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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Comissão Provisória do PSDB
agita a política de Manhuaçu
PÁGS.

6e7

F

oi concorrida a reunião de lideranças políticas do PSDB de Manhuaçu
que ocorreu no início da noite do dia 25 de outubro do corrente ano. Há
muito tempo não se via reunida tantas lideranças em um evento político
como foi a reunião do PSDB. Os deputados Paulo Abi-Ackel e Sebastião Costa vieram prestigiar o
encontro em que foram apresentados os membros da nova direção do PSDB em Manhuaçu. Sérgio
Breder, foi grande articulador político conseguindo com que todos continuassem no partido. Houve algumas mudanças e quem assume a presidência do PSDB é o Miracy (Segundinho).

CIACs, CAICs, CIEPs, PRONAICA,
evolução ou retrocesso?

Os deputados Paulo Abi-Ackel e Sebastião Costa vieram prestigiar o encontro em que foram
apresentados os membros da nova direção do PSDB em Manhuaçu. Sérgio Breder, foi grande
articulador político conseguindo com que todos continuassem no partido.

O

Jornal das Montanhas
inicia nesta edição uma
série de reportagens sobre a educação em Manhuaçu,
não deixando de mostrar os antecedentes que deram origem à
educação de hoje. O Brasil ocupa
o 53º lugar em educação, entre 65
países avaliados (PISA). Mesmo
com o programa social que incentivou a matrícula
de 98% de crianças
entre 6 e 12 anos, 731
mil crianças ainda
estão fora da escola
(IBGE).
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EDITORIAL
CIACs, CAICs, CIEPs, PRONAICA,
evolução ou retrocesso?
O Jornal das Montanhas inicia-se nesta edição uma série de reportagens
sobre a educação em Manhuaçu, não deixando de mostrar os antecedentes
que deram origem à educação de hoje. O Brasil ocupa o 53º lugar em educação, entre 65 países avaliados (PISA). Mesmo com o programa social
que incentivou a matrícula de 98% de crianças entre 6 e 12 anos, 731 mil
crianças ainda estão fora da escola (IBGE). O analfabetismo funcional de
pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009 (IBGE);
34% dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda não conseguem
ler (Todos pela Educação); 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental, e que moram nas grandes cidades, não dominam o uso da leitura e
da escrita (Todos pela Educação). Os CIACs, CIEPs e CAICs em muitos
estados e principalmente o nosso CAIC em Manhuaçu são elefantes brancos.
NA PRIMEIRA metade dos anos 80, morava no Rio de Janeiro e pude
presenciar as belas construções dos CIEPs, durante o primeiro governo
Leonel Brizola e sob a orientação de Darcy Ribeiro, os Centros Integrados
de Educação Pública (CIEPs) invadiram com suas estruturas pré-moldadas,
idealizadas por Oscar Niemeyer, a capital e o interior do Rio de Janeiro.
Sintetizam uma dada concepção de educação que despertou fascínio, perplexidade e rejeição.
Os CIEPs pretendiam engendrar uma mudança radical entre a "escola do
futuro" e a rede múltipla, diferenciada e rica de problemas. A identidade da
escola de tempo integral foi se desenhando numa dupla perspectiva — como
modelo às escolas públicas do futuro e no confronto com as instituições
de ensino que compunham a rede pública —, como expôs Darcy Ribeiro:
"Em contraste com as escolas superlotadas,
o CIEP é uma verdadeira escola-casa, que
Fale com a redação
proporciona a seus alunos múltiplas atividacontato@jm1.com.br
des, complementando o trabalho nas salas
(33)3331-8409
de aula com recreação" (2). Nada melhor do
que um projeto de linhas arrojadas, saídas
da prancheta de Oscar Niemeyer. Em cada lugar no qual eram instaladas,
as novas escolas faziam lembrar que ali, naquela estrada, naquele bairro,
naquela pequenina ou grande cidade, a criança era a prioridade e que o
futuro já havia chegado. Enfim, a nova arquitetura escolar de linhas retas,
arrojadas pretendia ser também um programa educador revolucionário.
No início de 1991, o Governo Federal desencadeia um novo programa,
onde a temática da educação integral é retomada, agora não mais restrita
ao Estado do Rio de Janeiro ou São Paulo, mas em nível da União. Dois
fatores parecem ter contribuído para o lançamento dos CIACs – Centros
Integrados de Atendimento à Criança que combinam características do
PROFIC e dos CIEPs, sob o patrocínio da Legião Brasileira de Assistência, Ministério da Saúde e Ministério da Criança: o poder de atração da
proposta, extremamente popular num país onde grande parte da população
tão somente sobrevive e a ampliação da base política de sustentação do
governo Collor, através de uma aliança com o reeleito governador Leonel
Brizola, patrocinador dos CIEPs.
O Programa Nacional de Atenção à Criança e ao Adolescente – PRONAICA
– foi concebido em 1990 como Projeto Minha Gente e estava vinculado ao Ministério da Saúde.O Programa enfatizou, inicialmente, a implantação de bases
físicas ideais para a articulação dos serviços, os CAICs; porém a prioridade
do Programa concentrou-se na disseminação da Filosofia da Atenção Integral.
Os CAICs, coordenados pelo PRONAICA, pressupunham, em termos de
gestão, a parceria entre Governo Federal, Estados, Municípios e a iniciativa
privada. O Governo Federal responsabilizou-se pela construção, sendo a
manutenção dos CAICs e o quadro de pessoal responsabilidade dos Estados,
Municípios e iniciativa privada.
Parece que em nosso país não estamos preparados para dar prosseguimentos nos projetos, a consolidação do sistema democrático foi até pouco
tempo acompanhada de profundos ajustes econômicos, apenas depois do
plano implantado pelo FHC houve uma maior estabilidade, mas mesmo
assim as rupturas continuam. No que diz respeito à desorganização institucional pode-se verificar, sobretudo, que a cada mudança de governo, cada
momento eleitoral representa, em algum grau, uma ruptura com a estrutura
anterior. Esta ruptura ocorre até mesmo quando se sucedem administrações
de um mesmo partido político. Esta instabilidade reflete-se, sobretudo, na
educação e em suas ações destinadas a melhorar sua qualidade.
Em síntese, passados vinte anos de abertura democrática, incentivo à
participação popular e implementação de projetos pedagógicos por governos
estaduais eleitos pelo voto popular, os dados educacionais retratam uma
situação de estagnação, ou até mesmo de retrocesso, no atendimento quantitativo em todos os níveis de ensino. Leia na página 5 CAIC Manhuaçu.
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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
Jornal das Montanhas
São Cândido poderia pertencer
a qualquer lugar menos Caratinga ,pois Caratinga ao longo dos
anos tem demostrado a total falta
de interesse para com os moradores do distrito, isso que estou
relatando não e muito difícil de
confirmar , pois basta ir ate São
Cândido, passar pela aquela
porcaria de estrada, que quando
chove nem tatu de chuteira anda,
o tempo está seco uma poeira
que ninguém suporta , após passar por essa situação na estrada ,
chegando em São Cândido você
se depara com os buracos são
tantos que parece que o lugar
sofreu uma chuva de meteoros,

precisa de médico pois você morre ali mesmo, porque não existe
isso em São Cândido, por isso
que não são poucas as razões,
acho que São Cândido poderia
pertencer a qualquer cidade menos Caratinga.
Marcos Costa de Almeida
Ao Jornal das Montanhas,
Meu nome é Pedro Barbosa
- Trabalho como vendedor na
região de Manhuaçu, mas moro
em Aimorés. Gosto muito de ler
as notícias do Jornal das Montanhas, mas adoro ler as piadas,
para descontrair um pouco, levo
a sério tudo que contribui para
uma vida saudável. Todo dia de

manhã em jejum eu bebo uma
purinha, me faz um bem danado
é uma coisa de loco, mais é água
mesmo não confundam com outras coisas. Confesso que lendo
uma matéria sobre prevenção
ajudei muito um amigo, que fez
exames e se livrou de problemas
maiores, segundo ele me contou
o médico informou que caso ele
não tivesse mudado seus hábitos
e cortado o açúcar, refrigerantes
poderia ter tido sérios problemas com o Diabetes, e assim
o seu jornal continua trazendo
uma ótima colaboração para os
leitores. Vale a pena seguir este
exemplo e tenham uma vida
longa.
Pedro Barbosa
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
UFC na mira de políticos
UFC está na mira de políticos que quer proibir mesmo a
transmissão das lutas. Engraçado, nenhum deles votam nas
leis contra corrupção, essa sim é
uma violência clara; as lutas que
nem assisto, são feitas por quem
quer se debater e aparecer.Deputados quer proibir a
violência dos combates da UFC nas TVs do Brasil.

Parabéns polícia civil
Nova Lei da Polícia Civil de Minas Gerais, é aprovada em 2o. turno; Texto que modifica estrutura da
corporação segue para sanção do governador. Servidores queriam mais vantagens, mas consideram nova
norma um avanço. A dezenas de anos, o governo trata
a polícia civil como NADA, e tudo indica que de agora em diante terão lugar de destaque, pois sem eles a
Policia Militar também fica de mãos amarradas. Parabéns a policia Civil, valeu a greve! Agora terão mais
servidores, mais delegados, auxilio invalidez e direito
em promoção.

Veja a posição do real e sua valorização frente a moeda norte-americana:
Real 12%
Dólar (Nova Zelândia): 8%
Dólar (Austrália): 7,2%
Rúpia (Índia): 5,1%
Libra (Reino Unido):3,6%
Rublo (Rússia): 3,4%
Euro: 2,4%

Real, a moeda que mais valorizou
Segundo dado oficiais, o Real, a moeda brasileira
foi a que mais se valorizou e foi apreciada no mundo
ante o dólar; principalmente entre agosto e outubro.

Copasa deixando a desejar
A COPASA está em baixa, controlado pelo governo
de Minas, ela foi criada para ganhar dinheiro e a maioria das cidadezinhas do estado tem COPASA, a água
mais cara. Agora a prefeitura de Sabará quer romper o
com o governo e voltar a ser SAAE como antes.

Literalmente guerra
aos produtos chineses
Industria brasileira declara guerra à roupa feita na
China; de cada dez empresas chinesas na feira, duas já
vendem para o Brasil, e querem expandir. O protesto
em São Paulo levou muitos empresários as ruas onde
eles expõe crise do setor, que até dia 18 já havia importado U$6,6 bilhões. Os brasileiros tem razões de
sobra, mas em compensação, as coisas fabricadas no
Brasil são caras, muito caras!

Perigo nas calçadas
BICICLETAS
NAS
CALÇADAS, bem que a
Secretaria de Serviços Urbanos - poderia ser também
Humano - deveria e tem
que fazer uma campanha
de conscientização de que

ciclista não pode e deve até ser preso ao trafegar nas
calçadas de Valadares; eles não estão nem ai, marmanjos, bicicletas de cargas, um perigo; já não bastasse
nossas calçadas totalmente irregulares, cheias de buracos vem agora os ciclistas. Aviso, se for atropelado
por um ciclista vou parar na frente do Juiz porque vou
ser preso e vão me mandar ter com sua excelência!
Falta de educação, como não os têm, cabe o poder público promover essa reeducação!

Ton Cavalcante nos EUA

Humorista TON CAVALCANTE continua nos Estados Unidos;
sua previsão de voltar ao Brasil
seria em fevereiro, mas sua assessoria garante que ele deve
esticar esse prazo, ta bem na fita
por lá!

Meio ambiente agradece

Azar do governo

Meio ambiente agradece, Partido Verde mais ainda:
Empresa Aérea Gol voa com avião movido a óleo de
cozinha reciclado.

Como o governo brasileiros não quis negocias com a
Sony a venda dos Playstations, eles chegam via contrabando e são vendidos a preços altíssimos aqui; com isso
o governo fica sem o seu imposto de ICM e outros mais.

Lei Federal: não pode
haver votação secreta
Câmara Federal aprovou: agora nada mais pode ser
votado em segredo em nenhum Poder Legislativo do
Brasil; a votação vai agora o lado mais corrupto do
Brasil, o Senado. Ta Valendo pros deputados, senadores, assembleias e câmaras de vereadores.

Minas liderando
Minas Gerais lidera em deslizamento de encostas
com moradia em todo o país; 60% desse tipo de desastre natural é em nosso Estado de Minas.

Acessando internet
Brasil tem hoje, mais de 21 milhões de jovens acessando internet; essa pesquisa foi feita pela ONU; jovens entre 14 a 24 anos no Brasil já estão na internet a
mais de 4 anos e tende a crescer assustadoramente; o
Brasil já é o 4o. no mundo

CNH cassadas
Mais de 10 mil CNH já foram
suspensas só em Minas Gerais por
infrações. E quem for pego dirigindo com carteira suspensa vai
responder processo de cassação e
fucara sem pode dirigir por dois
anos.

Não é fácil!
Tem gente que quer porque quer aparecer de todo
jeito, e para isso anda atirando pra todos os lados em
busca de IBOPE. Prestigio e confiança se faz com
anos de bons serviços... o resto é latim sem ser ouvido

Violência no Brasil
A violência toma conta do
BRASIL, hoje não respeitam
mais nada e os mascarados estão infiltrando nas manifestações., agredindo, machucando
e ai? Cadeia neles autoridades e
paus também! Quem é serio mostra a cara, sem medo!

Homem inventando
Melhoramento genético baixa custo e enriquece alimentação; grã de feijão mais resistente a doença requer
menos agrotóxicos e acaba ficando muito mais barato.
O abacaxi fantástico já criado e testado não tem espinho, é mais doce, mais amarelo e menos ácido.

Planos de saúde:
Só querem vem a nós!
Planos de saúde que faturam altíssimo neste país vão
ter que cobrir 87 novos itens a partir de janeiro. São 37
remédios contra câncer e 50 procedimentos médicos
e dentários. A partir de janeiro de 2014 muita coisa
mudando para melhor, parabéns ao Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde complementar pelo
arrocho a esses folgados planos que promete muito e
na hora "h" correm do pau...agora é "pau neles".

Caminhão só a noite!
BHtrans órgão que cuida do trânsito da capital mineira estuda a possibilidade da implantação de modelo
que restringe operação de caminhões em toda a cidade; carga e descarga poderão,acontecer só à noite.

Vai Brasil, saia da miséria!
BRASIL vai se tornar a 5ª maior potência em petróleo do planeta; isso deve acontecer até o ano 2020
segundo dados da Petrobras; atualmente ocupamos o
23º lugar...Com isso deve precisa em primeiro momento de uns 5 mil técnicos de gás e petróleo.

PSDB puro sangue
Senador Aécio Neves quer
que o PSDB lance a chamada
"Chapa puro sangue", ou seja
ele como candidato à presidente da Republica e José
Serra como candidato a vice.

Dilma irregular
PSDB vai representar contra improbidade de Dilma em
MG. A presidente é acusada
de fazer propaganda irregular
e de usar a máquina com fim
eleitoreiro diz o PSDB que
está desesperado.

Conselho que você pediu...
Se você for dar ouvidos o que falam de você, na
verdade vai ser isso que você já "É": medroso(a), covarde, sem rumo, sem perspectiva e sem coragem! Se
estão te chutando, tentando te ferir é porque na verdade o sonho de quem te agride é ser como você é....
cheio de determinação... olhando por cima sem de pisar, sem magoar as pessoas... escuta, mas não deixa a
falação entrar na sua mente, jogue fora porque VOCÊ
é muito maior do que pode imaginar...
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Tri-Objetiva - 70
Celso de Medeiros Costa (*)

"Se Paulo Souto disser que quer ser candidato, imediatamente tem
meu apoio. Eu tiro a minha candidatura na hora."

GEDDEL VIEIRA LIMA, PROMETENDO TRABALHAR PARA UNIR AS OPOSIÇÕES EM TORNO DE NOME ÚNICO.

•AMEAÇA DE MORTE GEROU
TENSÃO NO LEILÃO DE LIBRA

dindo ao Brasil para recorrer à OEA e ONU a fim de obter
salvo-conduto para o opositor Roger Molina.

•E AGORA?
Na contramão do discurso ambientalista radical da ex-senadora Marina Silva, recém-filiada ao PSB, um terço da
bancada do partido na Câmara integra atualmente a Frente
Parlamentar da Agropecuária.

Os ministros Edison Lobão (Minas e Energia), José Cardozo (Justiça) e o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, viveram momentos de tensão absoluta no leilão
do campo de Libra, na segunda (21), no Rio de Janeiro. A
inteligência da Polícia Federal obteve informação de que a
estratégia dos ‘black blocs’ para ganhar repercussão internacional era fazer uma vítima fatal – policial ou manifestante – durante os protestos.

•TERRORISMO
O comitê-gestor ficou tão aflito com a ameaça de aparecer
um cadáver, a qualquer momento, que o leilão se tornou
secundário.

•QG CONTRA CRISE
Além dos ministros e da Polícia Federal, quatro generais
de quatro estrelas foram escalados para compor o comitê
responsável pelo leilão.

•FIM DO SUPLÍCIO

•ARTICULAÇÃO
Apesar do desejo expresso de Lídice da Mata (PSB-BA) de
disputar o governo, Geddel Vieira Lima (PMDB) costura
para ser candidato de um chapão da oposição, que poderia
ser palanque para Eduardo Campos.

•TUDO, MENOS ISSO
Após a negativa de Fernando Gabeira para disputar a Presidência em 2014, o PV agora tem apostado na candidatura
do médico sanitarista Eduardo Jorge. Tudo para não precisar apoiar a ex-verde Marina Silva.

•ALTO E AVANTE
O governo Dilma ligou turbinas para atrair investidores internacionais que, inseguros com a economia brasileira após
protestos que tomaram o país em junho, querem esperar o
resultado das eleições em 2014.

•SEMPRE OS CARGOS

Após horas de sufoco, ministros comemoraram, aliviados,
o resultado pífio do leilão, cujo vencedor foi o único a
apresentar proposta.

Sob o comando do novo Pros, Eurípedes Jr defende que, em
vez de aumentar máquina, o presidente da Câmara, Henrique Alves, redistribua aos partidos os cargos de natureza
especial que já existem.

•MEU CARGO, MINHA VIDA

•BATEU RECORDE

Nas contas do PROS, pela regra atual, a bancada — composta por 17 deputados em exercício – tem direito a 57
cargos de natureza especial.

Ligada à governadora potiguar Rosalba Ciarlini (DEM), a
prefeita de Mossoró, Cláudia Azevedo, já acumula cinco
cassações por abuso de poder, uso da máquina, compra de
votos e captação ilícita de sufrágio.

•PETROLEIROS MOSTRARAM
COMO CONDUZIR DISSÍDIO

•MARCO CIVIL

A greve rendeu aos petroleiros o maior índice de reajuste
de todas as categorias, e conquistas como mais um salário
bruto para o funcionário e inúmeras vantagens, inclusive
para inativos. Já a greve dos bancários, combinada para
não passar de férias, deu em quase nada. É a diferença
entre o sindicalismo eficiente e a pelegada decadente dos
bancários, especialista em defender os próprios interesses.

•PODE ISSO…
A ministra Gleisi Hoffmann (Casa Civil), utilizou do seu
Twitter, ontem, para preparar terreno para a sua candidatura ao governo paranaense.

•…TSE?
“No PR 100 cidades são contempladas pelo PAC para saneamento e pavimentação”, disparou Gleisi, sem medo de
antecipar campanha.

•AINDA COM AÉCIO
Dono do Solidariedade, o deputado Paulo Pereira (SP)
afirmou que sua legenda, por ora, permanece no projeto
Aécio Neves para presidente.

•OMISSÃO
Ex-presidente da Bolívia, Jorge Quiroga reclama que presidenta Dilma ignorou sua carta, enviada em junho, pe-

O presidente da Câmara, Henrique Alves (PMDB-RN), disse ao relator do Marco Civil da Internet, Alessandro Molón
(PT-RJ), que quer colocar a matéria em votação na próxima
quarta. Só falta o governo arrematar.

•PENSANDO BEM…
…na privatização do Campo de Libra, no Rio, a balança
pesou mesmo para a presidenta Dilma, que disparou nas
pesquisas.

Poder sem Pudor
OPS, FOI ENGANO

Deputado, José Serra visitava Washington,
em 1991, e foi jantar
na casa do embaixador
Marcílio Marques Moreira. Uma empregada
o atendeu, colocou-o
na sala de espera, mas
avisou: o embaixador
estava fora e a embaixatriz jogava tênis. Ele estranhou, mas resolveu esperar. Fez
alguns telefonemas por conta da casa e ficou um tempão apreciando livros sobre a América Latina. Só depois de muito tempo
caiu a ficha: ele estava na casa errada, da embaixada da Bolívia,
vizinha à do Brasil. Saiu de fininho, na ponta dos pés.

Agitação e vitória do cristão
1- Deve-se usar armas carnais?
2- Ou, humanas, digo, animais??
3- Aliás, como deve ser o algo mais???

1 - Vida na Devoção Individual – § Davi, no desconforto
da espera de 5 anos para assumir
o trono que era dele, numa das
belas orações desse intervalo indesejável, escreveu o Sl 5. § O
grande guerreiro, ao invés de usar
armas humanas e carnais, usou as
divinas e espirituais, que é a oração e a vida e a espera
que a seguem. § Os versículos 1 e 2, num paralelismo,
ou uma fórmula no dizer em duas formas de fazê-lo, ambas falam do clamor a Deus. No versículo 1, gemido: “A
palavra hebraica implica em uma espécie de sussurro, de
fala quase inaudível, como o que acompanharia a memorização ou uma reflexão” (Bíblia de Estudos de Genebra,
página 617). Isso reporta ao Sl 1.2, pois, aqui, a palavra
meditar “reflete falando consigo mesmo” (Bíblia de Genebra, pág. 615). Idem, de Js 1.8 – Meditar é “Ponderar,
pensar; uma atividade que envolve leitura e repetição da
Palavra a meia-voz (Sl 1:2). Note-se que a Lei já estava
escrita naquela ocasião e já era vista como autoridade
definitiva.” (A Bíblia Anotada, p. 287). João Calvino,
comentando o vers. 3, afirma: “Por estas palavras se vê
claro que nossas orações são vãs e sem efeito algum, se
não vão unidas a esperança, desde a qual, como desde
uma atalaia, tranquilamente esperamos no Senhor”.
2 - Vida na Atuação Social – §
Dos versículos 4 a 11, Davi mostra
o confronto que estava tendo com
aqueles que o perseguiam. Inclusive, Saul, que deveria ter deixado
o trono, e que tentava um jeito de
matá-lo, via outros e covardemente, prometendo-lhe uma de suas filhas e dando-a a outrem homem (1 Sm 18.10-13). § Calvino, nas Institutas,
tradução espanhola, cotejada pela erudita portuguesa do
Dr. Waldir Carvalho Luz, afirma do v. 7: “mui atinadamente [“conveninentemente”] une o atrevimento [ousadia”] da fé quando se apóia na misericórdia de Deus,
com um santo e religioso temor, que necessariamente há
de apoderar-se de nós cada vez que, comparecendo ante
o acatamento da divina majestade, compreendemos por
sua claridade quando grande é nossa sujidade [indignidade”] e impureza”. § Nos vv. 8s., Davi quer diferir dos
ímpios, e, punições para eles, e, no v. 10, na Nova Versão Internacional, planos são maquinações.
3 - Vida na Superação Espiritual – § Nos vv. 11s vemos que
quem segue/serve a Deus tem
tudo melhor. § Particularmente,
no v. 12, a palavra escudo, no
Hebraico, é tsinnah – “escudo
grande e longo, apropriado para
o uso por parte de uma pessoa de estatura gigantesca
(I Sam. 17.7,14). Esse escudo visava proteger o corpo
inteiro do soldado, pelo que é devidamente referido
como símbolo da completa proteção oferecida aos homens bons. Lutero, quando enfrentava tribulações em
Augusburgo, onde recebia a proteção do [...] eleitor da
Saxônia, ao ser indagado sobre quem o protegeria se o
eleitor o abandonasse, replicou: ´O escudo do céu´.” (Dr.
Champlin). § Com Deus, superamos tudo, bem seguramente...
1- Busquemos tais devoções!
2- Tudo sem carnais confrontações!!
3- Deus tem o melhor para superações!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.

29 de outubro / 2013

acesse: www.jm1.com.br

5

CIACs, CAICs, CIEPs, PRONAICA,
evolução ou retrocesso?

Diretora: Vanessa Ferreira de Medeiros, vice Diretora: Maria Célia Romualdo Elias.
Nossa reportagem visitou o CAIC e conversou com algumas professoras
Devair G. Oliveira

O

Jornal das Montanhas
inicia nesta edição uma
série de reportagens
sobre a educação em Manhuaçu, não deixando de mostrar
os antecedentes que deram
origem à educação de hoje. O
Brasil ocupa o 53º lugar em
educação, entre 65 países avaliados (PISA). Mesmo com
o programa social que incentivou a matrícula de 98% de
crianças entre 6 e 12 anos, 731
mil crianças ainda estão fora
da escola (IBGE). O analfabetismo funcional de pessoas
entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009
(IBGE); 34% dos alunos que
chegam ao 5º ano de escolarização ainda não conseguem
ler (Todos pela Educação);
20% dos jovens que concluem
o ensino fundamental, e que
moram nas grandes cidades,
não dominam o uso da leitura
e da escrita (Todos pela Educação). Os CIACs, CIEPs e
CAICs foram criados em muitos estados para revolucionar o
ensino, e hoje não sabemos se
foi evolução, ou retrocesso e
principalmente o nosso CAIC
em Manhuaçu são verdadeiros
elefantes brancos.
NA PRIMEIRA metade dos
anos 80, surgem no Rio de
Janeiro as belas construções
dos CIEPs, durante o primeiro
governo Leonel Brizola e sob
a orientação de Darcy Ribeiro, os Centros Integrados de
Educação Pública (CIEPs)
invadiram com suas estruturas pré-moldadas, idealizadas
por Oscar Niemeyer, a capital
e o interior do Rio de Janeiro.
Sintetizam uma dada concepção de educação que despertou fascínio, perplexidade e
rejeição.

Os CIEPs pretendiam engendrar uma mudança radical
entre a "escola do futuro" e a
rede múltipla, diferenciada e
rica de problemas. A identidade da escola de tempo integral foi se desenhando numa
dupla perspectiva — como
modelo às escolas públicas
do futuro e no confronto com
as instituições de ensino que
compunham a rede pública
—, como expôs Darcy Ribeiro: "Em contraste com as
escolas superlotadas, o CIEP
é uma verdadeira escola-casa,
que proporciona a seus alunos
múltiplas atividades, complementando o trabalho nas
salas de aula com recreação"
(2). Nada melhor do que um
projeto de linhas arrojadas,
saídas da prancheta de Oscar
Niemeyer. Em cada lugar no
qual eram instaladas, as novas
escolas faziam lembrar que
ali, naquela estrada, naquele
bairro, naquela pequenina ou
grande cidade, a criança era
a prioridade e que o futuro já
havia chegado. Enfim, a nova
arquitetura escolar de linhas
retas, arrojadas pretendia ser
também um programa educador revolucionário.
Nossa reportagem visitou o
CAIC em Manhuaçu e não é
nada animador o que vimos,
a escola que já foi referência
e poderia estar hoje com mais
de 500 alunos, é hoje uma escola renegada, onde a maioria
dos pais não matriculam seus
filhos, ficando as salas de aulas
com pouquíssimos alunos. A
escola necessita urgente de reformas, suas instalações estão
em péssimo estado e os alunos
não recebem material para desenvolverem suas atividades,
restando às professoras a criatividades com atividades com
jornais. CAIC Manhuaçu

Maria Célia vice-diretora

Professoras Rosane e Vanúzia

- Diretora - Vanessa Ferreira
de Medeiros e vice Diretora:
Maria Célia Romualdo Elias.
Abaixo as considerações de
algumas professoras.
Oneida Maria de Souza
Maciel professora de trabalhos manuais: "Nessa sala
são desenvolvidos alguns trabalhos manuais como bordados, vagonete, tricô e outros
mais. Esses materiais pela lógica deveriam ser todo doado
pela prefeitura, porém já faz
dois anos que a prefeitura não
doa esses materiais para a escola, e quando vinha à doação
era pela metade.

Teto danificado e goteiras

Professora Angelita de
Oliveira

Dessa forma são realizados
feiras, bazar, para arrecadar
dinheiro para novas compras
de materiais. ’’Diz Oneida
Professora Renata:“Aqui
eles aprendem esse tipo de trabalho para que no futuro eles
possam usar como uma renda
extra.Usamos esse incentivo
para que não fique uma coisa
monótona”.
Rosane e Vanuzia: Professoras de Ética e Cidadania: "Nessa sala ensinamos
aos alunos com brinquedos,
jogos, como saber ganhar ou
perder, como saber esperar a
sua vez.

“Hoje juntamos duas turmas para estimular os alunos
com o jogo do bingo, onde
eles brincam e ainda aprendem a matemática”.
Professora de Língua Portuguesa Áurea Lúcia: “Tenho uma preocupação muito
grande com esses alunos,
existe muito desinteresse por
parte deles e de seus pais; a escola não pode ser vista apenas
como uma escola de merenda
boa, mas sim de um ensino
adequado”.
O professor prepara a sua
aula com tanta dedicação e
quando chega à escola, os alunos não manifestam nenhum
interesse em aprender.
Costumo falar que eu uso o
método de variar, ou seja, alguns eu tenho que voltar no alfabeto outros tenho que voltar
na leitura e assim vai. Quando
percebo que mesmo usando
essa forma eles se deixam levar pela brincadeira, aí recomeço com um novo método.
“Em minha opinião isso
precisa ser cobrado dentro de
casa pelos pais, pois educação
se inicia no berço, nós só estamos aqui para complementar
esse papel que é o ensino”.
Angelita de Oliveira: professora de ates com sucatas:
"Meu trabalho com esses
alunos é no desenvolvimento
com materiais reciclados,aqui
fazemos lembrancinhas, porta
treco, bandeja, etc.
Aproveitamos para solicitar
a comunidade, aos pais que
colaborem com a ajuda de
materiais recicláveis. A escola
está carente, precisando dessa
doação.
Aguimar Salazar (professora de informática): Em
nossa sala é priorizada a interação do aluno na era da informática, procuro ajudar nas

Professora Aurea Lúcia

pesquisas da escola, na digitação, etc.
Hoje tudo gira em torno da
tecnologia, então esses alunos
já convivem nessa era.
Arlete de Oliveira: Tenho
muito amor e orgulho de ser
professora, mas vejo muitas
dificuldades no ensino de Manhuaçu, e em especial na escola CAIC.
A escola está carente precisando que o prefeito olhe
para ela, existe coisas que só a
direção escolar não consegue
fazer sem o apoio dos demais,
deveria existir uma integração
entre a prefeitura, professores
e pais todos pela educação.
O
presidente do Sintram/UGT
(Sindicato
dos Trabalhadores no
Serviço Público Municipal) Jaime
Rodrigues
Ferreira também expressou sua opinião
sobre o assunto, veja o que ele
disse: “Tenho acompanhado e
participado da luta dos trabalhadores da Rede Municipal
de Ensino, posso dizer que a
classe está totalmente jogada
ao relento, a falta de respeito
com a categoria em Manhuaçu chega a ser gritante, a perseguição política e o descaso
são características marcantes
da atual Secretária de Educação e do Prefeito Municipal.
Como pode exigir tanto de um
profissional sem dar a ele o
mínimo de dignidade em sua
área de atuação. Nosso Sindicato tem recebido inúmeras
reclamações, dentre elas as
mais freqüentes, além da baixa remuneração, vem sendo as
transferências de local de trabalho sem o mínimo respeito.
Nosso departamento jurídico
tem se manifestado através de
ações e conseguido reverter
algumas situações desse tipo.
Não concordo que os profissionais de ensino estejam desmotivados no trabalho, porque
mesmo com todos os problemas a eles impostos, são profissionais que visam antes de
tudo o bem estar de nossa população, são verdadeiros heróis que começam sua batalha
nas escolas e continuam em
casa fazendo o planejamento
para o dia seguinte”. Comentou o presidente do sindicato
da categoria.
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Comissão Provisória do PSDB

Por Devair G. Oliveira

F

oi concorrida a reunião de lideranças
políticas do PSDB de
Manhuaçu que ocorreu
no início da noite do dia
25 de outubro do corrente ano. Há muito tempo
não se via reunida tantas
lideranças em um evento
político como foi a reunião
do PSDB. Os deputados
Paulo Abi-Ackel e Sebastião Costa vieram prestigiar
o encontro em que foram
apresentados os membros
da nova direção do PSDB
em Manhuaçu. Sérgio Breder, foi grande articulador
político conseguindo com
que todos continuassem
no partido. Houve algumas
mudanças e quem assume
a presidência do PSDB é o
Miracy (Segundinho), Secretário o professor Eduardo Portilho, Tesoureiro
Toninho Gama, membros:
Jerônimo, Adejair Barros,
Carlos Henrique e Rômulo
do Carmo.
Sérgio Breder, ex-prefeito de Manhuaçu por três
vezes, articulador do encontro, falou do momento
político em que vive Manhuaçu, da conjuntura estadual e federal, da escassez
de recursos em que passa o
município por falta de sintonia do governo municipal
com os demais executivos,
estadual e federal e segundo
Sérgio, a cidade sofre por
falta de investimentos.
Agradeceu toda a imprensa presente e as lideranças, enumerando o
nome de cada pessoa, dentre eles o ex-prefeito Renato da Banca, os vereadores:
Paulo Altino, Juninho Linhares, Juarez Elói, Jorge
do Ibéria, Chiquinho e
Jânio que carinhosamente
foi chamado de Catinguinha; ex-vereadores: Rômulo, Gedival, Caatinga e
Toninho Gama, lideranças
comunitárias de todo o
município; representante
dos distritos: Geraldo, Santo Amaro Zeca, Juventino,
de Realeza; Malvino Júnior
do Bom Jesus; Zinho e a
sua filha Joseane, da Ponte do Silva Batista; pastor
Jorge da igreja Assembleia
de Deus da Petrina; Kelly,
André Farrath, Geraldo
D’Ângelo, Valdir, Gonzáles,
Luciano representando o
PSD e o DEM.
“Gostaria em primeiro
lugar de agradecer a todas
as pessoas aqui presen-

tes, graças a Deus depois
de três administrações no
cargo de prefeito Municipal de Manhuaçu, conseguimos abrir um leque
bastante grande. Sinto-me
honrado com a presença
de todos vocês, porque é
realmente um momento
em que Manhuaçu passa
por dificuldades na sua
administração e hoje acreditar em político é muito
difícil, quando chego e ver
representantes de todos
os setores da sociedade de
Manhuaçu, fico muito gratificado. Recebi através do
Paulo e do Sebastião um
convite e uma intimação
do Senador Aécio Neves e
do governador Anastásia
que fizéssemos aqui em
Manhuaçu uma comissão
provisória do PSDB, partido do nosso governador
e do senador Aécio Neves,
uma comissão bastante
representativa e tendo o
cuidado para não perder
um só companheiro. Fica
aqui um agradecimento especial ao professor
Eduardo Portilho, Toninho Gama, Rômulo, que
foram decisivos para que
mantivéssemos todos os
nomes na comissão e que
pudéssemos acrescentar
o nome do Segundinho
como Presidente do PSDB
a partir de hoje e colocar
outros membros para que
venham fortalecer ainda
mais essa comissão provisória. Em 2104 temos uma
eleição de governador de
Estado e o PSDB é um forte candidato e quem sabe
Aécio Neves como nosso
próximo candidato a presidente da República. Tenho
certeza que Manhuaçu
não faltará com seu apoio”.
Disse Sérgio Breder. Falou
ainda: “neste momento
nasce aqui um namoro e
que se der tudo certo, com
certeza, Manhuaçu terá
um majoritário federal na
figura de Paulo Abi-Ackel
e Sebastião Costa majoritário estadual”. Sérgio Breder enalteceu os trabalhos
do legislativo municipal
ressaltou a falta de dialogo do atual prefeito com
a câmara, trazendo sofrimento para os vereadores.
“O que fizermos aqui hoje
vai ficar registrado, porque
estamos nos preparando
para as eleições de 2016, e
temos muitos nomes bons
para 2016, como Toninho
Gama, Paulo Altino, o Linhares, Jorge do Ibéria,

homens capacitados e habilitados para ser o próximo candidato para 2016,

lógico e evidente que se a
sociedade, e o grupo político desejar que eu seja

candidato, não vou me
acovardar, mas isto quem
vai decidir é o povo e os

nossos companheiros políticos”. Finalizou Sérgio
Breder.

Andreia Lima

Gostaria de fazer uma
constatação em nome dos
professores, dizer que nós
(professores) não temos
nenhum respeito hoje na
administração atual Estou
aqui convidada pelo Sérgio, para falar em nome dos
professores do município de
Manhuaçu, depositamos em
você toda a nossa confiança,
uma vez que hoje nós não
vemos resultado nenhum,
a lei não nos ampara , a Lei
Federal não se cumpre, os
vereadores que estão aqui
podem me corrigir se caso
eu estiver falando mentira.
Hoje os funcionários da educação sentem a maior falta
do Eduardo Portilho, porque
era uma pessoa que na qual
tínhamos diálogo, qualquer
hora éramos atendidos.
Então como você disse
“que está namorando, nós
também estamos namorando você”. E não são somente
os professores, mas toda a
classe da educação que está
abandonada.
Estou insatisfeita com a
administração atual, uma vez

que eu e o Nailton Heringer
temos uma diferença muito
grande, porque o que nos diferencia são os critérios.
Sou professora há vinte
anos, não caí de paraquedas,
e a Secretária de Educação
não tem o mínimo de respeito com os educadores.
Nós aprendemos o seguinte: na administração temos
que lutar mesmo, porque
ninguém pode te representar
melhor do que você mesmo.
O povo tem que abrir os
olhos para o que está acontecendo em Manhuaçu.

Pastor Jorge da Assembleia de Deus da Petrina
O pastor Jorge em seu
pronunciamento,
lembrou das facilidades em
que lidava com o legislativo e executivo no tempo em que Sérgio Breder
foi prefeito de Manhuaçu. Alegou que o povo e
os políticos de Manhuaçu
estão órfãos de alguém
que tem o cheiro do povo,
que participa e que dialoga com o povo. Disse
ser grato ao povo de Manhuaçu por tê-lo recebido
com tanto carinho, que
até escolheu Manhuaçu
para viver, pois desfruta
de grande amizade nessa cidade. Como líder
da Igreja Assembleia de

Deus da Petrina disse:
“A igreja tinha acesso
a prefeitura, entrava e
saía, eu nunca pedi uma
audiência para o prefeito
Sérgio e por causa de sua
influencia tive acesso às
pessoas como Paulo Abi-Ackel, que é um nome
de expressão nacional e
na política no estado. Então queridos, política não
se faz de cima para baixo,
não pode se iludir com o
momento e com a euforia
do povo. A política tem
que trabalhar com base,
com necessidade e com
segurança. Nós estamos
desprovidos de projetos,
desprovidos de atenção

com o nome de Manhuaçu, porque a cidade é de
porte grande, e já foi referencia, Manhuaçu precisa ser levado a sério.
Parabenizo a inteligência
desse grupo de políticos
de Manhuaçu, porque o
povo de Manhuaçu precisa entender a mensagem,
hoje nós temos figuras
novas e promissoras na
política, onde olhando
para eles vemos o sofrimento que eles estão passando para poder trazer
algo novo para Manhuaçu, vejo hoje uma base
sólida de homens seguros, vejo rostos jovens
que acreditam no projeto.

Você, Sergio Breder meu
amigo, se eu disser a igreja assembleia que você
voltou, a igreja vai orar
por você, vai trabalhar
para você chegar lá”.
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Deputado Estadual Sebastião Costa

Quero dizer, com alegria, que acompanhei as
pessoas que me antecederam na fala. Estou consciente Pastor, com as suas
palavras, em gênero, número e grau. Sei que Manhuaçu vive um momento
indesejável para nós. Mas
sabemos
perfeitamente
que a vida política é um
processo continuado, ela
não termina numa eleição,
uma eleição nos habilita a
exercer um mandato, mas
nos induz a um desafio futuro de outras lutas. E tenho certeza que Manhuaçu
no futuro fará um reencontro com a sua tradição

e com a sua história.
A minha presença aqui,
assim como a do Sérgio
Breder, é pela afinidade
política, que o PSDB, o
meu partido PPS tem na
política estadual e até nacional. Quero dizer que
aos vereadores aqui presentes estão cumprindo
um papel histórico aqui no
município, o exercício de
mandato de um vereador
não é simples, principalmente quando não há uma
sintonia entre o poder executivo e o legislativo. Vejo
que vocês estão convictos
que no futuro pode haver
novidades.

Estamos nesse encontro simbolicamente participando da instalação da
comissão provisória, certos de que essa comissão
estará num futuro próximo
escrevendo a história no
município de Manhuaçu.
Finalmente, os amigos da imprensa, aqueles
que falam, escrevem e
formam opinião pública,
sejam nossos convidados
para essa cruzada, simples, que estamos começando agora para que em
2016 um novo projeto
seja elaborado para o bem
de todos e felicidade de
Manhuaçu

Deputado Federal Paulo Abi- Ackel
“Depois de falas tão inteligentes, não é tão simples
fazer uma manifestação
política num momento tão
importante, mas eu quero
dizer a vocês que na sinceridade das palavras do Sérgio Breder, pude perceber
exatamente o sentimento
que habita no coração dele
ao se referir a todos vocês
como se aqui fosse uma família, e isso é admirável.
Ao ouvir as palavras sábias, desse que é um craque da política mineira,
um dos deputados a quem
Aécio e Anastasia recorrem
nos momentos de dúvida e
dificuldades, dizendo que
nesse momento está sendo
dada a oportunidade para
colocar Manhuaçu no caminho do desenvolvimento
e do progresso. Ao ouvir as
sábias palavras do pastor
Jorge, pude ver a esperança, pois Manhuaçu haverá
de estar em dias melhores e
mais bem organizada politicamente.
Quero nesse momento fazer referencia ao meu
amigo Sérgio Breder, amigo Sebastião Costa, também agradecer ao Gedival,

cumprimentar em primeiro
lugar os membros da nova
comissão do PSDB em Manhuaçu, e dizer a todos a
enorme importância e responsabilidade de fazer parte da comissão do PSDB de
Manhuaçu hoje, uma das
mais importantes cidades
de Minas”. Diz Abi-Ackel.
Paulo disse da necessidade e obrigação de Manhuaçu ter um projeto bem definido olhar com a certeza de
que os problemas podem
ter solução.
“Portanto é fundamental
para nós, enquanto interessado no desenvolvimento
de Manhuaçu, enquanto
também brasileiros e mineiros interessados na melhoria das condições econômicas, da saúde, da educação,
do transporte. O PSDB tem
projetos muito bem definidos entre os quais meu
caro amigo Sérgio Breder,
a reforma do Parque Federativo, reforma que tira do
governo federal e trás para
o município as riquezas do
orçamento da união, aumentando em muito o orçamento dos municípios.
Isso dá aos municípios uma

capacidade financeira muito maior do que tem aqui.
Devemos ter sempre em
mente um projeto bem definido para o município, que
hoje não vai bem, que não
tem nenhuma definição administrativa clara, não tem
sequer um bom relacionamento nem com o governo
federal, nem com o governo
estadual. A ponto das próprias autoridades estaduais
e federais perguntarem o
que esta acontecendo com
Manhuaçu, que não vem
aqui, não fala conosco, essa
é uma constatação que se
dá em Brasília, porque nós
olhamos no orçamento, nós
olhamos a definição de recursos na cidade do mesmo
tamanho e não vemos Manhuaçu. Essa situação tem
que mudar, nós temos que
ter projetos para mudar, e
esse projeto esta começando hoje”. Diz Paulo Abi-Ackel.
Diz sentir muito energizado e muito feliz, certo de
que hoje se inicia um novo
capitulo na história de Manhuaçu, capítulo do desenvolvimento, do progresso

das obras que vão tirar Manhuaçu do atual problema
de inércia que se encontra a
população.
“Quero
cumprimentar
meu amigo Davi Costa, a
todos da imprensa, o Renato da Banca, Toninho
Gama, e também os amigos
da minha família que tantas
vezes fizeram referencia aos
meus pais, a minha família,
aos meus avós, muito obrigado a todos”. Finaliza Paulo Abi-Ackel
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Vereadores ouvem taxistas em
audiência para melhoria do setor

T

axistas que atuam na
cidade e nos distritos
participaram de Audiência Pública realizada pela
Câmara Municipal de Manhuaçu, na noite desta Quinta-feira, 24. Presidida por
Maurício de Oliveira Júnior
e com a presença de praticamente todos os vereadores,
a audiência possibilitou aos
profissionais que atuam no
setor apresentar suas reivindicações e debater questões
diversas visando a organização e melhorias no atendimento aos usuários nos diferentes pontos do município.
Plebiscito popular
Logo após a oração inicial, procedida pelo Vice-presidente Anízio Gonçalves de Souza, a presidência
concedeu a palavra à Diretora do Sind-Ute, Professora
Fani Hott, que mencionou a
mobilização para o plebiscito popular que visa a redução de ICMS na conta de
energia elétrica. Fani destacou a importância da participação de toda a população
neste ato, considerando que,
atualmente, Minas Gerais é
o Estado em que se cobra a
tarifa mais alta do país.
Os membros da Casa Legislativa ressaltaram o apoio
a este movimento social.
Trânsito e Transporte
Coletivo
Em seu pronunciamento,

A Mesa Diretora foi composta pelos vereadores e representantes dos taxistas

Sobre o assunto, o Vereador
João Gonçalves Linhares
Júnior (Inspetor Linhares)
manifestou seu repúdio ao
procedimento tomado pela
Prefeitura.

o Presidente Maurício Júnior reafirmou o compromisso da Câmara em atuar
com transparência e seriedade junto à população, daí
o propósito de realizar esta
audiência que visa melhorias nesta concessão pública
que é o serviço de táxi.
Outra abordagem do
Presidente foi quanto à necessidade urgente de haver
melhorias no trânsito da
cidade. Trabalho este que
deve ser executado com planejamento e elaborado por
profissionais especializados.
Também durante a audiência, os vereadores mencionaram a questão do
transporte coletivo urbano,
enfatizando que é preciso
haver melhorias urgentes
também neste setor, para um
atendimento eficiente à população.
Taxistas reivindicam
Zelando pela democracia
e com a proposta da valorização do debate, a Câmara
ouviu os taxistas, acolhendo
ideias e sugestões da classe
profissional. Os vereadores
também fizeram seus questionamentos e considerações, defendendo os anseios
da população, tanto da cidade quanto dos distritos, para
a consolidação de um serviço de qualidade ainda maior
no município.
As principais reivindicações elencadas nesta
audiência pública foram:

Linhares requer
atenção do Executivo
O Vereador Inspetor Linhares também solicitou
à presidência da Câmara
o encaminhamento de Requerimento ao Prefeito solicitando que o mesmo se
manifeste sobre as reivindicações feitas pelos taxistas.
A Presidência da Câmara
acolheu o pedido e encaminhará ofício ao Executivo
Municipal.
Cor Laranja
Presidente Maurício Júnior, falou da importância da audiência e da necessidade
de melhorias urgentes no trânsito da cidade.

*Pedido de melhorias à
Polícia Militar, quanto à
segurança dos taxistas;
*Cobrar do Executivo Municipal a construção de cobertura para o ponto de táxi
da Praça Dr. César Leite;
*Busca de informações e
providências junto aos órgãos competentes quanto
ao problema do transporte
clandestino de passageiros;
*Regulamentação do uso
do taxímetro, conforme determinação da Legislação
Federal; * Caracterização
dos veículos, com a colo-

cação de faixas frontais e
laterais nos carros; *Averiguar se estão ocorrendo
problemas para a liberação
de licenças aos profissionais taxistas; *Intensificar
o trabalho de fiscalização,
coibindo ações de pessoas
de outras cidades que, irregularmente, embarcam
passageiros em Manhuaçu;
*Definição dos locais de
pontos de táxi da cidade, e
*O excesso de veículos táxi
no Terminal Rodoviário são 10 vagas e 16 taxistas.
A Presidência da Câmara

Taxistas da cidade e dos distritos participaram da audiência.

relatou que irá obter mais
informações, intermediando junto aos órgãos competentes de modo que uma
solução seja tomada para
resolver o problema, da
melhor forma possível.
Sem sombra
Os taxistas reclamaram
do recente corte feito nas
árvores da Praça Cordovil
Pinto Coelho, o que reduziu
a sombra nos dias quentes e
a presença de passarinhos –
até então comum ao local.

Houve a definição da
cor Laranja, como a predominante das faixas que
deverão ser colocadas nos
veículos, a partir de Janeiro
de 2014. A escolha se deu
por meio de votação por
aclamação da maioria, feita
pelos próprios taxistas.
Em entrevista, os taxistas
elogiaram esta iniciativa da
Câmara de Vereadores em
realizar a audiência pública
para ouvir a classe.
Em breve, a Casa Legislativa colocará em votação
o Projeto de Lei regulamentando esta concessão publica, com base neste positivo
diálogo com os taxistas.
(Ass. de Comunicação)

29 de outubro / 2013

acesse: www.jm1.com.br

9

Câmara de Manhuaçu realiza Audiência Pública
para regulamentação do serviço de taxi

Um dos taxistas Sr. Renan - que compareceu à
reunião, falou a nossa reportagem, ele nem sabia
que na audiência ele poderia fazer uso da palavra,
“são muitos anos pagando
alvará e sem a liberação
do mesmo para trabalhar,
isso tem sido um sofrimento para minha vida e
espero que os senhores
vereadores possam resolver estes problemas.” Diz
Renan.
Explicou ainda que a
prefeitura fica empurrando o problema com a barriga, com muito descaso no
atendimento, ao procurar
seu alvará sempre eles pe-

dem para voltar outro dia
e aí o tempo vai passando.
“Sou procurador desse alvará, eu e meu sobrinho
Valdecir que trabalhamos
nesse carro. O Valdecir
já cansou de tanto ser
injustiçado pela prefeitura, os alvarás estão todos
pagos de 2004 a 2012, só
me liberaram o alvará em
2006, nesse mesmo ano de
2006 me negaram o alvará
de 2007, 2008, e sempre
pagando os alvarás, nosso ponto era no hospital e
transferiram para Avenida
Mello Viana, o ponto 16.
Com a chegada do novo
governo municipal, tomei
conhecimento que esse

processo do ponto de taxi
tinha sumido da prefeitura. Como tenho cópias de
2004 em diante de todos
os alvarás pagos, resolvi
buscar mais rapidez para
liberar esse alvará, mas
eles jogam para amanhã,
semana que vem, mês que
vem e não me entrega o alvará que é para emplacar
o carro”. Reclama Renan.
Segundo o Sr. Renan
ele procurou os advogados da prefeitura, Dr.
Alex e Dr. Antônio com
as cópias dos documentos, e eles constataram
que na prefeitura não
existe processo desse
ponto de taxi em nome

Ouvimos também o taxista Vanderlei que por
falta de uma regulamentação melhor está pagando um arrendamento
de um ponto no valor de
R$ 3.000 reais mensais,
sendo que se fosse seu
o ponto a situação seria
outra, sobraria mais um
pouco de dinheiro para
manter minha família e a
manutenção do veículo.
“Hoje, na verdade eu
trabalho num ponto arrendado, alguns meses
atrás eu estava trabalhando clandestinamente
e estava tendo problemas
com a polícia, agora consegui arrendar um ponto
que esta sendo bom para
mim, estou trabalhando
legalizado, mas estou
correndo atrás, conversei
com os vereadores, com
as autoridades para ver
se eu consigo um alvará
no meu nome para que
eu possa trabalhar mais

tranquilo”. Diz Vanderlei
Segundo Vanderlei, ele
acredita que somente algumas regulamentações
serão feitas, como faixa, futuramente, a questão do taxímetro. Agora
com relação à criação de
pontos, ele não acredita
que será resolvido em
curto prazo. “Pelo o que
ouvi dizer, é o prefeito

que tem que tomar essa
decisão, e infelizmente o
prefeito não mandou nenhum representante para
comparecer na reunião
para dar uma posição
para nós; a maioria dos
taxistas trabalha durante o dia no taxi e a noite
trabalha com o seu carro
para poder aumentar a
renda e tratar da família”. Diz Vanderlei

Entrevista com
Vanderlei Pereira da Silva

de Valdecir, mas diante
documentos apresentados
eles iriam verificar o porque do desaparecimento
do processo na prefeitura.
O Renan alega que todos
os alvarás de 2009 e 2010
foram pagos, mesmo assim, não liberaram para
emplacar o seu carro, e
esse é o motivo de estar
trabalhando sem placa de
taxi, porém anda de posse
das cópias dos documentos dos alvarás pagos de
todos os anos. Desde 1996
que o Sr. Renan trabalha
como taxista, inicialmente
como empregado, e vem
lutando há muitos anos
para ter seu próprio ponto.

“Achei muito importante
para a classe de taxista,
essa Audiência Pública
com tantos anos de luta,
estou com uma esperança
plena que será resolvido
não somente minha situação, mas de muitos outros
taxistas que estão trabalhando clandestinamente
com seus pontos parados,
por problemas que não entendemos. Tenho família e
preciso trabalhar e minha
profissão é taxista, e o que
eu sei fazer é trabalhar
com taxi” Concluiu Renan

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Reunião do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Manhuaçu

ILEGALIDADE DA UNSP, AÇÕES COLETIVAS E ATÉ CANGALHA FORAM DEBATIDOS NA REUNIÃO DO SINTRAM/UGT.
O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal - SINTRAM/
UGT reuniu diversos servidores públicos para tratar
assuntos de interesses da
categoria, a reunião durou
cerca de duas horas e foi
realizada no auditório da
ACIAM cedido ao sindicato
pelo presidente da Associação Comercial de Manhuaçu, Toninho Gama. Compareceram servidores da
Secretaria de Obras, SAAE,
SAMAL, Secretaria de Educação, Paço Municipal, Secretaria de Saúde, cada servidor pode expressar a sua
maneira o momento que
vive o funcionalismo municipal.
ILEGALIDADE
DA
UNSP : Vários servidores
questionaram o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais porque
ainda não foi tomada nenhuma providência quanto
a ilegalidade da UNSP de
Manhuaçu que vem atuando como representante dos
servidores mesmo estando
extinta de Manhuaçu desde
2010. Jaime Rodrigues Ferreira informou que o Prefeito Nailton Heringer mantém
um diálogo muito bom com
a UNSP o que tem impedido que as medidas quanto a
ilegalidade da UNSP sejam
concretizadas administrativamente. Jaime ainda informou que o Sindicato o qual
ele preside SINTRAM/UGT
não trabalha com a possibilidade de ser parceiro do
atual prefeito tendo em vista

Dr. Glauber Vidal

o descontentamento dos servidores junto ao atual executivo. Segundo Jaime a UNSP
encontra-se impossibilitada
de representar os servidores do município desde 09
de Junho de 2010 data essa
que o então Ministro do
Trabalho e Emprego, Carlos
Lupi, através de despacho no
Diário Oficial da União na
página 83 Seção I, declarou
extinta a UNSP de Manhuaçu, daí em diante afirma
Jaime todo desconto em folha do servidor em favor da
entidade extinta deveria ser
devolvido ao servidor e que
isso já foi levado a adminsitração municipal em função
da ilegalidade, mas o Prefeito Municipal pelos laços que
tem junto a UNSP mantém
esses descontos irregularmente, afirma ainda que
pode o servidor procurar a
Sede da Unsp para promover sua desfiliação e alerta
o presidente do SINTRAM/

Compareceram servidores da Secretaria de Obras, SAAE, SAMAL, Secretaria de Educação, Paço Municipal, Secretaria de Saúde, cada servidor pode expressar a sua maneira o momento que vive o funcionalismo municipal.

UGT que toda ação judicial
em andamento em favor
do servidor continua o trâmite normal e que a UNSP
não tem nenhum direito de
obstruir esse andamento,
até porque perdeu sua legitimidade para representar o
Servidor Municipal. Porém
Jaime também explicou que
o servidor pode procurar
a sede do SINTRAM/UGT
para se filiar e ter sua representação garantida.
AÇÕES COLETIVAS: O
advogado e Assessor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, Dr. Glauber
Vidal informou aos filiados
do Sindicato que está ingressando com Ações Coletivas
em favor dos servidores do
município no que diz respeito a várias situações que
se encontram irregulares e
que tem que serem levadas
ao poder judiciário para que
se faça justiça ao servidor,

algumas dessas ações dizem
respeito a insalubridade dos
funcionários da Saúde e do
SAAE, bem como da Secretaria de Obras, quinquênios,
horas extras, periculosidade, quinquênios relativos
aos dois cargos, uma vez que
os servidores em acumulção
de cargos recebem o valor
referente a somente um cargo, a situação dos Agentes
de Saúde, enfim, são várias
situações enumeradas pelo
Dr. Glauber e que se vitoriosas darão mais conforto
dignidade ao funcionário
municipal.
CANGALHA : Outro assunto abordado e que teve
uma ênfase muito grande
foi sem dúvida o ocorrido
na reunião do Secretário
de Obras e da Agricultura Eduardo Heringer (irmão do Prefeito) junto aos
funcionários, Jaime tomou
conhecimento que um dos
Diretores da Secretaria de

Obras, usou de termo pejorativo e até abusivo quando
ao final da reunião disse aos
servidores " A CANGALHA
TAÍ, AGORA É SÓ CARREGAR" em outras palavras
chamou os funcionários de
BURROS, segundo Jaime
isso é mais uma situação que
leva o Sindicato a se indignar
com a falta de respeito e consideração de forasteiros que
ocupam cargos políticos e
humilham pessoas simples,
honestas e trabalhadoras
que tem não só 10 meses de
serviço público mais anos
e anos na Prefeitura Municipal. O servidor não deve
deixar isso passar em branco, deve reagir dentro da
legalidade para impedir que
humilhações como esta não
se repita e a Assessoria Jurídica do Sindicato estuda uma
forma de coibir tal atitude, e
uma possível reparação em
face do Assédio Moral.
REPRESENTAÇÕES DI-

VERSAS E QUAIS DECISÕES FORAM TOMADAS
Ao final da reunião os
servidores nomearam representantes em diversas
áreas que farão o trabalho
integrado, informando e
discutindo junto a seus colegas de trabalho principalmente sobre o Plano de
cargos e salários e concurso
público. Também Jaime nos
informou que a pedido dos
servidores será encaminhado um ofício contendo as
reivindicações do funcionalismo de modo em geral,
ofício este ao Prefeito Municipal, Câmara Municipal
e Ministério Público. Também será reiterado o pedido
de formação da comissão
para elaboração do plano de
cargos e salários, lembrando
que um ofício já foi enviado
nesse sentido no dia 15 de
Agosto e a resposta segundo Jaime não foi obtida ate a
presente data.

Entrevista com o Delegado Getúlio Vargas de Lacerda
Como é do conhecimento de toda a população, Manhuaçu hoje também enfrenta o grave
problema das drogas, inclusive o tráfico que é algo bem presente.
Thiara Rocha

Jornal das Montanhas –
O que a polícia tem feito
para conter esse problema?
Delegado Getúlio - A
Polícia sempre desenvolveu um trabalho de inteligência nessa área, visando
proibir o tráfico de drogas e
consequentemente efetivas
prisões de pessoas ligadas
ao tráfico de drogas. As últimas operações mostraram
pontos positivos em resposta ao trabalho de investigação, somente esse ano
de 2013, nessas operações a
polícia recolheu mais de 50
tipos de drogas entre elas a
cocaína, crack e maconha.
JM - A que o Sr. atribui
o aumento do n° de usuários de drogas em cidades
como Manhuaçu?
Dr. Getúlio - A própria
expansão do tráfico de dro-

gas que antes era somente
observado em grandes cidades onde a demanda e a
oferta eram maiores, com
tudo isso a favor a expansão
e o aparecimento do crack
nos últimos 15 anos, as cidades pequenas também se
viram diante de um grande
nefasto aparecimento dos
grupos ligados à traficância que apesar do combate
repressivo ainda assim tem
aumentado o crescimento
no aparecimento em cidades pequenas.
JM - Em sua opinião a
resposta da polícia tem
sido satisfatória aos crimes da região?
Dr. Getúlio - Sim. A Polícia acompanha de perto as
ações praticadas por pessoas ligadas no crime contra
o patrimônio. E tem dado
a sua resposta a sociedade,
tendo em vista as últimas
prisões que ocorreram onde

foi presa uma quadrilha de
ladrões de carga composta
de seis elementos, homiziada da região de Reduto
e Manhuaçu, onde ficaram
apurados diversos roubos
de carga de café, e também
recentemente a polícia tem
efetuado operações e apreendido assaltantes que atuavam no comércio, casas lotéricas, agências bancárias,
que seja em operações conjuntas ou individualizadas.
Procuro sempre identificar
e prender quem quer quebrar a paz e a tranquilidade,
muitos casos de pequenos
furtos e roubos que vem
ocorrendo na área metropolitana da cidade tem conexão com o uso de drogas,
mas precisamente o crack.
Dessa forma a polícia procura trabalhar integradas
onde já possui um dossiê
com diversas fotografias
digitalizadas, o que facilita

o trabalho de identificação
e localização de autores de
delitos na nossa cidade e
região.
JM - Que tipo de ocorrência policial acontece
com maior frequência?
Dr. Getúlio – Furto, é a
mais comum, crime contra
o patrimônio. Temos também muitos casos ligados a
crime de trânsito com embriaguez, mas o furto é o que
prevalece. Na oportunidade
gostaria de informar que a
principal forma de se obter
sucesso em todos os casos é
a informação através de denúncias pelos telefones 190,
181 ou 3331-1020 da nossa
delegacia e informar que a
população pode colaborar
com a polícia e ter sua integridade protegida. Deve haver confiança mútua entre
o denunciante e a polícia e
nunca deixar de cobrar da
polícia os resultados.
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Mais um acusado de tráfico é preso em Lajinha

Lajinha/MG. A Polícia Militar prendeu na tarde
do último domingo, (20),
mais um indivíduo envolvido com tráfico de drogas
na região de Lajinha/MG.
Cristian José dos Santos, de
37 anos, foi preso após ser
abordado por uma equipe
da Polícia Militar que encontrou com o mesmo uma Cristian José
barra de maconha prensada. dos Santos
Está já é a quarta grande
apreensão de drogas na comarca de Lajinha
somente no segundo semestre deste ano.
Em julho deste ano a Polícia Militar
prendeu Layniker Xavier
Sperber de 21 anos, na zona
rural do município de Chalé/MG. Na casa do suspeito
a Polícia apreendeu mais
de 80 papelotes de cocaína,
além de uma arma de fogo
irregular.
No mesmo mês em uma
ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, foi Layniker Xapreso Wesley Mendes de vier Sperber

Souza, conhecido como
“Cabana”, indivíduo temido na região e identificado
como acusado de diversos
furtos e roubos à mão armada. Durante a operação
a Polícia apreendeu armas
e uma quantidade considerável de maconha com
Cabana.
Wesley MenNo último dia 11, a Polí- des
de Souza
cia Militar prendeu outros
dois indivíduos envolvidos
com o tráfico de drogas em Prata de Lajinha. Leandro Hubner Leite, conhecido
como “Leandro Peitinho” e Valmer Ferreira de Barros
foram presos
após operação realizada
pela
Polícia
Militar
em Lajinha
com apoio
de militares
da
Ronda
O
s
t
e
n
siva
Leandro Hubner Leite e
com
Cães
Valmer Ferreira de Barros

Jovem de 21 anos morre após colidir contra
uma vaca e ser atropelado por carro
Santa Bárbara do
Leste/MG. Albino Vieira
Siqueira Neto, de 21 anos,
foi vítima de um grave acidente registrado na noite
deste último sábado (19/10),
na estrada de Santa Rita de
Minas, no KM 541,5, da BR
116. Segundo registro da
Polícia Rodoviária Federal,
o jovem seguia sentido a
Santa Bárbara do Leste em
uma motocicleta Honda CG
150 cc quando colidiu contra uma vaca.
Ao ser jogado na pista, o
condutor Gilsinei Júlio da

Fonseca, que conduzia um
veículo Gol, desviou do animal e acabou atropelando o

rapaz. O Corpo de Bombeiros de Caratinga socorreu a
vítima em estado gravíssimo. Albino não resistiu aos
ferimentos e faleceu em seguida.
Ao dar entrada no PAM
de Caratinga o jovem não
portava documentos pessoais. Conforme informado
a nossa equipe de jornalismo ele foi reconhecido pela
própria mãe, técnica de enfermagem que presta serviços na unidade de saúde e
foi chamada para realizar o
atendimento ao paciente.

Adestrados – a ROCCA, ocasião em que
foi localizado pela cadela de faro aproximadamente 1 Kg de maconha enterrados
em uma mata, local onde o grupo utilizava
para esconder a droga.
De acordo com o comandante da Polícia
Militar em Lajinha, 2º Tenente Ramon Andrade, esta é uma resposta da Polícia Militar

ao elevado número de homicídios registrados
no início do ano que tiveram como motivação a disputa pelo tráfico de drogas na região.
Segundo o oficial, novas ações e operações serão desencadeadas com o objetivo
de desarticular as quadrilhas envolvidas
com o tráfico de drogas na região.
Polícia e Cia

Caratinga/MG. Na tarde de terça-feira (22/10) foi registrado um grave acidente envolvendo três veículos na BR 116,
em Caratinga, próximo à gruta da Santinha.
Duas pessoas morreram, um motorista ficou
preso às ferragens e um condutor sofreu escoriações. Acompanhe relatos sobre o acidente. O motorista Eleandro contou o que
aconteceu e o socorrista Marechal Artur Jair
dá mais detalhes sobre o atendimento dado
às vítimas.
Conforme apurado e segundo depoimento
de um dos condutores envolvidos na ocorrência, Eleandro Carlos Peixoto, de 24 anos,
uma carreta teria provocado o acidente após
invadir a contramão e atingir os dois veículos. Eleandro tentou desviar e seu caminhão
atingiu uma árvore no acostamento da pista.
Já o condutor da carreta, Eliceu Hermogenes Paulinho Filho, de 35 anos, ficou
gravemente ferido e precisou ser retirado
das ferragens. O veículo colidiu contra um
caminhão caçamba, que estava sendo conduzido por Emanuel Dornelas de Melo, que

faleceu no local do acidente.
Outra vítima do impacto foi Sérvulo Ferreira Neiva, de 48 anos. Ele chegou a ser
socorrido pelo Corpo de Bombeiros mas
morreu logo após dar entrada no Pronto
Atendimento Municipal de Caratinga.
A ocorrência segue em andamento. O
trânsito segue lento na localidade por volta das 16h10. Os bombeiros ainda fazem a
limpeza da pista.
Polícia e Cia

Dois morrem em acidente grave
na BR 116, próximo à Santinha
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ENTRETENIMENTO
amigo da onça!
De partida para a guerra, um soldado muito ciumento resolveu colocar
um cinto de castidade na esposa, temendo ser traído.
- Não é justo, posso morrer na guerra e minha mulher é muito jovem. já
sei, darei a chave ao meu amigo de
confiança, e se algo acontecer comigo, ele poderá solta-la.
Mo dia da partida, mal tinha cavalgado 200 metros, ouviu a voz do amigo, que corria desesperadamente em
seu encalco.
- Que aconteceu amigo, o que houve?
- Companheiro! - disse o outro, totalmente sem folego. - você deixou a
chave errada!

O bêbado vai ao médico curar a ressaca e acaba tomando uma bronca:
- O senhor precisa parar de beber imediatamente!
- Parar de beber? - pergunta ele, incrédulo.
- Parar de beber pinga! - acrescenta o
doutor - A partir de hoje você não toma
mais uma gota de álcool! Só leite, durante dois anos!
- Mas doutor... Outra vez?
- Por quê? O senhor já fez este tratamento?
- Claro... Passei dois anos tomando leite, leite, leite... Até que um dia eu não
agüentei mais e enchi a cara de pinga!
- Mas... Quando foi isso? - perguntou o
médico, penalizado.
- Ah, faz tempo... Esses foram os dois
primeiros anos da minha vida!

NO ESCURO
O garoto chega da escola e logo pergunta ao pai:
— Papai, papai... Você sabe escrever
no escuro?
— Não, meu filho... Por quê?
— É que eu queria que você assinasse
o meu boletim!

CURIOSIDADES
A primeira nave espacial a pousar na Lua
tinha sua base feita de ouro. Isso porque o
nobre metal é resistente a sais e ácidos, permanecendo sempre puro.
A primeira bomba derrubada pelos Aliados em Berlim durante a Segunda Guerra
Mundial matou o único elefante do Jardim
Zoológico de Berlim.
Na Inglaterra, a rainha Elizabeth II manda
um telegrama de congratulações toda vez
que um súbito completa 100 anos. Foram
255 telegramas em 1952 e 5218 em 1996.
Existem planetas que são conhecidos desde a Antiguidade: Mercúrio, Vénus, Marte,
Júpiter e Saturno, além Terra. Os outros
foram descobertos somente depois da invenção do telescópio.
O maior músculo do corpo humano é o
gluteus maximus, músculo da região glútea
que se estende até as coxas.
O menor músculo do corpo humano é o
stapedius, que tem cerca de 1 mm e fica no
ouvido médio.
A ovelha Dolly tem esse nome porque ela
foi criada a partir de uma célula da glândula mamária da mãe, e em homenagem aos
grandes seios de Dolly Parton.

RESPOSTAS

TRATAMENTO

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Com o Sol
em Escorpião, inevitavelmente virão
questionamentos sobre atitudes
para se atingir objetivos e metas
em sua vida. Dúvidas, quem não as
têm? Ao mesmo tempo, aproveite para pensar e refletir sobre
sua fé para procurar um sentido maior para você.
Relacionamentos: sentimentos e emoções estão mexidos
neste período, também pudera, você agora está mais reflexiva e
sabe que deve tomar algumas decisões mais imediatistas para
resolver desafios e dificuldades mais adiante.
TOURO – de 21/4 a 20/5: Mesmo que seja arredia aos contatos com sua rede de amigos, você está mais condicionada a
manter as amizades de forma mais consistente. Se acontecer
divergência de ideias e até discussões salutares, faz parte do
momento. Crescimento interior.
Relacionamentos: chega o momento neste período para se
repensar os relacionamentos familiares e procurar soluções
para uma ou outra pendência. A partir de novembro inicia uma
nova fase na vida dos taurinos após uma revisão de atitudes
e de vida.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: O momento requer cautela e
disposição para se resolver pequenas questões do dia-a-dia.
Procure pensar em preparar o terreno para o amanhã, pois suas
atitudes agora podem refletir na segurança que irá precisar mais
adiante. Por isso, planeje-se.
Relacionamentos: sempre é bom perceber os benefícios
que se pode esperar da família. É dela que se herda muita
coisa, inclusive o lado espiritual. Procure pensar em compor
ideias com os outros, sem deixar nada para trás por resolver.
Acerte o necessário.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Com o Sol em Escorpião brindando a casa de suas ideias, nada melhor do que procurar dar
asas à imaginação e partir, se for o caso, para alguma atividade
mais cultural e artística neste período. Aproveite para mostrar
seus talentos e até se aperfeiçoar na área.
Relacionamentos: prepare-se que você está mais atrativa e
disposta a conhecer gente nova e ampliar sua rede social. Para
quem estiver num relacionamento mais sério, o momento é de
ratificação da paixão ou do amor, sobretudo se rolar decisão.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Você está um pouco mais emotiva
e ao mesmo tempo procurando forças para centrar em seus
objetivos. Neste período inevitavelmente algumas reflexões
para ajudar suas decisões serão inevitáveis, então aproveite
para crescer e se tornar mais madura.
Relacionamentos: neste período, para quem estiver em um
relacionamento duradouro, será interessante se dedicar mais ao
outro(a), com gestos mais românticos. Para quem estiver solteira, nada melhor do que dar um up no visual e partir para luta.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: E com o Sol em Escorpião, você
terá mais possibilidade de perceber de forma mais crítica ainda,
o que as pessoas não conseguem perceber. O momento é de
reavaliar atitudes e de tomar cuidado com o que se fala. Nem
tudo deve ser colocado na mesa.
Relacionamentos: procure deixar o passado e coisas antigas
para trás. É bom viver o presente sem ressentimentos e com
um novo olhar para a vida. Mas se o objetivo for investir em
uma relação do passado, deixe sua intuição funcionar, mas
com prudência.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: Seu espírito mais materialista
está forte com o Sol em Escorpião. É hora de rever assuntos
de ordem financeira e se possível, ainda não investir em algo
consistente, como deve estar pensando. Espere para depois
do dia 11 de novembro. Observe sua intuição.
Relacionamentos: vez por outra, pensamentos mais seletivos sobre amizades vêm à tona. Pois bem, o momento
é de seguir sua intuição e de selecionar melhor quem deve
ou não entrar em sua casa. Cenas de ciúme são esperadas
entre casais.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Parabéns aos Escorpianos
de aniversário a partir do dia 23 de outubro. Agora, as coisas
tendem a entrar melhor nos eixos e os bons ventos da sorte
e da alegria amenizam e confortam as dificuldades normais
do cotidiano.
Relacionamentos: apesar do mistério que se esconde
atrás de atitudes sensuais e até da couraça que envolve os
interesses reais de qualquer escorpiano, o momento requer
cautela e disposição para lidar com a pessoa amada e com as
pequenas paixonites.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12: Com o Sol em Escorpião,
o momento requer certa cautela em planos e, também, para
exercitar seu autoconhecimento. Ao mesmo tempo, seu espírito
mais fraternal e de apoio a causas mais justas e humanas,
ganham uma nova dimensão agora.
Relacionamentos: se os compromissos forem muitos, é
bom fazer uma triagem, pois você precisa neste momento de
um pouco mais de tranquilidade e até de isolamento. Procure
conversar e ouvir seu parceiro(a) para refletir sobre planos e
objetivos comuns.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: Nem é preciso afirmar
para um capricorniano trabalhar com afinco em algum projeto.
Parecerá até redundância, porém com o Sol em Escorpião,
sua dedicação poderá ser mais forte, sobretudo porque deseja
segurança para o futuro.
Relacionamentos: e seus amigos, diga-se, conquistados a
partir da ampliação de sua rede social, podem fazer a diferença
a partir de agora. Isso poderá proporcionar novos encontros e
quem sabe, até o interesse por alguém desse meio.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Com o Sol em Escorpião,
inevitavelmente sua força estará mais forte e radiante para se
dedicar aos projetos de seu interesse. Não é hora de cruzar
os braços, se não o preço sairá caro demais para contornar
depois. O momento está bom para acordos.
Relacionamentos: se haverá dedicação maior no trabalho,
então é claro, por uma questão de lógica, cobranças serão
feitas pela família, pelo ser amado. Cuidado com as palavras
e com atitudes impensadas.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Com o Sol em Escorpião, você
estará mais determinada a adquirir as respostas para seus
anseios e até projetos de ordem pessoal. Observe sua intuição
e verifique o que pode acrescentar de informação e de recursos
de fora em seus trabalhos.
Relacionamentos: se estiver pensando em dar um basta na
relação, o período é este, porém reflita bastante e cuidado com
as palavras que podem gerar discussões pesadas. No caso das
solteiras, estão aptas para tomar a iniciativa.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Amiga nega que Isis Valverde esteja com
Cauã Reymond
Cibele Nogueira, amiga de
Isis Valverde, disse ao 'Balanço
Geral - MG' que não acredita
no relacionamento da atriz com
Cauã Reymond. A entrevista foi
exibida na última quinta-feira
(24), na Record.
A enfermeira afirmou que a
atriz não está com ex de Grazi.
'Se ele separa e ela separa, não
tem relação. Só porque estão separados, não indica que agora estão juntos', afirmou.
Thiago Nable, primo da beldade, também não aposta em um escândalo como esse, já que ela é bastante reservada. 'Para mim, ela não
mudou nada. Continua uma garota simples e muito querida aqui na
cidade', disse ele, que mora em Aiuruoca.
Em tempo: Uma amiga de Grazi Massafera, por sua vez, disse recentemente que Isis e Cauã estão mesmo juntos. 'Todo mundo sabia
que ele sumia com a Isis nas gravações [de 'Amores Roubados', no
Nordeste]', afirmou.

Ex-affair de Tony Salles é expulsa de
camarim de Thiaguinho
Kamyla Simioni passou por
uma situação constrangedora no
camarim de Thiaguinho, que fez
um show em Belo Horizonte,
Minas Gerais, no último final de
semana.
A empresária revelou que, após
a apresentação, entrou em uma
fila de fãs e aguardava para tirar
uma foto com o pagodeiro. No
entanto, acabou sendo expulsa por um dos produtores.
O integrante da equipe, identificado como Adriano, não teria
gostado de ver a morena nos bastidores e começou a gritar na frente de todos os presentes.
'Artista não pode desfazer de fã por causa de vida pessoal. Vai
ver ele ficou com medo de a Fernanda Souza sentir ciúmes', disse
Kamyla ao blog da jornalista Fabíola Reipert.
Em tempo: Para quem não se lembra, Kamyla Simioni ficou
conhecida por ter mantido um caso com Tony Salles, marido de
Scheila Carvalho.
E foi exatamente através de fotos que a empresária provou que
tinha contato com o cantor e que eles se encontraram em mais de
uma ocasião.

Paula Fernandes pode ser protagonista
de novela na Globo
Sucesso no mundo da música, Paula Fernandes pode começar a trilhar novos rumos
na carreira artística, agora como atriz.
Isso porque a artista está sendo cotada
para estrelar a próxima novela das 18h da
Globo, 'Meu Pedacinho de Chão', de Benedito Ruy Barbosa.
O papel de protagonista ainda está em
aberto e a emissora tem encontrado dificuldades para escolher um nome, segundo o
jornal 'O Dia'.
Como nenhum de seus contratados parece se encaixar no papel, o canal resolveu
apostar em artistas de outras áreas. A cantora foi a primeira da lista.
Caso aceite o trabalho, Paula não será a primeira cantora a se
arriscar no mundo da dramaturgia. Daniel, por exemplo, atuou
em 'Paraíso' (2009), enquanto Sandy protagonizou 'Estrela Guia'
(2001).

Jura? Plateia chama a polícia e acusa a
Record de cárcere privado
Pode parecer cenário de algum
filme, mas aconteceu de verdade. A
Record foi acusada de manter um
grupo de pessoas em cárcere privado
na última segunda-feira (21) e a polícia precisou intervir.
Na ocasião, cerca de 400 espectadores marcaram presença na emissora para participar das gravações

do novo programa, o 'Domingo da Gente', comandado por Geraldo
Luís.
A caravana chegou ao local por volta de meio-dia e ficou no estúdio até quase 20h. Nesse período, houve atraso no início dos trabalhos, além de diversas pausas que deixaram a plateia impaciente.
Com fome e cansada, a maioria das pessoas decidiu deixar a gravação na metade - apesar do longo período, o programa ainda não
havia sido finalizado -, de acordo com o 'Notícias da TV'.
Uma viatura foi acionada por um dos integrantes do auditório, que
acusou o canal de cárcere, e os policiais 'negociaram' uma liberação
por volta das 21h.
Por conta do ocorrido, a continuação das gravações aconteceu
apenas na última quinta-feira (24).

Mr. Catra exagera em festa e vizinhos
chamam a polícia
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vra 'traição' e não pensa em outro homem a não ser seu marido.
“Eu sou totalmente monogâmica e tenho pavor de traição, de
pensar em ser traída, ou de trair meu marido. Eu jamais conseguiria fazer uma coisa dessas.'
O bate-papo íntimo com a filha de Xororó aconteceu no quadro
'Rede da Fama', e foi ao ar no domingo (27).

Lucimara Parisi desiste de escrever livro
sobre bastidores do 'Domingão do Faustão'
A briga sobre as biografias não autorizadas acabou influenciando futuros planos da ex-diretora do 'Domingão do Faustão', Lucimara Parisi.
Acontece que ela planejava, já há
algum tempo, escrever um livro sobre
os bastidores do dominical da Globo,
mas acabou desistindo.
Além de situações presenciadas
por ela na emissora, a publicação também iria incluir curiosidades sobre o apresentador Fausto Silva, segundo o jornal 'Folha de
S.Paulo'.

Mr. Catra se envolveu em uma
encrenca daquelas. O funkeiro
arrumou confusão no prédio em
que mora no bairro do Tatuapé,
em São Paulo, no último domingo
(20), por conta de uma festa barulhenta.
Tudo começou quando o artista
recebeu cerca de 35 pessoas na residência alugada no nome de um
de seus amigos. Na festa havia
música tocando no último volume, além de mulheres escandalosas
e indiscretas gritando.
O tal amigo acabou sendo chamado pela polícia, que apareceu
no local com seis viaturas. Segundo o blog da jornalista Fabíola
Reipert, a mulherada foi expulsa da festa, inclusive uma namoradinha fixa do cantor.
E esta não foi a primeira vez que rolou escândalo na casa de Catra. Os vizinhos, aliás, pretendem fazer um abaixo-assinado para
tirá-lo de lá, pois as festas acontecem a toda hora.
Por outro lado, há quem goste da animação do funkeiro. Ele costuma ser bastante simpático com os fãs, tira fotos e dá autógrafos.

Longe da RedeTV! desde 2012,
a turma do 'Pânico' pode voltar a
negociar uma parceria com a emissora.
Boatos dão conta de que o mercado publicitário está investido
alto nessa reaproximação, segundo
o jornal 'Folha de S.Paulo'.
Vale lembrar que o humorístico,
hoje exibido pela Band, deixou o
canal em meio a polêmica de que os salários não estavam sendo
pagos pela empresa.

Batoré revela ter recebido e-mails de
ameaça após saída da 'Praça é Nossa'

Grazi e Cauã recusaram par romântico em
novela antes de escândalo de traição

Ivanildo Gomes Nogueira, o Batoré da 'Praça
é Nossa', desabafou sobre
sua saída do humorístico
do SBT durante participação no programa 'Morning
Show' desta sexta-feira
(25).
O ator, que atualmente
também ocupa o cargo de
vereador de Mauá - Grande
São Paulo -, disse que não
entende até hoje o motivo
de o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega ter vetado a sua participação na atração semanal.
'Aquilo [participar do programa] ali era minha vida. Ele achava
que eu estava ganhando muito. Quer dizer, por mais que você seja
bom, você não pode ser valorizado?', questionou o humorista.
Quando perguntado se ainda mantinha contato com Carlos Alberto, Batoré negou: 'Não tenho. Aliás, na época, ele me mandou
uns e-mails dizendo que todas as portas da televisão estariam fechadas para mim. Ele não, um nome fictício, mas que lendo o texto
eu percebi que tinham umas cinco ou seis palavras do vocabulário
que ele costuma usar'.
Por fim, o humorista garantiu que, apesar de tudo, não guarda
mágoas do apresentador.
'Quero deixar claro que eu não tenho raiva do Carlos Alberto,
a 'Praça' foi muito importante para a minha vida, acredito que eu
também tenha sido importante para o programa.'
E completou: 'Eu só não sei o motivo de o Carlos Alberto ter
me excluído da vitória da 'Praça'. Toda vez que tem aniversário do
programa ele coloca todos os finados lá, e eu não. Por mais que ele
tente me excluir, não tem como! Está tudo ligado sempre'.

A polêmica envolvendo o fim
do casamento de Grazi Massafera
e Cauã Reymond, ainda não confirmado por ambos, veio à tona
nos últimos dias. Porém, o ex-casal já dava sinais de afastamento
há alguns meses.
Isso porque os dois recusaram
o convite de Silvio de Abreu para
formarem par romântico na próxima novela das 19h, com nome
provisório de 'Buuuu', segundo o blog do jornalista Fernando Oliveira.
Eles alegaram, inclusive, que não tinham interesse em contracenar juntos, o que causou estranheza para algumas pessoas.
No último fim de semana veio à tona a polêmica de uma suposta
traição do ator com Isis Valverde, com quem contracenou junto no
filme 'Amores Roubados'.
Uma amiga de Grazi confirmou, aliás, que Reymond traiu a
atriz. Ela havia dito, na época em que fazia 'Flor do Caribe', que o
casamento dos dois estava desgastado.

Sandy admite:
“Tenho pavor
de traição”
Casada com Lucas Lima há cinco anos, Sandy garantiu ser uma
mulher apaixonada e fiel. A cantora revelou, no programa 'Eliana',
inclusive, que tem medo da pala-

Será? 'Pânico' pode voltar a negociar
parceria com a RedeTV!

Wanessa está grávida de quase
dois meses, diz jornal
A família de Wanessa e Marcus Buaiz
deve aumentar em breve. Apesar de a cantora
ter garantido que não queria receber a visita
da cegonha tão cedo, ela teve a confirmação
da gravidez na última sexta-feira (18).
A filha de Zezé Di Camargo está entrando
no segundo mês de gestação, segundo o jornal 'Folha de S. Paulo'.
Vale lembrar que Wanessa contou, recentemente, que tem tido um apetite de leão. Ela
admitiu não ter tempo para dietas e, com a
rotina agitada de shows, chega a comer um
pratão de arroz e feijão às 4h da madrugada.
Ao que tudo indica, os sintomas de gravidez despontaram e Wanessa nem havia percebido.
O casal já tem o pequeno José Marcus, de
1 aninho e 9 meses.
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Tem que haver explicação sobre o que aconteceu em Varginha

Afinal, o que houve de fato
em Varginha envolvendo a
delegação de esporte de Manhuaçu, quando das finais dos
JOGOS DE MINAS? Esta pergunta vem sendo feita desde
quando os desportistas de Manhuaçu tomaram conhecimento que as equipes de Handebol
masculino e Futsal feminino
tomaram W x O na cidade de
Varginha. O Handebol sempre atuou representando bem
nossa querida Manhuaçu, não
me lembro de fato como este
ter acontecido envolvendo essa
equipe e tão pouco o Futsal feminino.
O que se sabe é que a falta
de planejamento leva qualquer
equipe a não atingir seus objetivos, desde a primeira etapa
dos JOGOS DE MINAS que
nos bastidores os dirigentes das
modalidades que disputaram
a competição representando
nosso município reclamavam
das condições precárias a eles
oferecidas por parte do Prefeito
Municipal. Desconhecedor de
causa o prefeito não tem habili-

dade na área esportiva a exemplo de toda sua administração
em outras áreas, sinceramente
não pensava que o seu desgoverno fosse também atingir o
esporte de Manhuaçu.
Uma equipe que viaja uma
distância considerável e que
tem a missão representar Manhuaçu no cenário esportivo
mineiro não pode na hora do

jogo simplesmente não jogar
porque esqueceram as carteiras
das atletas no alojamento, isso
ocorreu com o futsal feminino,
se jogar era o objetivo principal quando se deslocaram de
Manhuaçu um fato como este
é inacreditável, já o Handebol
masculino também sofreu o W
x O, só que desta feita por falta
de número legal para poder re-

alizar a partida.
Um Prefeito totalmente
omisso e sem respaldo no meio
esportivo, um lamentável quadro negativo está sendo traçado no esporte de Manhuaçu. O
que se pede no mínimo é uma
explicação do Prefeito Nailton
Heringer a respeito deste lamentável episódio acontecido
na cidade de Varginha.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

