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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Casas alugadas que viram escolas em Manhuaçu

O

PÁG.

povo do Bairro São Jorge, exige que prefeito resolva o problema da Escola
Municipal São Jorge, com esse calor é uma falta de humanidade com as
crianças que são obrigadas a suportar o grande calor proveniente do telhado
metálico e sem forro, outro problema é a falta de espaço, e banheiro para as meninas. Os pais reclamam da falta de solução por parte do prefeito, já que as duas casas
são alugadas e totalmente sem condições de abrigar as crianças. Nossa reportagem
foi convidada a fazer uma visita na escola e as imagens confirmam o estado da escola e diga-se
os alugueis em muitos casos são caros e preferencialmente são alugados dos partidários.
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Câmara: SAMAL e Sec. de Educação
prestam contas em plenário

Eescola Municipal de Educação Infantil São Jorge

PÁGS.

6e7

Trabalho intenso para os vereadores na sessão que se estendeu até as 19:30h.
Diversos Projetos foram aprovados

Kelly Key

DIZEM PÁG.
POR AÍ... 3

Em Manhuaçu até as obras Minha Casa, Minha Vida estão paradas

Costa Edmundo
Fábio Assunção Eduardo
Xuxa

Dia mundial
do diabetes

PÁG.
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EDITORIAL

Dia Nacional da Consciência Negra

No dia 20 de novembro, é celebrado o Dia Nacional da Consciência
Negra, data escolhida para que todos parem e reflitam sobre a inserção
dos negros na sociedade brasileira. O dia foi definido por se tratar do
aniversário de morte do Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos
Palmares, um dos maiores refúgios dos escravos africanos que já existiu
no Brasil. A morte de Zumbi se deu em 1695, após ser traído por um
ex-companheiro e capturado por bandeirantes. A cabeça dele foi cortada,
salgada e, então, entregue ao governador Melo de Castro. Zumbi lutou
contra a escravatura no Brasil Colonial e ele é considerado uma marca
da liberdade. Apesar de a data ser celebrada no calendário brasileiro –
sendo, inclusive, feriado em diversas cidades – e o Brasil ter sido um
dos últimos países a declarar o fim da escravidão, o preconceito racial
e as dificuldades enfrentadas pelos negros não são exclusividade de
nosso país.
Nos Estados Unidos, por exemplo, os estados sulistas, como a Carolina
do Sul, demoraram a libertar seus escravos e as dificuldades impostas
aos seus decentes se estenderam por séculos, tendo sido retratadas em
diversas séries televisivas. Na Inglaterra não é diferente.
Em nosso país temos boas leis, mas Infelizmente nem sempre elas são
interpretadas com a realidade necessária. São comuns em todos os países
democráticos, os direitos fundamentais das pessoas: "Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza" (artigo 5°). Ninguém
em sã consciência pode negar a situação de desigualdade social e de
oportunidades em que se encontram os
negros no país, encontramos em quase toFale com a redação
dos os textos que falam das desigualdades
contato@jm1.com.br
sociais. Penso que em nosso país há mais
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preconceito não diretamente ao negro,
mas também ao pobre, aos deficientes
e idosos, construída historicamente e jamais revertida ou amenizada.
Facilmente se comprovam nas filas dos hospitais, nos postos de saúde
tais situações, mas é na cadeia que vamos comprovar toda a realidade
desse país, aí sim vamos descobrir o quanto a escravidão foi maléfica
para os negros.
Logo que foi implantada as cotas para negros nas universidades, houve como sempre muitos contras e a favores, isto é natural na democracia,
mas um fato me chamou atenção: William Douglas, juiz federal (RJ),
mestre em Direito (UGF), especialista em Políticas Públicas e Governo
(EPPG/UFRJ), professor e escritor, caucasiano e de olhos azuis; Roberto
Lyra, Promotor de Justiça, um dos autores do Código Penal de 1940, ao
lado de Alcântara Machado e Nelson Hungria, recomendava aos colegas
de Ministério Público que "antes de se pedir a prisão de alguém deveria
se passar um dia na cadeia". Gênio, visionário e à frente de seu tempo,
Lyra informava que apenas a experiência viva permite compreender
bem uma situação. Pois bem, este juiz que era contra as cotas, com
argumento sincero foi buscar sua melhor experiência e passou um dia
na cadeia, como ele diz trocar de lado, e isso o fez mudar de opinião.
Que bom seria se nossa sociedade tivessem juízes, promotores,
delegados e todos que detém poderes olhando um pouco para o que
recomendavam Roberto Lyra, Promotor de Justiça, Alcântara Machado e Nelson Hungria. Necessitamos de homens que troquem de lado
para sentir na pele o sofrimento das pessoas, só assim os preconceitos
poderiam diminuir, pois a maioria do povo desconhece seus direitos,
ainda mais do povo sofrido do interior! Há histórias bonitas de meninos
pobres que sentiram a discriminação contra seus pais, sofreram todo
tipo de humilhações, mas foram à luta, estudaram e hoje são promotores
e juízes. Pena que alguns preferem esquecer o passado e fazer vista
grossa aos desmandos das autoridades.
Cabe às autoridades tomarem providências. É comprovada por todas
as estatísticas sobre o acesso à educação, ao emprego, a renda, aos bens e
serviços, que os negros, principalmente os pobres, ainda são largamente
discriminados, e merecem como cidadãos, políticas de inserção social.
Ninguém pode ser condenado ao sofrimento e à exclusão por nascer
negro e pobre. Se os negros são vítimas do preconceito, o Estado tem o
dever de buscar mecanismos legais para incluí-los na sociedade cidadã.
Alguém há de negar?
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

Caro Editor do Jornal
das Montanhas

CARTA DOS LEITORES

Gostaria de parabenizar toda a
equipe pela publicação do Jornal das
Montanhas. Sou leitor do semanário.
Interessante à ideia de dar visibilidade
e créditos para a população se manifestar através do ‘’Dizem pó aí’’. Esse
povo tem história rica e merece o destaque. O cotidiano das prefeituras e do
próprio povo da região é rico e nos dá
a sensação de estarmos participando
da história de cada município.
Talvez uma das ideias mais louváveis no jornalismo de Manhuaçu.
Eurico Miranda Soares
Impecável a edição de novembro
(197), sobre a rodoviária de Manhuaçu, aquilo sim é uma vergonha.

É isso mesmo que os demais jornais
deveriam publicar o descaso com a
sociedade de Manhuaçu. Ao invés de
ficar babando em cima de pequenas
coisas que o Nailton PARTICIPA por
que fazer ele não faz nada. É impossível esperar um ônibus naquele lugar,
falta segurança, conforto, higiene,
reformas e educação por parte dos
guichês dos ônibus.
Parabéns Jornal das Montanhas
pelo trabalho grandioso.
Izabel de Oliveira
Sobre as cotas para negros, olha
até agora eu só vi comentários de
brancos e sendo "contra"! Faz assim:
vai lá nas favelas, periferias, morros,
comunidades empobrecidas do brasil
perguntar para os negros o que eles
acham. Pois é lá onde estão a maioria

dos negros que estão a mais de 500
anos vivendo as margens da sociedade. Isso tudo é a herança maldita
que seus parentes deixaram para os
negros[...]. Nesse momento os negros
nem podem estar presente nas redes
sociais darem suas opiniões, pois já
estão alienados e conformados com o
clientelismo. Pessoas essas que vivem
em situações de subempregos. Aposto
que nenhum que aqui já comentou se
quer avaliou quantos negros existem
no Brasil e quantos ocupam cargos
públicos.... (EXISTE UMA DIVIDA
HISTÓRICA COM OS NEGROS,
SEI QUE ESSA NÃO É A ÚNICA
SOLUÇÃO, MAS COM CERTEZA
AMENIZA OS IMPACTOS AINDA
CAUSADOS POR ESSA "HERANÇA MALDITA").
Alan Ribeiro
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Aos policiais do trânsito de Manhuaçu
Caros policiais de Manhuaçu, por favor, mandem fazer
uma rotatória no coqueiro o mais rápido possível, porque
nós motoristas estamos enfrentando um trânsito terrível no
Bairro Coqueiro. Senhor Prefeito por gentileza gostaria de
se fosse possível que o senhor desse uma volta no coqueiro
no horário escolar ou a tarde depois das 17:00, comprove o
que o povo está dizendo. Carlos Batista Dutra

SAAE, ao atender telefone seja responsável
Está uma vergonha essa
falta de água, a gente liga
para o SAAE e nenhum
funcionário dá a informação
correta e clara. A quem devemos recorrer? Liguei para lá
na parte da manhã, e me disseram que já teria solucionado o problema, a tarde liguei
de novo e tiveram a audácia de falar que ninguém havia
reclamado, a galera descer o morro e protestar na porta do
Saae. Talvez assim eles nos atendam. Os senhores querem
que nós descêmos o morro? Cristiane Vidal

Atenção motoristas vamos respeitar as leis
Existem alguns motoristas que não estão respeitando
as leis do trânsito em Manhuaçu principalmente na subida para a Rua Duarte Peixoto, assim como na descida está
uma loucura. Em frente à escola do futuro, estão parando
e estacionando sem nenhum critério. Favor fiscalizar antes
que aconteça o pior. Urgente Bruno Caetano de Carvalho

Está difícil para pedestre em Manhuaçu
Gostaria de saber por que os carros podem parar perto da
escadaria da igreja católica, pois do lado já tem um lugar
certo para estacionar, assim fica difícil para os pedestres andar, principalmente quando sai do supermercado. Favor órgãos de competência olhe isso. Maria de Lourdes de Souza

Burocracia para cortar uma árvore
Estou fazendo um cômodo em
meu terraço e verifiquei que a
árvore que tem entre minha casa
e do vizinho Gedival Breder
está muito alta, e entrando pela
minha laje e tampando os fios de
alta tensão.
Fui à Energisa, pediram para
eu ir à prefeitura; fui à prefeitura
e me mandaram para a Secretaria da Agricultura, chegando lá
me deram uma papel para eu
preencher e levar hoje e assim
foi feito.
Entrei em uma salinha e me
mandaram para outra onde eu seria atendida por uma funcionária que prefiro não dizer o nome, pedi licença e me
sentei sem ela mandar. Contei toda história novamente e ela
falava aos gritos como se eu fosse surda ou se a culpa da
árvore está no lugar onde está.
Calmamente entreguei o papel e resultado: para cortar 2
galhos de uma árvore que está prejudicando, terei que levar
meus documentos pessoais, escritura da casa, os 2 últimos
IPTUS pagos e como está na divisa do passeio com o meu
vizinho tenho que levar a papelada dele também e nem sei
mais onde ele mora.
Depois deste processo todo, tenho que protocolar, a
prefeitura então manda um engenheiro com um fotografo
para verificar a veracidade de minhas palavras, arquivam
as fotos com 2 testemunhas que moram no local a 2 anos
ou mais. Aí sim, devo voltar a energisa para enviarem um
fiscal até aqui para verificarem se podem podar os 2 galhos.
Saí de lá irritada por que odeio que gesticulam demais e
gritam. Tenho a dizer que o atendimento é péssimo, e que
tem muita burocracia tive que correr a cidade toda com a
papelada e não ser resolvido uma coisa mínima.
Por que não podei? Por que fui avisada que se fizesse

isso, acabaria presa.
Mas e se o meu pedreiro por descuido encosta na fiação?
Eis a questão.
Sandra de Aquino Xavier – Moradora do Bairro
Ponte da Aldeia

Falta de água virou rotina
Agora virou rotina à falta de água nos bairros, a cidade de
Manhuaçu resolveu fazer um rodízio nos bairros e cada dia
um bairro fica sem a água que pagamos em dia.
Essa semana está sendo a vez do bairro Bela Vista, nós
trabalhadores chegamos em casa e não encontramos água
nem para o banho. É um absurdo isso, onde vamos parar?
Aposto que na casa de quem trabalha no Saae e na casa
das autoridades de Manhuaçu não está faltando água. A
população de Manhuaçu deveria se unir e se manifestar fazendo como o povo de São Paulo e quebra tudo, assim sim
talvez eles nos olhem.
Genésio dos Reis Soares - Morador do Bairro Bela
Vista

Comitê da Bacia Hidrogrâfica
do Rio Manhuaçu
Gostaria de parabenizar ao comitê pela iniciativa de estreitar esse relacionamento entre municípios e as agências,
e aos órgãos federais da representatividade dos municípios
inferior a 20 mil habitantes.
Antonio Marcos Blunck – Assessor do Cabinete do
Município de Conceição de Ipanema
Acho que aqui hoje deixou marcas de um trabalho muito importante, quero parabenizar a Isaura que se firmaram
aqui esses contratos juntamente com toda a comissão de
vários municípios, e dizer que essa conquista é muito importante para toda a população.
Marília Aparecida Emerick – Comissão do Município
de Durandé
Esse comitê é de uma extrema importância, um trabalho
bem elaborado e que é de fundamental significado para os municípios aqui contemplados. Hoje podemos participar e acompanhar de perto o trabalho, o planejamento e o compromisso
dessas pessoas com CBH (Comitê Bacia Hidrográfica).
Vanderlei José dos Santos - Comissão do Município
de Manhuaçu

Mulher faz sexo com vizinho "por engano" e caso termina na delegacia em Araxá
Um caso inusitado chamou a atenção da Polícia Militar
de Araxá, no Alto Paranaíba. A corporação foi acionada depois que uma mulher descobriu que estava dormindo com
o vizinho, na segunda-feira (11). A vítima, de 53 anos, alegou que dormia em um quarto separado do marido. Porém,

de madrugada alguém entrou no local quando a luz estava
apagada e começou a acariciá-la. Acreditando que se tratava do companheiro, ela manteve relações sexuais com a
pessoa. Apenas ao escutar a voz do vizinho, de 27 anos, ela
percebeu que estava sendo abusada. Então, gritou por ajuda
e o homem fugiu da residência sem as roupas.
Quando a polícia chegou à residência dele, o suspeito
estava dormindo nu. O pai alegou que ele tem problemas
mentais, mas o "tarado" foi levado à Delegacia de Polícia
Civil para prestar esclarecimentos.

Multada em R$ 835 mil pelo
Procon-MG, Claro lidera ranking de
queixas da Anatel

O Procon-MG multou a operadora de telefonia Claro
em R$ 835.833 por "prática infrativa ao Código de Defesa
do Consumidor (Lei federal nº 8.078/1990) em desfavor
da coletividade". Conforme o processo, na prestação de
serviço de telefonia móvel em que há obrigatoriedade de
vinculação contratual por determinado período, em razão
da concessão de benefício, a Claro cobra indevidamente o
valor fixo mensal da assinatura, ainda que o aparelho celular apresente defeito dentro do prazo de garantia. A empresa deverá depositar o valor na conta do Fundo Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor (FEPDC) ou apresentar
recurso, no prazo de 10 dias, a contar de sua notificação. A
decisão administrativa foi na última quinta-feira.
Na sexta-feira, Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) divulgou a avaliação trimestral do Plano Nacional
de Ação de Melhoria da Prestação do Serviço Móvel Pessoal, (de maio a julho de 2013) e a Claro foi a que registrou
o maior número de reclamações em julho, com 31 queixas
por grupo de mil usuários.
As demais operadoras registraram índices de reclamação
dentro da meta de dez reclamações: Vivo (10), Oi (9) e Tim
(6). Os principais motivos das reclamações apresentadas
contra as operadoras são cobrança, 25%; promoções, 14%;
serviços adicionais, 11%; cartão pré-pago, 11%; rede, 11%;
atendimento, 7%; área de cobertura, 4%; planos de serviço, 4%; habilitação, 4%. Segundo a Anatel, as operadoras
realizaram até julho, 47% do total de R$ 31,8 bilhões em
investimentos para o período de 2012 a 2014, previstos no
Plano Nacional de Ação de Melhoria da Prestação do Serviço Móvel Pessoal. A Tim se comprometeu com um valor
maior de investimento, R$ 10,8 bilhões, sendo que o valor
inicial era R$ 9,5 bilhões.
A Oi já desembolsou 35% em relação ao total previsto
de 5,4 bilhões. A Claro se comprometeu em investir R$ 8,2
bilhões, tendo realizado 51% até julho. A Vivo previu investir R$ 7,1 bilhões, e já aplicou 55% do total. O restante
do investimento ficou por conta da CTBC (R$ 36 milhões)
e da Sercomtel (R$ 10 milhões) que executaram, respectivamente, 70% e 40% do investimento. O investimento
está voltado para o aumento da capacidade das redes de
serviços, com a expectativa de uma possível migração de
usuários para a rede 3G

Para o pobre tudo é dificuldado, até as obras param. Minha Casa, Minha Vida está parada
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Tri-Objetiva - 74
Celso de Medeiros Costa (*)

"Eu trago propostas concretas e disposição política"
Dilma Rousseff, presidente, durante anúncio de plebiscito para reforma política

• EXÉRCITO TEME CASSAR
CONDECORAÇÃO DE GENOINO
O comandante do Exército, general Enzo Peri,
está com medo das reações da presidenta Dilma e do PT, e foge de
explicar sua hesitação
em cassar a Medalha do
Pacificador, conferida em
2003 ao mensaleiro José Genoino (PT-SP). O artigo 10 do
decreto 4.207/2002 regulamenta a comenda e determina
sua cassação caso o condecorado tenha sido condenado na
Justiça por “crime ou atentado contra o erário”.
• FINGINDO-SE DE MORTO
Durante todo o dia, ontem, apesar da insistência, o general Enzo Peri, comandante do Exército Brasileiro, fugiu de
oferecer resposta.
• É DEVER DO COMANDANTE

• SEM SUSPEITAS?
A Telebrás foi leiloada por R$ 22,06 bilhões em 1998, e o
PT fez o maior barulho, provocando até CPI. O aeroporto
do Galeão saiu ontem por R$ 19 bilhões e a oposição fez
um obsequioso silêncio.
• ROUBO NA CÂMARA
Sumiu na Câmara o documento com 137 assinaturas criando
a CPI da Pirâmide Financeira, contra a Telexfree e Bbom. O
deputado Acelino Popó Freitas (PRB-BA), o autor, terá de
começar tudo de novo.
• AGÊNCIAS DE CARGO
Existem 5.886 servidores divididos entre as agências reguladoras do governo federal: Águas, Energia Elétrica, Petróleo, Saúde, Cinema e TV, Telecomunicações, Transportes
Terrestres e Aquaviários.
• SILÊNCIO ROMPIDO

Segundo o decreto que regulamenta a honraria a cassação
da Medalha do Pacificador “será feita ex officio em ato do
comandante do Exército”.

Após longo e constrangido silêncio, o presidenciável tucano Aécio Neves defendeu a prisão domiciliar para José
Genoino: “Não se pode colocar a questão política acima da
humanitária”, justificou.

• ASPONE COM MEDALHA

• IRONIA

Genoino recebeu sua medalha do então ministro da Defesa
Nelson Jobim, de quem era “assessor especial” para assuntos aleatórios.

Já tem gente mal intencionada tentando decifrar o porquê
de terem colocado os mensaleiros petistas José Genoino,
José Dirceu e Delúbio Soares numa cela conhecida pelo código S-13. Será coincidência?

• ME ERREM
O nanoministro Celso Amorim (Defesa) corre do tema
“cassação de medalha” como o diabo da Cruz: “Só o Exército vai se pronunciar”.
• DILMA TAMBÉM SEGURA
DIRETOR ‘FANTASMA’ NA CONAB
A exemplo do diretor Silvio Porto (Políticas Agrícolas),
indiciado pela Polícia Federal por desvios no Fome Zero,
a presidenta Dilma ignora a falta de compromisso do amigo João Carlos Bona Garcia e o mantém na Cia Nacional
de Abastecimento (Conab). O ex-guerrilheiro ocupa nada
menos do que a diretoria financeira mas, segundo diretores, só dá as caras no órgão a cada 15 dias, e logo retorna
ao Rio Grande do Sul.

• NÃO COLA
Para o deputado Felipe Maia (DEM-RN), não tem a menor
coerência o discurso dos mensaleiros de que são “presos
políticos”: “De um colegiado de onze ministros, oito foram
indicados pelo governo do PT”.
• ALVO FOI CIVIL
O deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ)
não se referiu a militares de baixa patente, mas a lascados civis, ao dizer
“quem mandou não estudar?”, sobre
a queixa de que oficiais moram em
imóveis funcionais pagando a ninharia R$ 450 ao mês, enquanto todos se viram para pagar aluguel.

• ‘XERIFE’, QUE IRONIA

• PERGUNTA NO STF

Amigo de guerrilha de Dilma, Bona Garcia (PMDB-RS)
foi nomeado em 2011 pelo ex-ministro Mendes Ribeiro
para agir como “xerife” na Conab

Com Tiririca (PR-SP) permanecendo na Câmara dos Deputados, pior do que está fica?

• FICA AÍ
Bona Garcia chegou a pedir ao Planalto para deixar o cargo após a saída de Mendes Ribeiro da Agricultura, mas a
presidenta o manteve.
• INCOERÊNCIAS
A propósito, Dilma pagou um sapo à Conab pelo atraso
na entrega de milho ao Nordeste, mas protegeu camarada
fantasminha.
• OUTRO ‘FURO’
“Furo” do portal DiáriodoPoder.com.br mostrou imagens
do mensaleiro José Genoino sendo examinado no Instituto
de Cardiologia do DF. A propósito, ao contrário do que o
advogado dizia, era só pressão alta.

Poder sem Pudor
ASSIM NÃO DÁ
Secretário
de
Turismo de Belo
Oriente (MG), João
Hemétrio lembra
uma história ocorrida na Câmara Municipal de sua cidade. Durante sessão
concorrida, o vereador Ramirim estava sob pressão por causa de uma
proposta de aumento diferenciado para servidores
públicos, quando desabafou, arrancando gargalhadas:
- Não dá pra agradar gregos e goianos…

Rei com problemas?...
REI da Solução!!!...
1- Teve o mal do mau?
2- O bem do bom, uau!??
3- Enfim, que mais, na nau???
1 - Mal – § Quem me tem lido, tem
visto que o pastor de ovelhas, poeta,
músico e instrumentista Davi foi ungido rei, mas, teve de esperar 5 anos
para assumir o trono, período cheio de
problemas, mas-MAIS, de soluções,
quando escreveu (nas minhas contas!)
15 lindíssimos, profundos e abençoados salmos!!! (Viu e leu Tri-Objetiva 66?). §As intrigas
palacianas pulavam e pululavam, nesse 11º século antes de
Jesus nascer, mas Deus estava presente, e, do Salmo 12,
que verificaremos, no século XVI, depois do nascimento de
Jesus, João Calvino, comentando-o, escreveu que “Devemos convencer-nos do seguinte: quanto mais confusas estão as coisas neste mundo, mais pronto está Deus em ajudar
e socorrer seu povo, e que então é esse o tempo oportuno,
para interferir com sua assistência.” (1º dos 4 volumes, página 249). § Nos versículos 1 a 3, Davi fala do mal do mau,
especialmente a língua feroz e o coração fingido, cousas
nada especiais.
2 - Social – § O inglês Stuart
Edmund McNair (*1867-+1959),
que viveu, no início do século
XX, em Mutum/MG, divisa com
o também mineiro município Aimorés, produziu o A Bíblia Explicada (em sua 2ª editora, com mais
de 85.912 exemplares distribuídos), um comentário de toda
a Bíblia, escreveu que o Sl 12 tem 3 vozes – a dos ímpios,
de Deus, e do salmista –. § Interessa-nos, agora – e, sobretudo! –, a de Deus!!! § No vers. 5, o poeta reporta e dá voz
ao que Deus promete, que é livrar os pobres e necessitados
dos homens maus, com seus males, que não são poucos.
Interessante como, no meio de tantos problemas, Deus Se
levanta a favor dos pobres e necessitados. A Bíblia de Estudos de Genebra, também do século XVI de nossa era, ao
tratar do “eu me levantarei”, desse v. 5, aponta-nos a nota
do Sl 3.7, onde o “Levante-te” é “expressão típica dos salmos entoados no começo de uma guerra. Deus luta por seu
povo contra os seus inimigos de carne e sangue.”
3 - Adicional – § Nos vv. 6-8, o compositor e harpista acrescenta o seguinte: No v.
6, há a diferença da palavra de Deus, positiva sob vários aspectos, com a do homem,
negativa em não-poucos sentidos; no v. 7,
o pastor de ovelhas que se tornara guerreiro
humano afirma que o Rei dos reis nos guardará dos males e dos maus; e, no v. 8, o poeta
e, sobretudo, seguidor-servidor de Deus nos
alerta que os corruptos e corruptores, sempre, estarão presentes e atuantes. § MacNair, retro citado e
supramencionado, disse que os iníquos, do v. 4, têm 3 sentenças e 3 erros. Eu digo que, sobretudo, o rei-servo Davi,
nos 3 versículos em tela, tem 3 acertos, incluso, é claro, o
alerta do v. 8. § Sendo assim, firmemo-nos na positivíssima
Palavra de Deus (v. 6), estejamos, cada vez mais, certos que
Deus atuará por nós (v. 7), e não nos esqueçamos, nunca,
que os corruptos-corruptores continuam/continuarão vivos
e atuantes no planeta Terra (v.8).
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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5º Super Fight Manhumirim

Aconteceu no sábado (16) o
5º Super Fight Manhumirim,
promovido por Rogério Andrade e Ivan Pinheiro, o evento
contou com seis lutas de Sanda
e duas de MMA. Na abertura
foi marcada pela presença do
lutador Joaquim Ferreira da
Rocha mais conhecido como
Mamute. O outro destaque da
noite foi o nocaute de Luciano da Shock Fight sobre Vitor
Mendes da Mamute Team com
um belo superman punch em
apenas 33 segundos de luta.
Confira o resultado oficial
dos combates da 5º Super Fight
Manhumirim

Categoria Sanda
- Leandro (Sanda Brasil) venceu por pontos Macksuel (Shaolim Combat) – 65 kg;
- Wanderson (Salomão Black Belt) venceu por interrupção
médica Bruno Funk (Sanda) –
85 kg;
- Kleber (Sanda Brasil) venceu
por pontos Elimario (Salomão
Black Belt) – 85 kg;
- Fernando (Sanda Brasil) ven-

Na abertura foi marcada pela presença do lutador Joaquim Ferreira da Rocha mais conhecido
como Mamute. O outro destaque da noite foi o nocaute de Luciano da Shock Fight sobre Vitor
Mendes da Mamute Team com um belo superman punch em apenas 33 segundos de luta.

ceu por pontos Marcelo (Salomão
Black Belt) – 70 kg;
- Beatriz (Sanda Brasil/ Alto
Caparaó) venceu por pontos
Michelle (Sanda Brasil/BH) –
60 kg;
- Bernardo (Sanda Brasil/

Durandé) venceu no segundo
round por nocaute Luan (Sanda
Brasil/BH) – 85kg;
Categoria MMA
- Daniel (Sanda Brasil/BH)
venceu no primeiro round por

finalização (Armlock) Marcos
Mendes (Sle Fight Team) – 70
kg;
- Luciano Boi (Shock Fight)
venceu no primeiro round por
nocaute Vitor Mendes (Mamute Team) – 70 kg

Dia Nacional da Consciência Negra
é comemorado em Manhuaçu

Presidente da Associação do
Movimento Cultural Negro de
Manhuaçu e Presidente Municipal do Conselho de Promoção
pela Igualdade Racial de Manhuaçu Marco Antônio Cabral
explica que dia 20 de novembro,
comemora-se o dia Nacional da
Consciência Negra, em homenagem ao Zumbi dos Palmares,
líder dos Quilombos dos Palmares. O jornal das Montanhas realizou uma entrevista com Marco
Antônio Cabral.
JM: Fale um pouco sobre o
Dia Nacional da ConsciênciaNegra
Marco Antônio Cabral:
Quilombo era a localidade situada na Serra da Barriga onde os
escravos se refugiavam. Nessa
presente data é uma forma de
lembrar o sofrimento dos negros ao longo da história, desde
a colonização do Brasil. Estamos tentando garantir os nossos
direitos sociais. Esse dia também é marcado pela luta contra
o preconceito racial, contra a
inferioridade da classe social,
além desses assuntos queremos
ressaltar o respeito entre pessoas
humanas, e discutir e trabalhar
para conscientizar as pessoas
da importância da raça negra e
de sua cultura na formação do
povo brasileiro e da cultura do
nosso país.
Nosso objetivo em fazer esse

movimento nada mais é trabalha
em prol disso, que essas pessoas
tenham consciência não só em
Manhuaçu, mas toda a região.
Em 20 de janeiro de 2003, foi
criada a Lei 2.639 que fala da
obrigatoriedade do ensino de artes, história e literatura nos currículos escolares, a função das
escolas e universidades orientarem e trabalhar em prol da cultura, da arte e também a história
da África, por que o negro que
fez parte da formação social e
política dessa nação.
Nossa função é simplesmente
orientar, conscientizar e trabalhar em cima disso, queremos
também com esse trabalho chamar a atenção das autoridades,
que criem também esse dia por
que em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e alguns
Municípios do estado é feriado.
Hoje estamos contando com
a presença de alguns vereadores
da Câmara Municipal de Manhuaçu, como: o Cabo Anízio,
a Aponísia, Maurício Júnior,
Gilsinho.
Também está nos prestigiando o vereador de Manhumirim o
Roberto Bob e sua esposa.
Os alunos da E. E. Salime
Nacif e a professora Sandra
apresentaram um teatro, e os
meninos da capoeira de Manhuaçu também mostraram seu
trabalho, juntamente com gru-

po de dança de Manhumirim
Blackout Dance, que também
nos prestigiou com sua presença.
O vereador Cabo Anício fala
ao Jornasl das Montanhas: o vice-presidente do Conselho Municipal pela Igualdade Racial,
Vereador Cabo Anízio destaca
que estará envolvendo as escolas, professores e pais, para que

todos possam envolver na realização das atividades deste dia.
‘’ O movimento que queremos
fazer é a busca de oportunidade
para o negro. Mas, para isso é
necessária à participação de todos, o respeito, a oportunidade
e o seu direito na sociedade’’,
ressalta o vereador Cabo Anízio.
Leia o editorial página 2
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ENQUETE JORNAL
DAS MONTANHAS

M

anhuaçu passa por um
momento difícil, o povo
ficou frustrado depois
que maciçamente escolheu um
prefeito, dos mais impopulares
dos últimos tempos. Se dependesse do povo, hoje ele estaria
fora. Ainda não existe uma lei
que autoriza o povo a destituir
um prefeito antes de cumprir seu
mandato. Agora é esperar três
anos para de novo escolher outro.
O discurso de Nailton Heringer é
totalmente fora da realidade, ele
despreza os deputados estaduais e
federais e faz questão de afirmar
isto em todas as suas falas, dizendo “acabou aquele negócio de um
deputado trazer verbas para o município, hoje a situação é outra, o
que precisa é de projetos”.
Senhor Prefeito parece até que
o senhor nasceu ontem politicamente, porque fala uma coisa e
faz outra. Muitos bons projetos
têm chegado as suas mãos e o senhor prefere fazer apenas projetos
para agradar seus vereadores.
Cai na real prefeito, deixe de
sonhar que a presidente Dilma ou
o governador vão investir em projetos que não sejam de seus deputados. Apoie um deputado estadual e um federal de seu partido,
para que eles possam ajudar, eles
é que são os elos com os prefeitos.

Acho que a Maria Imaculada
tinha tudo para ganhar a última
eleição, mas não sei qual motivo
a tornou fraca nessa eleição. Não
sei se é o partido, campanha ou se
é o prefeito que ela se aliou. Em
minha opinião ela é uma mulher
guerreira que ajudou muita gente
em Manhuaçu e mesmo perdendo as eleições, ainda faz parte de
nossa história.
Juliano Almeida
Arrependido está toda a população de Manhuaçu, que acreditou na conversa do Nailton. Mas
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agora é tarde, temos que esperar
mais 3 anos para tentar novamente colocar alguém que é do povo.
Eu me pergunto: “Seria diferente
se o Renato estivesse lá”? Fica a
dúvida, mas a essas alturas qualquer um seria melhor do que o
Nailton.
Fabiana Cristina de
Castro Mendes
Depois que o Toninho perdeu
a eleição, mal o vejo na rua, mas
isso é consequência dos atos dele
mesmo. Ele não sabe de que lado
ele é, melhor dizendo, ele é duas
caras. Tinha certeza que a Cici
iria ganhar e acabou caindo do cavalo. Isto foi bom para baixar sua
crista, quem sabe assim ele deixar
de investir dinheiro naquele seu
time de futebol fajuto. Isso é uma
vergonha!
Amadeu Gomes Justino
Na verdade não votei em nenhum candidato, mas me arrependo da escolha que fiz. Hoje vejo
que o cidadão é passado para trás
por um homem que se diz evangélico e passa a perna em todos
nós. Talvez fosse melhor o Renato, que parece ser um homem
honesto, parece...
Joaquim Machado Antunes
Gosto muito do Toninho
Gama, como vereador não posso
reclamar de nada. Ele me ajudou
nos momentos mais difíceis que
precisei. Dou meu voto de confiança e acredito que ele seria um
competente vice-prefeito.
João Batista Dornelas
A Maria Imaculada sempre fez
o melhor para o povo de Manhuaçu, ela tem caráter e é do povo.
Votei nela nessa última eleição e
acho que se ela tivesse se candidatado para prefeita teria ganhado. Embora muitos falem mal
dela, não acho que é bem assim, é
mulher forte que abraça as causas
do povo
Luis Esteves Júnior
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Câmara: SAMAL e Sec. de Educação prestam contas em plenário
SAMAL

A Câmara Municipal de
Manhuaçu realizou sessão ordinária nesta Quinta-feira, 21,
durante todo o dia. Sob a Presidência de Maurício de Oliveira
Júnior, a reunião envolveu pronunciamentos e a votação de
Projetos de Lei, Resoluções,
Requerimentos e Indicações.
Atendendo a Requerimentos
dos vereadores, compareceram ao plenário a Sec. Mun. de
Educação, Gelvânia Marques, e
o Diretor do SAMAL, Wellen
Mendonça. Também presentes,
o Pres. da Câmara de Urucânia,
Ivan Roberto, e a Ex-vereadora
Isaura da Paixão, além da equipe de Jiu-Jítsu Gadita’s Team.
Os jovens atletas manhuaçuenses, destaques na competição
panamericana, foram homenageados pelo Legislativo, com
a Moção de Congratulações de
autoria do Vereador Paulo César Altino. Ainda na reunião,
Paulo Altino foi designado para
compor a Comissão de Valores
Imobiliários.

pontos.
O Presidente Maurício Júnior manifestou seu apoio ao
desabafo de Dr. Luiz Amorim,
ressaltando que a Feira da Paz
deve resgatar seu valor moral e
filantrópico, proposto e consolidado quando o evento foi idealizado, há 36 anos. Os vereadores
também fizeram suas considerações.

Feira da paz

Patrimônio Cultural

A ser concedida palavra ao
Ex-patrono da Feira da Paz,
Advogado Dr. Luiz Gonzaga
Amorim, o mesmo relembrou
o propósito de criação da Feira
da Paz de Manhuaçu, na época
das comemorações do centenário da cidade (1977), e reclamou
do que tem sido observado nos
últimos anos. Luiz Amorim evidenciou que poucas entidades
são atendidas atualmente; a exploração comercial das barracas
é concedida a empresários, em
vez de instituições filantrópicas;
entidades partilhavam lucros da
festividade – o que não ocorre
atualmente – e o processo de
escolha do patrono, entre outros

O Presidente do Cons. Mun.
de Conservação do Patrimônio
Cultural, Jornalista Lauro Moraes, acompanhado do Vice-pres.,
Dr. Fábio Araújo de Sá (Pres. da
Fund. Manhuaçuense de Cultura), fez um resumo das atividades desempenhadas no decorrer
deste ano. Lauro mencionou
também o desaparecimento do
Livro de Tombos do município,
o que dificulta determinadas
ações do conselho.
A Capela Santa Therezinha e o Palácio da Cultura são
imóveis tombados. No entanto,
de acordo com Lauro, outros
imóveis que poderiam ter sido
preservados foram derrubados

Trabalho intenso para os vereadores na sessão que se estendeu até as 19:30h. Diversos Projetos foram aprovados

irregularmente, o que é considerada uma perda para a memória e história do local. Lauro
solicitou apoio da Câmara para
que seja aprovada Lei de Proteção do Patrimônio Cultural,
com medidas como a isenção de
IPTU, proporcionando ao município maior compensação com o
ICMS Cultural.

O Diretor do SAMAL, Wellen Lima de Mendonça, apresentou prestação de contas, com
um balanço das atividades realizadas e respondeu aos questionamentos dos vereadores.
Um dos esclarecimentos
cobrados pelos vereadores foi
quanto à situação do pagamento dos servidores. No último
dia 30, foi feito o pagamento de
quase todos os servidores municipais, contudo os funcionários
do SAMAL foram informados
que não iriam receber e que não
haveria previsão para o dinheiro deles ser liberado. No dia 1º,
representantes dos funcionários
da autarquia estiveram na Câmara para saber o motivo de os
servidores não terem recebido o

pagamento referente ao mês de
outubro. Eles foram informados
pelo Presidente Maurício Júnior
que esta é uma competência da
Prefeitura e que a Câmara já havia aprovado R$ 4 milhões em
suplementação no orçamento,
quinze dias antes. Ou seja, era
para a prefeitura ter feito o pagamento dos servidores do SAMAL.
O presidente Maurício Júnior
considerou um absurdo quererem colocar a Câmara em má
situação perante os servidores
do SAMAL, principalmente
porque a Casa Legislativa está
com a pauta em dia. “No dia 29,
recebemos um Projeto de Lei
para suplementação, com vários
erros. Comunicamos a Prefeitura e, somente no dia 31, às 13
horas, é que reenviaram o pro-

jeto. A Câmara tem, de acordo
com o regimento interno, três
dias para convocar reunião e
votar qualquer matéria urgente.
A Administração conhece esses
prazos e, mesmo assim, enviou
o projeto correto em cima da
hora”, pontuou.
Para piorar este clima de desconforto, ao fazer uma ligação
telefônica para o escritório do
SAMAL, sem se identificar, o
Vereador Eli de Abreu ouviu da
funcionária que “o pagamento
dos servidores não havia sido liberado porque a Câmara estava
travando um Projeto de Lei”. Eli
identificou-se e cobrou da atendente explicações sobre quem a
teria orientado a dar aquela resposta. “A moça desconversou e,
nós, vereadores, constatamos a
tentativa do Executivo em jogar

AABB Comunidade
Vera Lúcia Domingues, Coord. do AABB/ Comunidade,
elogiou o empenho dos vereadores e solicitou apoio para a
reativação do programa social
em Manhuaçu. De acordo com
Vera, o trabalho possibilita que
120 crianças tenham um futuro melhor, seguras de mazelas
como drogas e prostituição.
A presidência do Legislativo
esclareceu que os vereadores
reconhecem a importância do
AABB Comunidade e aguarda
que a Prefeitura proceda com as
alterações necessárias ao Projeto de Lei, para que o mesmo seja
aprovado, pois, da forma como
o mesmo se encontra ele é inconstitucional.

À esq.; Dr. Luiz Amorim e as demais autoridades inscritas para pronunciamento na sessão.
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Presidente Maurício Júnior em conversa com o Pres. da
Câmara de Urucânia (MG), Ivan Roberto, durante sua visita à
Casa Legislativa de Manhuaçu.

Atletas da equipe de Jiu-Jítsu Gadita’s Team foram homenageados pela Câmara.
Vereador Paulo Altino apresentou Moção de Congratulações.

os servidores do SAMAL contra
a Câmara”, relatou.
Naquele mesmo dia (1º de
Nov.), a Prefeitura liberou o pagamento dos servidores, antes
mesmo da votação do Projeto
de Lei que se encontrava na
Casa Legislativa. Então, os vereadores questionaram: “como o
Prefeito manda um Projeto, em
caráter urgente, para pagamento
aos servidores, e, antes da aprovação, consegue dinheiro para
pagar o funcionalismo?”
Na sessão do último dia
06, o Diretor do SAMAL era
aguardado em plenário, mas
não compareceu. Considerando
não haver urgência no Projeto, porque os trabalhadores já
haviam recebido seus salários,
a Câmara decidiu aguardar a
vinda do diretor da autarquia.
Na reunião desta semana, Wellen respondeu aos questionamentos dos vereadores. Sobre
o pagamento dos servidores,
Wellen comentou que, de fato,
era necessária a aprovação do
Projeto, contudo o valor que
faltava era pequeno, em torno
de R$ 40 mil. “Acima de mim,
hierarquicamente, tem uma
pessoa, que é o Prefeito. Para
resolver a situação, ele assinou
uma Portaria, viabilizando o
pagamento a partir da obtenção do valor que faltava, com
recursos do próprio SAMAL”,
argumentou. Sobre a resposta
dada por telefone, por parte da
funcionária do SAMAL ao Ve-

Mesa Diretora da sessão legislativa.

reador, Wellen mencionou que
“nunca autorizei ninguém a
dizer que a Câmara estava travando pagamento dos trabalhadores. Disse que havia projeto
na Câmara para ser votado na
próxima reunião”.
Ao dizer em plenário que “o
SAMAL foi deixado pra depois”, em relação aos Projetos
em votação na Câmara, Wellen
foi imediatamente repreendido
pelo Presidente Maurício Júnior: “Isto é um equívoco de
sua parte. É preciso ter mais
respeito com a Câmara e apreço com os trabalhadores do Legislativo. Na realidade, o que
se constata é que o Prefeito tinha outros meios para pagar os
servidores. O governo mente,
dissimula e quer jogar os servidores contra a Câmara”.
Vereador Juninho Linhares
reafirmou que “a Câmara não

trava projetos. O Executivo falha em não ter um devido diálogo com a Casa Legislativa”.
Os Vereadores Francisco de
Assis Dutra (Chico do Juquinha), Jorge Augusto Pereira
(Jorge do Ibéria), Juarez Elói e
Aponísia dos Reis elogiaram o
trabalho do SAMAL nos distritos. Eles também lembraram a
importância de se realizar concurso público, com o devido
plano de cargos e salários. Vereador Jânio Garcia sugeriu que
este concurso público atribua
pontos por tempo de serviço,
beneficiando os trabalhadores
atuais.
O Vice-pres. Anízio Gonçalves de Souza e Vereador Rogerinho mencionaram a reclamação de cidadãos quanto ao
acúmulo de lixo das lojas, que
ocorre nas Sextas-feiras, enfeando a cidade.

Sec. de Educação
A Sec. Mun. de Educação
Gelvânia Câmara Marques também prestou contas sobre ações
realizadas, além de esclarecimentos. Em sessões legislativas anteriores, o Vereador Eli
de Abreu, havia questionado
diárias de viagem utilizadas
pela Secretária, por ocasião de
sua participação em evento da
AMM (Associação Mineira de
Municípios), em Belo Horizonte. Em uma das datas, a Secretária encontrava-se em Manhuaçu, até por volta das 15:30h, e só
então teria saído rumo à capital
mineira.
Eli apresentou um ofício de
resposta da AMM informando
que não realiza eventos noturnos. A Secretária disse que
teve reunião a parte com o palestrante para tratar de assuntos

relacionados ao setor, na referida data, e que considera ter respondido a Câmara devidamente.
Eli de Abreu frisou que o ofício
não faz qualquer menção às
reuniões a parte e que a AMM
foi bem clara ao informar os
horários da programação, estritamente durante o dia.
Vereador Rogério Filgueiras
Gomes (Rogerinho) perguntou
se houve realização de vistoria
no prédio onde agora funciona
o CEI Central. Gelvânia confirmou esta inspeção e relatou que
todas as medidas preventivas
foram tomadas.
Juninho Linhares perguntou
sobre a situação do Instituto Federal em Realeza. A Secretária
disse que o IF será construído
no terreno e que o imóvel cedido pelo DNIT será para uso temporário. Maurício Júnior fez seu
questionamento, mencionando
a informação da reitoria quanto
à necessidade de escavação de
15 metros de profundidade no
local, o que torna o terreno praticamente inviável, em razão do
alto custo de investimento para
a fundação.
Vereador Paulo Altino perguntou sobre o terreno do DNIT,
que possui 7.900 m. “Nada contra o IF em Realeza, mas, por
que na cidade esta metragem
não servia e em Realeza serve?”, indagou. Gelvânia agradeceu a informação e se comprometeu a obter esta resposta.
Vereador Fernando Lacerda
indagou sobre o conhecimento
da Secretária a respeito da denúncia de que, na Administração
passada, a creche de Vilanova
havia sido reformada de forma
diferente do projeto. Gelvânia
respondeu que, atualmente, a
creche funciona em outro local

e é necessário que a empresa
que procedeu a referida reforma seja acionada juridicamente.
Fernando recomendou que a Secretária cobre do Secretário M.
de Administração, João Batista
Hott, agilidade nas medidas que
lhe competem, relacionadas a
este assunto. Gilson César (Gilsinho) relatou que informou ao
Sec. de Adm. e ao Prefeito sobre
a situação da creche e a necessidade de contratação de vigia.
O prefeito determinou a contratação de três profissionais, mas
apenas um foi contratado para a
escola e nenhum para a creche.
Jorge do Ibéria e Gilsinho receberam denúncia de que a quadra
da escola do distrito está sendo
invadida e solicitaram providências da Secretaria para evitar
depredação. O Vice-presidente
Cabo Anízio, perguntou sobre
a construção de novas creches.
Segundo a Secretária, três creches estão em diligência para
serem construídas em locais que
não dispunham do serviço.
Sec. de Administração
Eli de Abreu mencionou que
João Batista continua perseguindo servidores da Prefeitura. Gilsinho relatou que, ao
participar de reunião em que
se encontrava também o Sec.
de Administração, constatou-se
que o mesmo alegou ser culpa
da Câmara o fato de a creche de
Vilanova não ter um vigia.
Maurício Júnior determinou
que a Comissão Legislativa que
apura a situação da creche convoque o Sec. M. de Administração. Em razão disto, o plenário
decidiu encaminhar Requerimento ao Sec. João Batista Hott.
(Ass. de Comunicação)
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Casas alugadas que viram escolas em Manhuaçu

A

população do Bairro
São Jorge exige que
o prefeito resolva o
grave problema em que se
encontra a Escola Municipal
São Jorge. Com esse calor
é uma falta de humanidade
manter nossas crianças sob
um telhado metálico, sem
forro, tornando insuportável
a temperatura que se chega
no horário das aulas. Outros
problemas são apontados
também como a falta de espaço, de banheiro para as
meninas, etc. Os pais reclamam da falta de solução por
parte do prefeito, já que as
duas casas, onde funcionam
a escola, são alugadas e totalmente sem condições de
abrigar as crianças. Nossa reportagem foi convidada a fazer uma visita na escola e as
imagens confirmam o estado
da escola e os alugueis são
caros e preferencialmente
são alugados dos partidários.

Eescola Municipal de Educação Infantil São Jorge

Aloísio dos
Santos Medeiros
Na verdade a situação da
escola é critica, os alunos sofrem bastante com a falta de
espaço, com o acabamento
da sala de aula, sem nenhuma
preparação adequada para receber os alunos. Infelizmente
na área da merenda, as crianças têm que passar pela área
que está sendo feita à merenda e ir para a sala de aula.
O banheiro só tem um,
onde são usados tanto pelos meninos, quanto pelas
meninas, isso é totalmente
errado. Queremos que a
prefeitura faça as melhorias.
Outra coisa totalmente fora
dos padrões normais é a sala
de aula no terraço com telhas
metálicas sem uma proteção,
onde quando bate o sol é insuportável devido o grande
calor do local. Eu gostaria de
convidar as autoridades para
sentir na pele o que sentem
nossas crianças, essa escola
está muito irregular em tudo,
o piso, o banheiro, o telhado
e o espaço das salas são insuficientes para abrigar alunos
e professores. Não tem acabamento nenhum, e o calor
é insuportável. É impossível
ficar atéas 16 horas debaixo
de telhas metálicas com o calor que está fazendo.
Robson Magalhães

A sala tem matriculados 14 alunos, só que não suporta

que tome as devidas providencias, pois nossas crianças estão sofrendo muito
nesta escola: sem espaço,
falta de banheiro e salas de
aulas são muito pequenas.
Pedimos um espaço melhor,
que as autoridades olhem

para as nossas crianças, as
professoras tem dificuldade
para dar aula com salas muito apertadas, já aconteceu
até de crianças se machucarem, não tem segurança
alguma, o espaço que as
crianças usam para brincar
é de risco, precisamos de
um local seguro. Fico imaginando o descaso, pois o
presídio de Manhuaçu foi
visitado pelo deputado Durval Ângelo, gostaria que
ele visitasse nossa escola.
Queremos direitos humanos
para nossas crianças

Terraço com telhado metálico e sem forro é deshumano.

Vanuza

Falta bebedouro de água

Posso dizer o mesmo que
os amigos disseram, estamos precisando de uma
escola boa, estrutura boa.
Então gostaríamos que as
autoridades nos ajudassem,
por que os nossos filhos serão o futuro, queremos melhorar a situação de nossas
crianças para que possam
estudar melhor. E outra coisa, nós não queremos ter
que tirar nossos filhos desta
escola e mandar para outra
, por que aqui é um bairro
bom, grande e precisa muito
de uma escola boa

Pais Robson, Aloísio, Adriana e Vanuza estão indiguinados com o descaso da prefeitura

A escola é tudo o que
meus colegas falaram: não
tem espaço para as crianças
brincarem, o calor é intenso
nas salas de aula... Peço que
tomem alguma providencia
para que esses alunos possam continuar estudando.
Adriana
Nós estamos reivindicando do governo municipal,
que governa com o poder
que nós lhe confiamos, para

Quartos, salas e terraços da casa se trasnformaram em salas
de aulas sem qualidades necessarias

Corredor por onde passam as crianças virou cozinha
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Encontro de funcionários
e amigos da Escola
Cordovil Pinto Coelho
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Vereadores cobram nomeação de novo
Secretário de Agricultura ou de Obras

O Presidente da Câmara
Maurício de Oliveira Júnior,
acompanhado do Vice-pres.
Anízio Gonçalves de Souza
(Cb. Anízio) e Vereadores
Hélio Ferreira e Paulo César Altino participaram da
reunião do CMDRS (Cons.
Mun. de Desenvolvimento Rural e Sustentável), no
último dia 11. Na oportunidade, os representantes do
Legislativo mencionaram os
trabalhos visando o desenvolvimento do meio rural
e a necessidade urgente da
nomeação de um Secretário
Municipal de Agricultura em
Manhuaçu, por parte da Prefeitura, para que demandas
existentes sejam atendidas e
novos projetos sejam alavancados no setor.
Há cerca de dois meses,
com a exoneração do então
Secretário Mun. de Obras,
Fábio Soares, a Prefeitura nomeou interinamente
o Sec. Mun. de Agricultura, Eduardo Heringer, para
ocupar a referida pasta. E,
este cenário de dupla função
permanece até hoje. A preocupação dos vereadores é
com os eventuais prejuízos
que as comunidades rurais
sejam submetidas, enquanto
se predomina este arranjo
temporário elaborado pelo
Executivo Municipal. “Há
um clamor dos conselheiros
para que a secretaria de agri-

cultura saia do papel e seja
atuante, que tenha recursos
para trabalhar. Sabemos que
Manhuaçu é um município
agrícola. Nossa agricultura é
uma das molas-mestre do desenvolvimento da nossa região. Foi levantada a questão
de que nosso Secretário de
Agricultura, senhor Eduardo
Heringer, irmão do Prefeito,
cumula também a Secretaria
de Obras. Não há secretaria
mais ou menos importante
que a outra. Mas, para um
município como Manhuaçu,
a agricultura é essencial pra
nossa vida, nosso sustento e
desenvolvimento. A Secretaria de Obras é pesada, difícil
e complexa de se administrar. Então, vem o irmão do
senhor prefeito cumulando
estas duas secretarias. Foi
dito que isto seria interinamente, mas, este provisório
já se estendeu demais. É
hora de o prefeito por a mão
na consciência e nomear um
secretário de Agricultura ou
de Obras. E, este, deve ser
um secretário que entenda e
que viva de agricultura, ou,
que seja nomeado outro de
Obras. Observamos a manifestação dos conselheiros
sobre isto, e constatamos que
esta cumulação de secretarias compara-se àquela passagem bíblica: servir a dois
senhores. Um você vai servir
menos. Ou ele faz um bom

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

trabalho na Sec. de Obras
ou na Secretaria de Agricultura. É o que queremos! um
posicionamento do prefeito.
Queremos que nossa agricultura ande bem, queremos
o setor avançando. Não dá
mais para ficar dependendo
da cafeicultura não. É preciso repensar isto. Sabemos
que o prefeito é uma pessoa
bem intencionada e acreditamos também na boa intenção
do Eduardo Heringer, mas
precisamos de uma decisão.
A centralização de poder é
prejudicial, enquanto que a
sua delegação é fundamental
para o município funcionar

direitinho”, analisou o Presidente Maurício Júnior.
Sobre os preparativos para
a votação da LOA (Lei do
Orçamento Anual), Maurício
Júnior frisou o envolvimento
dos diversos segmentos para
que todos sejam bem atendidos. “A população precisa
ser ouvida. Nós vereadores
ouvimos a todo tempo as
reivindicações dos cidadãos.
Estamos prestes a votar a Lei
do Orçamento Anual, que irá
versar sobre o que deve ser
feito com o dinheiro público
e onde serão gastos os recursos no ano de 2014. Então,
estamos debatendo estes assuntos com o COAMMA e
agora com o CMDRS, para
que as reivindicações sejam
inseridas na referida Lei e o
prefeito atenda a comunidade”, pontuou.
Em entrevista, o Vice-presidente do CMDRS, Flânio
Alves, evidenciou os assuntos em pauta e destacou a
importância deste diálogo
entre vereadores e conselheiros. “Tivemos positiva
participação nesta reunião.
A agricultura familiar hoje
depende deste arranjo, desta
organização, considerando
que a cafeicultura passa por
dificuldades. Buscamos diversificação com a devida
estrutura para o escoamento
comercial. [...] É importante
que a Secretaria de Agricultura seja forte no município.
[...] Os vereadores compareceram e se pronunciaram
sobre o Orçamento, o que foi
muito importante, porque é
uma forma de o mesmo ficar
com o perfil da comunidade, além da participação do
CMDRS neste trabalho. [...]
Também neste encontro, o
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais explanou sobre Direito Previdenciário, evidenciando o enquadramento do
agricultor. É também nossa
responsabilidade levar esta
informação às comunidades
rurais”, finalizou.
(Ass. de Comunicação)
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HANDEBOL FEMINO MANHUÇU
COMEÇA A SE DESTACAR

O Handebol feminino de
Manhuaçu começa a se destacar no cenário esportivo
de nossa região, com uma
boa participação nos Jogos
do Interior de Minas (Jogos
de Abertos de Minas) em
2012 quando a equipe conseguiu sua classificação em
primeiro lugar na cidade de
Cataguazes e logo na segunda etapa um quarto lugar
na cidade de Juiz de Fora.
As meninas do Handebol
feminino realizam seus treinos aos sábados e domingos
no Ginásio Poliesportivo "
Oswaldo Sad" a partir das

15 horas. Quem está a frente da equipe é o treinador
Humberto Sott que tem comandado toda equipe em
amistosos e nas competições
oficias.
A equipe feminina de
Handebol estará participando nos dias 30/11 e 01/12 da
competição nessa modalidade na cidade de Cataguazes,
competição que nossa equipe já participa há 4 anos.
Por tradição Manhuaçu tem
se destacado no Handebol
Masculino e agora espera-se
que o Handebol feminino
tenha o mesmo êxito.

Trinta e duas seleções da Copa do Mundo de 2014 já estão definidas

O Uruguai foi a última seleção a garantir sua classificação para a Copa do Mundo de 2014, que ocorre no Brasil. Os uruguaios empataram em 0 a 0 com a Jordânia
em jogo na noite do dia 20 em Montevidéu,

mas ficaram com a vaga porque golearam
os jordanianos em 5 a 0 na semana passada,
em Amã.
Com a classificação do Uruguai, a Copa
terá a participação dos oito campeões mun-

diais. Além dos uruguaios (bicampeões,
em 1930 e 1950) e dos anfitriões pentacampeões brasileiros (1958, 1962, 1970,
1994 e 2002), estarão presentes no torneio
a Itália (tetracampeã: em 1934, 1938, 1982

e 2006), Alemanha (tricampeã: em 1954,
1974 e 1990), Argentina (bicampeã: em
1978 e 1986), França (campeã em 1998),
Espanha (atual campeã mundial) e Inglaterra (1966).

Confira os Projetos, Requerimentos e Indicações aprovados na sessão de 21/Nov./2013:
Projetos De Lei:
Executivo Municipal
*Nº 088/2013 - Aprovado c/ emenda - Autoriza a abertura de
créditos suplementares ao Orçamento Geral do Município, em favor SAMAL – Serviço Autônomo Municipal de Limpeza Urbana e
dá outras providências;
*Nº 093/2013 - Aprovado c/ emenda - Autoriza a abertura de
créditos suplementares ao Orçamento Geral do Município, em favor da Sec. Mun. de Saúde e dá outras providências;
*Nº 094/2013 - Aprovado c/ emenda - Autoriza a abertura de
créditos suplementares ao Orçamento Geral do Município, em favor de diversas secretarias da Prefeitura de Manhuaçu e dá outras
providências;
*Nº 096/2013 - (Aprovado) - Dispõe sobre concessão de incentivos fiscais a programas habitacionais de interesse social e ao
programa Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências;
*Nº 095/2013 - (Aprovado o parecer por unanimidade da CCJ de
rejeição) - Institui e disciplina a utilização do protesto extrajudicial
de certidão ativa;
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 084/2013 - Aprovado - Dispõe sobre o acesso dos vereadores às repartições públicas municipais e outros órgãos que realizem convênio com o município e dá outras providências;
Projetos De Resolução:
Fernando Gonçalves Lacerda
*Nº 040/2013 - Concede o Título de Cidadão Benemérito ao Sr.
Fernando José Pimentel Fully;
Gilson Cesar da Costa
*Nº 041/2013 - Cria a frente parlamentar de apoio aos comerciários no Município de Manhuaçu;
Moções:
Aponísia dos Reis
*Moção de Pesar (nº 079/2013) - Pelo falecimento do Sr. José
Geraldo Gomes;

Rogério Filgueiras Gomes
*Moção de Congratulações (nº 080/2013) - Ao Sr. Flávio Gonçalves Lacerda pelo excelente trabalho realizado à frente do Comissariado de Menores;
Jânio Garcia Mendes
*Moção de Pesar (nº 081/2013) - Pelo falecimento do Sr. Garsone Cesário da Paixão;
Paulo Cesar Altino
*Moção de Congratulações (nº 082/2013) - À equipe Gadita’s
Team, treinada pelo Professor Cleiton Silva, pela importante participação no Panamericano de Jiu-jitsu;
João Gonçalves Linhares Júnior
*Moção de Pesar (nº 083/2013) - Pelo falecimento da Sra. Carmem Lúcia Breder;
*Moção de Pesar (nº 084/2013) - Pelo falecimento do Sr. Rogério Carlos Pimentel;
Requerimentos:
Eli de Abreu Gomes
*Nº 063/2013 - Solicita envio de requerimento com pedido de
parecer e laudo fiscal da Prefeitura de Manhuaçu sobre a fiscalização da construção da escada localizada no B. Luciano Heringer;
Indicações:
Rogério Filgueiras Gomes
*Nº 447/2013 - Reivindica a construção de muro no cemitério,
com projeto arquitetônico aprovado por uma equipe de arquitetos
da cidade;
*Nº 448/2013 - Solicita alargamento da calçada da R. Júlio Bueno, entre a Ponte dos Arcos, Praça Martins Fraga e Rua Olímpio
Vargas, no Centro;
*Nº 454/2013 - Indica construção de academia ao ar livre na
Praça Martins Fraga, no B. Sagrada Família.

Aponísia dos Reis
*Nº 449/2013 - Reivindica a ampliação da área do cemitério municipal de Santo Amaro de Minas;
*Nº 450/2013 - Indica o contato da Prefeitura junto ao DNIT, a
fim de que sejam regulamentadas a entrada e saída de veículos
da Av. Miguel Arcanjo Brandão, em Santo Amaro de Minas, que
dá acesso à BR-262, devido a inúmeros casos de acidentes com
vítimas fatais;
*Nº 451/2013 - Solicita a criação do Conselho Tutelar Rural no
Município.
Juarez Cléres Elói e Rogério Filgueiras Gomes
*Nº 454/2013 - Reivindica iluminação pública até a APAC (saída
de Manhuaçu para Reduto);
*Nº 455/2013 - Reivindica iluminação pública até a Vila Boa Esperança, (saída de Manhuaçu para Realeza);
Jorge Augusto Pereira
*Nº 456/2013 - Solicita ao Prefeito o encaminhamento de Projeto de Lei, com o objetivo de melhorar o salário dos motoristas;
Paulo César Altino
*Nº 457/2013 -Indica a criação de horto municipal;
*Nº 460/2013 - Indica que a Prefeitura arque com as custas do
transporte de familiares em cortejo fúnebre, em situações que se
configurem famílias de baixa renda, sem condições financeiras
para tal fim.
Jânio Garcia Mendes
*Nº 458/2013 - Solicita melhorias na estrada que interliga Bom
Jesus do Realeza a Santo Amaro de Minas;
Francisco de Assis Dutra
*Nº 459/2013 - Indica a construção de ponte de cimento no Rio
da Cabeluda, Cór. São José, em São Pedro do Avaí.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
"Não se deve deixar
os intelectuais brincar com os fósforos."
Prévert , Jacques
"Uma greve de intelectuais, que é um
pressuposto improvável,
paralisaria a marcha
do mundo."
Cela , Camilo
"A criação intelectual, o mais misterioso
e solitário dos ofícios
humanos."
Márquez , Gabriel
"Aviso aos intelectuais:
não deixem que ninguém vos represente."
Adorno , Theodore
"A ansiedade e o medo
envenenam o corpo e o
espírito."
Shaw , Bernard
"O que está fora da
vista perturba mais a
mente dos homens do
que aquilo que pode ser
visto."
César , Júlio
"O homem que sofre
antes de ser necessário,
sofre mais do que o
necessário." Séneca

"Perdoamos com
facilidade àqueles
que nos aborrecem,
mas não conseguimos
perdoar àqueles a
quem aborrecemos."
La Rochefoucauld ,
François
"O aborrecimento
tira-nos tudo, até
a coragem de nos
matarmos." Stendhal
"No mundo apenas
devemos recear o
homem que se aborrece." Alain
"O aborrecimento entrou no mundo pela
mão da preguiça." La
Bruyère , Jean de

Dia mundial do diabetes

Para os diabéticos, o emagrecimento é uma
forma natural de tratamento. Pesquisas comprovam que perder alguns poucos quilos já ajuda no controle do nível de glicose no sangue e
reduz o risco do desenvolvimento do diabetes
tipo 2. Mas, ironicamente, emagrecer pode ser
mais difícil para quem tem esse tipo de diabetes.
E a razão não é apenas falta de força de vontade. Com frequência, as dietas não funcionam em
diabéticos porque as mudanças do metabolismo
associadas aos problemas glicêmicos podem aumentar o apetite, retardar a queima das gorduras
e estimular o seu armazenamento. Agora pesquisas inovadoras revelaram um modo melhor
de emagrecer e reduzir a resistência à insulina. O
segredo é um conceito chamado de jejum intermitente. Pesquisadores britânicos criaram essa
nova dieta revolucionária que limita estritamente
a ingestão de calorias em dois dias da semana,
mas permite porções maiores nos outros dias. As
mulheres que seguiram o plano perderam quase
o dobro de gordura do que as que restringiram a
ingestão de calorias todos os dias. Em três meses,
quando comparadas a quem fez dieta continuamente, as participantes reduziram 25% mais a resistência à insulina nos dias sem jejum e 8% mais
as inflamações.
Um modo inteligente de equilibrar a glicemia: Quando ouvimos falar da pesquisa sobre
jejum intermitente, decidimos criar um cardápio
que aproveitasse esses resultados maravilhosos –
pois o jejum intermitente ajuda quem tenta emagrecer a perder o dobro de gordura e baixar de
forma significativa a inflamação e a resistência à
insulina – para traduzi-los numa rotina alimentar que permitisse a pessoas comuns colocarem a

pesquisa em prática na vida cotidiana. Assim, pedimos à nutricionista e educadora especializada
em diabetes Erin Palinski-Wade que criasse um
cardápio simples e delicioso que incorporasse os
achados. Não é preciso contar carboidratos, calorias, gramas de gordura nem nada; só é preciso
seguir o estilo especial de se alimentar no qual há
“Superqueima” em dois dias da semana e “Nutrição” nos outros.
Nos dias de Superqueima, deve-se comer alimentos com poucos carboidratos e calorias,
como sopas deliciosas, refogados saborosos e vitaminas fantásticas.
O emagrecimento se acelera com o consumo
de 650 calorias apenas, sem fome nem desejos
irresistíveis graças a três refeições substanciosas
e um lanche. Isso põe o metabolismo no modo
de queima de gorduras, que faz as células adiposas encolherem e ajuda a reduzir as inflamações
e a resistência à insulina. Nos outros cinco dias,
você atiça o metabolismo com 1.500 calorias de
pratos de inspiração mediterrânea que ajudam a
reverter a resistência à insulina e diminuir a inflamação.
Esta rotina é melhor que muitas outras dietas
comuns para diabéticos por reduzir a inflamação
e, ao mesmo tempo, promover a perda de peso.
Algumas dietas estritas com pouco carboidrato,
ao contrário, exigem o corte de muitos alimentos
benéficos para
O metabolismo, como frutas, amiláceos e cereais integrais. A dieta de pouco carboidrato
também utiliza muitos alimentos que pioram inflamações, como a carne vermelha. Os planos de
baixíssimas calorias são um tiro pela culatra porque a força de vontade não aguenta muito tempo.

Bolo cuca de amendoim
Ingredientes:
2 óvos (claras em neve)
1 xícara e meia de farinha de trigo
peneirado
1 colher de sopa de margarina
1 xícara de açúcar peneirada
1/2 xícara de leite
1 colher de sopa de fermento em
pó para bolo
1/4 de xícara de amendoim torrado, sem pele e triturado grosseiramente
farofa
1 colher de sopa de margarina
3 colheres de sopa de açúcar
3 colheres de sopa de trigo
1/4 de xícara de amendoim torrado,
sem pele e moído grosseiramente
Uso xícara de 240 ml
Para um bolo maior dobre a receita
MODO DE FAZER
Misture bem os ingredientes com as
pontas dos dedos até ficar parecendo
uma farofa e Reserve
Na tigela da batedeira coloque as

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

Paciência, gente!
Dizem que as pessoas se transformam quando estão
dirigindo; e geralmente, para pior. Sei de pessoas que,
quando alguém está à frente delas dirigindo devagar
demais, gritam: "Idiota!". Mas se alguém as ultrapassa
rápido demais, gritam: "Maluco!". Parece que o único
que não é doente é o que está gritando!!!
Brincadeiras à parte, dirigir deveria ser sempre algo
que realizássemos com prudência, atenção e paciência.
É triste constatar que o nosso trânsito tem sido responsável pela morte de milhares de pessoas. E quase sempre os acidentes são causados por falha humana, e não
mecânica. Sem falar dessa criminosa irresponsabilidade que é beber e dirigir.
Você tem paciência? Ou você é daqueles que ficam
logo irritadinhos quando o trânsito fica mais lento e se
vinga na buzina ou no acelerador?
Alguém escreveu: "De todas as bênçãos que recebemos durante a vida, o dom da paciência é um dos
maiores. A paciência é amor ao trabalho. A paciência
é a mãe que ama o seu filho, mesmo depois de ele ter
derramado o copo de leite sobre si próprio e sobre a
toalha limpinha na mesa. A paciência é o pai ensinando
o filho a dirigir o automóvel, sem zangar-se ante seus
pequenos erros. A paciência é o homem em sua cadeira de rodas, e a mulher em suas duas muletas, ambos
agradecendo a Deus as bênçãos e suportando as provações com um sorriso. A paciência retém nossas línguas
dos comentários cruéis. Retém nossas mãos de fazer
vingança. Retém nossos pés de praticar atos odiosos.
A paciência é a mão refreadora de Deus. Certamente a
paciência é o que Deus tem para conosco em seu tratamento diário" (M. F. J. IN: Calendário Luz e Vida).
Paulo disse: "Rogamo-vos, também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo,
sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos"
(1Ts 5.14). Quando Deus nos deixa passar por aflições
terríveis, a primeira coisa que devemos pedir a Ele é...
paciência!

ACADEMIA
KOMEIKAN

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

gemas, açúcar e margarina e bata bem
Adicione leite aos poucos alternando com trigo até ficar homogênea a
massa
Coloque o amendoim e misture
Por último coloque o fermento e as
claras em neve
Unte uma forma anel de 25 cm de
diametro com margarina e polvilhe
com trigo
Coloque a massa na forma, por
cima da massa espalhe a farofa de
amendoim
Asse em forno pré aquecido a 200
graus por 30 minutos ou até ficar dourado
Faça o teste do palito
Desenforme e sirva frio
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Caratinguense desaparecido é encontrado
morto em quarto de hotel em Alpercata
Alpercata/MG. Foi confirmada a informação de
familiares que o jovem Éder
Ferraz, de 30 anos, foi encontrado morto agora à noite em um quarto de hotel em
Alpercata.
Membros da família estavam na região à procura
de notícias sobre o seu paradeiro, quando receberam
a notícia de que ele havia
se hospedado em um Hotel na cidade de Alpercata.
Após algumas insistências
em chamá-lo, sem sucesso,
a direção do hotel decidiu
pelo arrombamento da porta
e ele foi encontrado morto.
A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada
para realizar os trabalhos
necessários.A causa morte
ainda não foi revelada e se-

O CASO: A última vez
que dona Maria das Graças
viu o filho foi no dia 13 de
novembro, na quarta-feira,
quando ele se preparava
para viajar. Éder Ferraz, de
30 anos, estava desaparecido desde o dia 15 de novembro, sexta-feira, após chegar
ao seu destino em São Mateus, no Espírito Santo.
Segundo informações repassadas pela namorada à
família do desaparecido e
obtidas com o funcionário
de um hotel onde estava
hospedado, um desentendimento entre o casal culminou na falta de notícias
sobre o seu paradeiro. Na
sexta-feira a família conseguiu por duas vezes manter
contato com Éder, mas as
ligações aumentaram ainda

gue em apuração.
Segundo familiares o jovem foi encontrado morto
caído no chão do quarto do
hotel. O chuveiro estava
ligado e havia insulina próximo ao corpo. A Polícia
Militar foi acionada e a perícia técnica da Polícia Civil
também esteve no local para
análise do corpo e do quarto
em que ele foi encontrado
morto. De acordo com uma
análise preliminar há a suspeita de que ele tenha ingerido bebida alcoólica.
O corpo foi encaminhado
para o IML, somente o resultado da autópsia poderá
revelar a causa da morte.
O velório foi realizado na
capela da Igreja Nossa Senhora do Carmo, na rua da
Piedade.

CRUELDADE: Casa é incendiada em
Divino e motivo pode ser vingança

Divino/MG. Na manhã
do último dia 18/11, amigos
e vizinhos da senhora Deuzaída Januário, moradora
da Rua Lucas Laureano, em
Divino, ajuntavam os restos
do que sobrou de sua casa
completamente destruída
pelo fogo na noite do último
domingo (17/11).
Deuzaída Januário e seus
três filhos moravam na casa
já algum tempo. No domingo, noite do incêndio, a família estava com alguns parentes em uma comunidade
rural e lá decidirampassar a
noite. As informações apuradas pela reportagem O
Campeão, indicam que o
incêndio tenha sido criminoso e que teria sido praticado por vingança contra
Deuzaída.
Emocionada, ela contou
a reportagem como Deus
guardou sua família.“Quase
voltei para casa no domingo, noite que ocorreria o in-

cêndio. Mas por insistência
de meus familiares,graças
a Deus, decidi ficar. Sou
evangélica e agradeço a
Deus por livrar minha vida
e a vida de meus filhos".
As imagens do local mostram a tamanha
crueldade até com os animais domésticos da senhora Deuzaída.
Alguns filhotes de gato
foram encontrados mortos
entre os destroços queima-

dos pelo fogo.
O fogo destruiu tudo. Não
sobrou praticamente nada.
Sobre o(s) suspeito(s) que
teria(m) praticado tal ação,
Deuzaída preferiu não dizer
nada. "Não querer arrumar
confusão com ninguém.
Quero viver minha vida em
paz”.Disse.
A Polícia Militar esteve no
local e registrou ocorrência.
Com informações do
Jornal O Campeão

mais a preocupação. Éder
viaja em um carro Focus de
cor preta, placa HGJ 9106.
Em um dos primeiros
contatos ele chegou a dizer
que estava em Guriri, poste-

riormente veio a informação
à namorada de que estaria
em Governador Valadares,
já em Minas Gerais.
Com informações da TV
Super Canal

Homem é preso ao descer de ônibus
com mais de 40kg de maconha
GOVERNADOR
VALADARES - Um homem
de 31 anos foi preso na tarde
de sexta-feira, 22, por tráfico de drogas quando descia
de um ônibus na Rodoviária
da cidade. Com ele policiais
encontraram 66 tabletes de
maconha dentro de duas malas, misturada no meio de peças de roupa. A droga vinha
de Campinas (SP) e pesava
aproximadamente 41kg.
De acordo com o tenente
Mauro Lúcio, a droga foi
apreendida após a pessoa
apresentar atitudes suspeitas durante uma operação de
combate ao tráfico na cidade. “A viatura compareceu
à Rodoviária e, em uma de
nossas operações contra o
tráfico de entorpecentes na
cidade, abordou o suspeito,
que trazia com ele a droga
da cidade de São Paulo e a

distribuiria em Valadares.”
Ainda de acordo com o tenente, a abordagem não foi
porque ele é conhecido dos
militares e, sim, por uma
atitude suspeita. “O policial
militar conhece e identifica
a pessoa quando ela fica ner-

Divino/MG. A sociedade
divinense anda revoltada com
os últimos acontecimentos.
Como se não bastasse a onda
de assaltos e furtos na cidade,
Divino agora também vive um
momento de muita violência
e criminalidade. Na última
terça-feira(19/11)
Antonio
Chaves Vicente, 63 anos, o Antônio da funerária, foi agredido
a pauladas e os acusados são
os irmãos Getúlio e Humberto Debossan. A vítima sofreu

vários golpes e um corte profundo na cabeça. A informação
divulgada pela polícia, é que
após uma discussão em frente
a Funerária Divinense, os dois
irmãos começaram a agredir
Antonio com golpes que poderiam ter lhe matado. Com uma
chave de roda os irmãos Getúlio e Humberto também causaram vários estragos no veículo
da funerária. O caso atualmente é motivo de indignação para
muita gente em Divino.

Segundo a polícia, o homem apresentou atitude suspeita ao
ver uma operação de combate ao tráfico na cidade; foi abordado e a droga encontrada na bagagem

vosa ao encontrar a polícia,
faz alguns movimentos que
chamam atenção dos militares e isso provoca uma abordagem”, disse. O homem,
que foi conduzido à delegacia, não deu informações
sobre o paradeiro da droga.

Funcionário da prefeitura de Divino é acusado
de agredir e quase matar senhor de 63 anos
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ENTRETENIMENTO
Pescadores
Estavam dois amigos João e José pescando a
beira de um córrego, no interiorzão de Minas,
quando José resolve ir urinar um pouco distante. Ao se preparar para fazer suas necessidades
aparece do nada um cobra e morde nas partes
íntimas dele, logo José pede ajuda ao seu amigo João que estava por perto.
Os dois saem no galope para a sede da fazenda para pedir ajuda via telefone, ao chegar
a sede João logo pega o telefone e liga para o
hospital da cidade pois seu amigo José já agonizava de tanta dor. João dizia ao telefone – Alô é
do hospitar? é que meu cumpadê José foi picado
por uma cobra sucuri, o que faço agora sô? De
imediato a enfermeira dá as primeiras indicações. – Com muita calma seu João o senhor terá
que limpar o local onde a cobra picou e em seguida sugar o veneno com a boca José do lado
não aguentando de tanta dor aos berros pergunta
ao João. – O que a bendita enfermeira esta dizendo joão, pois não estou aguentando de tanta
dor. De imediato João reponde. – ELA ESTÁ
DIZENDO QUE VOCÊ VAI MORRER!!!!

TOURO – de 21/4 a 20/5
Sua criatividade pode lhe render bons frutos. Você já tem em
suas mãos os instrumentos necessários para partir para ação.
Observe sua intuição e os detalhes que vem a reboque de seus
pensamentos, pois se for necessário uma revisão aqui e ali, por
que não?
Finanças: e o mais interessante é que ainda existe a possibilidade de você receber convites para participar de novas frentes de
trabalho. Cuidado com o pessimismo nesse período e ouça com
cuidado o que circula pela internet ou imprensa.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6
As escolhas devem ser realizadas, mesmo que seja obrigada
pelas contingências naturais da vida. Ora, não adianta se esquivar,
pois tudo isso servirá para seu autoconhecimento a partir das
reflexões que fará em razão das atitudes dos outros.
Finanças: é possível propostas de parcerias e de reformulação
de ações que levem à movimentação de certo capital. Sua criatividade está a mil e procure direcioná-la para solucionar problemas
imediatos, mas sem esquecer os mediatos.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7
Você está mais sensível e, até certo ponto, mais carente em
questões que envolvem a família e os relacionamentos passados.
Os dilemas existem, mas antes de qualquer decisão neste final de
mês, considere o que realmente importa para sua vida.
Finanças: considerando os aspectos dos astros para este
final de mês, cuidado com as contratações, grandes compras ou
movimentação financeira. Há uma nuvem escura em sua frente
dificultando a leitura real das coisas.

Amigo mortal
Três amigos, João, Antônio e Severino, estão
trabalhando em uma obra quando o Severino,
sofre um acidente e morre. Os dois precisam
contar para a viúva e um deles diz:
— Rapaz, eu não tenho coragem de fazer
isso, vai lá você e fala com a mulher.
E o outro:
— Eu não vou, vai você!
Depois de muita discussão o João vai.
Uma hora depois, ele volta com uma caixa
de cerveja na mão e o Antônio pergunta:
— Você não contou pra viúva sobre a morte
do Severino?
— Contei.
— E como é que você volta com uma caixa
de cerveja?
Eu cheguei pra ela e disse: "A senhora é a
viúva do Severino"?
— E aí?
— Ela disse que não.
— E você?
— Eu disse: "Quer apostar uma caixa de cerveja"?

CURIOSIDADES
A Invenção do Microondas: O Aparelho de Microondas foi o resultado da observação de um experimento científico e foi descoberto por acidente.
A tecnologia de Micro-ondas existe desde em 1940.
No ano de 1945, Percy Spencer, que trabalhava
para a empresa Raytheon, fazia experiências com
um novo tubo de vácuo chamado de Magnétron, e
ao adentrar o local do experimento, percebeu que a
barra de chocolate que estava em seu bolso começara a derreter. Observando isso, tentou um experimento com milho de pipoca, e quando o milho começou a estourar, viu seu potencial de uso. Porém
somente em 1947 que fora construído o primeiro
forno de microondas, nomeado como Radarange.
Este pesava 340 Kg, tinha 1.8 metros de altura e
custava cerca de US$ 5.000 (Cinco Mil Dólares).
Em 1950, o Aparelho de Microondas foi liberado
para uso doméstico, porém seu peso e tamanho não
atraia o público. Em 1967, após 17 anos que fora
liberado para uso doméstico, a sua venda começou
a se popularizar. A versão de microondas de bancada de 100 Volts custava US$ 495 (Quatrocentos e
Noventa e Cinco Dólares).
A origem do Queijo: O queijo existe há pelo
menos seis mil anos e sua origem é uma incógnita.
Uma famosa lenda conta que o primeiro queijo
foi feito acidentalmente por um mercador árabe
que, ao sair para cavalgar por uma região montanhosa, abaixo do sol escaldante, levou uma bolsa
cheia de leite de cabra para matar a sede. Após um
dia inteiro de galopes, o árabe, morto de sede, pegou
seu cantil e deparou-se com uma grande surpresa, o
leite havia se separado em duas partes: um líquido
fino e esbranquiçado, o soro, e uma porção sólida,
o queijo. A transformação deu-se devido ao calor
do sol, ao galope do cavalo e ao material do cantil,
uma bolsa feita de estômago de carneiro, que ainda
continha o coalho, substância que coagula o leite.
O processo de fabricação do queijo até hoje segue
o mesmo princípio, é feito através da coagulação do
leite pela ação do composto enzimático extraído de
um dos estômago dos bovinos.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4
Você precisa estar mais disposta
a encarar aspectos de seu cotidiano
que muitas vezes relevou, porém, pessimismos a parte, procure encontrar
soluções viáveis para poder deixar tudo ao seu modo para colher
os frutos em um futuro bem próximo.
Finanças: as perspectivas para ampliar os negócios ou até
receber possíveis propostas de trabalho podem acontecer a partir
de agora. Possibilidade de ampliação de seus horizontes com
estudos e até com conhecimento de outras culturas.

LEÃO – de 23/7 a 22/8
A partir de agora, você estará com dose extra de energia para
fazer fluir seus desejos e, também, colocar em prática ações mais
objetivas em sua vida. Você pode, inclusive, conduzir questões importantes para seus interesses se mantiver o pensamento positivo.
Finanças: nunca é tarde para aprender, assim diz o ditado.
Apesar de os ventos serem favoráveis para as conduções dos
acordos financeiros, sempre é bom estar preparado com informações disponíveis em cursos, revistas, livros, etc.

SETE ERROS

VIRGEM – de 23/8 a 22/9
Fazer e elaborar questionamentos sobre a vida, a partir de
observações sobre atitude dos outros será importante, sobretudo
se souber entender que as questões do passado faz parte de sua
experiência. Evite os pensamentos negativos e o pessimismo.
Finanças: você deve entender que as pessoas de seu meio
social, incluindo o trabalho, podem ser importantes para atitudes
mais decisivas nas questões financeiras. As finanças nesse final
de mês têm tudo para progredirem.
LIBRA – de 23/9 a 22/10
Há um sentimento de maior liberdade para poder fluir em seus
pensamentos e objetivos de vida. Até questões mais espiritualizadas com um contato maior com sua fé, está favorecido. Ao mesmo
tempo, o intelecto pode crescer se souber direcionar estudos.
Finanças: é possível convites para entrar em projetos diferenciados a partir deste momento. Entender seus limites e ao mesmo
tempo adquirir um espírito mais desbravador para encarar novas
frentes de trabalho, será importante para sua individualidade.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11
Procure adquirir um novo olhar para sua rede social. É possível
convites ou entrar em algum tipo de trabalho, incluindo os sociais
solidários. A arte de se relacionar requer paciência e disposição
para saber encarar as diferenças.
Finanças: o momento está excelente para os negócios e
para a possibilidade de expansão. Essa situação pode, inclusive,
tornar sua visão mais clara e pragmática para equilibrar os gastos
financeiros e promover acordos, pagamentos etc.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12
Feliz aniversário, sagitarianos queridos. E com o Sol brindando
os sagitarianos com maior vitalidade, esperança e determinação,
o momento não seria mais oportuno para rever planos atuais e
antigos, sonhos de conquistas e até os amigos de verdade.
Finanças: cuidado com pensamentos pessimistas que circulam
pela internet e pela imprensa que podem fazer você se enganar
em alguma decisão. Muitas vezes é bom checar primeiro as
informações antes de partir para algo mais prático.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1
As pessoas têm um olhar mais positivo sobre os capricornianos.
O lado mais suave, participativo e encantador, neste momento, fala
mais alto. Ao mesmo tempo em que inicia um período de revisão
e de introspecção 30 dias antes de seu aniversário.
Finanças: para quem souber lidar com os coletivos, a participação de obras que requerem a ação de um determinado grupo,
poderá ganhar dinheiro a partir de agora. A expansão está favorecida e a hora é de construir e não de desconstruir.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2
Muitos aquarianos possuem uma dicotomia em seus corações:
uma é seguir apaixonadamente em seus ideais. E a outra, é seguir
o mundo pragmático com todo seu peso. A repercussão de suas
ações até o final do ano será fundamental para seu futuro.
Finanças: é bom ter paciência nesta semana, pois as oposições
de ideias de seus superiores e até subordinados, podem trazer
aborrecimentos. Mas evite pensamentos negativos e repletos de
viés ideológico.
PEIXES – de 20/2 a 20/3
Novas ideias no campo do trabalho estão na pauta do dia. E
agora, mais do que nunca, você está com a energia forte para
encontrar soluções de mudanças onde houver necessidade para
encontrar novos caminhos para se aprimorar, incluindo tecnologia.
Finanças: cuidado com os pensamentos pessimistas neste final
de mês, mesmo que apareçam algumas responsabilidades que
forcem a tomar medidas mais radicais quanto à movimentação
financeira ou até a contratação de alguém. Prudência.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Xuxa abre o coração e comenta antigos relacionamentos: 'Não dei o valor que poderia'
Aos 50 anos, Xuxa Meneghel
se propôs a fazer um balanço de
sua vida, especificamente de seus
relacionamentos amorosos do passado.
A Rainha dos Baixinhos mostrou ter se arrependido da forma
como encarou seus namoros na
época da juventude e afirmou que,
caso eles tivessem acontecido nos
dias de hoje, seriam completamente diferentes.
“Se eu pudesse escolher ter o corpinho de 23 com a cabeça de
hoje, adoraria. Mas como não dá, não troco. Se voltasse com aquele
corpo, mas a cabeça da época, estaria hoje fazendo ‘titica igual’,
não estaria valorizando muitas coisas. Acho que os relacionamentos
que tive, se acontecessem agora, seriam de forma diferente. Há 20
anos, não dei o valor que poderia ter dado. Hoje, vejo o quanto errei.
A gente acha que está fazendo o melhor, mas depois de um tempo,
pensa: ‘Nossa, não devia ter feito isso’. É a falta de experiência”,
revelou à revista 'Caras'.
Quando mais jovem, a loira viveu romances com o jogador Pelé,
o piloto Ayrton Senna e o modelo e ator Luciano Szafir, pai de
Sasha, sua filha de 15 anos.
Agora que aprendeu a dar valor aos assuntos do coração, a apresentadora tenta manter uma relação saudável com o namorado, o
ator e cantor Junno Andrade.
Para isso, Xuxa tenta pesar suas atitudes: “Já sei colocar mais na
balança o que posso e não devo fazer. Penso assim, tudo é permissível, mas nem tudo me convém”.
A apresentadora ainda comentou sobre o peso da idade e da relação com Sasha. “A cara é de 50, tem dor aqui e ali ao subir uma
escada, mas você não se sente assim. O corpo envelhece, a cabeça,
não. Tem que ter cuidado. O envelhecer é uma coisa muito pesada.
Mas tudo está vindo naturalmente. Não sei se é por ter encontrado
alguém aos 50 anos, como o Ju, que me deu mais equilíbrio, ou por
ter uma filha de 15 com uma cabeça tão genial. Sasha não é só filha,
é parceira, amiga.'

'Bárbara está me matando aos
pouquinhos", desabafa Monique Evans
Após anunciar o fim de seu breve relacionamento com Bruno Voloch, Monique Evans voltou a falar apenas de sua conturbada ligação com a filha, Bárbara Evans.
Diagnosticada com Síndrome de Borderline, um transtorno de
personalidade, a apresentadora disse que está sofrendo com a ausência da herdeira, com quem tem trocado diretas e indiretas nas
redes sociais.
"Bárbara está me matando aos pouquinhos. Ela só se comunica
comigo via WhatsApp [aplicativo de mensagens para celular]. Tudo
o que queria era que ela entrasse por aquela porta, me desse um
beijo e um abraço de verdade, se abrisse comigo", disse à revista
"Contigo".
A modelo, por sua vez, também foi ouvida pela publicação e
voltou a dizer que está longe da mãe por orientação médica. "Os
médicos pediram para eu não visitá-la, ou atrapalharia o tratamento
[psiquiátrico]", garantiu.

Biografias! Caetano Veloso volta
atrás e diz que podem divulgar o que
quiserem de sua vida
A polêmica das biografias não
autorizadas continua. Caetano
Veloso, que mostrou ser contra a
publicação deste tipo de obra, garantiu não ter imposto qualquer
restrição a quem divulgar informações sobre sua vida privada.
'Eu não tenho interesse nenhum
em controlar nada que tenha respeito à minha vida pessoal. Podem
divulgar o que quiserem. Porém, tenho respeito pelos meus colegas
e apoiei a posição deles de querer tomar cuidado', afirmou o cantor
e compositor em um vídeo feito durante uma aula da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia, no dia 11 de novembro.
Caetano ressaltou ainda que o assunto lhe rendeu duras críticas.
'Como grupo, nós sofremos ataque da 'Carta Capital' à 'Veja', do
Zuenir Ventura ao 'Pânico na TV'. De Jânio de Freitas a 'Pânico na
TV'. Todo mundo atacando. Aí virou pressão', opinou.
Isso porque, dentre outras manifestações jornalísticas, o texto de
Ventura no jornal 'O Globo', por exemplo, questionou se o movimento do 'Procure Saber', contra as biografias, teria, de fato, um resultado positivo, visto que até o momento havia apenas desgastado
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a imagem dos músicos do grupo.
No início, o movimento era formado pelos artistas Chico Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Djavan, Caetano Veloso,
Erasmo Carlos e Roberto Carlos. O 'Rei', contudo, decidiu deixar
o time

Marina Ruy Barbosa rebate alfinetada de fã

15

beu homenagens, ganhou festa, mas saiu do palco chateada.
Boatos dão conta de que a atriz, assim como o público, não entendeu o porquê de comemorar seus 40 anos na atração de Zeca
Camargo, segundo o jornal 'Folha de S.Paulo'.
Aos 39 anos, a bela só vai completar a nova idade em junho do
próximo ano e não teria ficado nada satisfeita com a 'surpresa'.

Maurício Mattar é visto no
Projac

Marina Ruy Barbosa não está levando
desaforo para casa. Em seu perfil no Instagram a atriz não deixou de revidar a alfinetada que ganhou de uma seguidora.
A bela postou uma foto ao lado da mãe,
Gioconda, em que as duas exibem bolsas de
grife iguais. Uma admiradora comentou: “A
bolsa estava em promoção, né?!”.
Afiada, Marina logo rebateu: “Você tem?
Ah tá! [risos]”. A peça usada pelas duas é da marca Goyard e custa
cerca de R$ 2 mil.

Desde a última semana, surgiram boatos de
que Maurício Mattar pode estar negociando
sua volta às telinhas pela Rede Globo.
Os rumores começaram por causa de um flagra no Rio de Janeiro, quando o ator foi visto
fazendo uma visita ao Projac, segundo o jornal
'O Dia'.
Vale lembrar que o artista encerrou recentemente seu trabalho em
'Dona Xepa', da Record, e está sem contrato desde então.

Prestes a sair do Chiclete com Banana, Bell
Marques prepara álbum solo

Jacaré volta às telinhas em série de
Aguinaldo Silva na Globo

Bell Marques deixará o Chiclete com
Banana após o Carnaval de 2014, mas já
começou a trabalhar em seu álbum solo.
Em seu perfil no Instagram, o cantor
contou que está em estúdio: 'E o couro
come na gravação do meu CD. ‘Vumbora Vumbora’ [sic]! Essa música é a
minha cara'.
A estreia de Bell como artista solo
acontecerá na gravação do DVD de comemoração dos 20 anos de
carreira de Ivete Sangalo, no dia 14 de dezembro deste ano.
“Sucesso! Ouvi agora pela primeira vez a música que vou cantar
com @ivetesangalo na gravação do DVD dela! Linda demais, me
emocionei! Essa música é de arrepiar. ‘Não chore não, ainda estou
contigo’. Caramba, vai ser demais. Estou feliz para caramba. Valeu
@ivetesangalo.”

Edson Cardoso, o Jacaré do grupo É
o Tchan, retomará a carreira de ator em
breve.
O ex-dançarino, que fazia parte da
'Turma do Didi', estará no elenco principal da série “Doctor Pri”, estrelada
por Glória Pires e José Mayer, de acordo com o jornal 'O Globo'.
Para compor o papel, ainda não divulgado, Jacaré precisou estudar teatro. A história, escrita por Aguinaldo Silva, começará a ser gravada em janeiro de 2014.

Kelly Key grava como apresentadora do
'Domingo da Gente'
Depois de Adriane Galisteu e Ticiane Pinheiro, Kelly Key também entrará
para o time de apresentadoras do novo
programa da Record, 'Domingo da
Gente'.
A cantora já gravou material para o
dominical em Florianópolis, Santa Catarina, e deve finalizar o trabalho em
estúdio ainda nesta semana, segundo a
coluna do jornalista Flávio Ricco.
Dentre os especiais preparados para a sua edição, está o encontro
de seu filho caçula, Vitor, com o campeão de MMA Victor Belfort.
Mas, antes dela, Geraldo Luis é quem vai comandar a atração,
que vai ao ar ao vivo no próximo domingo (24), como parte de um
teste da emissora.

O Melhor do Brasil! Rodrigo Faro fatura
cerca de R$ 45 milhões com publicidade
Se na TV Rodrigo Faro luta com unhas
e dentes pela audiência dos domingos, no
campo publicitário ele pode relaxar.
Um dos garotos-propaganda mais requisitados da atualidade, o apresentador faturou cerca de R$ 45 milhões com marketing
em 2013. E o número só tende a subir. Em
2014, o mercado especula que ele fature
ainda mais, já que seus contratos publicitários com a Record foram
renovados, de acordo com o jornal 'Folha de S.Paulo'.
Na lista de personalidades que mais protagonizaram propagandas
estão ainda Reynaldo Gianecchini, Luciano Huck, Gisele Bündchen,
Neymar e Ronaldo.

Festa de Flávia
Alessandra gera
clima tenso nos
bastidores do
'Vídeo Show'
Flávia Alessandra foi a estrela do 'Vídeo Show' exibido na
última terça-feira (19). Rece-

Será? Filha de Zezé Di Camargo tem
encontro com Fábio Assunção, diz jornal
Ao que tudo indica, Camilla Camargo, filha de Zezé Di Camargo, e o
ator Fábio Assunção estão se conhecendo melhor.
Os dois foram flagrados curtindo
um jantar na madrugada da última
quarta-feira (20), na Barra da Tijuca,
no Rio de Janeiro, junto com o casal
Latino e Rayanne Moraes.
Assim que o galã da Globo chegou
ao local, o cantor cedeu seu lugar para que ele se sentasse ao lado de
Camilla. Depois de um papo animado dentro e fora do restaurante,
Assunção foi embora no carro da atriz.
Antes disso, a irmã de Wanessa teria dito à uma amiga, de acordo
com o jornal 'Extra', a seguinte frase: “Seja o que Deus quiser”.
De lá, a dupla seguiu para o hotel onde o ator está hospedado e teria ficado quase 30 minutos dentro do veículo. Depois, o ator deixou
o automóvel já ciente da presença de um paparazzo.
Vale lembrar que no mês de outubro a atriz assumiu um relacionamento com Osmar Silveira, que interpreta Cazuza no musical dedicado ao cantor.
Já Assunção estaria morando em São Paulo com a fotógrafa Karina Tavares. Entretanto, passa a maior parte da semana no Rio de
Janeiro por conta das gravações do seriado 'Tapas & Beijos'

Xiii... Edmundo se envolve em briga e foge
antes da chegada da polícia
O ex-jogador de futebol Edmundo se envolveu em uma briga daquelas no último sábado
(16), na praia do Pepê, Rio de Janeiro.
Tudo começou quando o craque estava jogando futevôlei com um grupo de amigos e
três pessoas, visivelmente alcoolizadas e que
se diziam suas fãs, chegaram.
Elas se aproximaram e pediram para tirar
uma foto. Entretanto, Edmundo pediu para que
aguardassem até o fim da partida para atendê-las com calma.
Um dos rapazes, então, não gostou nada da postura do comentarista esportivo e o provocou, dando um tapa em seu bumbum quando ele se abaixou para pegar a bola.
A atitude tirou o 'Animal' do sério e, sem pensar duas vezes, o ex-atleta partiu para cima e golpeou o rosto do seu suposto admirador,
de acordo com o jornal 'Extra'. Depois, a briga saiu do controle e um
dos amigos de Edmundo começou a dar tiros para o alto.
Assim que percebeu que a polícia estava se aproximando, o ex-jogador deixou a praia às pressas
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