Ano 11 - Nº 197 - 19 de novembro / 2013 - Telefone: (33) 3331-8409 - www.jm1.com.br - contato@jm1.com.br

Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

11 mensaleiros presos e um foragido

D

os condenados o primeiro réu a se entregar foi o ex-presidente do PT, José Genoino, que chegou por volta das 18h30 na Superintendência da Polícia Federal
de São Paulo. Em seguida, apresentaram-se a ex-secretária de Marcos Valério,
Simone Vasconcelos; o ex-sócio do publicitário, Cristiano Paz; o ex-deputado do PTB,
Romeu Queiroz; o ex-assessor do PL, Jacinto Lamas; e a ex-presidente do Banco Rural, Kátia Rabello. Por volta das 20h30, José Dirceu se apresentou. Marcos Valério,
o operador do mensalão, se entregou em Belo Horizonte. Em seguida, apresentou-se
Ramon Hollerbach, ex-sócio de Valério. Por volta das 22h40, José Roberto Salgado,
ex-vice-presidente do Banco Rural, se entregou à PF em São Paulo. Dez condenados no mensalão já
estão presos nas sedes da Polícia Federal.
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Lajinha recebe 60 mil e carro Sandero

O

s deputados federais João Magalhães e Mauro Lopes e o deputado estadual
Cabo Júlio, Celise Laviola, Cici Magalhães, vereadores do PMDB de Lajinha
Paulo César, Beto Lamparina, Fonsequinha, ex-candidatos do PMDB Jefinho
e João Rosendo, Tião Moreira, Adriano Alvim participaram do encontro de lideranças
regionais que ocorreu dia 16 na fazenda do presidente do PMDB de Lajinha Lucas
Venturim.
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Justin Bieber

Eduardo Costa
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Ticiane Pinheiro

Encontrão do PMDB em Lajinha

Leia a
coluna saúde,
prevenção
é a melhor
solução

Tati Neves

O

Prefeito Lúcio, de Lajinha, assinou, o convênio com o governo estadual que
permitirá o repasse de R$ 60 mil para a aquisição de uma ambulância. O
veículo será destinado ao atendimento dos pacientes do Hospital Belizário
Miranda. O Prefeito Lúcio, de Lajinha, esteve na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, para receber as chaves de um veículo Sandero, da marca Renault, que foi doado ao Hospital Belizário Miranda por indicação do deputado federal Paulo Abi-Ackel.
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EDITORIAL

Da trajetória petista ao verbo “malufar”

A campanha política para 2014 já está nas ruas, daqui para frente reuniões
partidárias serão intensificadas, visitas dos candidatos será outra que virá com as
desculpas de sempre. A presidenta Dilma por certo usará o cargo, assim também
como Aécio, que exerce um cargo de presidente de partido, poderá se apresentar
em todo o território nacional, fazendo discursos de candidatos, mas sempre usando
como pano de fundo o cargo em que ocupa. Os dirigentes partidários sempre
têm desculpas para recomeçar suas campanhas, mesmo quando a sigla perde a
confiança do eleitor, como recentemente Lula, em uma entrevista, disse que o PT
precisa voltar a fazer discursos para jovens. A sigla é criada, adquiri confiança
popular e chega ao poder, aí as coisas mudam... O interessante é que ninguém
assume seus erros, pelo poder vale tudo. Lembremos a história do PT, que foi
fundado por dirigentes sindicais, intelectuais de esquerda e católicos ligados à
Teologia da Libertação, no dia 10 de fevereiro de 1980 no Colégio Sion em São
Paulo. O partido é fruto da aproximação dos movimentos sindicais, a exemplo da
Conferência das Classes Trabalhadoras (CONCLAT) que veio a ser o embrião da
Central Única dos Trabalhadores (CUT), grupo ao qual pertenceu o ex-presidente
brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, com antigos setores da esquerda brasileira.
Quando nasceu o PT os jovens abraçaram a causa, assimilaram bem os discursos
daquele tempo, o partido que ainda não tinha cachimbo para deixar a boca torta,
apontava as bocas tortas dos outros concorrentes, mostrando com detalhes as
trapaças e corrupções patrocinadas pelos políticos da época. O partido não tinha
dinheiro, lembro-me bem desses momentos, residindo em Ribeirão Pires, ABC
paulista, tive a oportunidade de participar de alguns almoços e jantares para
arrecadação de fundos para que o partido tivesse condições de ajudar a eleger
seus primeiros articulistas que seriam, na opinião da militância, as pessoas que
iriam mudar a maneira de se fazer política no Brasil.
E foi realmente decisiva aquela militância de
voluntários que faziam tudo por amor, enquanto
Fale com a redação
os outros partidos desembolsavam dinheiro
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para pagar a militância. Aquela juventude
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maravilhada pelo novo doava seu tempo, sua
força e seu entusiasmo sem nada cobrar a não
ser a esperança de ver a tão sonhada mudança que o PT pregava para o país.
Nas eleições de 1982 foi uma alegria tremenda comemorada por todos os
militantes de São Paulo, o PT elegia seu primeiro prefeito na cidade de Diadema
no ABC paulista, Gilson Luiz Correia de Menezes, um ano depois, 1983, elege
Eduardo Suplicy deputado federal e em 1991, tornou-se o primeiro senador do
PT. Edmilson Brito Rodrigues o primeiro prefeito de uma capital: Belém no
Pará e nas eleições do ano de 2000 o PT amplia os prefeitos das capitais para 6,
dentre elas,São Paulo, com Marta Suplicy. Em 2002 o PT dá um salto enorme
elegendo Lula presidente do Brasil, 3 governadores e ficando com uma bancada
de 83 deputados federais e 13 senadores. Em 2010 elege cinco governadores,
uma bancada de deputados federais de 88 e 13 senadores, em 2012, 87 deputados
federais e 13 senadores. O poder sobe a cabeça e os dirigentes petistas ainda não
satisfeitos com o crescimento do partido e ansiando por mais poder para assim
permanecer para sempre, começaram a negociar com seus desafetos.
Marina Silva, senadora (AC), que foi ministra do Meio Ambiente do governo
Lula por seis anos anunciou que, após 30 anos de militância, deixava o PT e se
candidatou à presidência da República pelo PV.
Flávio Arns, por sua vez, também deixou o partido, logo após reunião do
Conselho de Ética, na qual os senadores arquivaram 11 ações movidas contra o
presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP). Segundo o senador, foi "vergonhosa" a decisão do PT de ajudar Sarney, engavetando as ações para ter o apoio
do PMDB. Em 2005, durante o escândalo do Mensalão, o senador Cristovam
Buarque (DF), hoje filiado ao PDT, também mudou de partido. Na mesma época, a ex-senadora Heloísa Helena (AL), chorou no senado quando o PT fechou
questão em acordo com o presidente do Senado Antônio Carlos Magalhães, outro
adversário do partido, Heloisa deixa o partido e funda o PSOL.
Outra baixa ocorreu em 2006, quando Ana Júlia Carepa foi eleita governadora
do Pará e deixou a vaga no Senado para o suplente, senador José Nery (PSOL).
Estas baixas são apenas uma amostra de figuras da alta cúpula, mas milhares
de militantes deixaram o partido, aquela massa de voluntário que levantavam as
bandeiras não existem mais, hoje são interesses ou por cargos ou dinheiro, mas
os ideais, estes ficaram só nos sonhos. Lula ensinou o PT a conjugar do verbo
“malufar”. A chegada de Paulo Maluf (PP) ao palanque do PT é uma espécie de
consagração do verbo “malufar”, agora na versão petista. Petismo, sinônimo de
malufismo. Ou vice-versa.
O PT agora quer mudar o discurso para se aproximar dos jovens, quem não é do
Bolsa Família não quer saber de PT. O Brasil, talvez, pela maioria dos petistas não
professarem nenhuma religião, deixaram o país chegar a um ponto inaceitável de
violência e corrupção. Muita gente do governo está sendo acusado de corrupção,
várias obras do governo federal estão sendo paralisadas por suspeita de corrupção
e acabam de ser presos, 11 dos 12 mensaleiros que tiveram suas prisões decretadas.
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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

O dia 15 de novembro vai ficar na
história, prisões do mensalão. O feriado
deste 15 de novembro foi diferente no
Brasil. Meio sem acreditar, o Brasil inteiro viu pela TV figurões da República
caminharem espontaneamente para as
celas da Polícia Federal, para não terem
um constrangimento maior de serem
levados a força, só que sabemos que
tem muitos figurões em que seus nomes
ainda não apareceram, ou melhor aparece, mas até agora não investigaram,
queremos justiça completa para todos
estes foras das leis.
João Valdomiro Silva
Ao Jornal das Montanhas
Achei bom! É muito importante
termos este parâmetro para podermos
viver, com isso todos deve lembrar-se do
certo e do errado e escolher o caminho

do bem. Posso todas as coisas naquele
que me fortalece, e assim cultivar as
boas coisas da vida contribuindo com
os ensinamentos de coisas boas para
todos do Brasil.
Eduardo Faustino
Ao Jornal das Montanhas
Os brasileiros precisam criar o hábito
de leitura, pois é através da leitura é
que adquirimos conhecimentos, há
países bem menor que o Brasil em que
a educação está muito mais adiantada
que a nossa, exatamente pelo fato do
hábito de ler.
Lucimar Pereira Lopes
Ao Jornal das Montanhas
Gostaria de mais uma vez parabenizar
este jornal pelo ótimo serviço que presta
a população através das colunas educa-

tivas principalmente a de saúde onde
tem dado uma verdadeira aula de como
prevenir doenças e também como cuidar
da saúde através da alimentação, este é
o diferencial de um órgão de imprensa
que pensa no bem estar da população.
Juvêncio Gouveia
Ao Jornal das Montanhas
Até que em fim chegou o dia em que
vi os mensaleiros serem presos, agora
nós o povo do Brasil espera que essa
gente pague por tudo que fizeram cadeia
foi feita também para políticos famosos
e por todos que entram pelo caminho
do crime.
Gostaria de saber se a justiça vai fazer
essa gente devolver a dinheirama que
eles roubaram ou desviaram dos cofres
públicos. Cadeia neles Joaquim Barbosa
e parabéns pelo trabalho
Ademir Torquatro
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O ‘FENôMENO’ TIRIRICA FEZ ESCOLA
Famosos disputaram vaga de vereadores por todo o país e na
próxima eleição, há um enorme contingente atrás do fenômeno
Tiririca: mulher Pêra, Mulher Maravilha, ex-BBBs, jogadores de
futebol etc.
Deputado federal eleito pelo Partido da República (PR) em São
Paulo na última eleição, em 2010, escorado no slogan “Pior do
que está não fica” e admitindo em suas inserções na propaganda
eleitoral gratuita que não sabia como funcionava o trabalho de
um par-lamentar no Congresso Nacional, o humorista Francisco
Everardo Oliveira Silva, o palhaço Tiririca, foi o campeão de
votos no último pleito. Com o apoio de 1.348.295 eleitores, ele foi
o deputado mais votado do País e se tornou referência absoluta
para o time de can-didatos famosos que tradicionalmente tenta
conquistar o eleitora-do a cada dois anos.
Em 2014, os partidos voltam a apostar nas celebridades como
potenciais “puxadores de votos” para deputados estaduais e federais.
O elenco conta com artistas, cantores, esportistas, ex-participantes
do reality show Big Brother Brasil (BBB), humoristas e
apresentadores.

“MANHUAçU TEM O SEU TIRIRICA”
O caso era segredo, porque são três os
deputados que apostam no projeto, eles
pensavam em fazer um lançamento em
grande estilo, agora não é mais segredo
pintou nesta coluna e no Face do JM, com
certeza são muitos, milhares de leitores
que tomarão conhecimento.
O fato é que José Rulinha e o vereador
Eli encontraram secretamente com um
deputado e um publicitário. Eles desejam
fazer uma dobradinha aproveitando o modelo manhuaçuense e sua fácil penetração
entre as crianças. Depois que mostraram trechos das filmagens de
campanha do pequeno vereador de Manhuaçu, pequeno só no tamanho, pois estão apostando todas as fichas do fenômeno
“Esqueceram de mim II” e apostam no levantamento do troféu na
capital mineira.

ARTIGO NO ALERTA TOTAL
– www.ALERTATOTAL.NET
Por Haroldo P. Barboza
Através de fóruns na Internet, estamos tendo oportunidades
(negadas pela imprensa amordaçada) de propor processos de
novas atitudes (debates, cobranças, controles, ações, convites, etc)
para exigir novas formas de comando da nação.
Como a rede é uma ferramenta poderosa (rápida e de longo alcance), ficamos surpreendidos com a “demora” em obter os resultados previstos. Isto chega a causar desânimo em muitos valorosos elementos que pensam até em abandonar a causa abraçada.
Não é para tanto. Basta lembrar alguns detalhes:
1- Menos de 10% da população tem acesso a estas informações
“brutas”. A maior parte toma conhecimento através de jornais
que dão um “polimento” e camuflam a verdade que incomoda as
elites do poder.
2- Menos de 25% dos que recebem as mensagens, fazem a leitura mas não internalizam a ideias - efetivamente “navegam”. São
oriundos de gerações que nos últimos 100 anos acreditaram em
falsas promessas. Não aprenderam a contestar o “sistema”. Acomodaram-se.
3- Uma parcela prefere a manutenção do caos que proporciona
altos lucros aos seus “negócios”.
4- Os verdadeiros patriotas (os que sabem a letra do Hino
Nacional de cor) já passaram dos 65 e estão cuidando de netos ou
jardins. Adoecidos, já não encontram ânimo para liderar uma
cruzada cívica.
5- O grupo entre 25 e 64 anos procura emprego ou trabalha
(mesmo na informalidade) com enorme dificuldade para arranjar
o mínimo para sustentar a família.
6- A turma entre 16 e 24 anos, batalha pelo vestibular, pelo diploma ou pelo primeiro estágio. Além de ter de harmonizar a vida
social e esportiva.
7- Falso combate às drogas permite que elementos lúcidos tenham
suas mentes contaminadas e não consigam encadear o raciocínio
lógico.
8- Falso combate à violência urbana para que o clima de terror
impeça reuniões de várias cabeças pensantes em locais públicos.
Para não relacionarmos mais uma dezena de obstáculos,
resta--nos elogiar a perseverança daqueles que almejam uma real
me-lhora para nossa terra. Que os bons resultados possam chegar
ANTES da explosão do caldeirão da pobreza que nos cerca. Se nós
acreditamos que estamos a um PASSO do abismo da miséria, os
desesperados sem oportunidades têm certeza de que estão a um
DEDO do mesmo penhasco.
Acreditam que “igualdade” é despencarmos todos juntos. Já se

conformaram com a miséria e desejam que todos a experimentem.
Projeto renove – vote 99 (face)

PREFEITO ABUSOU DA INEXIGIBILIDADE
Onde há fumaça se procurar encontra fogo. Gostaria de entender essa tal de inexigibilidade. Será que é isso mesmo que estão
dizendo por aí? Que o prefeito, escolhendo essa inexigibilidade ele
pode contratar quem ele quiser sem licitação?
Lembrei logo do ano passado, que também foi uma vergonha a
Feira da Paz, sobre o dinheiro gasto, e o pior, fica tudo o dito pelo
não dito. Logo após a eleição do novo prefeito um apoiador disse:
“ calma camarada isso não irá acontecer mais em Manhuaçu, a
política com Nailton será diferente, o próprio secretário irá organizar a festa para sair mais barato”. O povo está sem esperança em
Manhuaçu .
Sobre os valores pagos na Feira da Paz, veja o que disse O empresário Altair Campos Júnior, que está acostumado contratar artistas e tem a tabela de todos eles:
“Falo com conhecimento de causa (o que tem de leigo chutando informações aqui neste post...). Se os valores informados pelo
Thiago forem reais, eu afirmo que está havendo superfaturamento.
Edson e Hudson estão em baixa há muito tempo, com cachê de 50
mil (Tanto que foram atração de municípios de pouca renda, como
Santana do Manhuaçu este ano). Da mesma forma, os valores informados do NX Zero (show de 30 mil). O show de Fernandinho
Faz Chover está de longe o mais inflacionado – o mesmo artista
veio à Feira da Paz de 2004 por 1/3 deste valor. Os valores pagos
na estrutura de palco e som também estão super inflacionados!
Posso afirmar novamente com conhecimento de causa, que a Feira
da Paz de 2007, 2008 e 2009 recebeu até elogios do Tribunal de
Contas do Estado, já que ficou comprovado que foi pago o menor
valor, comparado a outros municípios daqueles anos no cachê dos
artistas: Jorge e Mateus (20008), João Bosco e Vinícius (2009) e
Calýpso (2007). Todos eram os artistas mais cotados dos anos respectivos e todos tiveram valores bem abaixo de R$ 120 mil. Enfim
a matemática não mente, e há algo muito errado nos números da
Feira da Paz de 2013, e me coloco a disposição da justiça e MP para
confirmar os números citados”. Afirma Altair Campos.

TODOS DIZEM ALGUMA COISA...
De: Moradora da Rua Monsenhor Gonzalez
Para: Supermercado Coelho Diniz
Todos os dias, a partir das 17, 18 horas, o Supermercado Coelho
Diniz liga alguma máquina que não sabemos se é de um gerador. Mas o barulho é insuportável, parece uma britadeira dentro
de nossas cabeças! E o pior, vai até às 22 horas, todo Santo dia!
Até quem mora nos fundos está reclamando, tomem alguma providência ou nós tomaremos...
De: João Pedro
Para: população
Quando menos pensarmos, nosso queridíssimo prefeito não estará morando mais em Manhuaçu. Ele viaja duas vezes na semana
para BH e sobram apenas três dias para trabalhar aqui. Nestes três
dias ele tira um dia e vai para a zona rural esconder, o outro dia tem
reunião fechada e por último, reserva para tomar café com seus
irmãos da igreja e ir ao culto. Quando nossa cidade virar uma favela,
nem aqui ele vai morar... Nailton, Deus está vendo tudo que esta fazendo, cuidado, pois a lei dos homens é falha, mas a de Deus é exata.
De: Imaculada Conceição da Silva
Para: os que votaram no 12.
Já que somos omissos mesmo, só colocamos recadinhos e não
reagimos, cantemos: “agora é 12, agora é hora da mudança, vote
12, o 12 é esperança que Manhuaçu sempre sonhou e quis”... Fazer
o que né? Esperar os malditos 03 anos ou arrancar esse prefeito
do poder.
De Carlos Medeiros de Oliveira
Para Administração de Manhuaçu
Observa-se tamanha desordem desta atual administração no
que se refere ao IFET, compraram um terreno impróprio para a
obra, um brejo inútil e agora a obra provisória será construída no
antigo DNER em Realeza. Irão reformar aquela estrutura que já
existe por lá. Será que o dinheiro já se foi? Qual o motivo para a
compra às pressas de um terreno inútil, o que existe por trás disso?
Mais uma vez Manhuaçu é passado para trás.
De João César Nogueira
Para Autoridades de Manhuaçu
Parece que as autoridades de nossa cidade só agem quando há
interesse ou algum tipo de retorno para os (Políticos). Quem faz
caminhada na ciclovia vê o descaso para com o nosso rio, pois,
em frente ao supermercado Pais e Filhos ocorreu uma invasão tão
grande de terras dos loteamentos, que esta passando um filete de
água onde o rio era bem largo. Porque será que ninguém toma
algum tipo de providência.

De: Vera Lúcia Campos Matias
Para: população Insatisfeita de Manhuaçu
Vocês criticam o prefeito, os vereadores, e o vice-prefeito, mas
quando tinha no passado da cidade pessoas que não fizeram nada
para a cidade, só fizeram porcaria, ninguém saiu falando.
As pessoas deveriam pensar no passado antes de abrirem a boca,
cuidar de uma cidade é como cuidar da nossa casa, sempre tem alguém para reclamar. Vamos reclamar do que se deve como: ônibus
que nunca passa na hora exata, calçadas todas cheias de buracos,
destas casas sem reboco do lado de fora que parecem favela. Isso
não é a prefeitura que faz são vocês.
De: Professora Maria José
Para: Prefeito Nailton
Senhor Prefeito o senhor não conhece a lei? A culpa de passarmos alunos sem saber ler e escrever é do sistema. É ele que não
permite a reprovação. Por favor, vá estudar a lei para não pagar
outro mico. O senhor não atingiu só a nós de Manhuaçu, mas de
todos os municípios presentes. Ficamos todos revoltados, o que o
senhor foi fazer lá? Falar aquele discurso decorado e depois criticar os professores? Da próxima vez pense antes de responder uma
pergunta que o senhor não sabe a resposta.

O PREFEITO DE LAJINHA ESTÁ DE PARABéNS
A prefeitura de Lajinha, desde a posse do
atual prefeito Lucio, tem feito um tremendo
esforço para melhorar os serviços públicos,
principalmente a saúde, que é o que mais
afeta a população. Hoje podemos dizer que,
em comparação a situação em que foram
encontrados os serviços municipais, hoje
Lajinha avançou bastante, diferente de outros municípios, aqui foi feito uma auditoria
para mostrar a população o estado em que
se encontrava a administração. Hospital que
não funcionava há oito anos, hoje funciona
e ainda foi construído um pronto atendimento. Através do deputado federal Paulo
Abi-Ackel o hospital acaba de receber um
veículo Sandero, da marca Renault, mais R$
60 mil para aquisição der uma ambulância,
melhorando assim o transporte de pacientes.
O HBM está se adequando para atender não somente os lajienses, mas também os munícipes vizinhos. Recentemente o Secretário de Saúde Estadual esteve vistoriando o hospital para futuros
investimentos do estado, ele aguarda um projeto bem elaborado
para adequar melhor o hospital para que cumpra sua missão.

PIMENTEL CONDUZ O PT A INéDITA
UNIDADE EM MINAS GERAIS
PT-MG COSTURA UNiDADE iNÉDiTA EM TORNO DE
MiNiSTRO, APÓS MUiTO TEMPO DiViDiDO
O PT mineiro costura uma unidade inédita, após muito tempo dividido, colecionando derrotas ou sendo obrigado a alianças
formais e informais com o PSDB. Agora,
apesar da disputa acirrada pelo controle do
diretório regional, os petistas de Minas Gerais defendem a mesma coisa: a candidatura
do ministro Fernando Pimentel (Desenvolvimento) ao governo do Estado, por enquanto
bem posicionada nas pesquisas. Leia mais na
Coluna Cláudio Humberto.

ão
Partido políticos brasileiros em riscos com a reforma política;
estão na beira de extinção partidos como
PRP, PTC, PTdoB, PMN, PRB, PPS, PCdoB e PSOL.
Para sobreviverem, se a nova lei for aprovada - e não deve pelo
cartel - cada partido para sobreviver terá que ter no mínimo 3% do
total de votos válidos no país; isso para eleger deputados Federal
e estaduais.

mineiros
Motoristas, preparem seus bolsos; o governo de Antônio Anastásia que não é candidato a reeleição ao governo de Minas e nem
tem nome forte para a disputa, resolveu presentear os mineiros
que tem carros mais populares com um aumento de aproximadamente 12% no IPVA de 2014. GARANTE SEUS AUXILIARES
QUE ESTE AUMENTO É JUSTO, POIS A 5 ANOS VEM SÓ
ABAIXANDO... Pois é!
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Tri-Objetiva - 73
Celso de Medeiros Costa (*)

Fala-se de vendas de sentenças na Bahia. O que eu disse é que existem
casos sendo investigados e eu sou relatora de um deles.

ELIANA CALMON, EX-CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, CONFIRMANDO INFORMAÇÃO
DE QUE OUTROS DESEMBARGADORES ESTÃO SOB INVESTIGAÇÃO.

• ‘BOQUINHAS’ DO GOVERNO
CRESCEM 27% NA ERA PT
O número de cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS), o famoso cargo em comissão, aumentou mais
de 27% nos últimos dez anos. Segundo o Boletim Estatístico de Pessoal de 2013, o governo do PT criou na base do
canetão 4.836 novos “cabides” em ministérios, secretarias,
autarquias e fundações. O número passou de 17.559 no final de 2002, na era Fernando Henrique, para 22.395 em
2012.
• ASPONES
São 5.773 os cargos liberados para nomeação da ‘cumpanherada’ sem exigência de concurso ou qualquer vínculo
com o funcionalismo público
• LANTERNINHA BOA
Mesmo com estrutura menor, o Supremo Tribunal Federal
impressiona com pouquíssimos nomeados sem vínculo:
são só 29.
• ESCOLA
Na Esplanada dos Ministérios, impressionam os números
do Itamaraty: são 1.538 servidores efetivos e apenas 22
cargos comissionados.
• SENADORES DISPUTAM ESPAÇO
NAS REDES SOCIAIS
Com o impacto das redes sociais, que espalharam protestos
por todo o País desde junho, políticos travaram uma verdadeira
guerra digital para obter maior
número de seguidores. No Senado, o peemedebista Clésio
Andrade está em primeiro lugar
no ranking de curtidas no Facebook, com 206 mil seguidores. O presidenciável Aécio Neves leva o segundo lugar,
com 203 mil, seguido de Eduardo Braga, que alcançou 134
mil.
•ESTÃO NO PÁREO
Os senadores Alvaro Dias (PSDB-PR), Ana Amélia (PP-RS) e Cássio Cunha (PSDB-PB) também figuram entre os
que mais têm seguidores.
• FALHA DE
ESTRATÉGIA
Viciado no Twitter, Cristovam Buarque (PDT-DF) está
em décimo lugar no número
de curtidas no Facebook,
apesar do forte apelo entre
jovens
• SEM TRANSFERÊNCIAS
De olho na reeleição, a presidenta Dilma também entrou
na onda, e tem apenas 104 mil seguidores. Já a Dilma Bolada conquistou 507 mil.
• OPORTUNISMO
Em sua busca incansável por holofotes, o senador Randolfe Rodrigues
(Psol-AP) já garantiu o troféu Melancia no Pescoço 2013, ao tentar criar
uma “máquina do tempo” para anular
o golpe contra João Goulart.

• COTA PESSOAL
A bancada do PMDB já repete o mantra de que será da
“cota pessoal” do ex-presidente Lula a eventual indicação
do inexperiente Josué Alencar, filho do ex-vice José de
Alencar, à pasta de Desenvolvimento.
• ESTÁ AVISADA
Políticos aliados recomendam a presidente Dilma escolher
dois nomes mais afinados para o comando do Turismo e
da Embratur, para evitar alfinetadas públicas como ocorreu
entre Gastão Vieira e Flávio Dino.
• #VEMPRABRIGA
Isolado após aliança entre Orlando Pessuti e Gleisi Hoffmann no Paraná, Roberto Requião, o “Maria Louca”, disse ao senador Jarbas Vasconcelos (PE) que peitará Michel
Temer, na convenção PMDB, para disputar Presidência em
2014. Perderá mais uma.
• NÃO ME MISTURO
Em segundo lugar nas pesquisas, o deputado Francisco Praciano (PT-AM) resiste à ideia de disputar vaga ao Senado.
Ele não quer pisar no palanque do senador Eduardo Braga
(PMDB), seu desafeto.
• BOLO
O deputado Professor Sétimo (PMDB-MA)
critica a “superexposição” do Supremo Tribunal Federal na mídia durante o julgamento do mensalão: “Em outros países não é
assim. Toda transparência tem limites”.
• TÔ NEM AÍ
Pré-candidato ao governo de São Paulo, o ministro Alexandre Padilha deu um bolo na bancada de médicos do PMDB,
a quem prometeu há mais de seis meses encontro para tratar
de propostas para a saúde.
• ESTREITANDO LAÇOS
O primeiro-ministro e emir de Dubai, Mohamed Bin Rashid
al Maktoum, confirmou ao vice-presidente Michel Temer
que visitará o Brasil em abril de 2014, atendendo convite
feito por carta pela presidenta Dilma.
• PENSANDO BEM…
…quando era presidente, Lula não sabia de nada. Agora,
após o mensalão, desconhece a solidariedade.

Poder sem Pudor
O NOME DELE É MALAN
Durante coletiva,
em 2004, uma jornalista
perguntou
ao então ministro
da Educação, Tarso
Genro, sobre os recursos para investimentos na sua área.
Ele apontou para
Paulo Egon, diretor
do Fundef (maior orçamento do MEC):
- Ele é o nosso Malan, fale com ele!
Tarso também confunde seu colega Antônio Palocci
com Pedro Malan, ex-ministro de FHC e formulador da
política econômica.

...ACREDITO...

1- Acredito no alcançado!
2- Acredito no atualizado!!
3- Acredito no aguardado!!!
1 - Acredito no fato comprovado – § A Fé verdadeira, mais
que uma esperança em forma de
otimismo de algo que pensamos
que irá acontecer, está ligada ao
passado, e, por isso, ao presente, e,
futuro. Pensemos, então, primeiramente, no passado. A fé é acreditar
em algo que aconteceu. O “capítulo da Fé” (Epístola aos
Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 40) tem a fé nesses 3
tempos. § Na 1ª secção, intitulada “A natureza da fé”, tem
o versículo 3: “Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio
a existir das cousas que não aparecem.”. Isso mostra que
acreditamos num fato consumado, a criação do universo,
do nada, pela palavra de Deus. § Crer no passado é crer,
sobretudo, em Deus, e no que Ele fez e falou, e, provou...
2 - Acredito no fato experimentado – § Antes porém do que
vimos acima, em Hebreus 11, há a
definição mais completa da fé, que
está em todo o vers. 1: “Ora a fé é
[...] a convicção de fatos que se não
vêem”. Isso nos faz lembrar do que
Jesus disse a Dídimo, o apóstolo Tomé: “[...] Porque me
viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram.” (Jo 20.29). § Ter fé, crer ou acreditar está ligado ao
fato passado comprovado, e ao fato presente experimentado, sendo ou não visto. Em geral, cremos no que não
vemos. § Hebreus 11 mostra do v. 4 ao 40 exemplos de
pessoas que experimentaram a fé, onde a expressão “Pela
fé” se repete, e, sobretudo, abre tais exemplos.
3 - Acredito no fato assegurado – §
O v. 1, definindo a fé, começa, assim:
“Ora a fé é a certeza de cousas que se
esperam”. O apóstolo Paulo, na sua
epístola aos romanos, tratando da fé
no futuro – a esperança –, afirma que
“esperança que se vê não é esperança”
(8.24b). Em Hebreus 11, no v. 6, “in fine”, vemos que
não se deve crer, só, que Deus existe, mas, também, “que
se torna galardoador dos que o buscam.”. § Mencionei,
há pouco, que não acreditei que o Clube Atlético Mineiro
fosse ganhar a competição continental, e o Cruzeiro Esporte Clube, a nacional, ambas deste e neste ano. Nem,
na última partida. No caso do Mineiro, nem nos pênaltis
da última partida – por que ele poderia ganhar ou perder
–. No caso do “Esporte”, nem na última partida, embora
o Clube Atlético Paranaense estivesse perdendo – por
que este poderia virar o jogo, e o Vitória ter a vitória
sobre o Cruzeiro –. O porquê principal de tudo é que o
futuro pertence a Deus, e só posso crer ou acreditar, ou
ter fé, em quaisquer futuros só se tiver u´a promessa de
Deus. J. Rowe, na tradução de R. Pitrowsky, escreveu:
“Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, / pois jamais
desonrará o Nome seu; / Ele cumprirá promessas que
nos deu. / O Senhor a fé contemplará!”; também: “Tua
fé Jesus contemplará, / Sim, o que Jesus promete dá”. §
Portanto, “mineiristas” e cruzeirenses, e todos, podem
acreditar!... no que Deus promete, logo, assegura, para
o futuro!! Portanto, não creio que o Bayern de Munique
será finalista, e, nem que o pior time terá de perder!!!...
1- Você crê no acontecido?
2- De Deus tem tudo curtido??
3- E, firma-se no d´Ele prometido???
(*) O articulista é graduado em Teologia
e pós em História Eclesiástica.
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Rodoviária de Manhuaçu em péssimas condições

É

preocupante a situação
da rodoviária de Manhuaçu, no meu caso,
necessito de usá-la todos os
dias para ir embora. Sempre
fico com o pé atrás em esperar o ônibus ali, por que é só
sentar que bêbados, drogados
e mulheres da vida vem para
pedir dinheiro, cigarro e se
recusamos, somos xingados.
É complicado ficar com sua
família num lugar desses, por
que a segurança é nenhuma e
as mulheres que na rodoviária
“fazem o seu trabalho”, andam como se estivesse numa
praia: quase nuas. Dizem que
em cima da rodoviária tem
um posto policial, porém,
quase não vemos policias ali,
quando eles aparecem ficam
2 minutos e saem.
João Batista do Carmo
(Morador de Manhumirim)
O banheiro masculino da
rodoviária é insuportável. Ele
fede o tempo todo, não precisa ir ao banheiro pra sentir o

cheiro desagradável que exala de lá, basta passar do lado
de fora. Posso dizer que nunca presenciei se é feita a limpeza todos os dias, mas a impressão que dá é que ele fica
a Deus dará. Isso também vai
da consciência e da educação
de quem usa. E por falar em
banheiro, não é só dele que
temos a reclamar, a rodoviária também é um descaso,
está esquecida pelos órgãos
competentes.
Antes de ser vereador, o
cabo Anízio até varria a rodoviária, agora que o povo o
colocou lá, nem passa mais
por lá. A rodoviária está esquecida, tudo está acabando, precisamos de alguém
que se preocupe com nossa
segurança e com o nosso
conforto.
No 2° piso tem várias salas que não tem atendimento,
como por exemplo, o Conselho Tutelar tem uma sala lá,
mas funciona na saída de Simonésia, até hoje a placa está
lá; e assim vários departa-

Infiltrações e abandono este é o retrado da Rodoviária de Manhuaçu

mentos estão do mesmo jeito.
Carolino Augusto
Vieira Filho

Animais soltos são comuns na estação rodoviária de Manhuaçu

Bancos quebrados

Vejo que existe o serviço de
limpeza na rodoviária e a frequência que os funcionários
limpam o banheiro feminino.
Trabalho aqui na rodoviária
vendendo meus bolos, vejo
esse acontecimento, as funcionárias que aqui limpam
são educadas com nós.
O que me deixa implicada é a
presença de pessoas estranhas:
drogados, prostitutas, assim as
pessoas que esperam seus ônibus evitam usar os banheiros
por causa dessas pessoas.
Agora a rodoviária em si,
dá medo de frequentar, os policiais vêem tudo e não fazem
nada, à noite é uma loucura,
alguns adolescentes vêm para
usar crack e ficam encarando
as pessoas. O prefeito deveria
tirar uma hora do seu precioso tempo e olhar a situação

Falta de compromisso e responsabilidade por parte da administração pública com a rodoviária

que está a rodoviária, e esta
situação só tem piorado.
Ana Carla (Moradora do
bairro Pedra Furada)
Sou comerciante com um
ponto de lanchonete na rodoviária há 14 anos e há uns
sete anos atrás havia até seguranças aqui para nos proteger, hoje temos que nos
proteger com pedaços de
paus. Nossos clientes não
têm sossego de comprar ou
comer seus lanches, por que
sempre tem algum indivíduo
sujo , bêbado e as prostitutas
para tirar o sossego.
Em minha opinião, acho
que não tem mais recursos.
O prefeito abandonou a população, acho até que ele
nem mora mais em Manhuaçu, por que ninguém é cego.
Agora, os irmãos da igreja dele, aposto que não são
esquecidos e que eles não
usam a rodoviária, por que
se usassem, com certeza já
tinham falado para o prefeito
dar uma olhadinha para ela.
Nós comerciantes temos
que aturar essa situação, por
que precisamos trabalhar e
se ficarmos criando casos
com esses indivíduos, eles
acabam nos roubando ou fazendo uma covardia maior.
Gostaria, em nome dos outros comerciantes, pedir ao
prefeito ou até mesmos os
outros órgãos que sejam competentes, para nos ajudar de alguma forma, estamos indefesos e não sabemos mais o que
fazer, ’’ jogamos a toalha’’.
Cristiano Elias
(comerciante com ponto
na rodoviária)

Dr. Wilson Batista assina convênios que irão
beneficiar municípios da Zona da Mata

Equipamentos, veículos e
obras de infraestrutura estão sendo obtidos através do
empenho do deputado Dr.
Wilson Batista junto ao Go-

verno de Minas
Na terça-feira (12), em
Barbacena, o deputado Dr.
Wilson Batista, ao lado do
vice-governador Alberto

Pinto Coelho, secretários
de Estado e prefeitos da
Zona da Mata, assinaram
convênios que irão beneficiar os municípios com a

Deputado e prefeitos ao lado das máquinas

entrega de máquinas, equipamentos e obras de infraestrutura. Na oportunidade,
foram entregues caminhões
basculantes, pipa e para
transporte de lixo, motoniveladoras, retroescavadeiras e pás carregadeiras.
Os municípios receberam,
ainda, investimentos para
obras, como calçamento
e pavimentação de vias, e
melhoria de estradas vicinais.
Segundo o deputado Dr.
Wilson Batista, todas as
aquisições foram feitas de
acordo com as necessidades
do município. “Estamos trabalhando ao lado do povo da
nossa região. Neste sentido,
cada prefeito teve a chance
de escolher o que o município mais necessitava, máquinas, veículos ou obras de
infraestrutura. Hoje estamos

Deputado Dr. Wilson Batista ao lado do prefeito de Manhuaçu
Nailton Heringer

felizes por saber que através
do nosso empenho vamos
proporcionar uma qualidade
de vida melhor para o nosso
povo”, acrescentou o deputado.
Abaixo a lista dos municípios
contemplados:

Além Paraíba, Barão de
Monte Alto, Coronel Pacheco, Dona Eusébia, Ervália,
Eugenópolis, Laranjal, Leopoldina, Manhuaçu, Patrocínio do Muriaé, Pirapetinga,
Santana do Deserto, Volta
Grande
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Vereador reclama de descaso de Prefeitura com
construção unidade de Saúde em Vila Nova
Em sessão extraordinária realizada na tarde de
Quarta-feira, 13, a Câmara
de Vereadores aprovou o
Projeto de Lei nº 087/2013
que institui o REFIS (Programa de Recuperação Fiscal), beneficiando os contribuintes que possuíam
débitos junto à Administração Municipal. A votação ocorreu após a leitura
de Parecer das Comissões
e a adição de Emendas Parlamentares. Também nesta
reunião, o Vereador Gilson César da Costa reclamou da falta de iniciativa
da Prefeitura em regulamentar o terreno para que
seja construída uma UBS
(Unidade Básica de Saúde)
em Vila Nova, distrito que
concentra grande número
de famílias e que busca um
posto de Saúde nos moldes
ideais para um atendimento digno no local.
Comunidade teme
perda de recursos

Vereador Gilson César da
Costa falou da necessidade
urgente de regulamentação de terrenos para que o
município tenha acesso a
recursos para a construção
de UBS. Ele mencionou
o exemplo de Vila Nova e
reclamou da morosidade da
Prefeitura na questão

De acordo com Gilson
César da Costa (Gilsinho),
a preocupação maior é com
a perda de recursos oriundos dos Governos Federal e
Estadual em razão de prazos
que se expiram, além de novas exigências que surgem
a cada ano para a instalação de um posto de Saúde.
“Nossa luta é para que haja
uma Saúde melhor não somente em Vila Nova, mas
em todo o município. Somos favoráveis ao hospital
regional, mas não podemos
esquecer das unidades básicas de Saúde, que precisam funcionar plenamente,
com médicos e enfermeiros
para dar o primeiro atendi-

mento ao paciente do SUS
que precisa delas. Desde as
administrações passadas, o
município não vem sendo
contemplado com recursos
dos Governos Federal e Estadual por causa de terrenos.
Manhuaçu tem os terrenos e
alguns deles não estão regulamentados com a escritura.
É coisa fácil de se resolver
por parte do Município. Em
Vila Nova, por exemplo, estamos com este problema.
O terreno que temos está no
centro, é valioso, porém, pra
comunidade, ele não está
servindo pra nada, porque
não dá pra construir a UBS,
de acordo com a legislação.
Então, haveria a necessidade de adquirir uma nova
área, trocar o imóvel por outro maior, inclusive até encontramos esta área, que foi
devidamente aprovada pelo
COUS e até mesmo pelo
Cons. Municipal de Saúde
e, até agora, as providências não foram tomadas pela
Prefeitura. Que fique a população esclarecida que nós
temos lutado pra isto acontecer. No entanto, chega um
ponto em que nossas forças
ficam ‘barradas’ por causa
da Administração. Agora,
depende do Prefeito dar este
aval para que possamos seguir em frente. Se nós tivermos o terreno devidamente
regularizado,
poderemos
buscar recursos onde é preciso, para construirmos a
UBS. Então, de nada adianta ter um hospital regional
se não se tem uma Saúde
de base bem estruturada.
[...] O terreno de Vila Nova
está em nome da Prefeitura,
mas pertence à comunidade.
Era um terreno nosso, que
foi trocado por um maior
e doado para a Prefeitura
fazer o posto, mas não deu
certo. Hoje, a Prefeitura está
com o nosso terreno e não
admite trocar ou fazer nada
com ele, mas também não
constrói. Embora saibamos
que não tem como construir
neste terreno. Então, a questão correta é o que? Quem
sabe o que é bom para Vilanova é quem vive em Vilanova. Cada comunidade
tem a sua demanda e são
os moradores é que sabem
disto. Outros locais estão
na mesma situação, como
Dom Correia, B. São Vicente e B. Lajinha, entre outros.
Enfim, são várias localidades que poderiam pleitear
a aquisição de unidades básicas de saúde e não conseguem por causa da falta de
regularização dos terrenos.
Só lembrando, a metragem
estipulada pelo Governo
para a construção de UBS é
de 12m x 30m, e me parece

Mesa Diretora da reunião, tendo ao centro, Pres. Maurício Júnior, ladeado pelo
Vice-pres. Anízio G. de Souza, e 1º Sec., Eli de Abreu.

que o prazo para os pedidos
se encerra no próximo dia
31. A partir do ano que vem
a metragem deverá ser de
24m x 30m, porque a única
verba disponível para este
fim será do Governo Federal. Nossa reivindicação é
que a Prefeitura atenda ao
que a comunidade quer. [...]
Está difícil, estamos esbarrando nesta questão administrativa. O Prefeito promete
que vai fazer, mas, quando?
Como vereador, me sinto
na obrigação de falar mais,
porque agora sim, estou verdadeiramente representando
o povo. [...] Faço uma ressalva aqui, pois tenho muito
que agradecer ao Secretário
Municipal de Saúde e Vice-prefeito Dr. Gulivert Melo
de Oliveira, que tem tentado
nos ajudar muito com esta
questão, e por implantar na
equipe do ESF do Distrito o
atendimento odontológico,
atendendo a um pedido meu,
beneficiando a comunidade”, desabafou Gilsinho.
Benefício aos
contribuintes
Aprovado o Projeto de Lei
nº 087/2013, de autoria do
Executivo Municipal, que

Institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município. A votação ocorreu após
a leitura dos pareceres favoráveis das comissões específicas e da adição de Emenda
Parlamentar da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação da Casa Legislativa.
Vereador Fernando Gonçalves Lacerda, Relator da
CCJ, destacou que as emendas parlamentares de sua autoria tiveram a proposta de
expandir os benefícios deste
programa aos contribuintes
em débito com o município.
“O Projeto só contemplava
os débitos do ano de 2008. O
município vive um problema
financeiro muito grande, devido ao baixo preço do café.
Neste contexto, entendemos
que o ISS teria que abranger
todos os anos, ou seja, até
31 de Dezembro de 2012.
Apresentamos esta emenda
ao plenário e a mesma foi
acatada por unanimidade.
Também incluímos os débitos ajuizados, já que o Projeto original deixava de fora
as dívidas que já haviam sido
propostas no fórum”, explicou Fernando.
O Vereador Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria),
Presidente da Comissão de

Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, elogiou a
iniciativa do Projeto de Lei,
considerando que o mesmo,
juntamente com a emendas
parlamentares, beneficiará
aos contribuintes, possibilitando a devida regularização
e, consequentemente, uma
maior arrecadação para o
município.
O Presidente Maurício de
Oliveira Júnior ressaltou a
importância do Projeto de
Lei, evidenciando o auxílio
para os contribuintes e uma
maior arrecadação municipal. “O Prefeito encaminhou
o Projeto de Refinanciamento Fiscal de dívidas com o
município, relacionadas ao
IPTU e ISS, isentando de
juros e multas. Analisamos
e debatemos o projeto antes
de colocá-lo em votação, colaborando com o município
para o bem da administração pública, cumprindo com
muita dignidade nosso dever
para com a população”, considerou Maurício.
Requerimentos
O Presidente Maurício
Júnior relatou que a Câmara encaminhará Requerimentos convocando, para a

próxima sessão legislativa,
a Secretária Municipal de
Educação, Gelvânia Marques Câmara, e o Diretor do
Samal, Wellen Mendonça.
Os vereadores querem respostas a questionamentos
anteriormente feitos, como
a situação dos servidores e
do transporte escolar, além
de diárias, no caso da Sec.
de Educação, e esclarecimentos sobre o Projeto em
tramitação na Câmara, relacionado à abertura de crédito suplementar para o Samal, entre outras questões.
Assoreamento do rio
Vereador Paulo Cesar Altino manifestou sua preocupação com o assoreamento
do Rio Manhuaçu, em especial nas proximidades da
BR-262, no B. Bom Jardim,
próximo à ponte que interliga o B. Vila Deolinda. Paulo
Altino cobra a necessidade
de providências imediatas
para se revolver o problema.
Máquinas e obras
O Vice-presidente Anízio
Gonçalves de Souza (Cb.
Anízio) destacou a aquisição de veículos (retroescavadeiras e carros) pela
Prefeitura no Programa
“ProMunicípio”, do Governo Estadual, assim como
outros municípios vizinhos
e de outras partes do Estado.
Vereador João Gonçalves
Linhares Júnior (Inspetor
Linhares) também demonstrou satisfação com a vinda
destes veículos e espera que,
a partir de agora, a Prefeitura possa realizar as diversas
Indicações solicitando obras
no município, elaboradas
por ele e seus colegas vereadores.
(Ass. de Comunicação)

Os vereadores aprovaram, com emendas parlamentares, o Projeto de Lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal no
município, beneficiando contribuintes endividados junto à Adm.
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CCJ considera reforma
administrativa constitucional
Projeto de lei reduz o número de secretarias estaduais de 23
para 17 e faz alterações na estrutura de diversos órgãos.

O Projeto de Lei (PL)
4.440/13, que trata da reforma administrativa do Estado, teve parecer pela constitucionalidade aprovado na
Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) durante reunião realizada na noite desta
terça-feira (12/11/13). Na
segunda-feira (11), o parecer
do deputado Sebastião Costa
(PPS) havia sido distribuído em avulso a pedido do
próprio parlamentar. A proposição reduz o número de
secretarias estaduais de 23
para 17 e altera a estrutura
de diversos órgãos. O projeto segue agora para análise
da Comissão de Prevenção e
Combate ao Uso do Crack e
outras Drogas, em 1º turno.
O PL 4.440/13 altera as
Leis Delegadas 179 e 180,
ambas de 2011, que dispõem,
respectivamente, sobre a organização básica e a estrutura da administração pública
do Poder Executivo estadual
e sobre a estrutura orgânica
da administração pública estadual. Segundo justificativa
do governador, autor do projeto, as mudanças pretendem
reduzir gastos e racionalizar
a máquina pública.
No parecer, o relator opina
pela constitucionalidade do
projeto na forma do substitutivo nº 1, por ele apresentado. No novo texto, o deputado Sebastião Costa sugere
a exclusão de algumas matérias por considerar que as
medidas propostas foram
adotadas em outros projetos
relacionados à reforma administrativa. Entre os dispositivos retirados, estão a
alteração das competências
da Ruralminas, prevista no
PL 4.439/13, e a mudança da

parecer do deputado Sebastião Costa (PPS) havia sido
distribuído em avulso a pedido do próprio parlamentar

lotação dos cargos de auxiliar administrativo, assistente
administrativo e analista
administrativo de estádios,
previstos no PL 4.442/13.
O substitutivo ainda incorpora emendas apresentadas pelo governador. Assim, o novo texto prevê a
criação da Superintendência
de Gastronomia na estrutura
da Secretaria de Estado de
Turismo e Esporte. Também
cria, na Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão,
o Centro de Serviços Compartilhados. Além disso,
transfere a Subsecretaria de
Juventude para a Secretaria
de Governo e a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas
para a Secretaria de Defesa
Social.
Inclusão do Rio Doce na
área do Idene

O PL 4.648/13, que inclui
o Vale do Rio Doce na área
de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas
Gerais (Idene), também
recebeu parecer pela constitucionalidade. O projeto cria
ainda um cargo de diretor no
quadro de provimento em
comissão e altera o nome da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri e do
Norte de Minas para Secretaria de Estado de Integração do Norte e Nordeste de
Minas.
O relator, deputado Sebastião Costa, apresentou
o substitutivo nº 1. O novo
texto inclui modificação anteriormente prevista no PL
4.440/13, no que se refere a
extinção do cargo de provimento em comissão de vicediretor-geral do Idene. Também são extintos dois cargos
de provimento em comissão
de diretor do Idene, em virtude de emenda do governador incorporada ao PL
4.440/13.
Pedido de vista – O deputado Rogério Correia (PT)
pediu vista de dois projetos de lei cujos pareceres
estavam em votação na reunião. O primeiro deles, o
PL 4.415/13, altera o prazo
para a instalação do Centro de Reintegração Social
da Associação de Proteção
e Assistência aos Condenados (Apac), em terreno
doado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais (Fhemig), em Barbacena, de três para dez
anos. Já o segundo, o PL
4.628/13, altera número
de registro de imóvel cuja
permuta foi aprovada pela
ALMG anteriormente.

COMARCA DE LAJINHA-MG - EDITAL DE PRAÇA. O Dr. Rafael Murad
Brumana, MM. Juiz de Direito da Comarca de Lajinha-MG FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que
tramita nesta Secretaria os autos de Execução de Título Extrajudicial nº
0377.13.001111-9, movido por Wesley Hott Vieira e Osvaldo Brandão de
Medeiros em face de Luiz Carlos Gomes, e tendo sido designado o dia 06
de dezembro de 2013, às 14 horas, no saguão do Fórum local, para realização da 1ª praça do seguinte bem penhorado do executado: “14.52.00
hectares de terras legítimas no imóvel denominado Cabeceira de São Manoel, Fazenda Saramandaia, situado neste município de Lajinha-MG, em
condomínio numa área maior de 98.67.50 hectares, dividindo-se por seus
diversos lados com Sebastião Moreira Bastos, Nelson Welerson Victer,
Geraldo Loura e Otávio Cordeiro e com quem mais de direito, com uma
casa de madeira, 20.000 cafeeiros aproximadamente com idade próxima
de 12 anos. Registrado no CRI desta Comarca no livro 02, R-6/3421,
constando no imóvel uma garantia hipotecária em favor de Fertipar Sudeste Adubos e Corretivos Agrícolas Ltda, CNPJ 02.614.911/0002-15.
Bem avaliado por R$130.000,00 (cento e trinta mil reais). Se não houver
licitantes, ou lanço maior ou igual ao da avaliação, fica desde já designado o dia 17 de dezembro de 2013, no mesmo horário e local, para realização da 2ª praça quando o referido bem será alienado por qualquer preço
que não seja vil. E, para que não se alegue desconhecimento, mandou
expedir o presente edital que será publicado em jornal de ampla circulação local e afixando-se uma via no átrio deste Fórum. Lajinha-MG, 07 de
novembro de 2013. Eu, Shara Miranda Trindade, (a), Escrivã subscrevi.
O Juiz de Direito, (a) Rafael Murad Brumana.
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Mensalão, onze
presos e um foragido

D

Por Devair G. Oliveira

os condenados o primeiro réu a se
entregar foi o ex-presidente do PT,
José Genoino, que chegou por volta
das 18h30 na Superintendência da Polícia
Federal de São Paulo. Em seguida, apresentaram-se a ex-secretária de Marcos Valério,
Simone Vasconcelos; o ex-sócio do publicitário, Cristiano Paz; o ex-deputado do
PTB, Romeu Queiroz; o ex-assessor do PL,
Jacinto Lamas; e a ex-presidente do Banco
Rural, Kátia Rabello. Por volta das 20h30,
José Dirceu se apresentou. Marcos Valério,
o operador do mensalão, se entregou em
Belo Horizonte. Em seguida, apresentou-se
Ramon Hollerbach, ex-sócio de Valério. Por
volta das 22h40, José Roberto Salgado, ex-vice-presidente do Banco Rural, se entregou à PF em São Paulo. Dez condenados no
mensalão já estão presos nas sedes da Polícia
Federal.
Sexta-feira (15/11), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim
Barbosa, expediu os 12 primeiros mandados de prisão de condenados no processo
do mensalão. De acordo com a assessoria
de imprensa do STF, os mandados foram
encaminhados a PF, em Brasília, a quem
cabe cumprir as ordens de prisão. A Polícia
Federal enviou para as superintendências
regionais para dar início a execução das
prisões.
Sete réus do processo do mensalão foram
presos em Minas Gerais. Entre os sete condenados que devem ser presos em Minas
esta o empresário Marcos Valério, principal
operador do esquema do mensalão.
Advogados dos mensaleiros alegarão
falta de vagas nas prisões "Sou um preso
político", afirma José Genoino Dos 12 condenados, apenas Henrique Pizzolato ainda
não se entregou, preferiu fugir para a Itália.
Como podem esse pessoal dizer inocentes
e presos políticos, se todo o poder está de
seus lados, a maioria dos ministros do STF,
são indicações do PT, a Presidência da República e todos os Ministros de Estados,
são do governo petista, se fosse inocentes
o PT já teria movido céus e terra para defende-los?
O deputado federal José Genoino (PT-SP) foi o primeiro réu a receber a ordem
de prisão entregue pela polícia em sua casa,
na capital paulista. O ex-presidente do PT se
entregou a Superintendência da Polícia Fe-

deral de São Paulo por volta das 18h30 de
sexta-feira. Genoino se mostrou confiante
na chegada a sede da PF. Mais cedo, o deputado licenciado divulgou uma nota em seu
site oficial afirmando ser inocente e de que
sente um "preso político".
A ex-funcionária de Marcos Valério, Simone Vasconcelos, foi a segunda a se entregar e chegou no fim da tarde na sede da Policia Federal de Belo Horizonte. Em seguida,
chegaram ao prédio o ex-sócio do publicitário, Cristiano Paz, e o ex-deputado do PTB,
Romeu Queiroz.
O ex-assessor parlamentar do PL, Jacinto Lamas foi o primeiro a se apresentar na
Superintendência da Polícia Federal de Brasília. Ele chegou de carro e a apresentação
durou cerca de dez minutos.
No início da noite, a ex-presidente do
Banco Rural Kátia Rabello se entregou na
Superintendência da Polícia Federal de Belo
Horizonte.
Mandados: Fontes da PF divulgaram uma
lista com os 12 nomes dos condenados que
tiveram a prisão decretada. Confira a lista
dos 12 mandados expedidos:
Marcos Valério
Cristiano Paz
Ramon Hollerbach
Simone Vasconcelos
José Genoino
Delúbio Soares
José Roberto Salgado
Kátia Rabello
Romeu Queiroz
Jacinto Lamas
Henrique Pizzolato (foragido)
José Dirceu
No começo da tarde, Joaquim Barbosa
já havia lançado o "trânsito em julgado" da
Ação Penal 470 em relação a 16 réus. Isso
significa o encerramento total ou parcial do
processo quanto a esses condenados. Sete
não têm mais recursos a serem apreciados.
São eles: Roberto Jefferson, José Borba, Jacinto Lamas, Henrique Pizzolato, Emerson
Palmieri, Enivaldo Quadrado e Romeu
Queiroz.
Os demais réus iniciarão o cumprimento
da pena relativamente apenas aos crimes em
que não poderão ser julgados novamente,
por terem apresentado os chamados embargos infringentes.
Com informação da Rede Globo e CBN
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Câmara de Manhumirim: Comissão
Processante arquivada, mas trabalho continua

Em entrevista à Rádio
Manhumirim AM, presidente Dário explicou o motivo
do arquivamento desta comissão e que isto nada tem a
ver com o encerramento dos
trabalhos.
Na manhã desta segunda-feira, 11 de novembro, o
presidente da Câmara, Dário Veiga, deu uma entrevista à Rádio Manhumirim
AM, no programa "Manhã
Total", de Geraldo Júnior.
Na entrevista ele falou sobre
a Comissão Processante que
foi arquivada na reunião extraordinária de sexta-feira,
dia 8 e tirou dúvidas sobre
o andamento dos trabalhos
da Câmara em relação aos
indícios de irregularidades
apontados no relatório feito
pela CPI contra a prefeita
Darci Braga. Questionado
sobre se a Câmara encerrou
os trabalhos e se a prefeita
foi absolvida, ele explicou que não, que a CPI, a
Comissão Parlamentar de
Inquérito investigou durante 4 meses e concluiu seu

trabalho, apresentando um
relatório final. E que no dia
10 de outubro foi formada a
CP, a Comissão Processante
que tem prazo de atuação de
90 dias, período em que a
prefeita apresenta sua defesa e, ao final, os vereadores
votam pela cassação ou não
do mandato dela.
Arquivamento da CP gerou dúvidas
O presidente Dário explicou porque esta CP foi
arquivada: “Quando formamos a CP, respeitamos o Decreto Federal 201 que estipula a escolha dos membros
por sorteio. Mas a direção
do PMDB de Manhumirim
questionou, alegando que
o sorteio deve respeitar a
proporção da representação
dos partidos que formam a
Câmara. Por isto, para evitarmos problemas judiciais
futuros, decidimos arquivar,
com base em orientação
de nosso setor jurídico”. O
presidente Dário anunciou
que nova denúncia já foi
protocolada na Câmara e na

Presidente Dario Veiga e assessor juridico Frederico Nogueira, na Radio Manhumirim AM.

próxima reunião ela será
apreciada pelos vereadores
e outra Comissão Processante poderá ser formada.
O assessor jurídico da Câmara Frederico Nogueira,
que também participou da
entrevista, enfatizou que é
importante as pessoas entenderem que a CPI foi uma
comissão que já encerrou o
trabalho, e a CP foi formada depois para atuar em outro momento, uma diferente
da outra. Ele também confirmou que esta CP foi arquivada diante de questionamento feito por um dos
partidos denunciantes. “O
trabalho da Câmara continua. Continuamos firmes
em nosso propósito de esclarecer os fatos e ao final,
sendo a prefeita cassada ou
não, vamos deixar a certeza de que a Câmara cumpriu seu papel”, explicou o
presidente Dário Veiga que
terminou a entrevista agradecendo o apoio da população que tem acompanhado
o trabalho da Câmara.
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Paulo Abi-Ackel acompanha
Aécio Neves em viagem ao
Rio Grande do Sul
O deputado federal Paulo Abi-Ackel acompanhou
o senador Aécio Neves em
visita a Porto Alegre. O presidente nacional do PSDB
falou à Federação das Indústrias do Rio Grande do
Sul (FEDERASUL) sobre a
conjuntura política nacional
e as possibilidades de investimento.
"O senador Aécio Neves
foi muito bem recebido. O
presidente do PSDB mostra
que o país precisa de um

novo impulso, de abrir os
olhos para uma economia
que seja, de fato, pujante e
deixar de apenas diminuir
impostos como incentivo às
indústrias, e prejuízo na arrecadação de estados e municípios, é preciso investir e
acreditar na capacidade produtiva da indústria nacional", frisou Abi-Ackel.
Na imagem abaixo, Abi-Ackel registra o momento
em que Aécio concede entrevista à Rádio Guaíba.
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Convênio garante R$ 60 mil para aquisição
de ambulância para Hospital Belizário Miranda
O Prefeito Lúcio, de Lajinha, assinou, o convênio
com o governo estadual
que permitirá o repasse de
R$ 60 mil para a aquisição de uma ambulância. O
veículo será destinado ao
atendimento dos pacientes
do Hospital Belizário Miranda.
O provedor da instituição, João Miranda, também
esteve em Belo Horizonte
para formalização do benefício, conquistado por meio
da atuação do deputado
Paulo Abi-Ackel, que levou
a demanda ao Secretário de
Estado de Saúde, Antônio

Jorge.
"Nós procuramos o deputado, que rapidamente deu
encaminhamento ao nosso
pedido. Por isso, nós agradecemos pela parceria que
está sendo tão boa para o
povo de Lajinha", declarou
o prefeito Lúcio.
Já o deputado Paulo Abi-Ackel disse que trabalhará
dia e noite para que mais
recursos sejam destinados à
Saúde de Lajinha. "Nós estamos atentos ás dificuldades de todos. E não vamos
descansar até que o povo
tenha os serviços na qualidade que merece".

João Miranda e o Prefeito Lúcio, junto com Luigi D´Ângelo,
assessor do deputado Paulo Abi-Ackel.

Hospital Belizário Miranda, de Lajinha, terá
veículo Sandero para atender a população
O Prefeito Lúcio, de Lajinha, esteve na Cidade
Administrativa, em Belo
Horizonte, para receber as
chaves de um veículo Sandero, da marca Renault, que
foi doado ao Hospital Belizário Miranda por indicação
do deputado federal Paulo
Abi-Ackel. O provedor da
instituição, João Miranda,
também participou da cerimônia promovida pelo Governo de Minas.
De acordo com o parlamentar, o veículo será utilizado no transporte de pacientes que necessitam de
maiores deslocamentos. “É
uma alegria muito grande

nossa poder ajudar uma entidade que faz um trabalho
tão eficiente. Tenho certeza
de que ainda conseguiremos
muitos outros benefícios”.
Segundo o Prefeito Lúcio, a conquista vem em boa
hora. “Nós procuramos o
deputado Paulo Abi-Ackel
com essa demanda e ele
prontamente nos atendeu.
Agora, vamos trabalhar
duro, para que a população
tenha um atendimento cada
vez melhor”.
Na foto, além do Prefeito
Lúcio, estão João Miranda,
provedor do Hospital, e Luigi D´Ângelo, assessor do
deputado Paulo Abi-Ackel.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

10

19 de novembro / 2013

acesse: www.jm1.com.br

11º Batalhão de Manhuaçu
recebe novas viaturas

Aconteceu no dia 11 de
novembro no centro da cidade em Manhuaçu a solenidade para a entrega de duas
viaturas da Policia Militar.
O Comandante da Unidade Tenente Coronel Wanderson Santiago Barbosa,
acompanhados das autoridades Municipais, fez a entrega
de duas viaturas para serem
utilizadas no policiamento
na cidade de Manhuaçu.
A distribuição desses veículos faz parte de um processo de renovação da frota
da PMMG, que tem por objetivo oferecer à comunidade, veículos com conforto e
segurança para o atendimento de ocorrências, sejam elas

nas zonas rural ou urbana,
além de proporcionar melhores condições de trabalho
para o policial militar.
O Comandante do Batalhão Ten Cel Santiago,
destacou a importância do
aprimoramento e melhoria

da qualidade dos serviços
policiais que somado ao esforço dos policiais militares
da cidade e contando com
a parceira da população aumentará a ostensivade da policia nas diversas localidades
do município.

Rede Sindijori de Comunicação

Não Jogue a Toalha!

“Saber perder é tão essencial quanto saber ganhar”. * Gilclér Regina

Muitas pessoas vivem
uma vida inteira adubando o terreno para os
outros. Quantas pessoas
você conhece que jogaram a toalha, o lenço
branco da desistência,
após algumas trombadas pela vida? Deixaram
o terreno adubado para
que algum motivado
aparecesse e continuasse
a sua tarefa e tivesse resultados, mais rápido.
Assim como um campeonato esportivo, a
vida também é feita de
vitórias e derrotas. Não
conheço time algum que
só tenha vencido. Pelo
contrário, conheço excelentes times, campeões,
que sofreram tremendas
derrotas, algumas até
vexatórias, para equipes
sem nenhuma expressão.
Há sempre inúmeras
explicações e justificativas para as derrotas, mas
nenhuma explicação ou
justificativa muda o resultado do jogo. Palavras
são palavras, desculpas
são desculpas, promessas são promessas, mas
o que vale mesmo são os
resultados. No entanto,
ainda precisamos entender também que perder
faz parte do jogo.
Da mesma forma não
conheço nenhum esportista individual que não
tenha sofrido uma derrota. Grandes atletas já
experimentaram o amargo sabor de uma derrota. O que essas pessoas

fazem quando perdem é
analisar os erros que as
levaram à derrota e em
seguida mudam suas atitudes, treinam mais.
E o bom treinador
aproveita a derrota para
mostrar para a sua equipe que não se pode diminuir, esnobar ou menosprezar um adversário,
por menor ou mais fraco
que seja. Ele aproveita a
derrota para mostrar que
não se pode ter "salto
alto" e que a humildade é
um atributo de valor para
qualquer ser humano.
A missão é vencer,
motivando toda equipe
e cada uma das pessoas
que pertencem a ela para
que esqueçam a derrota
e se lembrem de que são
vencedores. A derrota foi
apenas um acidente que
todos experimentam um
dia na vida, mesmo os
campeões.
Essa é a atitude e o
comportamento que temos que ter frente às
derrotas que acontecem
na vida. Nem sempre
ganhamos. Muitas vezes, nossas derrotas, pequenas ou grandes, são
inexplicáveis para nós
mesmos. Tentamos explicar, justificar, entender... Mas nada nos fará
reverter o resultado do
jogo perdido e da derrota
passada.
Nessa hora o importante é “não jogar a toalha" e tirar as lições da
derrota, treinar com mais
afinco ainda e voltar a
vencer, com motivação,
vontade e determinação.
Ficar "curtindo" a der-

rota pode nos levar à
depressão e nos tornar
eternos derrotados.
Saber perder é tão
essencial quanto saber
ganhar. Não jogue a toalha, treine muito para
ser um campeão na vida
e saiba fazer com que a
sua viagem seja tão boa
quanto seu destino. Corra na frente! Seja seta e
não seja alvo!
Pense nisso, um forte abraço e esteja com
Deus!
* Gilclér Regina,
palestrante de sucesso,
escritor com vários
livros, CDs e DVDs
motivacionais que
já venderam mais
de cinco milhões de
exemplares. Clientes
como General Motors,
Basf, Bayer, SEBRAE,
Caixa, Banco do Brasil compram suas palestras. Mais de 2.000
palestras realizadas no
país e exterior.

Comandante do 11º Batalhão da
Polícia Militar recebe Medalha do
Mérito Judiciário Militar

Aconteceu no último
dia 8, em Belo Horizonte, no Auditório do Tribunal de Justiça Militar
de Minas Gerais, a solenidade de entrega da Medalha do Mérito Judiciário Militar, ocasião em
que o Comandante do 11º
Batalhão, Tenente-Coronel Wanderson Santiago
Barbosa, foi homenageado recebendo a condeco-

ração.
A Medalha do Mérito Judiciário Militar foi
instituída pela Resolução
nº 62/2007, pelo Tribunal de Justiça Militar do
Estado de Minas Gerais
e se destina a agraciar os
Juízes de Direito do Juízo Militar e as pessoas
físicas que tenham prestado relevantes serviços
à Justiça Militar Estadu-

al, ou que dela se tenham
tornado credores de homenagem especial.
A “Medalha do Mérito Judiciário Militar” é
outorgada, anualmente,
pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar, em
sessão solene, durante as
solenidades comemorativas do aniversário da
Justiça Militar do Estado
de Minas Gerais.

Comandante-Geral PMMG, Cel Sant'ana, Juiz Militar, Coronel Marcelino,
Comandante 11º BPM Ten-Cel Santiago.
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Encontrão do PMDB em Lajinha

O

Por Silvia Soares

s deputados federais João Magalhães
e Mauro Lopes e o deputado estadual
Cabo Júlio, Celise Laviola, Cici Magalhães, vereadores do PMDB de Lajinha Paulo
César, Beto Lamparina, Fonsequinha, ex-candidatos do PMDB Jefinho e João Rosendo,
Tião Moreira, Adriano Alvim, juntamente com
outras lideranças participaram do encontrão regional que ocorreu dia 16 na fazenda do presidente do PMDB de Lajinha Lucas Venturim. A

festa serviu para o reavivamento da sigla, onde
fizeram homenagem póstuma ao ex-deputado
estadual José Henrique. Foi anunciado também
uma ambulância para o Distrito do Prata e uma
viatura para o município de Lajinha. Várias
lideranças usaram da palavra enaltecendo a
vida partidária do município que é muito consolidada com uma militância ativa em todas as
eleições. Como sempre acontecem nestes encontros além da festa entre amigos foi servido
um mega churrasco, acompanhado de um show
com a Banda América.

Cici Magalhães, os deputados João Magalhães, Mauro Lopes, Celise Laviola e Lucas Venturim

Várias pessoas marcaram presença no evento do PMBD em Lajinha
Adriano Alvim, Fonsequinha, João Magalhães, Tião Moreira e Mauro Lopes
Coral Adriana Elias esteve presente no evento

Os deputados Mauro Lopes, João Magalhães, Jefinho e Lucas Venturim

Presidente do PMDB de Lajinha, Celise e o deputado Mauro Lopes

Vereadores Beto Lamparina, Fonsequinha e Paulo César

Vereador Fonsequinha, Luiza, deputado Cabo Júlio, Jairo, Geralda, Fábio e sua esposa
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
O comodismo mental
é um pecado intelectual grave. O comodismo mental vos
condena a escuridão.
Jackson Oliveira
A Pior das deficiências
Humanas... é a deficiência intelectual,
Ou seja a acomodação,
o apego, a mesmice!
(Guto Giacoobe) G.G
As perguntas são os
degraus da ascensão
intelectual.
Matheus Moreti
"A solidão não existe
para o intelectual, para
o homem que pensa
e lê. Todos podem
temê-la, menos ele, o
homem habituado a
encontrar dentro de si
o mundo."
José Brito Broca
Há sempre alguma
loucura no amor. Mas
há sempre um pouco
de razão na loucura.
(Friedrich Nietzsche)
Tornar o simples em
complicado é fácil.
Tornar o complicado em simples é
criatividade. (Charles
Mingus)
A mente que se abre a
uma nova idéia jamais
voltará ao seu tamanho
original.
(Albert Einstein)
Há mais pessoas que
desistem do que pessoas que fracassam.
(Henry Ford)
Quem comete uma
injustiça é sempre mais
infeliz que o injustiçado. (Platão)
Nunca é tarde demais
para ser aquilo que
sempre se desejou ser.
(George Eliot)

Pr. João Soares
da Fonseca

Como prevenir a diabete
Dados assustadores
apontam que daqui a
20 anos o mundo vai
ter o dobro de diabéticos de hoje. Isso representa duas vezes a
população do Brasil,
ou seja, 360 milhões
de pessoas terão de
controlar a quantidade
de açúcar no sangue!
Infelizmente, a doença
ainda não tem cura.
A diabetes surge
sem você perceber.
Sede que não passa,
visão borrada, formigamento nos pés são sintomas simples
que, na verdade, escondem problemas
maiores: sedentarismo e má alimentação. É o estilo de vida moderno que faz
com que esse seja o mal do nosso século.
Entenda a doença
Existem dois tipos da doença: Tipo1:
Quando o próprio corpo ataca o pâncreas, que passa a produzir menos insulina
do que a gente precisa. Em geral, surge
em pessoas mais jovens, por motivos
desconhecidos.Tipo2: É mais comum,
ocorrendo em 90% dos casos. O pâncreas não é atacado pelo próprio corpo,
mas produz uma insulina defeituosa.
As causas são obesidade, sedentarismo,
idade e histórico familiar.
Os sintomas
1. Vontade de fazer xixi e sede a toda

hora
2. Visão borrada
3. Formigamento nos pés
4. Perda de peso anormal
5. Fome e vontade de doce
Como prevenir
1. Exercícios diminuem o açúcar no
sangue. Praticar atividades físicas é uma
das melhores maneiras de evitar a diabetes. Durante o exercício, o corpo usa
o açúcar disponível no sangue para conseguir mais energia, diminuindo a glicemia e ajudando no controle da doença.
2. Fibras e alimentos integrais são aliados. Invista numa dieta com poucos carboidratos (que viram glicose) e gordura
(que facilita o aumento de peso). Aposte
nas fibras, que retardam a absorção de
glicose, e em alimentos como repolho e
batata-yacon, que baixam os níveis de
glicose no sangue.

Rolinho primavera de banana com doce de leite
Ingredientes:
1 rolo de massa de pastel(pastelaria)
6 bananas prata
1 lata de leite condensado cozido
Óleo para fritar
Açúcar e canela a gosto
Sorvete de creme
MODO DE FAZER
Abra a massa de pastel e corte retângulos médios, recheie com rodelas de banana médias e 1 colher de
doce de leite
Enrole a massa formando um pacotinho e vede com clara de ovo
Depois de prontos esquente o óleo

na frigideira e frite eles somente para
dourar e passe no açúcar e canela
Sirva no pratinho com 1 bola de
sorvete de preferência ainda quentes

jsfonseca@pibrj.org.br

Diagnóstico equivocado
Entre os manifestantes das passeatas de julho, estava
uma moça segurando um cartaz, que dizia em grandes
letras: "Corrupção se cura com educação".
Como eu gostaria de crer que isso é verdade!
Educação é coisa maravilhosa, de fato. "Um país se
faz com homens e com livros", já ensinava Monteiro
Lobato (1882-1948). Sem dúvida, a educação põe em
nossas mãos as ferramentas com as quais poderemos
construir uma realidade melhor à nossa volta. "Não
saber é não ser homem", pôs Taylor Caldwell em seu
livro, Médico de Almas e de Homens, biografia romanceada de Lucas, "o médico amado". Tanto esta igreja
crê nisso que há mais de sete décadas mantém uma escola em seus domínios.
Dizer, porém, que a educação cura a corrupção é, no
mínimo, ingenuidade. Várias vezes em seus sermões e
livros, Billy Graham lembrou que Joseph Goebbels, o
criador do Ministério da Propaganda do regime nazista, era doutor em filosofia pela Universidade de Heidelberg. Certamente não faltou educação a Goebbels.
A escola pode resolver o problema intelectual do ser
humano, mas quem disse que o problema do homem
é apenas intelectual? A escola é importante mas é impotente para curar a doença do coração. O diagnóstico
de Jesus continua insubstituível: "Porque do interior
do coração dos homens saem os maus pensamentos,
os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a
inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes
males procedem de dentro e contaminam o homem"
(Mc 7.21-23). E o profeta Ezequiel, pregando que o
coração não é reeducável, falava da necessidade de se
trocar de coração: "E dar-vos-ei um coração novo, e
porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa
carne o coração de pedra, e vos darei um coração de
carne" (Ez 36.26). Se é "coração de granito", na feliz
expressão de Machado de Assis, então não há educação
que dê jeito. Só Jesus na causa!

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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POLÍCIA
POLÍCIA
Funcionário público morre esmagado por caminhão de lixo
Vitima estava numa tábua improvisada entre a cabine do motorista e a caçamba.
Prefeitura alega que veículo tinha condições “satisfatórias” de segurança

Morre em Ipanema o gari
Haroldo Moreira da Silva,
funcionário da Prefeitura,
num acidente com o caminhão de lixo, na manhã de
quarta-feira (13). O acidente
aconteceu no KM 2 da MG111, acesso da estrada de
terra para o lixão municipal.
A vítima trabalhava no caminhão.
De acordo com testemunhas, o veículo deslizou ao
entrar em contato com a estrada de terra. Haroldo, que
viajava em cima do caminhão, numa tábua que compreende entre a cabine do
motorista e a caçamba, foi
arremessado para fora. Com
a projeção da vítima ao solo,
as rodas do caminhão passaram sobre a cabeça dele.
Haroldo morreu na hora.
A perícia esteve no local
para os levantamentos e liberação do corpo. A Polícia
Militar registrou ocorrência.
Vereador havia alertado
do perigo: Uma semana antes do acidente,o vereador
Edson Bernardino Almeida
fez um pedido de providência, através de indicação
78/2013, para que a prefeitura comprasse caminhão
compactador. O objetivo era
justamente evitar este tipo
de acidente.
O parlamentar justificou
e alertou sobre o risco que
correm todos os dias os funcionários que trabalham na
coleta de lixo. “Em pleno
século 21, não se permite
mais que a coleta de lixo
seja feita desta maneira em
nosso município. Ipanema é
uma cidade que cresceu em
vários aspectos, mas a for-

ma como o lixo é coletado
não é mais usual”, Disse o
vereador
Ainda de acordo com a indicação, “por diversas vezes
acompanhamos os trabalhadores em contato direto com
o lixo, que fica amontoado
na caçamba do caminhão.
Não raro, os funcionários
ficam lá em cima dos montes de lixos. Alguns, inclusive, já se feriram com cortes
profundos provenientes de
vidros que ficam espalhados
em meio aos dejetos. Além
disso, o caminhão, por vezes, fica tão cheio que o lixo
cai pelas ruas e os trabalhadores precisam catar novamente”, afirmou o vereador.
A indicação foi aprovada
no dia 4 de novembro.
Denúncia: Infelizmente as
nossas autoridades não reconhecem o perigo e joga com
a sorte destes trabalhadores,
que normalmente não tem
formação e aceitam qualquer tipo de trabalho para
o sustento de suas famílias,
e o caso não é só em Ipanema, em todas as cidades
que você vai, os caminhões
são os mesmos utilizado em
Ipanema, o mesmo em que o
funcionário perdeu sua vida.
Haroldo não utilizava
equipamentos de proteção individual (EPIs), bem
como os demais funcionários que prestam serviço de
coleta de lixo. Além disso,
alegaram que o caminhão
era improvisado e não atendia às normas de segurança,
uma vez que se tratava de
veículo basculante antigo,
e não veículo compactador.
Sobre o assunto, a asses-

Reduto/MG. Hildermar
Fully Huginin, 31 anos,
morreu num acidente de
transito, no km 92 da MG
111, local conhecido como
ponte dos Gama, entre Reduto e Manhumirim.
Ele seguia sentido Manhumirim,
no
veículo
Hyundai, i30, placa HMI
2195/Manhumrim, quando
perdeu o controle da direção
e saiu da pista.
O carro voou sobre uma
cerca e capotou por cerca de
40 metros. Partes do i30 ficaram espalhadas pelo pasto. Hildemar foi arremessado pra fora do veículo e
morreu no local.
O Corpo de Bombeiros
de Manhuaçu foi acionado,

contudo já não havia o que
fazer. A Polícia Militar Rodoviária isolou o local até os
trabalhos da perícia técnica
da Polícia Civil.
O Sargento Leonard, da

Caminho de lixo utilizado pela Prefeitura era improvisado

soria de imprensa da Prefeitura de Ipanema informou
que o caminhão basculante
é o veículo indicado para a
coleta seletiva do lixo e estava em condições satisfatórias de segurança.
“O procedimento correto
no caso, era que o funcionário estivesse trafegando
dentro da cabine junto ao
motorista e não entre a cabine e a caçamba como foi
apurado” . Alegou a assessoria, mas esqueceu de dizer
que na cabine não cabem
todos os funcionários que
trabalham no caminhão e
todos estão cansado de ver
como isso acontece. A Prefeitura informou ainda que
o funcionário utilizava os
equipamentos de proteção
individual necessários ao
procedimento que estava
executando. Mais uma vez
eles não explicam quais
equipamentos o funcionário
estava usando.
Nota oficial: A Prefeitura

Municipal de Ipanema vem
lamentar a fatalidade acontecida nesta manhã a 200
metros do KM 2 da MG111. O funcionário da coleta pública de lixo, Haroldo
Moreira da Silva, caiu do
veículo em que trabalhava
e foi atropelado, falecendo
no local.
Todas as medidas cabíveis
para apurar as responsabilidades do fato foram instauradas. O Assessor Jurídico
do Município está desde
o momento da ocorrência
acompanhando o trabalho
da Polícia Militar. Neste
instante, eles aguardam a
Perícia no local.
A Prefeitura se solidariza
com os familiares da vítima,
e já se colocou à disposição
para dar apoio integral. A assistente social e o psicólogo
estão acompanhando os familiares para auxiliá-los neste
momento tão difícil de perda.
Foi decretado luto oficial
de três dias.

Haroldo teve a cabeça esmagada pelo caminhão

Funcionário estava em cima de tábuas improvisadas

Momento em que a PM registrava ocorrência

Morador de Mutum morre em acidente a caminho de Manhumirim

Polícia Militar Rodoviária,
destacou o cuidado que os
motoristas devem ter em
dirigir nas rodovias de nossa região. “Nossas rodovias
são estrada de pista simples

e com o traçado sinuoso,
por isso, principalmente
em feriados onde o fluxo de
veículo aumenta muito, devemos redobrar a atenção e
diminuir a velocidade”, dis-

se o militar.
Hildemar era filho do ex-vereador Paulinho do Silas
(de Manhumirim) e atualmente residia em Mutum.
Estava indo para a casa dos

pais. Logo que souberam do
acidente, parentes e amigos
se dirigiram para o local.
Alguns não acreditavam na
cena encontrada na rodovia.
Polícia e Cia
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ENTRETENIMENTO
Mulheres Inteligeligentes
Em um congresso de mulheres estava
sendo discutido quais eram as mais inteligentes: as morenas, as ruivas ou as loiras.
Uma morena subiu ao palanque e disse:
— Nós, morenas, fomos as primeiras mulheres a fabricar um computador!
Todas as morenas aplaudiram. Então foi
a vez da ruiva:
— Nós, ruivas, fomos as primeiras mulheres a ir para a lua!
A minoria ruiva aplaudiu. Até que uma
loira subiu ao palanque.
— Nós, as loiras, ainda não fizemos grande coisa, mas já temos um projeto de sermos
as primeiras mulheres a ir até o sol!
As mulheres caem na gargalhada e uma
morena grita:
— Se vocês foram até o sol, vão morrer
esturricadas, suas antas!
A loira chega bem perto do microfone e
se explica:
— Alôouuuuu! Mas nós vamos de noi-teeee!

TOURO – de 21/4 a 20/5
Sua sensibilidade está mais forte neste período, pois você está
aprendendo a lidar com certas emoções em seu coração no cotidiano. É um momento de ação e de descobertas diante do novo,
seja no âmbito do trabalho ou das relações sociais.
Relacionamentos: é um momento em que o Sol em Escorpião
sinaliza para que ocorram determinados ajustes na relação mais
séria. Tais situações podem aparecer para dar uma reequilibrada
na maneira de pensar e de agir de ambos.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6
Você sente que precisa mudar em algum aspecto de sua vida.
Há um sentimento de que as coisas parecem estar parando e
algo novo precisa ser feito, mais ou menos fuga da rotina, talvez
fatigante, em que você esteja envolvida.
Relacionamentos: seu lado mais social e participativo em
sua rede social ganhará destaque neste período. Convites não
faltarão para encontros neste final de ano. Aproveite o período para
perceber melhor o parceiro e cativá-lo com sua maneira de ser.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7
Este é um período de sorte e de ajustes em algumas questões
que lhe incomodam. Se a ação não está dando certo tem de ser
feita uma reavaliação antes de qualquer decisão. Não se esqueça
de focar nas questões de forma prática e objetiva.
Relacionamentos: é um período interessante para entender
melhor os campos de ação de sua rede social para avaliar quem
é quem nesse meio. Saber escolher quem poderá, por exemplo,
preencher os requisitos para um cargo, pode ser difícil.

CURIOSIDADES
A invenção da ferradura: É comum vermos
cavalos com ferraduras nas patas. Essa peça é
colocada para proteger o casco dos animais. A
ferradura foi inventada por volta do século 10,
quando os homens viram a necessidade de proteger os equinos. A ferradura surgiu no formato de
sandálias feitas de grama trançada. Em seguida,
o líder mongol, Genghis Khan, passou a utilizar
a ferradura de couro, que durava mais tempo e tinha mais poder de fixação ao casco. Mais tarde,
os gregos evoluíram a invenção e criaram a hipo-sandália, feita de chapas de ferro presas com tiras
de couro. Atualmente, as ferraduras apresentam
design e material ortopédicos e corretivos. As ferraduras modernas são feitas de alumínio leve, aço
e alumínio. Essas placas de ferro ajudam a preservar os cacos e evitar problemas para o animal. A
ferradura evita defeitos de formação do casco e
reduz irregularidades da marcha.
A origem do código de barras: O código de
barras é uma representação gráfica de dados numéricos que pode ser decodificada por meio de
um scanner. Essa tecnologia, amplamente utilizada
nas lojas e supermercados para identificar produtos e preços, surgiu nos Estados Unidos, em 1970.
A invenção do código de barras deu vida nova ao
comércio varejista, pois tornou o atendimento mais
rápido e eficiente, diminuindo as filas na hora do
pagamento. O primeiro sistema de codificação de
produtos foi patenteado por Bernard Silver e Norman Woodland, do Drexel Institute of Technology.
Já o sistema utilizado nos dias de hoje foi desenvolvido pela IBM, em 1973. No Brasil, o uso do
código de barras começou na década de 80.

RESPOSTAS

O gaguinho
O gaguinho era um cara amigão, todo
mundo gostava dele, ele adorava prestar favores para seus vizinhos, tanto, que dava o
número de seu telefone para “todo mundo”:
- Se se se se pre pre pre presisar, po po po
pode me me li ligar qua qua qualquer hora!
– dizia o gaguinho.
Numa bela noite, o gaguinho já estava
dormindo e o telefone tocou, era um conhecido de seu vizinho dizendo que a mãe dele
dinha morrido e que se o gaguinho, não podia dar o recado.
O gaguinho ficou todo nervoso e foi avisar o amigo. Chegando lá no andar de cima
o gaguinho tocou a campainha um monte de
vezes e o cara nada de atender, depois de
muita insistência o cara atendeu.
- O quê, que foi gaguinho? O que, que
você, quer uma hora dessas?
- Nã nã não, é que que sssssssua mamamamamam…
- Fala, gaguinho o que que foi?
- Aaaaaa mamamamama iiiipipipipi…
- Gaguinho, já sei. Fala cantando, que
quando gago canta ele não gagueja.
- Tatatatatata bobobobobom eeeeee ooo
ssissiguiinte:
- Oh! lêlê, oh, lálá, sua mãe morreu, amanhã vão enterrar!!

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4
Seu olhar sob as coisas está mais
profundo e bem mais acentuado nos
detalhes, até mesmo porque agora
você tem a noção da importância
disso na construção de um futuro próximo. Com isso, aguça seu
sentido mais prático e objetivo da vida. Mãos à obra.
Relacionamentos: período interessante para se investir no
amor ou para iniciar um novo relacionamento. A questão é que
agora não há mais tempo para brincadeiras, pois há tendência de
tudo ficar mais sério por pressão de um ou de outro.

SETE ERROS

LEÃO – de 23/7 a 22/8
Aproveite o momento para entender melhor e de forma mais
objetiva as ações das pessoas que exercem influência em seu
cotidiano, pois no fundo você precisa se cercar de segurança para
seguir em frente. Período de maior sensibilidade. Evite melindres.
Relacionamentos: evite as polêmicas com o ser amado
quando estiver interagindo com seus familiares. Para quem estiver
solteira, sua vida amorosa, incluindo os flertes, podem ser animadores e as possibilidades estarão em sua frente.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9
Se fez algumas escolhas recentes, levadas por forte senso de
determinação em seus objetivos, é possível ter de rever algumas
ações. Bem, sua intuição e sensibilidade estão mais fortes neste
momento, por isso considere isso antes de decidir, isto é, se for
o caso.
Relacionamentos: com Marte transitando em seu signo, ao
mesmo tempo em que dá determinação e vontade de fazer, aumenta a chance de se envolver em pequenos embates, por isso
não esqueça da velha máxima: “Antes de falar, pense”.
LIBRA – de 23/9 a 22/10
Evite deixar para depois o que pode ser feito agora, ou seja,
neste período, pois seu sentido prático está mais forte e precisa
ter a segurança necessária para saber lidar com as questões que
envolvem dinheiro e bens.
Relacionamentos: se estiver precisando de um conselho, seria
bom ouvir quem tem mais experiência no campo sentimental, pois
às vezes, quando se está no meio de um turbilhão emocional,
muita coisa passa despercebida.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11
Sua vitalidade está em alta, inclusive para se curar tanto física
como emocionalmente. Os questionamentos na vida são normais,
por isso deve aproveitar para canalizar suas energias para coisas
produtivas que trarão benefícios para você e aos outros.
Relacionamentos: você deve estar sentindo a necessidade de
se expressar e de conhecer gente nova que possa lhe proporcionar
novas emoções. Só que agora a situação pode ficar mais intensa
se rolar paixão e química.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12
Sua criatividade está forte e as ideias de participação em
projetos, inclusive aqueles engavetados há tempos, podem ser
viabilizados. O mais importante é manter seus planos longe dos
curiosos até chegar o momento certo para anuncia-los.
Relacionamentos: mesmo sem dar tanta importância no
momento para as questões amorosas, você estará tinindo em sua
maneira de se expressar e mostrar sua beleza física e até interior.
Possibilidade de o relacionamento ficar sério.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1
O momento está interessante para se buscar novas possibilidades de aperfeiçoamento e até fazer contatos internacionais. Sua
ambição está mais forte com Marte em Virgem e ao mesmo tempo
mais seletivo com pessoas que deseja desenvolver algum projeto.
Relacionamentos: inevitavelmente você ainda tende a selecionar melhor suas amizades com um olhar mais crítico diante de
cada uma. Ao mesmo tempo, há uma suavidade para escolher
bons momentos com a pessoa amada e tornar a relação mais séria.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2
Se você estiver pensando em desenvolver alguma ação específica na área do trabalho, é bom saber que precisa planejar
estrategicamente qualquer passo. É preciso, antes de agir, pensar
com cautela e com bom senso para não ultrapassar a natureza
do momento.
Relacionamentos: no amor, este é um momento sem muitos
acontecimentos extraordinários, pois com Vênus em Capricórnio,
acentuam-se traços mais conservadores nas relações. Se houver
a impressão de faltar algo, compense na dedicação ao outro.
PEIXES – de 20/2 a 20/3
Neste momento é provável haver certo turbilhão de pensamentos diante das diversas ações que devem prosseguir a partir de
agora. Se sentir necessidade de rever e mudar planos a partir dos
resultados, então pense, repense e decida.
Relacionamentos: há disposição, para quem estiver só, a investir em possíveis relacionamentos que transcorrerão inicialmente
como boas amizades. Você está mais suscetível a se envolver
amorosamente com uma pessoa de seu círculo.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Novo "Vídeo Show" é motivo de piada nos
bastidores, diz jornal

Ticiane comenta separação de Justus: “Foi
muito dolorida, eu sofri muito!”

O novo formato do "Vídeo Show", da Globo,
ainda nem estreou e já virou alvo de piada nos
bastidores da emissora carioca.
Isso porque a atração tem sido chamada de
"Amor & Sexo com Zeca Camargo" - já que
o programa vai ter plateia e até uma banda, de
acordo com o jornal "O Dia".
Além das críticas, o clima pelos corredores
não está nada bom. O motivo? A equipe antiga
do programa só vai se reunir com o diretor Ricardo Waddington na próxima semana, quando ficará sabendo qual
será seu destino.
O novo "Vídeo Show" estreiou na segunda-feira (18).

Apresentando o “Domingo da
Gente” na tarde deste domingo
(17), Ticiane Pinheiro resolveu
abrir o jogo e falar em rede nacional, pela primeira vez, a respeito
do fim de seu casamento com Roberto Justus.
“A separação foi muito dolorida,
eu sofri muito”, admitiu a loira.
Tici ainda afirmou que não esperava que a união fosse, de fato, chegar ao fim. “Eu me casei, como
todo mundo, para sempre. Eu achei que era uma crise, que ia passar,
mas não foi assim.”
Um dos temores da apresentadora acerca do término da relação
era sua herdeira, Rafa Justus, fruto da união com o empresário. “É
muito difícil pensar em sua filha, em como vai ser. Você tem que
aprender a dividi-la.”
Atualmente, entretanto, a bela garantiu ter superado o sofrimento: “O tempo é o grande remédio. Hoje já estou separada há cinco
meses, estou mais plena, mais tranquila. Talvez até pronta para uma
outra história”.
Por falar nisso, aliás, Ticiane revelou: “Meu grande sonho hoje
é encontrar alguém novamente, me casar e construir uma nova família”.

Justin Bieber faz mega festa
e vizinhos chamam polícia
Mais uma para a lista de polêmicas de Justin
Bieber. O cantor teve seu nome envolvido em
mais uma confusão nesta semana.
O astro teen fez uma festa para 100 convidados em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, e não deixou seus vizinhos nada
felizes.
Um deles teria chamado a polícia três vezes
para tentar parar com o barulho, segundo o site
“Celebrity Gossip”. Os oficiais teriam ido à
casa do cantor às 1h, às 3h e, por fim, às 5h30.
Nas duas primeiras vezes, os policiais teriam apenas conversado
com Bieber. Mas na terceira, o vizinho entrou com uma queixa por
perturbação da paz e agora o caso será encaminhado ao promotor de
Justiça. Xiii...

Karla Álvarez, irmã de Thalia em 'Maria
Mercedes', morre aos 41 anos
Aos 41 anos, a atriz Karla Álvarez faleceu na última quinta-feira (14). A mexicana, que chegou a interpretar a irmã de
Thalia em “Maria Mercedes”, sofreu uma
parada cardiorrespiratória dentro de sua
própria casa, segundo o canal “CNN” do
México.
Karla era irmã da também atriz Andrea
Rodríguez, atualmente produtora do programa de TV “No Lo Cuentes”. O último trabalho da artista foi este ano na novela “Qué Bonito
Amor”, onde deu vida à garota de programa Irasema.

Record exibirá série com nudez,
sexo e relações homossexuais
A Record adquiriu os direitos de exibição das
três temporadas da série “Spartacus”. O projeto,
que ainda não tem data para ir ao ar no canal da
Barra Funda, já foi cancelado nos Estados Unidos.
Apesar disso, a história da trama foi muito bem
elogiada pela crítica. Contudo, o que chama atenção é o fato de a produção ser violenta e conter
cenas de nudez, sexo e relações homossexuais.
Justamente por esse motivo, o anúncio da nova
aquisição, realizado na última segunda-feira (11)
no Rio de Janeiro, causou surpresa, de acordo com o colunista Flávio Ricco. Tudo porque a Record tem fama de ser uma emissora
conservadora devido a sua ligação com a Igreja Universal do Reino
de Deus.
Aliás, boatos já dão conta de que algumas cenas do seriado podem
sofrer cortes bruscos.

Silvio Santos orienta a filha: 'Quer aparecer? Faz como a Thammy e vira homem'
No “Programa Silvio Santos” de domingo (17), o Homem do Baú
soltou mais uma de suas tão famosas pérolas.
Durante o quadro “Jogo do Mais ou Menos”, o apresentador,
como de costume, não vai dar descanso para Patrícia Abravanel, sua
filha: 'Você quer aparecer? Amarra uma melancia no pescoço ou então faz que nem ela [Thammy Miranda] e vira homem', disparará.
Além da herdeira de Gretchen, também estarão presentes na atração Helen Ganzarolli, Flor, Carlinhos Aguiar, Cabrito Tevez, César
Filho, Lucimara Parisi e Analice Nicolau.
Depois, ainda tirando sarro da filha em rede nacional, o veterano
disse: 'Lucimara, se um dia o Ratinho morrer, vai demorar muito,
não coloca a Patrícia no lugar dele, não'.

Irmã de Bruna Marquezine é premiada em
campeonato de matemática
Aos 11 anos, Luana Marquezine tem tudo para ficar deslumbrada com a carreira artística. Afinal, irmã
de uma das atrizes queridinhas do momento, Bruna
Marquezine, ela fará sua estreia na TV logo no horário nobre da Globo. No entanto, mesmo escalada
para o elenco de 'Em Família', a jovem não esqueceu
a escola. Pelo contrário! Ficou em terceiro lugar geral da turma do colégio onde estuda, no Rio de Janeiro. 'Desde pequenininha ela ama quebra-cabeças. Ficava horas montando e desmontando. Sempre gostou de tudo o que
tivesse a ver com lógica, alinhava as bonecas todas para a mesma
direção. Ela é muito estudiosa. Faltar à escola é um tormento', contou a mãe das Marquezines, Neide, ao jornal 'O Globo'. No próximo
sábado (23), a atriz mirim dará mais uma prova de seu esforço nos
estudos e de sua paixão pelos números: ela será premiada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - por sua aprovação nas
'Olimpíadas de Matemática do Estado do Rio de Janeiro' neste ano.

Gravadora de Erasmo Carlos é condenada
por comércio irregular de DVD
A gravadora Coqueiro Verde foi condenada pela Justiça por comercializar de maneira irregular o DVD com um show de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Miúcha e Toquinho, realizado na Itália.
De acordo com a decisão, o selo deverá pagar uma indenização no
valor de R$ 50 mil por danos morais, além de retirar todo o material
de circulação.
A empresa, que tem Erasmo Carlos como um dos sócios, por sua
vez, afirma que assinou um contrato com a autorização do uso de
imagem. Eles ainda podem recorrer, segundo o jornal 'Agora São
Paulo'.

Sucesso no Ibope, 'Chiquititas'
é estendida até 2015
Para os fãs de 'Chiquititas', uma
ótima notícia: a exibição da novelinha será estendida até março de
2015 pelo SBT. A emissora vai
apostar no remake para continuar
atingindo altos índices de audiência no horário - quase sempre vice-líder no ranking geral da TV aberta. As gravações, inclusive, devem
seguir a todo vapor até o final de
2014, segundo o jornal 'Agora São Paulo'.

Sertanejo Eduardo Costa está com dengue
Na madrugada de sábado (16), o sertanejo Eduardo Costa contou
que sua saúde não anda muito bem.
Após passar três horas no hospital, o cantor usou seu Twitter para
acalmar os seguidores e disse: “Estou com dengue e com virose juntos. Estou custando a dar os passos, é a pior sensação do mundo”.
Costa, que tem uma apresentação marcada para este sábado, ainda
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garantiu que não vai deixar os fãs
na mão: “Impotência total, mas vou
tentar fazer o show”.
O sertanejo ficou em evidência
no começo do ano após viver um
romance com Helen Ganzarolli e
ter seu nome envolvido em um triângulo amoroso com a morena e a
bailarina Adriana Sant.

Bomba! Brasileira que diz ter transado
com Justin Bieber já fez filme pornô
Caiu na rede um
vídeo pornográfico de
Tati Neves, a garota
brasileira que filmou
Justin Bieber dormindo e afirmou que o
popstar é “muito bom
de cama”, produzido
em 2006.
Com pouco mais de
13 minutos, a gravação caseira está hospedada no site “Hotmovies.
com” e foi feita pela CWM.
A capa do filme, já atualizada com as 'novidades' sobre a vida da
moça, traz a seguinte descrição: “A namorada brasileira de Justin
Bieber”. E também o símbolo “XXX”, conhecido por indicar teor
adulto em seu conteúdo.
O site, inclusive, permite que o internauta dê uma “espiadinha” no
vídeo e ainda deixa à mostra alguns cliques das principais cenas da
performance da garota. Nas imagens, Tati Neves, que atualmente é
morena, aparece loira.
Para o filme, a moça optou pelo nome de Emanuele, como você
pode conferir nas imagens acima.
Garantindo a informação de que a atriz no vídeo é a mesma que
revelou ter dormido com Bieber, o site publicou a seguinte nota: “A
maioria das pessoas não sabe que Neves fez alguns vídeos adultos
para uma empresa brasileira sob o nome de Emanuele. Os filmes
foram originalmente lançados em 2006. Os funcionários da empresa
descobriram a semelhança da modelo e confirmaram que Emanuele
é mesmo Tati Neves, após revisão precisa e complexa de uma tatuagem encontrada na região do biquíni”.
Vídeo de Tati Neves e Bieber: Em novembro, Bieber passou alguns dias no Rio de Janeiro por conta de sua turnê no Brasil. Sua
passagem pela cidade, no entanto, foi recheada de polêmicas. Uma
delas foi a gravação do vídeo em que Tati Neves mostrava estar no
mesmo quarto em que o astro teen dormia na mansão que ele alugou
na 'Cidade Maravilhosa'. Ao jornal “The Sun”, a garota confirmou
ter transado com o artista e chegou a dar detalhes do momento íntimo: “Foi maravilhoso e inesquecível. Ele tem um corpo super em
forma e sem roupa é lindo. Acredite em mim, ele é bem dotado e
muito bom de cama”. Por outro lado, o assessor de Bieber negou a
história da garota ao site 'TMZ': 'Justin tinha alugado uma casa fora
do Rio de Janeiro para ficar durante suas apresentações no Brasil.
Após seu show, JB realizou uma after party e convidou cerca de 50
pessoas. Em algum ponto durante a festa, Justin caiu no sono em um
sofá e um dos foliões gravou imagens dele dormindo”.

A fila andou, Babi Rossi! Olin Batista é
flagrado beijando loira em boate
Na madrugada deste sábado (16), Olin Batista foi flagrado aos
beijos com uma loira na boate Pachá, em Búzios, no Rio de Janeiro.
O herdeiro de Eike Batista, ao que parece, deixou mais do que claro
que seu relacionamento com Babi Rossi chegou mesmo ao fim.
Olin foi à boate na companhia de seu irmão, Thor Batista, e outros amigos. Enquanto isso, Babi Rossi bombou seu Instagram com
fotos em que aparece curtindo o festival Paradise Weekend 2013,
na Costa do Sauípe, na Bahia. Em uma das legendas, a ex-Panicat
afirmou: “E a festa continua...”.

Seguranças de Gisele Bündchen são condenados a cinco anos de prisão na Costa Rica
Dois ex-seguranças de Gisele Bündchen e seu marido, Tom Brady, foram condenados na Costa Rica a cinco anos de prisão por tentativa de homicídio contra dois fotógrafos que tentaram fazer cliques
do casamento da dupla em 2009. Os guarda-costas foram contratados para trabalhar durante a cerimônia, que aconteceu em uma praia
do país - onde a modelo possui uma propriedade - e atacaram os
profissionais Yuri Cortez e Rolando Avilés, que estiveram por lá em
busca de uma imagem do evento. 'Primeiro, estou muito agradecido
a Deus que me salvou a vida naquele 4 de abril. Depois veio uma
luta difícil, cheia de obstáculos, mas sempre tive a esperança de
que a justiça ia chegar, que demora, mas sempre chega', celebrou
Cortez, em entrevista à agência de notícias EFE.
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