenciado?... Até o momento, não
sei!!!...
2 - Presenciando – § Na última década dos 70, Aimorés/
MG, onde morei e que mora
em meu coração, tinha desfiles
magistrais. A banda marcial do
internato feminino de irmãs de
caridade marcava com toque
e marcha belos e marcantes, além do uniforme e “coreografias". Havia, ainda, o colégio estadual, no qual
estudei, cujo diretor era pastor batista que viera de
Natal/RN, e outro educandário, dos batistas da família Lança. § Num lance duma noite, as bandas de colégios ensaiavam para uma quente manhã setembrina
de desfile... mas-MAIS “quente” foi essa noite, quando
bandas disputavam barulho grande e espaço pequeno.
A discussão foi tal que ensaiaram uma banda passar
por entre outra. § Não era briga religiosa (a banda do
internato supracitado estava longe!), e, nem de irmãos
na Fé – dos irmãos batistas!! –, mas, briga de irmãos,
pois um professor dirigia uma banda, e um de seus irmãos, outra, e, do lado de um deles, uma irmã tomava
partido!!!... –. Esses irmãos carnais, com “carnalidade”,
quase provocaram carnificina... mas, sem pizza...
3 - Politizando – § Vendo as
seguintes palavras em Antônio
Houaiss, vê-se algo da história
política. § No século XV, surgiu a palavra Política, “arte ou
ciência de governar”. No séc.
XIX, especificamente no ano 1899, surgiram Politiqueiro e Politiquice – que é tanto se ocupar da política
partidária, usar de “processos pouco corretos”, e, até,
mexericar –. E, no XX, Politicagem, ou “política de interesses pessoais, de troca de favores”. § Penso voltar
ao tema, na semana seguinte! – não na próxima, pois
nesta ver-se-á o Salmo 5!!! –. Ver-nos-emos, imediata e
mediatamente?!!!...
1- Preterimos autores?
2- Permitimos rumores??
3- Perseguimos favores???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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Prefeita e mais 18 vão ter que prestar contas a justiça em Simonésia
Justiça da Comarca de Manhuaçu concede liminar em ação de improbidade administrativa do MP.
Decisão condena prefeita e vice por Nepotismo e cita secretários e empresas prestadoras de serviço

SIMONÉSIA – A prefeita de
Simonésia, Marinalva Ferreira,
foi condenada pela Justiça da
Comarca de Manhuaçu por improbidade administrativa, pelo
crime de Nepotismo. O Ministério Público interpôs ação
civil pública contra 19 pessoas.
Dentre elas, além da prefeita,
o vice-prefeito Geraldo Luiz
Terra Pereira, os secretários de
Saúde, Obras e Turismo, além
de empresas prestadoras de serviços médicos.
A juíza da 1ª Vara Cível concedeu as liminares requeridas
pelo Ministério Público determinando a exoneração dos funcionários públicos e o cancelamento dos contratos ilegais,

sob pena de responsabilidade
pessoal da prefeita. Determinou também que Marinalva se
abstenha de contratar de qualquer forma a sua irmã Ilva Aparecida Ferreira, e as pessoas de
Juliana Terra Baia, Kátia Gisele
Vieira, Marconi da Costa Lima.
A ação civil pública terá
processamento regular, onde
os réus (Prefeita, vice prefeito, secretários municipais,
funcionários e empresas) poderão apresentar defesa. Caso
condenados, poderão perder os
direitos políticos e os cargos
públicos; estão sujeitos ainda ao pagamento de multa e a
proibição de contratar com o
poder público.

Inquérito Civil
A 2ª Promotoria de Justiça
instaurou um Inquérito Civil
para apurar irregularidades
cometidas no Município de
Simonésia, especialmente pela
prática de nepotismo e desrespeito à Súmula Vinculante
nº 13 do STF. A conclusão da
investigação logrou êxito em
evidenciar uma série de outras
irregularidades administrativas que demonstraram a utilização do Município de Simonésia/MG como “propriedade
particular” da ré Marinalva,
do réu Geraldo Terra e de seus
parentes e amigos. A petição
inicial feita pelo MP relata a
existência de inúmeras ilegalidades como por exemplo, a
contratação ilegal de servidores, licitações fraudulentas,
crimes de peculato; especialmente cometidas para beneficiar parentes e amigos da atual
administração pública municipal. A análise detida da folha
de pagamentos dos funcionários públicos do Município de
Simonésia/MG, (documento
de fls. 639/668), percebe-se
uma extensa lista de pessoas
contratadas de forma precária,
em sua maioria com início de
contrato em janeiro de 2013.
Esta seria uma praxe estabelecida há vários anos pelos réus
Marinalva Ferreira e Geraldo
Luiz da Terra Pereira, onde se
percebe a contratação de funcionários, precariamente, e a
recontratação no ano consecutivo. Com análise da folha
de pagamento dos servidores
da Prefeitura de Simonésia/
MG, fls. 639/668, há a quantia de 617 funcionários sejam
eles contratados ou efetivos
nos mais variados setores da
Administração Municipal, e
dentre eles somente 200 (duzentos) servidores são efetivos
mediante concurso público. O
Município é o campeão das
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS IRREGULARES, cuja
folha de pagamento detém
417 (quatrocentos e dezessete)
funcionários contratados temporariamente; o que equivale
há mais de 80 % (oitenta por
cento) do número de “servidores públicos” ocupantes de
cargos na Prefeitura Municipal
de Simonésia/MG. Segundo
narra a inicial do MP, no final
do 2º semestre, em mais uma
tentativa de aplicação da lei,
a 2ª Promotoria de Justiça de
defesa do Patrimônio Público

emitiu RECOMENDAÇÃO
para aplicação da Súmula Vinculante nº13 do STF. Cerca de
50 (cinquenta pessoas) foram
exoneradas em atendimento a
Recomendação do Ministério
Público, porém, ainda vigora
o regime precário de contratações. Em oitiva de aproximadamente 20 funcionários públicos pela 2ª PJ identificou-se
que boa parte dos funcionários
que ainda permaneceram depois da RECOMENDAÇÃO
do NEPOTISMO, porque não
foram atingidos pela SÚMULA, ainda possuem parentesco
com o réu GERALDO TERRA, assinando o famoso sobrenome “TERRA BAIA”. Todos contratados sem a mínima
seleção, a não ser a sanguínea,
o que demonstra a preferência
dos réus Marinalva e Geraldo
Luiz da Terra Pereira em comandarem o Município sob o
regime de contratação ilegal
de servidores, com preferência àqueles que ora são parentes, ora cabos eleitorais ou
ora amigos. Todos os parentes
relacionados possuem algum
tipo de vínculo seja com o
Vice-Prefeito, seja com os Secretários e até mesmo com a ré
Marinalva, Prefeita Municipal.
Verificou-se a existência de
vários sobrinhos, primos e parentes do Vice- Prefeito, o réu
Geraldo Luiz da Terra Pereira, sendo que alguns guardam
ainda parentesco entre si, o
que transforma a Prefeitura Simonésia/MG numa clara constituição de “cabide empregatício familiar”. Assim, ainda
que não houvesse ilegalidade
quanto à relação de parentesco
a fim de configurar o nepotismo ou ofensa irrogada a Súmula Vinculante nº 13, há uma
clara ofensa aos princípios da
Administração Pública quanto
à legalidade, a moralidade e
a impessoalidade justificando
prementemente a reparação e
repressão de tamanha improbidade administrativa. Segundo
o Ministério Público a falta de
concurso público dá ensejo há
uma série de irregularidades
que foram comprovadas pelo
Inquérito Civil, no âmbito da
gestão administrativa, dentre
elas a contratação de empresa
especializada em enfermagem
para a realização de serviços
de plantão no âmbito da Secretaria de Saúde do Município
de Simonésia/MG.

Prefeita Marinalva Ferreira e Vice-prefeito Geraldo Terra

Promotora Geannini Maelli é a autora do inquérito civil

Jeitinho brasileiro
Mais uma vez, como forma de burlar
a regra de OBRIGATORIEDADE DO
CONCURSO PÚBLICO e escapar da
SÚMULA VINCULANTE Nº 13, que
proíbe a contratação de parentes, os réus
Marinalva Ferreira e Geraldo Luiz da
Terra Pereira “criativamente” arrumaram
um “jeitinho” de empregar a irmã da Prefeita, as filhas do Secretário de Obras e
parentes do Secretário de Saúde de Simonésia/MG. E o pior, com dupla remuneração de duas sócias e valor exorbitante
de gastos com clínica médica na área de
saúde, causando efetivo dano ao patrimônio público municipal. Verificou-se
a irregularidade no processo licitatório
nº 117/2012 por falta de concorrência e
imparcialidade, princípios necessários à
confecção de um certame. Os documentos acostados nos autos demonstram que
a empresa de enfermagem é formada por
pessoas que possuem parentesco com a
ré Marinalva e com o réu Jarbas Vargas
Rodrigues, atual Secretário de Obras. Na
modalidade de pregão nº 23/2012 foi feita a licitação para contratação de empresa
especializada nos serviços de plantão médico, plantão de enfermagem e serviços
de ultrassom para a Secretaria de Saúde
de Simonésia/MG, sendo vencedoras do
certame as empresas CLÍNICA MÉDICA SIMMED LTDA, INTENSIMAGEM
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA,
representada por Tamires Alves Cristo. A
primeira empresa foi contrata por um valor de R$772.500,00 (setecentos e setenta
e dois mil e quinhentos reais) e a segunda
no valor de R$168.300,00 (cento e sessenta e oito mil e trezentos reais), totalizando o valor de R$ 940.800,00 (novecentos e quarenta mil e oitocentos reais)
gastos pela Prefeitura para realização de
serviços médicos no Município de Simonésia/MG. Veja-se que a primeira empresa foi vencedora da licitação e contratada
pelo valor absurdo R$772.500,00 (setecentos e setenta e dois mil e quinhentos
reais) para PLANTÃO MÉDICO. No
entanto, não há comprovação documental de que este serviço teria sido feito no
Município. A contratação desta clínica
para plantões médicos de um lado burla a
regra de OBRIGATORIDADE DE CONCURSO PÚBLICO para contratação de
médicos e de outro, consiste numa ilegalidade na prestação de serviços de saúde.
Ademais, qual aferição de eficiência de
prestação de serviço pode ser mensurada através de um processo licitatório de
PREGÃO apropriado para compras de
bens e serviços comuns? Estranhamente,
somente a clínica SIMMED e a empresa INTENSIMAGEM compareceram no
certame, cada uma sagrando-se vence-

dora em sua modalidade de prestação de
serviços. A Empresa INTENSIMAGEM
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA
tem como sócias as rés Tamires Alves
Cristo, JULIANA TERRA BAIA, SUSY
TEIXEIRA DE SIQUEIRA, Patrícia Pereira Rodrigues, Daniele Rodrigues da
Costa e Lilian Dias Adriano Alves, sendo que todas concorreram para a fraude
mencionada, percebendo ilegalmente valores dos cofres públicos. Neste contexto,
é claro também, o comportamento imoral
e lesivo do réu Fernando Bento Costa,
Secretário de Saúde, responsável pelo
processo licitatório, que agiu de forma
concorrente à fraude praticada. Quanto à
clínica INTENSIMAGEM, resta claro e
evidente a fraude em sua constituição. A
empresa foi criada em 07 de fevereiro de
2012 e foi contratada pelo Município de
Simonésia/MG em 27 de março de 2012;
menos de um mês após a constituição
jurídica. A empresa nunca participou de
quaisquer outros certames nesta região.
Também não prestou ou presta serviços
a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas.
Estes fatos demonstram que a sua constituição se deu tão somente para figurar
como licitante no processo nº 117/2012;
ONDE NÃO TEVE CONCORRENTES.
Conforme já dito, a funcionária da empresa Ilva Aparecida Ferreira é irmã da
ré e da Prefeita Marinalva Ferreira, sendo
que Patrícia Pereira Rodrigues Cândido é
filha do Secretário de Obras do Município, o réu Jarbas Vargas Rodrigues. Outro ponto de ilegalidade é que pelo menos duas das sócias desta empresa fictícia
(Susy Teixeira de Siqueira e Juliana Terra
Bahia) ao mesmo tempo são contratadas
pela Prefeitura como enfermeiras em regime de contratação temporária sem o
prévio concurso público, conforme cópia
da folha de pagamento de fls. 657/658,
fls.144; às fls.177/178; às fls. 183/184 e
fls. 214/2016. A sócia da empresa Juliana
Terra Bahia é parente do Vice-Prefeito,
o réu Geraldo Luiz da Terra Pereira e
também do Secretário de Saúde, o réu
Fernando Bento Costa. Este último foi
o responsável pelo processo licitatório.
Também foi cabalmente identificada
ilegalidade no processo licitatório para
contratação de fisioterapeuta (às fls. 413
dos autos do Inquérito Civil). O processo licitatório nº 351/2013, na modalidade
convite – Tipo Menor Preço, foi aberto
para a contratação de fisioterapeuta para
atendimento da terceira idade, visitas domiciliares e atendimento junto a APAE
no Município, às fls. 412/472. A licitação determinou a contratação do vencedor o réu Marconi da Costa Lima cujo
valor consta de R$18.800,00 (dezoito mil

e oitocentos reais), conforme contrato de
fls. 469/471. No entanto, é clara a nulidade do certame, eis que a contratação de
fisioterapeuta somente é possível através
de concurso público ONDE SE AFERE
A CAPACIDADE DO PROFISSIONAL
e não em processo licitatório cujo único aferimento é o PREÇO… o MENOR
PREÇO, para prestação de serviços aos
idosos daquela cidade. A mesma prática acima aventada, também ocorreu no
processo licitatório nº 045/2012 para
contratação de profissional de educação
física, às fls. 316. Por meio de processo
de licitação na modalidade de convite foi
finalizado o procedimento com a contratação da ré Kátia Gisele Vieira, haja vista ter apresentado o “menor preço” dos
serviços, no valor mensal de R$1.165,00
(um mil cento e sessenta e cinco reais), conforme cópia do contrato às fls.
388/390. Após cumprimento do contrato
pelo período de um ano, foi solicitado
aditamento do contrato com a prestadora
dos serviços, sendo autorizado conforme
termo aditivo de fls. 410/411 para mais
12 (doze) meses. Portanto com validade
até o final de dezembro de 2013. Igualmente, é clara a nulidade do certame,
ei que a contratação de fisioterapeuta
somente é possível através de concurso
público ONDE SE AFERE A CAPACIDADE DO PROFISSIONAL e não em
processo licitatório cujo único aferimento é o PREÇO… o MENOR PREÇO!Não
fossem suficientes tantas irregularidades
em uma mesma gestão administrativa no
Município de Simonésia/MG após depoimentos e análise dos autos, verificou-se
mais uma série de irregularidades, agora,
no pagamento de diárias concedidas pela
secretaria de saúde municipal. As notas
de empenho referentes aos pagamentos
de diárias, bem como notas fiscais e comprovantes de despesas revelam que uma
funcionária pública “hipoteticamente”
fazia viagens mensais como motorista da
Secretaria de Saúde de Simonésia/MG,
percebendo auxílio alimentação e diárias autorizadas pelo réu Fernando Bento
Costa (Secretário de Saúde), rechaçadas
pela ré Marinalva Ferreira e atestadas
pelo réu Jairo Vargas Marques (Secretário de Turismo) conforme notas de empenho e comprovantes de despesas de
fls. 686/707. No entanto, esta servidora
estava cedida ao Fórum da Comarca de
Manhuaçu. Esse fato também ensejou a
instauração de investigação para apurar
a prática de crimes de estelionato e falsificação pela Procuradoria de Crimes de
Prefeito bem como a instauração de novo
inquérito civil para apurar o dano sofrido
pelo patrimônio público de Simonésia.
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Câmara aprova Projeto que beneficia trabal

Em sessão ordinária realizada na quinta-feira, 17, a
Câmara Municipal de Manhuaçu aprovou por unanimidade e com emenda parlamentar o Projeto de Lei
nº 080/2013, relacionado ao
transporte escolar dos trabalhadores da Educação Básica. Esta medida representa
uma resposta positiva dada
pelos Vereadores quanto
às reivindicações feitas por
profissionais do setor que
residem distantes das escolas onde trabalham, e, que,
recentemente, foram impedidos de utilizar os ônibus
que transportam os alunos,
tendo um gasto extra com o
deslocamento diário. A sessão legislativa foi presidida
interinamente pelo Vice-presidente Anízio Gonçalves de Souza e contou com
a presença dos Secretários
Municipais, Gelvânia Câmara Marques (Educação)
e Senisi de Almeida Rocha
(Comunicação), além de cidadãos e representantes de
segmentos sociais.
Em razão da participação do Vereador Presidente
Maurício de Oliveira Júnior,
em Brasília (DF), na mobilização da Câmara do Café
das Matas de Minas, foi Presidente ad hoc, o Vice-presidente Anízio Gonçalves de
Souza.

Antes da votação dos
Projetos, houve o pronunciamento da Secretária Municipal de Educação, Gelvânia Câmara Marques, em
atendimento à convocação
feita pelos vereadores. No
plenário, Gelvânia prestou
esclarecimentos sobre os
procedimentos tomados pela
Secretaria quanto à proibição
do transporte dos trabalhadores em Educação nos ônibus
que transportam alunos no
município, entre outros assuntos.
A Secretária pontuou sua
preocupação com o entendimento da Lei Federal que
assegura que o transporte
escolar é exclusivamente do
aluno. A partir daí, houve o
encaminhamento do Projeto
de Lei que “autoriza o transporte dos trabalhadores em
educação básica da rede municipal no transporte escolar
gratuito e dá outras providências”.
Ao ser indagada pelos
vereadores quanto à reclamação da comunidade de
Vilanova quanto a falta de
carteiras e cadeiras em sala
de aula na escola local, Gelvânia mencionou que “nós
fizemos a licitação para novos mobiliários para a escola
de Vilanova e outras escolas,
situadas em outras localidades. Todo o material que

Confira a lista de Projetos de Lei, Resoluções, Requerimentos e
Indicações em pauta nesta sessão:

Projetos de Lei aprovados:
Executivo Municipal
*Nº 078/2013 - (Aprovado c/ emenda) - Amplia o limite para
abertura de créditos adicionais suplementares em dotações do
orçamento municipal de 2013 instituído pela Lei Municipal nº
3.260/2012, até o montante de 20% das despesas fixadas, e dá
outras providências;
*Nº 080/2013 - Autoriza o Município a realizar o transporte dos trabalhadores em Educação básica da rede municipal no transporte
escolar gratuito e dá outras providências;
*Nº 081/2013 - Altera a redação do caput do art. 1º da Lei Municipal nº 3.265, de 25 de janeiro de 2013 e dá outras providências;
PEDIDO DE VISTAS – (Ver. Fernando Lacerda) - nº 079/2013 Autoriza a contratação de pessoal por tempo certo e determinado
para o Programa AABB Comunidade e contém outras providências;
Paulo César Altino
Nº 085/2013 – Aprovado Projeto de Lei que “Declara de Utilidade
Pública Municipal o Lions Clube de Manhuaçu “Flor de Manacá” e
dá outras providências”.
Aponísia dos Reis
CIÊNCIA - nº 082/2013 - Dispõe sobre denominação de Rua Beira
Rio, em Santo Amaro de Minas, e contém outras providências;
CIÊNCIA - nº 083/2013 - Dispõe sobre denominação de Rua José
Camilo Dutra, em Santo Amaro de Minas, e contém outras providências;
João Gonçalves Linhares Júnior
CIÊNCIA - nº 084/2013 - Dispõe sobre o acesso dos vereadores
às repartições públicas municipais e outros órgãos que realizem
convênio com o município e dá outras providências;

Projetos de Resolução aprovados:
Fernando Gonçalves Lacerda
*Honra ao Mérito – nº 030/2013 – Concede o Diploma de Honra
ao Mérito ao Senhor Washington Baptista Ferreira e à Senhora
Luciana Maciel, do Projeto Sonhador e Esperança, e contém outras providências;

tínhamos disponível na Secretaria foi reformado e está
sendo enviado às instituições
de ensino. Esperamos que,
em breve, este novo mobiliário adquirido seja entregue. [...] Estaremos presentes na reunião que ocorrerá
em Vilanova e em outras
comunidades para ouvir as
necessidades de cada escola
e creche”.
Outro questionamento dos
vereadores foi quanto à vinda de representantes do setor
de planejamento do IF (Instituto Federal) à Manhuaçu
esta semana. De acordo com
a Secretária, “a visita dos representantes do IF teve como
propósito o estudo de viabilização de cursos para 2014.
É um estudo temático analisando os cursos ofertados e
aqueles que se fazem necessários para a nossa região”
Diárias
O 1º Secretário da Mesa
Diretora, Vereador Eli de
Abreu, solicitou esclarecimentos sobre as diárias pagas pelo município referentes à viagem da Secretária de
Educação à Belo Horizonte,
nos dias 11 e 12 de Junho
deste ano. Eli apresentou cópia de reportagem publicada
em jornal impresso demonstrando que no dia 11, Gelvâ-

nia encontrava-se em uma
reunião em Manhuaçu.

Vereador Eli de Abreu

Em sua resposta, a Secretária disse ter, de fato, participado de encontro em Manhuaçu, permanecendo na
reunião até às 15:30h, quando saíra em viagem rumo a
capital mineira onde teria,
ainda naquela data, participado do encontro descrito
nas referidas diárias.
O Vereador estranhou as
justificativas de horário,
considerando a distância e
o tempo de viagem de Manhuaçu a Belo Horizonte.
O Vereador Gilson César
da Costa solicitou da Mesa
Diretora a formação de Comissão legislativa para investigar as obras das creches
e quadras em Vilanova. Neste contexto, o Vereador Fernando Gonçalves Lacerda
ressaltou que “é uma situação muito séria, porque houve denúncia de que o dinhei-

Anízio Gonçalves de Souza
*Honra ao Mérito - nº 031/2013 - Concede o Diploma de Honra
ao Mérito ao Pastor Romerito Maxwell, da Igreja Ministério Batista do Calvário de Manhuaçu, e contém outras providências;
*Honra ao Mérito - nº 032/2013 - Concede o Diploma de Honra
ao Mérito ao Pastor Gilberto Carlos Onofre Pereira, da Igreja
Ministério Tabernáculo, de Vilanova, e contém outras providências;
*Honra ao Mérito - nº 033/2013 - Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Reverendo Pastor Anderson Sathler, da Igreja
Presbiteriana de Manhuaçu, e contém outras providências;
João Gonçalves Linhares Júnior
*Honra ao Mérito - nº 034/2013 - Concede o Diploma de Honra
ao Mérito ao Senhor João Paulino Neto, e contém outras providências;
Paulo César Altino
*Honra ao Mérito - nº 035/2013 - Concede o Diploma de Honra
ao Mérito ao Cabo Cláudio Inácio de Paula, do 2º Pelotão do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pelos trinta anos
a serem completados de relevantes serviços prestados à corporação;

Requerimento de Convocação:
Aponísia dos Reis
*Requer a convocação do Diretor de Esportes, Victor Rocha, para
prestar esclarecimentos sobre o que aconteceu nos jogos do JIMI
na cidade de Varginha e outros assuntos pertinentes.

Moções:
Jorge Augusto Pereira
*Moção de Pesar - 073/2013 - Pelo falecimento da Sra. Zuleima
Ferreira de Oliveira;
Jânio Garcia Mendes
*Moção de Pesar - nº 074/2013 - Pelo falecimento da Sra. Sebastiana Barbosa Pereira;
Eli de Abreu Gomes
*Moção de Pesar - nº 075/2013 - Pelo falecimento do Sr. José
Eudes Bento.

ro público foi jogado no ralo
mais uma vez, com obras paralisadas e, aparentemente,
a empreiteira recebeu pelo
serviço. Se há o problema na
creche e o Secretário foi solicitado a colocar um vigia, e
não o fez, há verdadeiramente algo que precisa ser investigado”.
Vereador Juarez Cleres
Elói solicitou a implantação
de escolinha de futebol em
São Sebastião do Sacramento e em outras localidades do
município.
Em suas considerações
sobre a sessão legislativa,
o Presidente em exercício,
Anízio Gonçalves de
Souza ressaltou que
“foi uma reunião muito tranquila. Na condição de presidente
em exercício, fiquei
muito feliz em conduzir os trabalhos. Tudo
fluiu muito bem, com
naturalidade e os vereadores externaram
suas vontades e seus
questionamentos. [...]
Havíamos convocado a Secretária para
esclarecer sobre o
transporte escolar. A
secretária fora argüida
sobre vários pontos.
[...] Recebi nos últimos dias o telefonema
de vários professores

Indicações:
Jânio Garcia Mendes
*Nº 426/2013 - Reivindica o entendimento entre a Prefeitura e a Energisa, para que volte a funcionar o escritório da concessionária de
energia em Realeza;
*Nº 427/2013 -Solicita ao Prefeito a compra de um motor de bomba,
para irrigação do campo de futebol de Realeza;
Francisco Coelho de Oliveira
*Nº 428/2013 - Solicita que o Prefeito entre em contato com a Energisa, no intuito de providenciar a troca de iluminação do Distrito de
Dom Corrêa, principalmente na Rua Principal;
Gilson César da Costa
*Nº 429/2013 - Indica a construção de muro de contenção na Rua da
Paz, próximo ao cemitério;
*Nº 430/2013 - Solicita calçamento para a Travessa JK, no Distrito
de Vilanova.
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 431/2013 - Reivindica a colocação de rede pluvial na Rua Professor Silas Heringer, próximo ao nº 1810, no B. Engenho da Serra;
*Nº 437/2013 - Solicita a implantação de redes pluvial e de esgoto por
toda extensão da Rua Coronel Henrique Albuquerque;
*Nº 439/2013 - Solicita a implantação de redes pluvial e de esgoto por
toda extensão da Rua Nadir Mariano Estanislau, no B. Bom Pastor.
Anízio Gonçalves de Souza
*Nº 432/2013 - Indica a colocação de três postes com luminárias
na Rua José Bertolace de Barros, no B. Santa Terezinha;
*Nº 433/2013 - Reivindica operação tapa-buracos na Rua Sebastião Alves de Almeida, Bairro Lajinha.
Aponísia dos Reis
*Nº 434/2013 - Solicita ao Prefeito que adquira terreno destinado à
construção de campo de futebol, no Distrito de Santo Amaro de Minas;
*Nº 435/2013 - Reivindica o corte de árvores que estão esbarrando nos fios de alta tensão na Rua Adolpho Magalhães, em Santo
Amaro de Minas;
*Nº 436/2013 - Indica troca de transformador, com maior potência,
para a Rua Silvério Santiago Dutra, em Santo Amaro de Minas.
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Comissão Especial da PEC
59/13 elege presidente e vice
Objetivo da PEC é restringir o recrutamento do advogado-geral
do Estado aos integrantes da carreira de procurador.

Secretária de Educação Gelvânia

que não têm como arcar
com esta despesa de transporte, em razão do salário
pago atualmente a esta classe profissional. Fui
professor em Palmeiras, por meio da
EE de Manhuaçu, e
conheço bem esta
dificuldade na pele,
porque passei por
ela. [...] A Secretaria
enviou o Projeto de
Lei para a Câmara.
A Casa Legislativa
já estava imbuída de
resolver tal demanda, e, com muita
maestria e zelo, votamos e aprovamos
de forma unânime
este projeto, que
vai beneficiar professores, serventes
escolares, enfim, os

funcionários que precisam
chegar até a escola. Obviamente, que a preferência
é dos alunos – que devem
viajar devidamente assentados nos ônibus, pois é das
crianças a prioridade dos
assentos. [...] Também nesta
reunião, formamos uma comissão composta pelos Vereadores Juninho Linhares
(Presidente) Gilson César
da Costa (Relator) e Jorge
Augusto Pereira (Membro)
para investigar a denúncia
relacionada à creche de Vilanova, onde houve a ação
de vândalos e furtos. [...]
Nosso trabalho foi feito com
muita lisura, clareza e transparência, visando melhorar
nossa querida Manhuaçu.”,
concluiu Cb. Anízio.
(Ass. de Comunicação)

Foram eleitos, na quarta-feira (8/10/13), os deputados
Sebastião Costa (PPS) e Duilio de Castro (PMN) como
presidente e vice, respectivamente, da Comissão Especial
da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) que
vai emitir parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 59/13. Durante a reunião, também foi escolhido o relator da matéria,
que será o deputado Lafayette de Andrada (PSDB).
De autoria do governador
do Estado, a proposta visa
restringir o recrutamento do
advogado-geral do Estado ao
universo dos integrantes da
carreira de procuradores da
advocacia pública. A norma
atual permite a livre nomeação do advogado-geral entre
cidadãos maiores de 35 anos,
de notável saber jurídico e reputação ilibada, independentemente de pertencer ou não
ao quadro dos procuradores
do Estado.
Para o governador, a mudança prestigia a concepção
da reforma administrativa
implementada no Estado co-

Os deputados Sebastião Costa e Duilio de Castro foram
eleitos presidente e vice, respectivamente

nhecida como “choque de
gestão”. A reforma, diz o chefe do Executivo, “teve com
um de seus pilares o princípio
da meritocracia e a valorização dos servidores vocacionados para a causa pública”.
De acordo com a mensagem
enviada pelo governador, a
Advocacia-Geral do Estado
conta com 465 procuradores
e é responsável pela representação judicial e extrajudicial do Estado, a consultoria
e o assessoramento jurídicos
do Poder Executivo.

Deputado Sebastião Costa
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Homem morre em acidente de trabalho em Bom Jesus do Galho

Bom Jesus do Galho/MG.
José Batista dos Reis, de 36
anos, trabalhava no terreno de
antigo lava-jato, já desativado,
situado na rua JK, em Bom Jesus do Galho. Ele foi contratado
de forma particular para escavar na lateral de uma estrutura

de concreto usada antigamente
para lavar carros. O objetivo
era derrubar a estrutura para
um alinhamento do terreno. A
estrutura se rompeu e devido
aos graves ferimentos ele morreu no local.
Na sexta-feira a área em que

aconteceu o acidente sediaria o
evento “Festa da Cerveja”. Reginaldo Mendes, organizador do
evento, destacou que nenhum
trator atuava no local no momento do acidente, a vítima
tentava tirar uma pedra que foi
encontrada na base da estrutu-

Caminhão cai de ponte e
motorista fica preso na cabine
Eepera Feliz/MG. Um acidente envolvendo um caminhão carregado de adubo deixou
o motorista ferido, após cair de uma ponte
na tarde de quinta (17/10) na comunidade da
Ponte dos Macacos, zona rural de Espera Feliz.
Segundo informações, o motorista do caminhão Carlos Antonio Fernandes, de 46
anos, não conseguiu realizar a curva completamente. Uma das rodas afundou na beira da
ponte de madeira, que não resistiu ao peso. O
veículo tombou e caiu dentro do rio com as
rodas para cima. O motorista ficou preso na
cabine. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu resgataram o
motorista. Ele teve somente ferimentos leves.
Com informações do site BuscouAchou.net

brevivência. A perícia técnica
da Polícia Civil esteve no local
e a Polícia Militar registrou a
ocorrência.
O organizador cancelou o

evento previsto para acontecer
no final de semana.
Com informações da TV
Super Canal parceira do Polícia e Cia em Caratinga

Jovem de Manhumirim morre
em grave acidente na BR-262

PC prende mais dois envolvidos em associação
criminosa de roubo de cargas de café

Reflânio Gomes dos Santos, de Leopoldina
e Rivelino José Lopes, de Reduto foram presos
no dia 16/10 à noite, por volta das 20h, em uma
ação conjunta entre a Polícia Civil de Caratinga e
a Polícia Rodoviária Federal. Segundo apurado,
eles integram a suposta associação criminosa de
roubo de carga de café, desarticulada pela Polícia
após três meses de investigação.
Em ação rápida, quatro já haviam sido detidos
em flagrante durante a madrugada de quarta-feira, quando estavam prestes a concretizar o
furto de uma carreta que transportava 550 sacas
de café, carga avaliada em R$ 130 mil. Os dois
homens conseguiram fugir do flagrante, esconderam-se em um matagal e em uma tentativa de
fuga foram detidos. Foi apenas uma questão de
tempo para a concretização das duas prisões. De
acordo com o delegado Ivan Lopes, uma equipe
ficou de prontidão aguardando a saída dos autores. Eles fugiram, pegaram um táxi e um cerco
bloqueio foi acionado através da Polícia Rodoviária Federal e eles foram interceptados.
A investigação aponta que Reflânio participava do esquema como o responsável pelo uso do
equipamento apreendido pela Polícia que é capaz
de bloquear sinais de rastreamento via satélite,
afim de dificultar a localização de caminhões e
carretas e, consequentemente, a carga. Já Rivelino é apontado como o chefe da associação criminosa e com ele foi apreendida uma arma de fogo
de uso restrito.
A Polícia não tem dúvidas quanto a participação de todos os detidos em um esquema bem
articulado que estaria gerando prejuízos a muitos produtores da região. Em menos de 24 horas
seis foram detidos, mas a Polícia acredita que

ra e não teve tempo de sair do
local no momento em que a
estrutura cedeu. Um colega que
trabalhava no local conseguiu
se salvar.
No local dezenas de pessoas
cercaram a entrada do terreno
em busca de notícias e muitos
até correram riscos, já que um
dos muros de concreto chegou
a cair, mas ninguém se feriu.
Familiares de José Batista chegaram no local do acidente logo
que souberam do fato. Com o
peso e a violência da queda da
estrutura de concreto ele perdeu parte do braço direito e
os membros inferiores ficaram
esmagados, sem chances de so-

Reflânio Gomes
dos Santos

Rivelino José
Lopes
existem outros envolvidos, um total de 10 participantes que estão sendo procurados e já foram
identificados.
A partir de agora, com novos depoimentos, outras informações sobre como era a ação criminosa
estão sendo apuradas. Rivelino, apontado como
chefe do esquema também contava com a participação do irmão, detido ontem em flagrante, José
Luiz Lopes, que já cumpriu pena pelo crime de
roubo de carga, seis anos de reclusão.
Outra etapa deste processo é o levantamento
das vítimas de associação criminosa, o delegado
destaca que possíveis vítimas podem entrar em
contato com a Polícia Civil para o reconhecimento dos autores, que podem estar ligados a outros
crimes na região.
Polícia e Cia

Manhuaçu - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Realeza registrou um grave
acidente que vitimou fatalmente uma jovem
de apenas 22 anos
na madrugada de
sábado (12) na rodovia BR-262. O
acidente aconteceu
às 3h30 no km 31,6
da rodovia, entre as
cidades de Reduto e
Manhuaçu.
De acordo com a
ocorrência, Fernanda Alves Fonseca
Hott conduzia a camionete Fiat Strada
placa
HDR-0942
de Pocrane (MG)
sentido a Manhuaçu quando perdeu o controle sobre a direção.
O veículo capotou diversas vezes e chegou a
prensar o corpo da jovem, que morreu no local. Fernanda residia em Manhumirim e além
dela viajava também uma amiga que sofreu
apenas ferimentos leves.
Segundo informações colhidas no local, as
duas estavam na companhia de familiares e

amigos em uma festa em Reduto, mas antes
de retornarem para Manhumirim decidiram
lanchar em Manhuaçu, quando aconteceu o
acidente. Uma irmã de Fernanda seguia logo
atrás em outro carro e presenciou o acidente.
O Corpo de Bombeiros Militar também esteve no local e aguardou a liberação da perícia da Polícia Civil para retirar o corpo da
condutora de dentro das ferragens do veículo,
que foi encaminhado para o necrotério de Manhuaçu.
Esta ocorrência foi registrada pelos agentes
federais Carvalho e Lander.
Tempo +

Condutor alcoolizado é preso após sofrer acidente
Populares que trafegavam
pela rodovia BR-262 no início da manhã, no domingo
(13) acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de
Realeza e o Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu
para atenderem uma ocorrência de saída de pista. O acidente aconteceu às 5h40 no
km 27,4.
De acordo com a ocorrência, J. M. A. de 33 anos conduzia seu automóvel Fiat Prêmio placa GKT-6835 quando
perdeu o controle sobre a
direção. O veículo rodou na

pista e desceu vários metros
por uma ribanceira sem chegar a tombar. No Prêmio viajava também um passageiro
no banco dianteiro. Os dois
foram socorridos pela equipe de resgate com ferimentos
leves e encaminhados para a
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manhuaçu.
Prisão: Após realizarem
a ocorrência, os agentes federais Soti e Adelandes se
dirigiram até a UPA para colherem os dados sobre o condutor, quando perceberam
que ele apresentava alteração

da capacidade psicomotora,
com sintomas característicos
de que havia feito ingestão
de bebida alcóolica. J. M. A.
aceitou o convite para realizar o teste de etilômetro (bafômetro), que apresentou o
resultado de 0,75 mg/l de ar
expelido dos pulmões.
O condutor já estava sendo
liberado do atendimento médico no momento da realização do teste e foi então dada
a ele voz de prisão, sendo encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil
(DRPC).
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Citações
Citações
Sábias
Sábias
“A vingança do sábio
desatendido ou maltratado é o silêncio.”
Maricá
“Sábio é aquele que
aprende com todos os
homens.”Fonte - Textos
Judaicos
“Qual é a única aptidão comum a todos os
homens? É a aptidão de
mudar.”
Lancelot Andrewes
“O rio atinge os seu objetivos porque aprendeu a
contornas os obstáculos.”
André Luis
“Feliz de quem atravessa
a vida inteira tendo mil
razões para viver.”
Dom Hélder Câmara
“Se eu conhecesse a causa
da minha ignorância,
seria um sábio.”
Kahlil Gibran
“Aquele que não tem
um objetivo, raramente
sente prazer em qualquer
empreendimento.”
Giacomo Leopardi
“A sabedoria não cria o
gênio, mas oferece-lhe,
por vezes, oportunidade
para se revelar.”
Leoni Kaseff
“Ter consciência da própria importância já é um
passo para o saber.”
Benjamin Disraeli
“Viver muito. Eis a ambição de quase todos. Poucos, porém, têm ambição
de viver bem.”
John Hughes
“Só os grandes sábios e
os grandes ignorantes são
imutáveis.”
Confúcio

acesse: www.jm1.com.br

A conversa franca entre
um Cão e um Gato
Por Devair G. Oliveira

Em Ribeirão Pires, no Grande ABC paulista, enquanto fotografava, deparei-me com
um corre-corre de um cão atrás de um gato.
Comecei a observar este entrave, e percebi,
após a correria, que houve uma parada estratégica, onde ambos se enfrentaram e ficaram
cara a cara. Antes, deste enfrentamento, o
gato fugiu tentando se esconder atrás de uma
lata. Mas, de nada adiantou, porém acabou
sendo alcançado no final da escadaria, não
havendo outro jeito, o gato resolveu encarar
a realidade e aí imaginei um interessante diálogo:
Gato – Mas que droga! Você de novo, parece até que, não tem o que fazer?
Cão – Vendo você nessa folga, digo que
não tenho não!
Gato – Barbaridade, então me morda, cai
pra cima, mas não fica me encarando, tá borrando de medo das minhas unhas!
Cão – Assim no mole? O que eu gosto é de
correr atrás de gatos!
Gato – Mas e daí... Eu paro e você se afasta, é sádico é?
Cão – Sim, eu costumo, antes de estraçalhar
gatos como você, divertir um pouco com eles!
Gato – Você é maluco!!! Que brincadeira
mais sem graça essa?
Cão – Vai me dizer que não conhece o
pega-pega, você corre e eu corro atrás... Ai
se eu te pego...
Gato – Eu posso morrer sete vezes, se
perder uma, ainda me restam seis, ou você
nunca ouviu dizer das sete vidas que tenho?
O cão dá mais um passo e resolve pressionar ainda mais, deixando seu rival mais
preocupado e nervoso.

9

CANTINHO DE FÉ
por

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

Brasileiro é tão bonzinho!!!

Cão - Diga a verdade cara, você treme de
medo de mim? Olha como você está ficando
pálido?
Gato – Olhe bem seu tamanho e o meu,
mas já deve ter ouvido dizer que tamanho
não é documento. Lembre-se que já cravei
minhas unhas no seu focinho!
Cão – Mas você nem desconfia da minha
raiva e nem porque o estou de perseguindo!
Gato – Penso que todo cão é meio valentão, mas me diga, por quê? Será só uma
brincadeira? Uma aventura? Por maluquice? Ou é sadismo mesmo?
Cão – Não, não, nenhuma destas opções!
Gato – Então seja como seu dono e diga
por que está correndo atrás de mim?
Cão – Para dizer que acabou o leite que a
Paty colocou na sua tigela!
Gato – Eu não posso acreditar no que estou ouvindo...
Cão – Porque aquele dengo todo com
você? Na minha tigela só tem aquela ração
dura... Tomei todo o leite e tomarei sempre!
Tem algum problema? Se tiver eu posso
avançar em você agora!
Gato – Então avance, morda, mas não vou
correr! Não gostei do que você fez. E acerte
bem sua dentada, caso contrário, vou rasgar
seu focinho com minhas unhas afiadas!

Bolo de cenoura
Ingredientes
Massas
02 cenouras médias
06 colheres de sopa de óleo de girassol ( 90 ml )
02 xícaras rasas de farinha de trigo (210 g)
01 colher de chá rasa de fermento químico em
pó ( 7 g)
02 ovos inteiros tipo extra
07 colheres de sopa de açúcar refinado ( 7 g)
Cobertura: 01 colher de chá rasa de leite integral ( 4 g) 01 colher de chá cheia de
açúcar (4 g) 03 colheres de chá de achocolatado em pó ( 6g)
MODO DE PREPARO
Bater no liquidificador a cenoura com o óleo. Acrescentar os ovos, o açúcar, a farinha
e o fermento. Coloque a massa em uma forma untada e polvilhada. Leve para assar em
forno 180ºC por 30 a 40 minutos.
Para a cobertura: Misture todos os ingredientes e leve ao fogo até ferver.
Despeje sobre o bolo ainda quente.

O Brasil tem, em seu território, o maior rio do mundo
em volume d'água. Tem fauna e flora simplesmente deslumbrantes. Tem riquezas naturais ainda desconhecidas.
Extensão territorial? É das maiores, e chama a atenção
em qualquer mapa-múndi.
O povo, porém, insiste em dar as costas para Deus.
São milhares de pessoas acorrentadas à idolatria, à indiferença, às superstições, à imoralidade, ao materialismo,
à corrupção ativa ou passiva, à violência, ao esoterismo,
à feitiçaria... O falecido senador Antônio Carlos Magalhães dizia que era "católico, apostólico, romano. Mas,
sendo da Bahia, [arrematava] sou obrigado a ser sincretista".
Infelizmente a postura do ex-senador não era nem é
raridade. A maior parte do nosso povo é sincretista, ou
seja, mistura catolicismo com macumba, e vice-versa. É
a religião de quem vai à missa com a mesma desenvoltura com que vai ao terreiro. Ou ainda mistura macumba
com budismo, budismo com cristianismo, cristianismo
com judaísmo... e tome mistura. É que "brasileiro é bonzinho" e, por isso, pretende agradar todos os deuses ao
mesmo tempo, e de quebra, ainda acender preventivamente uma vela para o Diabo. Há, inclusive, muita gente
hoje frequentando igreja evangélica, movida por essa visão sincrética. Tal visão gera um homem supersticioso,
confuso, medroso, imoral, irresponsável e violento.
O problema do Brasil não é ser um país latino. O católico belga, Émile de Laveleye, já provou, no século 19,
que o atraso dos atrasados não está na latinidade do sangue, mas na opção religiosa. O mal desta terra se chama
incredulidade. A pedra que há "no meio do caminho", a
nossa pedra de tropeço, não é a política. É a religião. E só
um choque de fé no Cristo vivo poderá colocar esta terra
nos trilhos da justiça, da paz e da felicidade. Precisamos
prosseguir na pregação da verdade libertadora de que Jesus Cristo é a única esperança.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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ENTRETENIMENTO
Casal de velhinhos

MARYLOU
O marido estava sentado quieto lendo seu jornal, quando a mulher, furiosa,
vem da cozinha e senta-lhe a frigideira
na cabeça.
Espantado, ele pergunta: - O que é
isso, mulher, ficou maluca?
- Isso, é pelo papelzinho que eu encontrei na sua calça com o nome Marylou e
um número de telefone!
- Querida... lembra do dia em que fui
na corrida de cavalos? Pois Marylou foi
o nome do cavalo em que eu apostei, e o
número é o de quanto estavam pagando
pela aposta!
Satisfeita, a mulher pediu mil desculpas.
Dias depois, lá estava ele novamente
sentado, quando leva uma nova porrada, e dessa vez com a panela de pressão.
Ainda mais espantado (e zonzo), ele pergunta: O que foi dessa vez, meu amor?
- Seu cavalo telefonou.

CURIOSIDADES
Quem inventou a chapinha de cabelos?
A chapinha é um instrumento utilizado para
modelar os cabelos alterando sua estrutura
através do calor. Existem chapinhas feitas
para alisar e enrolar as mechas. Antigamente, as mulheres utilizavam ferros de passar
roupas para acabar com o aspecto crespo
dos cabelos, mas essa técnica era muito arriscada, pois frequentemente danificava os
fios por causa do calor excessivo.
A chapinha feita para modelar cachos,
também conhecida como baby liss, foi inventada por Marcel Grateau em 1890. Um
pouco depois, em 1906, Simon K. Monroe
registrou uma chapa de dentes metálicos
que servia para alisar cabelos. Em seguida,
Isaac K. Shero patenteou uma descoberta
ainda mais inovadora, onde duas chapas
planas eram prensadas sobre o cabelo, proporcionando melhores resultados.
Mas a chapinha como conhecemos hoje
foi invenção de Lady Jennifer Bell Schofield em 1912. Ela aperfeiçoou os modelos
anteriores criando um aparelho feito de duas
placas de ferro aquecidas e unidas por uma
dobradiça.
Hoje em dia existem muitos outros modelos e tecnologias para chapinhas de cabelos,
as de cerâmicas são as mais indicadas para
preservar a saúde dos cabelos

RESPOSTAS

Um casal de velhinhos entra no
McDonald’s e pede um hambúrguer,
uma porção de batata frita, uma coca
cola e um copo extra.
Sentam-se e o velhinho divide o hambúrguer exatamente ao meio, divide as
batatas uma a uma e, depois, divide a
coca cola entre os dois copos.
O velhinho começa a comer sua metade do lanche, enquanto a velhinha fica
olhando.
Um funcionário, que assistia à cena, se
comove e oferece ao casal um lanche a
mais, pago do seu bolso, para que eles
não tenham que repartir um lanchinho
tão pequeno. O velhinho agradece e responde com voz trêmula:
- Estamos casados há mais de 50 anos
e sempre dividimos tudo. Obrigado pela
sua gentileza, de qualquer forma.
O funcionário pergunta para a velhinha se ela não vai comer a sua metade e
ela responde:
- Daqui a pouco, meu filho... Tô esperando a dentadura!

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Procure
ser mais objetiva em suas tarefas,
pois apesar de certa desaceleração
desde a semana que passou, é
importante focar com mais precisão
em suas metas. Os questionamentos, a partir do dia 18, se
intensificarão por causa do eclipse lunar.
Relacionamentos: chega o momento de se repensar atitudes
de ambas as partes, pois saiba que as reações são proporcionais
à história construída entre ambos. Para quem estiver no início de
um relacionamento, possibilidade de revisão e até rompimento.
TOURO – de 21/4 a 20/5: Com o eclipse lunar a partir do dia
18, mostrarão a necessidade de organizar melhor as finanças
e a papelada. Guarde comprovantes e verifique se não se esqueceu de nada para evitar contratempos. Algumas oposições
de ideias são esperadas.
Relacionamentos: para as solteiras, há mais confiança e
inspiração para iniciar novos momentos na arte da sedução.
Evite fofocas e disse me disse. Para aquelas que estão em
um relacionamento duradouro, o período requer calma para
repensar a relação.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: O dia a dia é repleto de momentos
para se refletir e decidir. Algumas decisões terão de ser tomadas
para você se impor diante de outros. Nesse contexto, saber a
hora de se expressar é importante, por mais que sua ansiedade
esteja mais forte agora.
Relacionamentos: questões do passado podem lhe surpreender, inclusive, algumas amizades serão questionadas a
partir deste momento. É possível contratempos com questões
familiares. No relacionamento a dois, um pouco de introspecção e revisão.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Chegou a hora, com o eclipse
lunar no dia 18 deste mês, de rever alguns planos e selecionar
melhor as ações a serem tomadas. A partir de agora não há
meio termo, é oito ou oitenta. Busque sua independência, porém
pense melhor em como consegui-la.
Relacionamentos: nunca pense que você passará incólume,
por exemplo, nos vários ambientes que possa trafegar. Seus
feitos e suas atitudes já são suficientes para despertar em
alguém sentimentos de união. Às enamoradas, momento de
revisão e de D.R.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Pense bem antes de falar e de mostrar seus sentimentos. Não adianta radicalismos, pois haverá
consequências, e se conselho for bom – procure ouvir mais os
outros e esqueça algumas questões do passado que podem
atrapalhar seus planos atuais.
Relacionamentos: cenas de ciúme e algumas contrariedades
podem atrapalhar o bom andamento de seu relacionamento.
Evite fofocas e cuidado com julgamentos precipitados. Decisões
importantes no campo familiar ou em relação ao passado.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: E Marte está em seu signo dando
aquela força para suas ações e para colocar em prática seus
planos. Pelo menos coragem você tem para concretizar ações.
Aproveite a partir deste final de semana para observar com
maior clareza cada fato antes de decidir.
Relacionamentos: para as nascidas no primeiro decanato
(23/8 a 1/9), há certa insegurança para iniciar um novo relacionamento, porém terão de decidir se acontece. Momento
favorável para rever amigos e manter os contatos em dia.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: Chegou o momento de você deixar
um pouco de lado as questões individuais para se dedicar mais
aos anseios de seus pares, incluindo até pessoas de fora de
seu círculo. Se for o caso, procure agir com solidariedade com
o próximo que fará um bem ao coração.
Relacionamentos: sabe aqueles momentos de colocar as
cartas na mesa para decidir? Pois bem, o momento é esse,
porém aja com honestidade e clareza para não deixar arestas
para depois. Às solteiras, o momento está interessante para
conhecer gente.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: É possível a partir do dia
18 que algumas rotinas em seu cotidiano sejam alteradas.
Procure observar e intuir o que pode dar certo para se livrar do
que esteja emperrando suas ações. Cuidado com as palavras,
por isso pense antes de proferi-las.
Relacionamentos: uma das dicas para o momento é interagir
com seus amigos, mas evite fofocas. Use sua intuição para
falar somente o necessário se por acaso acontecer alguma
oposição de ideias. Atração e tendência a flertes para aumentar
a autoestima.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12: Há uma sugestão de mudança e de revisão de vida a partir da configuração dos astros
neste momento. Você sabe de seu valor e de seus limites
para atingir objetivos e metas traçadas há tempos. Aproveite e
observe cada questão com maior clareza.
Relacionamentos: para quem estiver só, o período a partir
de agora estará propenso aos fletes e romances. Você exerce
um poder natural de atração e poderá conhecer pessoas
diferentes. Acontece que poderá atrair o joio e o trigo, então a
escolha será sua.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: Há uma tendência ao
recolhimento neste período, por sinal necessário para seu
desenvolvimento intelectual e para prepara-la melhor para o
período positivo que perdurará nos próximos meses. O momento é de pé no chão, sem devaneios.
Relacionamentos: a situação da relação a dois parece, até
certo ponto, estagnada. Por isso, aproveite o período para se
dedicar um pouco mais ao outro(a) sem querer receber nada em
troca. Isso fará bem para seu coração e para a pessoa amada.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: A partir do dia 18, com o eclipse
lunar, será inevitável brotarem novas ideias criativas para resolver questões importantes. Aproveite para se dedicar, se for
o caso, em alguma atividade artística, ou pelo menos, participar
de algum evento da área.
Relacionamentos: é bom procurar resolver questões relacionadas aos parentes, pois inevitavelmente você se sentirá
forçada a tomar uma atitude. Não se esqueça que assuntos
mais peculiares e difíceis aparecem na vida de qualquer pessoa.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Você está mais sedenta para adquirir informações e conhecimentos nas áreas de seu interesse
profissional e cultural. Também, é importante saber que até os
intercâmbios estão favorecidos neste período, então é bom ficar
atenta às oportunidades.
Relacionamentos: é bom estar preparada para algumas oposições, diga-se, situações mais críticas referentes ao parceiro(a)
na hora de conversar. É preciso ter paciência sem esquecer
que as atitudes muitas vezes falam mais do que as palavras.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Grazi Massafera deve acusar Cauã Reymond por quebra de contrato, diz jornal
De um lado uma das mulheres
mais belas do País. Do outro um homem de tirar o fôlego. A diferença?
Apelo comercial.
Esse pode ser o argumento para
Grazi Massafera assumir publicamente o fim do casamento com Cauã
Reymond. Os dois estariam separados. Mas não anunciaram o término da relação pois têm um contrato
publicitário em vigor. A separação exposta pode gerar pagamento de
multa.
E com o suposto caso com Ísis Valverde à tona, Cauã seria o maior
prejudicado. De acordo com o jornal 'O Dia', Grazi pensa em responsabilizar o ator pelo fim do casamento e, consequentemente, do
contrato.
Afinal, ela tem muito apelo comercial, estrela diversas campanhas.
E a pecha de mulher traída e trocada por outro pode aumentar ainda
mais as campanhas com a loira.

Magoada, Monique Evans diz que
Bárbara não a procurou nem ligou
Monique Evans deixou uma clínica psiquiátrica na tarde de sexta-feira (18), após
quase 15 dias internada. Mas a mágoa com
a filha, Bárbara Evans, permanece.
'Ela não me procurou nem me ligou. Só
mandou uma carta', disse ao jornal 'O Dia'.
A loira voltou a afirmar que a prioridade
de sua vida agora é ela mesma. E tentou explicar o problema com a vencedora da sexta
edição de 'A Fazenda'.
'Não houve briga, porque briga é quando
você discute e nós não discutimos. Nós nos
afastamos. Eu era empresária dela e ela preferiu um empresário de ex-BBB', afirmou.
E como prioridade, Monique vai retornar ao quadro em que busca um namorado, no programa 'O Melhor do Brasil', da Record.
Dentro de duas semanas, ela deve gravar o programa de Rodrigo
Faro para falar sobre o período de internação e a relação com a
filha Bárbara.
Ainda de acordo com o blog do jornalista Fernando Oliveira, na
ocasião, aproveitará para anunciar seu retorno ao quadro.

Feliz, Daniela Mercury se declara para
Malu Verçosa em lua de mel
O clima ainda é de lua de mel para
Daniela Mercury e Malu Verçosa. A
dupla se casou no último sábado (12),
em Salvador. E agora curte os primeiros dias de matrimônio em Fernando
de Noronha.A cantora se declarou
para Malu em seu perfil no Instagram
na sexta-feira (18). 'Daria uma linda
capa de CD! Noronha é linda como
Malu! Rsrs!', escreveu a cantora.

Hein? Silvio Santos compara Ronnie Von
com Thammy Miranda
Silvio Santos segue impossível
com sua língua ferina.No próximo
domingo, será exibido mais uma tirada hilária do apresentador. No 'Jogo
dos Pontinhos', ele recebeu Ronnie
Von e Jerry Adriani.Ao mostrar uma
capa antiga de um disco de Ronnie,
Silvio fez uma comparação.“Olha
só que boneco que ele era! Parece a
filha da Gretchen antes dela cortar o
cabelo”, brincou, referindo-se a Thammy Miranda.Ronnie seguiu
como alvo das tiradas do apresentador.“Ele nasceu em 17 de junho
de 1944 com o nome de Ronaldo Nogueira. Quarenta e quatro? Faz
tempo, hein?”, ironizou.

Veja! Marcelo Rezende dá bronca em
repórter que estava sentada
TV ao vivo é emoção o tempo todo. Que o diga a repórter Narla

acesse: www.jm1.com.br

Aguiar, da Record.
Durante o programa 'Cidade
Alerta', o apresentador Marcelo
Rezende surpreendeu a moça ao
vivo, na sexta-feira (18).
Rezende ficou bravo com a
imagem de Narla sentada, quando foi chamada para dar infomações.
'A outra saí de Brasília para
virar uma cabeça aqui. Ao invés
de estar posicionada, está sentada. Veio de Brasília para ficar sentada. Você acha que você veio trabalhar aqui para ficar sentada? Tá
achando?', reclamou.
A repórter, sem jeito, respondeu: 'Mandaram eu sentar aqui'.
'Tu vai trabalhar sentada? Acha que isso aqui é o quê? Uma casa
de repouso? Essa Narla também... Uma hora você tá cheia de bicho
em cima de você, outra está sentada...', continuou Rezende, que
cancelou o link.
No clima de humorista, Rezende mostrou ainda todos os repórteres do 'Cidade Alerta' sentados e descontraídos.

'Eu tentei me matar? Vocês não sabem de
nada!', dispara Monique Evans
Parece que Monique Evans acordou mal humorada no sábado
(19).Provavelmente após ler alguns comentários que a deixaram
chateada, a 'Titia' logo foi desabafar no Instagram.Para quem não
sabe, a apresentadora acaba de sair de uma clínica psiquiátrica.
'Chatos! Vocês não sabem de nada! Estão me xingando, me julgando... E fui eu que tentei me matar e me internaram por 15 dias?
Acho que estão tentando reverter a história! Não existe certo ou
errado. Existem pessoas sonhadoras! Quer falar mal? Vai tomar no
c..! Estou me tratando... Posso falar o que quiser!', deixou claro.

Datena não assiste à estreia da filha,
Letícia Wiermann, por puro nervosismo
A repórter do quadro dominical “Tem
Gente Atrás” é, nada mais, nada menos
que filha de José Luiz Datena. Letícia
Wiermann, de 27 anos, conta que o paizão surtou no dia em que ela apareceria
pela primeira vez na televisão, e ainda por
cima ao vivo.
“Ele não conseguiu assistir no primeiro
dia, estava muito nervoso. Depois, disse
que amou, que eu estava linda”, disse, rindo, ao jornal 'O Globo'.
Modelo há 14 anos, a moça não vê problemas em ser chamada de 'filha do Datena'.
“Acho ótimo ser filha dele. Ele me
aconselhou a ser sempre eu mesma. Não
fazer algo que não seja natural, porque o público é inteligente, pesca logo”, contou.
Marlene Mattos foi a responsável por tirar a moça da passarela
aos 18 anos e trazê-la à tela, depois de ver um quadro na sala de
Datena.
Depois disso, Letícia fez curso de jornalismo digital nos Estados
Unidos e abriu um canal de televisão online com dois amigos mexicanos, o 'Vidaonlinetv.com.' Antes do “Domingão”, ficou ainda
um ano na Mix TV.
Atualmente a filha de Datena tem aulas com o ex-âncora da
Rede Manchete Luiz Santoro, no curso de “Apresentação de TV”,
na Oficina de Atores, no Rio de Janeiro.

Com parte do elenco de “Carrossel”, série
“Patrulha Salvadora” estreia em janeiro
Pegando carona no sucesso de “Carrossel”, a série
“Patrulha Salvadora” já tem
data de estreia: 11 de janeiro.Essa data de lançamento ainda não é oficial, pois
falta a direção artística concordar com a grade de programação, de acordo com
o site 'Notícias da TV'.Na
verdade, o programa está
um pouco atrasado. Afinal,
sua estreia deveria ter acontecido no último sábado (12), Dia das
Crianças.Vale lembrar que das 17 crianças de “Carrossel”, nove
estão na nova atração: os intérpretes de Maria Joaquina, Cirilo,
Alicia, Carmem, Daniel, Davi, Jaime, Jorge e Mário.
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'A Bíblia' estreia na vice-liderança
de audiência na Record
Uma das estreias mais esperadas na Record, a série 'A Bíblia' alcançou a vice-liderança na noite da última quarta-feira (16).
O primeiro episódio da superprodução
conquistou a marca de 13 pontos no Ibope,
mesma média de sua antecessora, 'José do
Egito', com picos de 16.
Cada ponto equivale a 62 mil domicílios na
Grande São Paulo.
Com os resultados, a expectativa na emissora é grande. Afinal, a obra ficou na lista de
mais assistidos nos Estados Unidos por mais
de uma vez.

Discussão no 'Saia Justa' anima direção
A discussão acalorada no 'Saia
Justa' da última quarta-feira (16)
rendeu elogios a todos os envolvidos e agradou a direção da Globosat. Na ocasião, Paula Lavigne
foi a convidada para debater a
polêmica das biografias não autorizadas e acabou protagonizando
uma briga com a jornalista Bárbara Gancia. O clima foi tão intenso,
que o programa repercutiu entre telespectadores e internautas, e já
está sendo chamado de 'o maior barraco' da atração. Astrid Fontenelle foi uma das mais elogiadas. Para o GNT, ficou claro que
a apresentadora está preparada para encarar situações como esta,
segundo o jornal 'Folha de S.Paulo'.
O sucesso foi o suficiente para convencer a produção, que agora
deseja ter mais convidados polêmicos no palco.

Produção é proibida de revelar detalhes do
filme sobre a vida de Pelé
Os responsáveis pelo filme que vai contar a
vida de Pelé tomaram um cuidado especial na
hora de contratar os integrantes da produção.
Por medidas de segurança, uma cláusula foi
acrescentada ao contrato, impedindo que o trabalhador divulgue qualquer detalhe da produção.
Todos os envolvidos direta e indiretamente
nas gravações foram orientados a não compartilhar fotos, vídeos ou mesmo comentar o que se
passa no set, segundo a coluna do jornalista Flávio Ricco.
Tanto mistério é para que o longa seja uma surpresa no início
da Copa do Mundo, em meados do próximo ano, quando haverá o
lançamento simultâneo em diversos países.

Oi? Padrasto de Kim Kardashian quer virar
mulher, diz revista
Uma grande polêmica surgiu em torno
da família Kardashian.
Após a separação de
Kris e Bruce Jenner,
uma fonte revelou que
o padrasto de Kim
Kardashian teria se separado da esposa porque pretende mudar de
sexo.
'Bruce tem um lado
feminino. Ele gosta
de deixar seu cabelo
crescer, fazer as unhas dos pés e mãos e não sai de casa sem seus
brincos de diamantes. Ele é obcecado em fazer sua sobrancelha',
contou à revista “Star”.
Segundo o informante, a mãe da socialite ainda teria ameaçado
revelar o segredo do companheiro no final de temporada do reality
show da família, o 'Keeping up with the Kardashians'. 'Kris disse
para Bruce que ela revelaria seu segredo caso ele não aceitasse os
planos dela sobre a separação e o reality show.'
O ex-casal anunciou a separação em comunicado oficial na última semana: 'Estamos vivendo separadamente e somos muito mais
felizes desta forma. Mas nós sempre tivemos muito amor e respeito um pelo outro. Mesmo separados, vamos sempre permanecer
melhores amigos e, como sempre, a nossa família continuará a ser
a nossa prioridade número um'.
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