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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Câmara do Café busca
solução para a crise do café

A

região estava precisando de uma instituição que realmente
abraçasse a causa dos agricultores familiares em busca de solução para o setor da cafeicultura familiar.

PÁG.

5

Câmara aprova Projeto
do ABB Comunidade

A

11º BPM forma 56
novos sargentos

Câmara Municipal de Manhuaçu aprovou, na sessão ordinária de Quinta-feira, 05, o Projeto de Lei que autoriza a
contratação de pessoal para o Programa AABB.
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Bob Dylan

Sheron Menezzes

Lady Gaga

Fábio Júnior
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EDITORIAL

Mandela um homem que
marcou seu tempo

A história está cheia de homens e mulheres que se destacaram através
de descobertas, invenções, lições de vida e generosidades. Desde que o
mundo é mundo existem seres dotados de sabedoria que parecem ter sido
escalados para atuar em determinadas comunidades. A história registra fatos
marcantes de homens e mulheres que em seu tempo fez o que aos nossos
olhos seria impossível. Para quem conhece as histórias registradas nos 66
livros Bíblicos, com certeza verá uma grande semelhança com alguns personagens de ontem e de hoje. Os fatos históricos são placas indicativas para
como ser o caminhar dos homens. Nelson Mandela tirou a África do Sul das
algemas do regime de segregação racial, conhecido como apartheid, para
uma democracia multirracial, se tornou um ícone da paz e da reconciliação
que veio para personificar a luta pela justiça em todo o mundo.
Acredito que a força que moveu Abraão, Isaque, Moisés, José, é a
mesma que continuou movendo homens e mulheres de séculos passados
e continua no presente. Estes testemunhos acompanham a história que de
tempo em tempo a humanidade fica marcada por estes seres iluminados
como Nelson Mandela. O mundo inteiro conheceu sua luta, sua vida e sua
vitória, ele veio ensinar não só o povo da África do Sul, mas de todos os
povos, e é por isso que desde sua morte o mundo inteiro está solidarizando
com os sul-africanos.
Johanesburgo, 5 dez de 2013.- Nelson Mandela, o primeiro presidente
negro da África do Sul e que morreu nesta quinta-feira aos 95 anos, foi
artífice de um bom número de declarações que se transformaram em símbolo de tenacidade e de luta pela liberdade,
pelos direitos humanos e pela igualdade
Fale com a redação
racial. Ele deixou frases que servirão de
contato@jm1.com.br
lâmpadas para iluminar caminhos: 1. "Lu(33)3331-8409
tei contra a dominação branca e contra a
dominação negra. Defendi o ideal de uma
sociedade democrática e livre, na qual todas
as pessoas vivem juntas em harmonia e oportunidades iguais. É um ideal
para o qual espero viver e conseguir realizar. Mas, se for preciso, é um
ideal para o qual estou disposto a morrer". (Depoimento no Julgamento
de Rivonia, 20 de abril de 1964).
2. "Só os homens livres podem negociar (...). Sua liberdade e a minha
não podem ser separadas". (Declarações de Mandela após 21 anos na
prisão ao renunciar à oferta de libertação do então presidente, Pieter W.
Botha, em fevereiro de 1985).
3. "Ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, ou por sua
origem, ou sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender, e se
elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar". (Da autobiografia
"O longo caminho para a liberdade", 1994).
Mandela é um dos personagens mais citados da história recente, embora
estivesse proibido de pronunciar seu nome durante os 27 anos em que ficou
na prisão (1962-1990) por enfrentar o apartheid, o regime de segregação
racial da minoria branca sul-africana.
Ele marcou a humanidade com sua força, sua liderança, foi um ótimo
orador e deu testemunho de vida, nada do que ele pedia aos outros ele não
podia fazer. Na prisão trabalhou duro e aconselhou seus colegas de cárceres
que fizesse o mesmo, usou sua inteligência para trabalhar continuamente
sem se desgastar demais, exatamente deslumbrando à frente a sua liberdade
e a liderança que dependia o seu país. Suas palavras marcaram todos e
ficarão para as futuras gerações. Tudo em sua vida teve um sentido especial,
suas entrevistas e até seus depoimentos perante os tribunais do apartheid;
discursos políticos após sua libertação em 1990, suas anotações diárias, e
de sua autobiografia "O longo caminho para a liberdade".
Mandela foi feliz em suas palavras, de fato um homem morrer aos 95
anos com o dever cumprido, tem mais para festejar do que se lamentar. Para
Deus, contudo, a morte dos Seus santos é preciosa aos Seus olhos, pois os
liberta do peso dos seus pecados, os alivia das suas dores, os transporta
deste "vale de lágrimas" para junto da Sua Pessoa bendita.
É uma bênção termos consciência que até a nossa morte, tempo e circunstâncias da mesma, estão nas mãos e são do conhecimento do nosso
Deus, e que, por isso, nós Lhe pertencemos mesmo para além da nossa
morte física.
"A morte é algo inevitável. Quando um homem fez tudo o que considera seu dever em relação ao seu povo e ao seu país, ele pode descansar
em paz. Eu acredito que fiz esse esforço. E é por isso que eu vou dormir
por toda a eternidade". (Trecho de uma entrevista para o documentário
"Mandela", 1994). EFE
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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

Essa semana quando recebi
o Jornal das Montanhas edição n° 199, cheguei a conclusão que vivemos em uma
sociedade completamente
superficial, onde as pessoas
são julgadas e classificadas de
acordo com o que possuem e
não pelo que de fato são.
A população de Manhuaçu
só sabe daquilo que acontece
no seu bairro, ou quando sai
alguma matéria importante
de destaque em algum jornal.
Achei extremamente importante a matéria do JM
nos bairros e as observações
feitas pelos moradores e usu-

ários do PSF do bairro São
Vicente.
Essa realidade me preocupa
muito, já que sou cidadão, e
após ler a matéria, gostaria
de pedir a todos que fiquem
atentos aos acontecimentos
e que não tenham medo de
falar.

ficit previdenciário, déficit
municipal e estadual. O que
deveria ir a favor do dito-cujo, como o crescimento
econômico, praticamente
não existe. Ou, quando vai
a favor, a má distribuição
de renda faz o seu papel de
condená-lo, aumentando cada
vez mais o buraco e ficando
Desde já agradeço pelo cada vez mais distante da
espaço. Sebastião Alves saúde, educação, segurança,
alimentação, dignidade. Ah!
A cada ano, a cada governo O salário mínimo? Continua
e a cada plano econômico no fundo do poço, ‘mínimo
o salário mínimo faz jus ao mesmo.
nome. Tudo advoga contra
o coitadinho: inflação, déJosé Afonso Nogueira.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O QI (Quem Indica Manhuaçu)
Muitos trabalhadores dizem que em Manhuaçu muitas vagas são preenchidas
exclusivamente sem nenhum
critério nem por avaliação o
candidato passa, isso deixa
agente que vem se preparando para ingressar no mercado de trabalho. No interior isso é
muito comum os empresários deixam a desejar em relação
a vagas de emprego. Acho um erro contratar pessoas só por
que alguém importante pediu. Vejo cada atendente irônico
que nem é capaz de ser educado, mas isso o patrão não vê.
Vejo que cada pessoa tem uma inteligência, mas existem
pessoas sem nenhuma preparação ocupando uma vaga no
mercado de trabalho e os que têm preparação e precisam
não tem o famoso QI (quem indica).

Nem tudo está perdido
Gostaria de parabenizar a enfermeira do PSF do bairro
Santo Antonio, a Luciene. Ela está administrando seu serviço com muita competência, as agentes de saúde e epidemias
são ótimos, educadíssimos, e dominam muito bem o bonito trabalho de entrar em nossas casas, cuidando da nossa
saúde e de nossos familiares. Parabéns enfermeira por sua
capacidade de administrar.

Vereadores na região
Estou pasma com a falta de conhecimento e atribuições
do cargo de vereador. Tem vereador na câmara que não abre
a boca por não saber argumentar e os que falam... UF? Alguns não, não sabem o que estão fazendo ali.
Sugestão para eles: formar grupos de estudo. Representantes do Município? Que Deus tenha misericórdia.

Problemas de segurança nos distritos
Através desta coluna venho pedir
ao 11° BPM para supervisionar o
nosso distrito com mais frequência, pois temos um sério problema
com motoqueiros menores de idade e também motoristas que fazem
mal uso do volante, colocando até
os pedestres em risco com o excesso de velocidade e som muito alto.
Porque não são só os traficantes que
nos perturba, mas os filhos de papaizinho também. Eles
acham que são donos das ruas e do ouvido das pessoas.

Engenho da Serra pede socorro
Nós moradores do Bairro Engenho da Serra, solicitamos
do senhor prefeito, para asfaltar a rua principal do bairro
Engenho da Serra, ela está toda esburacada, parece estrada
de roça. Uma das ruas mais importante para dar saída para
outras cidades, com grande fluxo de veículos o dia todo.
Sua administração já está precária, falta tudo, e já é fim de
ano e não vi nada e nenhuma rua asfaltada em sua administração.

O SAAE abre buraco e não tampa
A Rua dos Ipês no bairro São Francisco de Assis está uma
vergonha, o SAAE foi lá e abriu buraco na rua e nem sequer jogou uma lama de asfalto para tampar. Agora quem
está sofrendo com toda essa poeira somos nós, e quando
chove vira lama e não passa nem de trator. Onde estão às
autoridades, deveria ter uma norma em Manhuaçu obrigando o SAAE a fazer o serviço completo, abriu buraco para
recuperar tubulações etc, tem que arrumar direito.

Ter fé
Tem muita gente por aí que se diz pessoa de fé, e sabemos
que são pessoas alheias a palavra de Deus. Hebreus 11,
João Ferreira de Almeida Atualizada (AA) 11 Ora, a fé é
o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova

das coisas que não se vêem. 2 Porque por ela os antigos
alcançaram bom testemunho. 3 Pela fé entendemos que os
mundos foram criados pela palavra de Deus; de modo que
o visível não foi feito daquilo que se vê. Então entendo que
para ter fé é preciso também conhecer a palavra de Deus,
pois diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus.
Mas que nunca leu a bíblia e que vai a igreja de vez enquanto. Parabéns, para você que tem fé e segue os mandamentos da Lei do Senhor.

As construções irregulares,
quem fiscalizará?
Na Avenida José Florêncio está feia devido às construções irregulares, proprietários de algumas residências estão
construindo garagens nas calçadas que deveriam ser destinadas aos pedestres, e agora os mesmos circulam pela rua,
pois não existe mais passeio. É um abuso que deveria ser
coibido para o bem de todos da comunidade.

Associado reclama da CDL
Eu como associada da CDL, estou muito revoltada com
essa campanha de natal, isto é uma falta de respeito com o
nosso dinheiro, porque pagamos uma mensalidade muito
cara e não temos o direito de nada. Na direção passada tínhamos o direito de usufruir da sala de reuniões, agora para
usar essa sala temos que pagar R$ 50,00. Essa campanha de
QUERO O MEU, não chega nem aos pés do outro PRESIDENTE, do que aquela campanha sim é de tirar o chapéu!
Nesta a CDL está perdida.

Um dos grandes problemas de Manhuaçu
Não é de hoje que nós reclamamos dos abusos de certas
pessoas que insistem em colocar seus sons no mais alto volume, sinceramente penso que as autoridades deveria fazer
valer os direitos dos cidadãos que não gostam e não querem
ouvir sons que fazem doer os nossos tímpanos. Uma pergunta porque a Câmara Municipal de Manhuaçu não elabora uma Lei regulamentando os sons e punindo os foras das
leis, muitas cidades acabaram com estes abusos e a nossa
Manhuaçu até quando vamos ter que suportar estes inconsequentes que adoram passear com seus automóveis com
os sons nas maiores alturas. Será que é porque estão com
medo de não serem reeleitos em Manhuaçu? Junte-se a nós
ajudem a proclamarem essa lei. “Sem som de carro já”.

Móveis são jogados na Rua em Manhuaçu
Gostaria de pedir a atenção dos setores competentes de
Manhuaçu, a respeito dos móveis velhos jogados no final
da Rua Monsenhor Gonzalez, em frente ao poliesportivo.
Esses móveis são jogados pelos proprietários dos móveis
usados que tem nessa rua, estamos pedindo a ajuda, para
que alguém tome algum tipo de providencia, isso só acumula ratos, baratas e outros insetos que vão para dentro de
nossas casas, além do que enfeia nossa cidade que já não é
grandes coisas.

Para os leitores que lutam por seus direitos
A cada ano, a cada governo e a cada plano econômico o
salário mínimo faz jus ao nome. Tudo advoga contra o coitadinho: inflação, déficit previdenciário, déficit municipal
e estadual. O que deveria ir a favor do dito-cujo, como o
crescimento econômico, praticamente não existe. Ou, quando vai a favor, a má distribuição de renda faz o seu papel de
condená-lo, aumentando cada vez mais o buraco e ficando
cada vez mais distante da saúde, educação, segurança, alimentação, dignidade. Ah! O salário mínimo? Continua no
fundo do poço, ‘mínimo mesmo. José Afonso Nogueira.

Um ponto de vista sobre
a saúde Pública de Manhuaçu
A verdadeira notícia da saúde Pública de Manhuaçu, depois que li esta matéria fiz questão de visitar o PSF e pude
constatar coisa ainda pior, como não sou usuário do serviço
agente não sabe do que se passa com essa gente, conversei
com alguns amigos e pessoas que necessita de atendimento

e fiquei de fato alarmado e cheguei a conclusão de escrever
parabenizando o Jornal das Montanhas, pela sua iniciativa
de dar voz aos moradores da periferia, a verdade é clara o
pessoal pobre é sempre esquecido e infelizmente são poucos os órgão de imprensa que dá voz a este povo, os interesses não sei precisar, mas há muitos que não sabemos e isso
precisa mudar em nossa cidade o prefeito e o Secretário de
Saúde tem que cuidar melhor dessa gente, que sai de casa
na esperança de fazer uma consulta, ou conseguir um remédio e não conseguem, houve a morte de Gutemberg, notícia
veiculada em primeira mão pelo JM que deu um ibope tremendo, até o secretário de Saúde Estadual conversou com
a família, mas é como um fogo vivo de um braseiro joga-se água, mas o fogo não apaga. O povo precisa aprender a
cada dia reivindicar seus direitos. Mais uma vez parabéns
pela matéria. Affonso Claudino Vieira.

Qual a origem da corrupção no Brasil?
A corrupção é um problema crônico no Brasil e, apesar de
muitos atribuírem esse problema à falta de caráter daqueles
que fazem parte de grupos representativos como políticos e
policiais, não podem negar que mesmo nesses grupos existem pessoas que não se deixam corromper.
Os esquemas de corrupção também são relacionados à
“Lei de Gerson”, que afirma que todos devem, de alguma
forma, levar vantagem em tudo. Mas, a verdade, é que no
Brasil a corrupção está intimamente associada à história do
país.
Alguns historiadores afirmam que a corrupção já nasceu
na época da colonização portuguesa. Os colonizadores vieram ao Brasil para explorar as riquezas naturais, sem se preocuparem com os índios. Aliás, é provado que os primeiros
a serem corrompidos nesse país foram exatamente os indígenas, pois os portugueses os subornavam para conseguir
tesouros brasileiros, os escravizavam e os roubavam.
É certo que a realidade da corrupção brasileira torna os
cidadãos indignados, mas isso não pode servir de exemplo,
ou seja, uma pessoa não pode pensar “tentarei levar vantagem nisso, assim como os políticos fazem”.
A corrupção também se tornou mais intensa com o capitalismo, e hoje o enriquecimento ilícito de autoridades
é uma das principais causas dos problemas sociais que o
Brasil enfrenta.
Nesses esquemas existem o corrupto e o corruptor, e todos saem favorecidos nesse tipo de crime. Todos, menos a
população honesta, que trabalha para garantir o sustento da
família.
Segundo especialistas em política, a corrupção no Brasil
é resultado de um Estado mal estruturado, cheio de burocracia e falhas de gestão. A lei também garante brechas que
favorecem a corrupção em nosso país.
A corrupção é marcada pelo clientelismo, o nepotismo e
o oligarquismo. Tudo passa a ser um jogo político.
Para diminuir a corrupção no Brasil é preciso reduzir os
cargos públicos comissionados, reformar a legislação, oferecer pagamentos justos a todas as categorias profissionais,
regular e fiscalizar todas as instituições do governo.

Não fique de fora!
Por Devair G. Oliveira
O mês de novembro já passou e dezembro está aí quase entrando na 2ª quinzena, o Natal está aí. Muitas lojas e alguns
municípios já notam-se as movimentações da decoração natalina nas ruas, nas casas. As publicidades nos meios de comunicação já estão a todo vapor.
Todo ano o Jornal das Montanhas faz uma edição especial
duplicando sua tiragem e você e demais leitores, tem a oportunidade de deixar registrado sua felicitação aos seus amigos
e clientes, mande um Feliz Natal e deseje um Ano Novo abençoado para os seus amigos e clientes, com certeza eles ficarão
feliz e você marca pontinhos importantes e aumenta a suas
vendas.
Os preços são acessíveis a todos, vamos lá enviei até dia 16
de dezembro sua mensagem e pague somente ano que vem.
Temos várias mensagens para você escolher e vários tamanhos
- Tel (33) 3331-8409 (33)8887-8409 (33)9123-9585 ou por e-mail contato@jm1.com.br – redação@jm1.com.br.
Quase estamos no Natal. Devemos ficar atentos para não
esquecer o que ele significa. Desde já, Feliz Natal pra todos.
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Tri-Objetiva - 76
Celso de Medeiros Costa (*)

"Sou um dos milhões que se inspiraram nele"
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse ter se inspirado politicamente no líder sul-africano Nelson Mandela

• DILMA NÃO COGITA CONVIDAR
JOAQUIM AO FUNERAL
A presidenta Dilma já confirmou que vai às cerimônias
fúnebres do ex-presidente
sul-africano Nelson Mandela,
símbolo da luta contra a intolerância racial, mas não se
cogita um convite ao ministro
Joaquim Barbosa, o primeiro
negro a presidir o Supremo
Tribunal Federal, para integrar sua comitiva. O Palácio do
Planalto limitou-se a informar a esta coluna que a comitiva
à África do Sul “ainda não foi definida”.
• GRANDEZA

• PRONTO PRA BRIGA
Um poço de mágoas com PMDB por “forçar a renúncia” do
mensaleiro José Genoino, a bancada do PT já levanta quatro possíveis nomes para disputar a presidência da Câmara,
em 2015: André Vargas (PR), Arlindo Chinaglia (SP), Cândido Vaccarezza (SP) e Marco Maia (RS).
• AGIU SOZINHO
Familiares do ex-ministro José Dirceu disseram a petistas
que também foram pegos de surpresa com as notícias de
que o mensaleiro ganharia R$ 20 mil para trabalhar no hotel St. Peter, cujo dono é um “laranja”.
• DE PLANTÃO

Experiente senador governista observou, sem muita convicção: “Se Dilma tiver grandeza, convida Joaquim Barbosa para a comitiva”.

O deputado mensaleiro Pedro Henry (PP) obrigou seu advogado, José Antônio Alvarez, a dar plantão neste fim de
semana em Brasília após parecer da Procuradoria-Geral da
União pedindo sua prisão imediata.

• INCOMPATIBILIDADE

• SUBMERSO

Como Lula já avisou que acompanhará Dilma, dificilmente Joaquim Barbosa faria parte da comitiva. Ele detesta o
presidente do STF.

Pressionado até por aliados no PSDB, o ex-governador
José Serra (SP) diminuiu as agendas e viagens país afora
para não azedar ainda mais as relações com a bancada e o
desafeto Aécio Neves (MG).

• SURPRESA
Lula considera Joaquim Barbosa um “ingrato” por tê-lo
surpreendido com sua independência, na relatoria do processo do mensalão.
• SUGESTÃO
Então presidente, Lula queria nomear um negro para o
STF. Joaquim Barbosa foi sugerido por Frei Betto, que o
conhecera casualmente.
• LICITAÇÃO DO METRÔ DE
FORTALEZA SOB SUSPEITA
O Ministério Público e o Tribunal de Contas da União emitiram pareceres contrários ao vencedor da licitação de R$
2,49 bilhões para a linha leste do Metrô de Fortaleza. O
edital bilionário exige da empresa concorrente e do profissional encarregado experiência na construção de túneis e
capital de 10% do valor da obra. As empresas do consórcio Cetenco-Acciona, que venceu, não se encaixariam nos
pré-requisitos.
• PRESSA
O governador Cid Gomes (PROS) se apressou para assinar
o contato mesmo sem o consórcio vencedor demonstrar
habilitação para a obra.
• BILHÕES
A Comissão Central de Concorrências do Ceará ignorou as
exigências do edital e aprovou a proposta do consórcio e
Cetenco-Acciona.
• SEM CONTROLE
O processo recebeu parecer desfavorável da Secretaria de
Controle Externo do TCU, que atestou a irregularidade na
licitação.
• ÁGUA E ÓLEO
Na Rede, cresce a pressão para o PSB inverter chapa e lançar Marina Silva à Presidência. Aliados dela acusam Eduardo
Campos de querer capitalizar votos “por
osmose”, sem adotar o discurso da nova
política.

• REBORDOSA
Além de Paulo André, zagueiro rebelde que anda mal das
pernas no Corinthians, outro com problemas é Martinez, do
Náutico, que tentou liderar greve por salários. O presidente
do Náutico, Paulo Wanderley, avisou: “O único clube onde
ele vai jogar em 2014 é o Bom Senso FC”.
• ECONOMIZA
COMBUSTÍVEL
A Polícia Federal estava na torcida
que o ministro Joaquim Barbosa
(STF) expedisse transferência de
Kátia Rabello e Simone Vasconcelos ao presídio de Belo
Horizonte junto à prisão de Vinícius Samarane. Queria
aproveitar a viagem de avião para já trazer o mensaleiro.
• SEM NOÇÃO
O plenário do Senado é o refúgio dos senadores, que ficam protegidos do assédio de lobistas, pedintes e de chatos
como Valmir Amaral (DF). Mas, o amigo de Renan Calheiros foi senador e aproveita o direito de acesso ao plenário
para fazer lobby por CPI contra o governo do DF.
• PERGUNTA NO HOTEL
Se o gerente do hotel St. Peter ganharia R$ 20 mil, quanto
recebe o laranja dono do prédio?

Poder sem Pudor
AMEAÇA DE CARREGADOR
Carroceiro e aspirante a vereador, Braz
Batista da Silva chegou revoltado no comitê do saudoso Marcos Freire, à procura
de Bayron Sarinho,
que o contratara para
carregar “espontaneamente” o senador nos comícios.
- Dr. Byron, se não me pagar hoje, não carrego mais. E
se não pagar certo daqui pra frente, eu jogo o senador no
canal, em Casa Amarela…
Marcos Freire perdeu a eleição, mas Braz recebeu o dele.

Natal, sempre...
1- É mais que comercialização?
2- Mais que confraternização”??
3- E, ainda, que comemoração???

1 - Comercializar – §
Pelo fato do Natal para mim
ser cousa do dia-a-dia, dia a
dia eu o vivo, logo, eu me
esqueci, na semana passada,
de escrever algo sobre ele,
ou, pelo menos, de mencioná-lo! Eu sei que o comércio
se engorda no Natal!! Sou
filho de ex-comerciário e ex-comerciante!!! Tanto é que
minha 1ª lembrança de Natal, de cântico e de outras coisas
dele estão ligados a uma loja na qual meu pai trabalhava,
lá na vila São Sebastião da Vala. Depois, ele comprou seu
comércio, a princípio secos e molhados, e, após, loja de tecidos, na Mundo Novo, e, finalmente, de semi-sofisticados,
na sede do mineiro município de Aimorés. § Ali, vi como,
no Natal, é forte o comércio. § Podemos pegar carona nele,
mas sem nos esquecermos do sentido do Natal.
2 - Confraternizar – § No Natal,
a confraternização é forte. Tem lares
que recepcionam famílias para ceia
nas altas horas do dia 24 para alta madrugada do dia 25, ou, para o almoço
no próprio dia 25. Por eu não jantar há
mais de 7 anos, eu estava “jantando”
ou ceando só no dia 24 com meu lar
e com a família de minha esposa. Mas, a partir deste ano,
não mais cearei. § Mas, pretendo estar na confraternização.
§ Não há problema a comemoração do Natal ser “comer-moração”, pois, na confraternização, há “começão”! Todavia, o Natal não pode se resumir a isso!!!
3 - Comemorar – § O
Natal, sabe-se, é a comemoração do Natal ou do Nascimento de Jesus. Nós pegamos caronas – inclusive, no
que vimos: comercialização,
e confraternização e “comer-moração” ou “começão” –,
mas, ao pegarmos carona,
não podemos tomar o lugar do Personagem Principal, que
é o Aniversariante – Jesus!!! –. Não há problema doarmos
e ganharmos presentes. § Porém, não nos esqueçamos que
o maior e melhor presente do Natal é Jesus, que foi dado –
Deus-Pai amou ao ser humano de tal maneira que lhe doou
o Seu Filho Unigênito ou Único! (Jo 3.16) –. O presente n.º
2 é o que devemos dar a Cristo, que é o nosso coração, mais
que o que os magos deram para Jesus – ouro, incenso e mirra
(Mt 2.11, in fine) –. O presente n.º 3 é doar e receber presentes – ou, se preferir, respectivamente, 3º e 4º! –. Como se
vê, digamos 4 presentes – Cristo à nós, nosso coração a Ele,
doar presentes e recebê-los –. Não é que os seres humanos
invertem: Primeiro querem, em geral, receber presentes, e,
em segundo (isso é especial!) doar presentes? Aí é que – às
vezes! – pensam nos presentes que estão em primeiríssimos
lugares??? § Então, comemoremos, confraternizemos, ceemos ou almocemos, comercializemos, doemos e recepcionemos presentes, e compremo-los ou vendemo-los. Leia
Lc 2.7, in fine, independente da tradução, versão e edição
da Bíblia – nas que estão comigo leio que “não havia lugar
para eles na hospedaria.”. – Hoje, há lugar para Cristo em sua
comemoração, na Ceia, no almoço, nas festas???
1- Cristo é o presente prioritário!
2- Nosso coração a Ele é secundário!!
3- Só assim vale o mais que é terciário!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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Câmara do Café mobiliza setor cafeeiro em busca de solução
A região estava precisando de uma instituição que
realmente abraçasse a causa
dos agricultores familiares
em busca de solução para
o setor da cafeicultura familiar. Esta necessidade fez
nascer a Câmara do Café,
que junto com sindicatos
rurais e sob a liderança de
um grupo de líderes que
não tem medido esforços
para dialogar com as autoridades responsáveis pela
política do café. No dia 6
de dezembro foi feita uma
reunião com cafeicultores
de mais de 15 municípios
onde foram detalhados os
passos seguinte para que
todos possam caminhar
unidos com a finalidade de
resolver o problema, nesta
oportunidade nossa reportagem conversou com o
presidente da Câmara do
Café Edmar Soares, “minha avaliação é positiva,
fizemos uma integração da
direção da Câmara do Café
com a direção dos Sindicatos Rurais de Manhumirim e com os associados.
Aproveitando essa oportunidade, estamos fazendo
várias audiências que estão
acontecendo nas cidades da
região das Matas de Minas
e também em Brasília. “Foi
um momento oportuno para
provocar os associados dos
sindicatos, foi feito um
trabalho espetacular como
prometido aos associados
de Manhumirim, foi então
que nasceu um dos gritos
maior da Câmara do Café.
Dessa ‘política do café’,
que nasceu
dentro dos
Sindicatos Rurais do presidente Laurinho Soares, que
num primeiro momento e
até agora continuam seguindo essa política, essa
luta. Então foi muito positiva essa integração”. Avalia
o presidente Edmar.
Nesta reunião foi dada a
partida para as demais atividades que seguirão com
o mesmo objetivo citado.
Foram encerradas em Ma-

nhumirim as audiências e
ao mesmo tempo esta reunião deu inicio as demais
que seguirão em outras cidades. “Segunda-feira dia
09, as 16 horas, estaremos
em Belo Horizonte numa
grande audiência com a
CONAB, para discutir o
projeto do mercado do café
com o governo Federal e
com o presidente da CONAB de Minas Gerais. Estarei levando uma demanda de um grande volume
de sacas de café que temos
ainda aqui na região; no
dia 10 e 11, estaremos em
Brasília nos Ministérios da
Agricultura e da Fazenda,
continuando a discussão
da política do café; dia 16,
durante a manhã, estaremos no Sindicato de Santa
Bárbara do Leste, perto de
Caratinga e as 18 horas estaremos em Caratinga, na
Câmara Municipal; dia 17,
durante a manhã de volta
a Matipó, Abre Campo e
Caputira e as 14 horas em
Pedra Bonita, as 18:00 horas na cidade de Orizânia;
no dia 18, as 18 horas estaremos em Espera Feliz, em
Caiana; dia 27, estaremos
fazendo o encerramento do
ano de 2013, com os nossos
trabalhos na Câmara Municipal de Manhuaçu, as
15 horas que será um grande encontro, uma grande
audiência,onde iremos saanalisar tudo que aconteceu
em 2013 e também colocar
em debate, e em votação as
propostas de atuações para
o ano de 2014.
Para finalizar, estamos
muito felizes, por que
nosso primeiro avanço
foi ‘’abaixar a febre’’, ou
seja, quando alguém está
com uma febre acima de
40°, se falando em medicina, primeiro tem que
baixar a febre e depois
buscar as consequências
da febre. Então agora uma
das principais febres do
cafeicultor “são as dividas
com mais de 40°”.

Nós já demos o primeiro
passo, que foi o manual de
crédito, onde várias cidades entre elas: Manhuaçu, Manhumirim, Espera
Feliz, já estão fazendo o
manual de credito com
prorrogação de quatro
anos, ou fazendo um desconto de 18% para quem
quer pagar a vista. Depois de várias audiências
em Brasília, entre nossas
reivindicações
estamos
pedindo de 10 a 15 anos
de parcelamento e dois
anos de carência. Já conseguimos cinco anos de
parcelamento e dois anos
de carência, somando sete
anos. Mas iremos continuar lutando para aumentar
esse prazo, já considero
um grande avanço para os
cafeicultores. “A respeito
do mercado do café estamos aguardando o fechamento de um contrato com
a Conab, de demanda, que
está dando uma diferença
de mais de R$ 120,00 por

saca de café”. Concluiu
Edmar Soares.
Falando aos cafeicultores o Diretor da Câmara do
Café disse que foi um pouco frustrante a participação
dos prefeitos da região,
eles esperava a presença
de 15 prefeitos que foram
convidados, eles foram escolhidos para representar
os cafeicultores e chega
numa reunião desta e não
aparecer ninguém, isso é
frustrante, ele pensa que
na hora de votar, as pessoas devem refletir bastante
nos nomes dos candidatos.
“Minha avaliação nesta
reunião de hoje: o teor foi
talvez um pouco frustrado,
tínhamos uma série de teses a serem debatidas com
o plenário, a convite de
muitas lideranças locais,
dos prefeitos da região,
que mais uma vez me deixou preocupado, não sabemos o porquê. Nesse
momento a cafeicultura
atravessa crises, vamos

Santa Margarida vai receber uma Van

Geraldo Leão assina convênio para aquisição de uma van para Santa Margarida
O Prefeito Geraldo Leão,
de Santa Margarida, esteve em Belo Horizonte, na
segunda-feira, para assinar
o convênio com a Secretaria de Estado de Saúde que
permitirá a aquisição de
uma van.
O veículo deverá servir
ao setor de saúde, transportando pacientes até Belo
Horizonte. O deputado federal Paulo Abi-Ackel intermediou a liberação dos
recursos, no valor de R$ 90
mil.
"É uma alegria muito
grande nossa levar esse
automóvel à população de

Santa Margarida. Um povo
batalhador, que merece
tudo de melhor. Vamos nos
esforçar para conseguir ainda mais melhorias", declarou Paulo Abi-Ackel.
Já o Prefeito Geraldo
Leão lembrou a importância da parceria com o parlamentar em prol do futuro da
cidade. "Nosso trabalho em
conjunto está sendo muito
produtivo. E vamos beneficiar um setor que precisa
muito: a saúde".
Na assinatura do convênio, Paulo Abi-Ackel esteve representado por Luigi
D´Ângelo.

Santa Margarida convênio R$ 90 mil SES,
prefeito Geraldo Leão e Luigi D'Angelo

dizer, como Diretor do
Comitê da Agricultura Familiar da Câmara do Café,
que nós já estamos entrando crise a dentro, mas
já estamos encontrando
soluções, porque alguém,
principalmente a Câmara,
nasceu depois dos protestos e estamos buscando aos
poucos auxilio naquele que
tem condição de nos auxiliar, que é o órgão que nos
aprovou o crédito, sendo
o maior gestor de crédito
ao produtor rural, que é a
esfera nacional do nosso
país, lá em Brasília”. Disse
o diretor da Câmara Marcelo
A Câmara do Café surgiu exatamente para cobrir
o vago em que estavam os
agricultores familiares e já
nasceu forte agregando as
lideranças que realmente
estão inseridas no meio
dos agricultores familiares, a Câmara do Café
surgiu em um momento
de grande tribulação para

os cafeicultores, mas já é
uma instituição respeitada
e praticamente solidificada com representantes em
quase todos os órgãos representativos do café. “A
Câmara hoje, está precisando de mais lideranças,
quando elegemos nossos
representantes municipais
e estaduais, estamos elegendo pessoas para sempre, que, quando dependermos de um auxílio, de
uma palavra, possamos
ter resultado positivo com
relação a essa necessidade. A Câmara nasceu
para buscar soluções diretamente em Brasília, no
Governo Federal, para que
possamos atravessar essa
crise, é bom lembrar que
atravessamos coisas difíceis no passado com relação à cafeicultura, mas
antes, o pequeno não tinha
acesso ao crédito, à diferença está nisso”. Conclui
Marcelo Diretor da Câmara do Café.

Não fique de fora!
Por Devair G. Oliveira
O mês de novembro já passou e dezembro está aí quase
entrando na 2ª quinzena, o Natal está aí. Muitas lojas e alguns municípios já notam-se as movimentações da decoração
natalina nas ruas, nas casas. As publicidades nos meios de
comunicação já estão a todo vapor.
Todo ano o Jornal das Montanhas faz uma edição especial
duplicando sua tiragem e você e demais leitores, tem a oportunidade de deixar registrado sua felicitação aos seus amigos e clientes, mande um Feliz Natal e deseje um Ano Novo
abençoado para os seus amigos e clientes, com certeza eles
ficarão feliz e você marca pontinhos importantes e aumenta
a suas vendas.
Os preços são acessíveis a todos, vamos lá enviei até dia
16 de dezembro sua mensagem e pague somente ano que
vem. Temos várias mensagens para você escolher e vários
tamanhos - Tel (33) 3331-8409 (33)8887-8409 (33)91239585 ou por e-mail contato@jm1.com.br – redação@jm1.
com.br.
Quase estamos no Natal. Devemos ficar atentos para não
esquecer o que ele significa. Desde já, Feliz Natal pra todos.
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Formatura de novos Sargentos

Foi realizada no dia 5 de
dezembro de 2013, na sede
do 11º BPM a cerimônia de
formatura de sargentos do
curso Especial de Formação de Sargentos, destinado
aos cabos com mais de 10
anos de efetivo serviço na
mesma graduação que tem
como objetivo capacitar e
habilitar os cabos para atuarem nas funções do cargo de
Sargento. A solenidade foi
presidida pelo Comandante
da 12ª Região da Polícia
Militar, Cel. Jordão Bueno
contando com a presença
de autoridades, ex-comandantes da unidade, oficiais e
familiares. Cinquenta e seis
cabos receberam a "divisa"
de 3º Sargento.
Esse curso foi desenvolvido em várias unidades da
polícia militar num período
de 5 meses, dividido em
duas etapas, totalizando 508
horas-aulas com a finalidades de acrescentar novos
valores e perspectivas aos
futuros sargentos. O curso
contou com atividades com-

plementares tais como: estágio, revisão de doutrinas,
planejamento de eventos,
dentre outros.
O paraninfo dos formandos, Coronel Geraldo
Henrique, disse que ficou
surpreso ao receber o convite. Ele relembrou dos ex-colegas, que deixaram boas
lembranças e um legado
no 11° B.P.M. ‘’Quero que
vocês, novos sargentos, tenham consciência de que
são valorosos profissionais,
integrantes dessa Unidade
que sempre deu exemplo de
cordialidade, profissionalismo, bom relacionamento
com a sociedade e o respeito
ao ‘’Sentinela do Caparaó’’.
Disse Cel. Henrique.
Segundo o comandante
do 11ºB.P.M., Ten.Cel.Santiago, o número de formandos ainda é insuficiente para
atender a demanda, visto
que alguns vieram das Companhias de Caratinga, Ponte
Nova 12ª Cia Independente
de Trânsito e Meio Ambiente para o curso de gradu-

Autoridades presentes a solenidade

ação e retornarão às suas
Unidades. Do 11º B.P.M.
são 20 os novos sargentos
que agora serão adequados diante da necessidade,
quer seja para o comando
de frações, para recompor
o efetivo, ou a permanência
na Unidade considerando
o perfil de cada um.
O Ten.Cel.Santiago explicou que, a ainda fica uma
lacuna, tendo em vista que
a defasagem de efetivo é

grande. Os novos sargentos deixaram espaço para a
graduação de novos cabos,
que só será preenchido com
a formação de novos soldados e a promoção de outros
a cabos. "Hoje, não temos
um número voltado para a
graduação específica. O que
estamos vivenciando hoje,
é a existência de um efetivo reduzido. Espero que no
próximo ano, com a formatura de novos soldados, seja
possível recompor o efetivo
de cabos e soldados para a
Unidade", ressalta o Ten.
Cel.Santiago.
O comandante da 12ª Região da Polícia Militar (Ipatinga) Cel. Bueno ressaltou
a importância do curso, pois
o policial militar retorna á
sala de aula para se aperfeiçoar, renovar seus conhecimentos e, logo em seguida,
voltar às ruas para o trabalho em prol da comunidade.
É um período dedicado totalmente aos estudos, para
renovar seusconhecimentos

LATICÍNIOS PORTO ALEGRE
IND. COM. LTDA.,
O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

por determinação do Conselho Estadual
de Política Ambiental - COPAM, torna
público que solicitou, através do Processo nº. 05686/2006, Licença de Operação
Corretiva para a atividade de preparação
do leite e fabricação de produtos de laticínios, localizado à Rod. MG 108, km 02,
município de Mutum/MG.

jurídicos, técnica policial,
direitos humanos para que
se adéque ao sistema democrático de direito, com
a finalidade de atender aos
anseios da sociedade quanto
à segurança pública e a paz
social.
"Atualmente, o que mais
nos incomoda é a participação de adolescentes no
cometimento de atos infracionais. A família tem de
abraçar essa causa, ter um

cuidado especial com relação ao filho menor e principalmente do envolvimento
dele com as drogas. Todos
os crimes que atendemos
diariamente, infelizmente,
tem o traço marcante do
tráfico de drogas. A sociedade precisa unir em prol de
projetos importantes e assim evitar que os menores
caminhem para o mundo da
delinquência", comenta Cel.
Bueno.

Os novos 56 sargentos
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Mendicância e moradores de rua são debatidos na câmara

A Câmara de Vereadores
promoveu reunião na manhã
desta sexta-feira, 06/12, com a
presença de diversos atores que
auxiliam a população de rua. Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, Fumaph, Polícia
Militar, Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) e CREAS participaram do encontro.
A união de forças foi o objetivo do encontro, conforme explica o presidente da Câmara,
Maurício Júnior: “A proposta
nossa ao promover essa reunião foi por causa das diversas
solicitações e cobranças da população, em especial nas proximidades do Supermercado
Coelho Diniz, na praça da matriz. Queremos fazer uma união
com as entidades, além do poder público, para acolher os
moradores de rua, encaminhar
os que são de outras cidades e
tomar providências com aqueles que andam extorquindo dinheiro das pessoas, ameaçando
agredir ou danificar carros”.
Da reunião, saíram propostas
de fortalecer a atuação em duas
frentes: a abordagem a dependentes químicos e às pessoas
que ficam nas ruas e a intensificação de campanhas para que a
população não dê esmolas.
ATUAÇÃO POLICIAL

blema do Centro, bem como
nas portas de lanchonetes e
padarias na Praça Cinco de Novembro e no Coqueiro, além do
terminal rodoviário.
“Manhuaçu tem problemas
de uma população flutuante
muito grande. Isso é bom por
um lado, mas traz consequências e uma delas é a presença
de tantos andarilhos e pessoas
que ficam nas ruas pedindo.
Estamos fazendo abordagens
constantemente, dando buscas
e questionando o motivo de ficarem nesses locais. Contamos
com apoio da população, evitando de dar esmola para essas
pessoas”, destacou o militar.
Luiz Hott explica que a cidade tem um problema também
por conta do plantão regionalizado da Polícia Civil. Como
todos os casos precisam ser
trazidos para Manhuaçu, a pessoa de Espera Feliz, Mutum ou
Lajinha depois que é liberada
da delegacia, fica na cidade.
“Torna-se um problema até
conseguir embora novamente”.
Sobre as abordagens, a atuação pontual nas proximidades
do Coelho Diniz tem procurado orientar comerciantes a não
darem comida para os pedintes.
Quanto as reclamações de que
os mendigos fazem ameaças
para quem não dá dinheiro, o
tenente incentivou o registro
de ocorrência: “Ninguém procurou a Polícia Militar para
registrar ocorrência de dano ou
de que foi vítima de extorsão.
Muitos reclamam, mas ninguém chega para os policiais e
se apresenta como vítima desse
crime. Sem a vítima, nós não
podemos fazer nada. As pessoas preferem dar a esmola para
ficar livres do problema”.
ESMOLA É INCENTIVO

O Tenente Luiz Hott, da Polícia Militar, relatou que desde
o dia 25 de novembro foram
intensificadas as ações de policiamento com foco nesse pro-

O assistente social Amadeu
Brandão, do projeto coordenado pela Fumaph, conta que justamente a atitude de dar esmola
é que incentiva os moradores
de rua. “Temos relatos de pessoas que vieram para Manhuaçu por causa da hospitalidade.
Conheceram a cidade por ficarem sabendo que a população

contribui dando esmolas, comida, bebida. Quando alguém dá
algo para os moradores de rua
é como um convite para que
eles permaneçam nas ruas”,
pontuou.
O trabalho de abordagem
neste ano já atendeu 256 pessoas. Segundo Amadeu Brandão,
111 foram encaminhados para
suas famílias. Quanto a pessoas de Manhuaçu que ficam nas
ruas da cidade, o número era de
41 e caiu para 28. “Conseguimos reestabelecer os vínculos
com familiares e em outros casos viabilizamos a internação
clínica”.
O vereador Gilson César
aproveitou a ocasião para lançar a necessidade de expandir
as ações para os distritos, especialmente Realeza, que reúne
o entroncamento das rodovias
federais.
O Secretário de Trabalho e
Desenvolvimento Social, Macilon Breder, diz que são tomadas providências. Em geral,
foram as emitidas pelo albergue, são mais de 120 passagens doadas mensalmente para
pessoas deixarem Manhuaçu e
retornarem para suas cidades.
“É um trabalho permanente de
convencê-los a sair das ruas,
buscar o retorno para a família
ou para a cidade de referência
deles. Estamos conseguindo
avançar”, garante.
Geralda Lina, da Secretaria
de Trabalho e Desenvolvimento Social, apresentou dados do
albergue municipal que mostram que 880 pessoas foram
atendidas no local neste ano.
Desse total, foram doadas 448
passagens para que fossem em-

bora para suas cidades de origem.
PROJETO ACOLHER
Foi coro geral na reunião
a necessidade de reforçar as
ações do Projeto Acolher, desenvolvido com várias entidades, sob a liderança do Rotary
Clube.
Para o vice-presidente da
Câmara, Anizio Gonçalves, a
campanha “Não dê esmolas.
Dê cidadania” atingiu os objetivos. “Tivemos uma redução
significativa de pessoas pedindo na porta das lanchonetes
e restaurantes. Quando não
conseguiram esmolas, alguns
foram até o CREAS e pediram
passagem para irem embora.
O projeto é importante porque
focava em oferecer dignidade
e atendimento, mas sem criar
vínculo para essas pessoas continuarem pedindo”, detalhou.
O vereador Juninho Linhares, que também é policial civil, argumentou que a proposta de uma audiência pública e
ações integradas de vários segmentos são significativas. “Não
é só dar comida, a gente tem de
ir um pouco além. Ninguém se
iluda porque a situação é muito
mais profunda do que se possa
imaginar. Temos que promover
uma mobilização e convidar
outros segmentos”, garantiu.
O presidente da Câmara
Maurício Júnior anunciou que
serão procurados representantes do Ministério Público, Poder Judiciário, Consep e outras
instituições para promover novas ações e apoiar a campanha
do projeto Acolher.

8

10 de dezembro / 2013

acesse: www.jm1.com.br

Falência dos Municípios

Como será o trânsito de Manhuaçu
durante a copa do mundo?
Fazemos esse questionamento justamente pela situação do trânsito em nossa cidade nas finais do campeonato
brasileiro e da copa do Brasil.
É normal que os desportistas
saiam às ruas depois de uma
final de campeonato, trafegam em seus veículos ou a
pé,. Buzinas e som ligado fazem parte da festa, mas para
que isso tenha um final feliz é
preciso, e ficou provado, um
esquema de segurança para
todos os cidadãos que participam ou não da festa. No
bairro Coqueiro bem como
em outras vias do centro da
cidade é comum, nas altas
horas da madrugada, veículos
automotivos circularem com
som ligado, o que incomoda

consideravelmente todos os
cidadãos. Porém, em dia de
comemoração eventual, deve
se considerar o momento e
a causa do som ligado e do
buzinaço, sendo uma exceção, não ocorre todos os dias,
como o que vem ocorrendo
nas madrugadas em vias públicas, que aí sim, devem ser
coibidos.
Nas comemorações recentes de Cruzeiro e Flamengo, vários torcedores
foram abordados pela polícia militar por causa do som
ligado e do buzinaço. Se
houvesse proibição todos os
dias, compreenderíamos tal
atitude, mas justamente na
comemoração de uma torcida, que ocorre vez ou outra,

poderia ponderar e tudo seria normal por tratar de uma
comemoração atípica.
A polícia militar faz muito bem o seu papel, a nossa
em especial, mas o que pedimos é somente que haja
uma tolerância em dias de
comemoração esporádica
e que durante os dias normais seja aí sim cobrado
dos condutores de veículos
automotores um respeito
maior, já que não se trata de
nenhum evento em especial.
No próximo ano teremos a
Copa do Mundo, esperamos
que até lá fosse traçado um
esquema especial para todos
os jogos, já que na Copa do
Mundo todos os jogos se
transformam em finais.

Sintram-UGT x prefeitura,
ações na justiça virou rotina

O
SINTRAM-UGT
(Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público
Municipal ) através de seu
departamento jurídico formado pelo Dr. Glauber Vidal e Dr. Mauro Bomfim
vem tendo muito trabalho
junto ao poder executivo
de Manhuaçu. A presidência do Sindicato tem
acionado o setor jurídico
por questões consideradas
fáceis de serem resolvidas, mas que pela falta de
diálogo da atual administração tem sido dificultada. Há alguns meses o Secretário de Administração
João Batista Hott convocou a funcionária Mônica
Abip Lima Miranda que
exerce a função de Assistente Social (Centro Viva
Vida) para que a mesma
entregasse seu cargo ou
autorizasse a abertura de
processo administrativo
contra a mesma, o depar-

tamento jurídico entrou
em cena e através de uma
ação judicial conseguiu
liminar derrubando a pretensão do Secretário João
Batista Hott. Agora o Secretário se vê envolvido
em outra discussão jurídica, com toda documentação legal do Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço
Público Municipal ele se
nega a liberação de um
funcionário para prestar
serviços junto ao sindicato o que é facultado pela
lei orgânica do município
em seu art. 109-A. O procurador do município Dr.
Antônio Carvalho deu parecer favorável ao requerimento do Sindicato que
não foi seguido por João
Batista Hott que curiosamente mantém a cessão de
um funcionário a UNSP,
entidade essa excluída
pelo Ministério do Trabalho, de representar o servi-

dor público de Manhuaçu.
A diretoria do SINTRAM-UGT estranha a atitude
de João Batista Hott, até
porque ele já pertenceu
aos movimentos sindicais
e pelo que parece, ou perdeu a memória, ou seus
ideais. A diretoria do Sindicato vai se mostrar firme
na defesa dos interesses
de cada servidor público
custe o que custar e o departamento jurídico será
acionado quantas vezes
for necessário, só há de se
lamentar que um requerimento seja encaminhado a
administração e a mesma
encaminhe ao jurídico que
após seu parecer o secretário discorde do mesmo,
fica a pergunta: porque
então do encaminhamento
ao jurídico se o secretário
é quem realmente decide?
Não se tratou de parecer
de um assessor e sim do
procurador do município.

O deputado Sebastião Costa, alerta sobre a falência
dos municípios em decorrência da falta de repasses
federais e pelos travões gerados pelas leis que regulam as verbas a que tem direito. Este foi o tema do
Deputado em seu pronunciamento na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.
Ele assinalou dados da Associação Mineira dos
Municípios que vem alertando para o risco de colapso das cidades mineiras, fato ampliado pela má
vontade governo da União em reconhecer essas necessidades.
De fato, o risco do colapso não é uma profecia, é bastante real e pode estar próximo. Dois pontos fundamentais não tem o tratamento que merece para a solução do
problema: 1. a falta de preparo de inúmeros políticos no
que se refere a administração pública que assumem as
prefeituras e câmaras de vereadores nos municípios ; 2.
a busca de regras para a emancipação de distritos que se
pautam pelo interesse político sem ter a devida atenção
as condições efetivas para reconhecimento como município, com condições para buscar e promover o desenvolvimento destas populações.
A solução existe é só querer resolver!
(Jornal Diário do Mucuri - Teófilo Otoni/MG)

Margarida quer rever lei que encarece
ração para aves, bovinos e suínos

A deputada federal Margarida Salomão recebeu na
tarde desta segunda-feira, 2
de dezembro, em seu gabinete, empresários do ramos
das rações de Rio Pomba. A
pauta foi a necessidade de
alteração na Lei 12.865 de 9
de outubro de 2013 que alterou a incidência da Cofins
na cadeira de produção e comercialização de soja e de
seus subprodutos. Embora
a lei proponha desoneração
da tarifa, ela excluiu as empresas do ramo das rações
para aves, suínos e bovinos
do recebimento de crédito
presumido calculado sobre
a receita decorrente da venda no mercado interno ou da
exportação. Antes da legislação mais recente, tais empresas gozavam do direito
ao crédito presumido que,
mesmo quando não usado
para o pagamento de Cofins,
podia ser utilizado para quitar outros tributos também
relacionados à Receita Federal, conforme permitido
por lei. Com o fim do crédito, tais indústrias passam
a quitar seus tributos sem
subsídio do governo.
A alteração preocupa, principalmente, os pequenos
produtores. Na cidade de

Rio Pomba, as indústrias
são responsáveis por cerca
de 300 empregos diretos,
movimentando folhas de
pagamentos mensais com
valor próximo a R$ 400 mil.
O fim do crédito presumido
pode impactar os orçamentos das empresas, podendo
gerar desemprego. Outra
preocupação é com o potencial aumento no valor dos
alimentos à base de carne de
aves, suína ou bovina.
Após ouvir as demandas,
Margarida comprometeu-se
a analisar a lei em questão.
"Vou levar esta demanda
à área técnica da Câmara
dos Deputados que atende
à bancada agrária do Partido dos Trabalhadores. Vou

verificar,
imediatamente,
se já existe alguma ação no
sentido de solucionar este
problema e engrossar este
apelo. Caso não haja, vou
procurar o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade,
que é mineiro, e negociar
com ele a criação de um
projeto de lei para rever esta
situação." A deputada solicitou aos empresários de Rio
Pomba a elaboração de um
relatório sobre as eventuais
dificuldades causadas pela
Lei 12.865/2013.
Assessoria de Comunicação
Dep. Federal Margarida
Salomão
(32) 3233-4070
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Deputado comemora curso de
Psicologia em Manhuaçu

MANHUAÇU (MG)
- O deputado João Magalhães anunciou dia 29
sexta-feira, a publicação
no Diário Oficial da União
da autorização para funcionamento do Curso de
Psicologia da Faculdade
do Futuro de Manhuaçu.
O parlamentar comemorou a notícia com a divulgação da Portaria 632 da
Secretaria de Regulação
e Supervisão da Educação
Superior, subordinada ao
Ministério da Educação.
A portaria autoriza o
novo curso superior para
Manhuaçu com abertura
de 100 vagas. “Fico particularmente
satisfeito
em divulgar essa notícia,
pois é uma conquista que
representa a concretização de um compromisso
da Faculdade do Futuro
com nossa cidade e região”, disse o deputado,
que acompanhou de perto
o trabalho da instituição

para a abertura do novo
curso.
A Faculdade do Futuro
apresentou todo o projeto
e foi avaliada com nota
excelente na visita da comissão de avaliadores do
Ministério da Educação,
contudo essa portaria era
aguardada com muita
expectativa. “Quero parabenizar os professores
Flávio e Beatriz e o jovem
empresário Guilherme Almeida e toda a equipe de
professores. Manhuaçu e
região possuem várias faculdades e excelentes cursos, contudo, a psicologia
é uma nova opção, inédita
na nossa região. É uma
conquista significativa”,
destacou.
O início das aulas no
curso de Psicologia em
Manhuaçu está previsto
para o primeiro semestre
de 2014. O primeiro vestibular será no dia 21 de
dezembro.

Agradecimento
dos diretores
Escola do
Futuro
Prezado Deputado
João Magalhães,
Quero agradecê-lo
por sua grande contribuição com nossa
IES no que diz respeito a publicação
no diário oficial da
portaria de autorização do curso de Psicologia.
Estamos muito felizes com a notícia.
Em nome de toda
instituição agradecemos sua imprescindível parceria.
SERGIO ALMEIDA
Abraços

Governo de Minas divulga tabela do IPVA 2014

Escala de pagamento começa no dia 15 de janeiro e o contribuinte que decidir quitar à vista terá 3% de desconto; tabela do Imposto tem redução média de 5,8%
A Secretaria de Estado de
Fazenda divulgou a tabela e
a escala de pagamentos do
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) de 2014 de Minas Gerais. A escala de pagamento
começa no dia 15 de janeiro
de 2014 para os veículos com
placas de final 1 e o contribuinte que decidir quitar o
imposto à vista terá 3% de
desconto já a partir do dia 3
de dezembro de 2013.
O anúncio do IPVA 2014
foi feito durante coletiva de
imprensa do subsecretário da
Receita Estadual, Gilberto
Silva Ramos, que explicou
que haverá uma redução média de 5,8% da base de cálculo adotada em comparação
com o ano de 2013. Segundo
o subsecretário, o valor emitido em 2014 será de R$ 3,4
bilhões para uma frota de
8,4 milhões de veículos, que
cresceu 7,7% em relação a
2013, ampliando a frota no
Estado em 600 mil veículos.
O valor emitido, comparado
com 2013, crescerá 12,18%,
proporcionando um incremento de R$ 369 milhões.
Com relação à Taxa de Renovação do Licenciamento
Anual de Veículo (TRLAV),
o valor total emitido é de R$
564 milhões, ou seja, aumen-

to de R$ 47 milhões em relação a 2013.
O subsecretário informou
ainda que, além do desconto
para pagamento em cota única, o contribuinte poderá parcelar o IPVA em três vezes,
com vencimentos nos meses
de janeiro, fevereiro e março. A Taxa de Licenciamento
Anual de Veículo, em cota
única no valor de R$ 75,19
e com vencimento em 31 de
março de 2014, também poderá ser quitada a partir de
3 de dezembro. O IPVA de
veículos movidos exclusivamente a álcool tem um desconto de 30% em relação ao
mesmo veículo movido a gasolina.
Outra novidade apresentada pelo subsecretário para o
IPVA de 2014 é a possibilidade de baixa de aplicativo
gratuito para smartphones e
tablets, que permite consultar o valor do IPVA, a taxa
de licenciamento e outras
informações
relacionadas
ao registro de veículos automotores. O aplicativo está
disponível para dispositivos que utilizam o sistema
android por meio do link
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.
mg.fazenda.ipvamobile&h
l=pt-BR, da Google Play. Em

breve, o aplicativo também
estará disponível para o sistema IOS na Apple Store.
O subsecretário Gilberto
Ramos explicou que a apuração do valor venal da frota, que serve de base para o
cálculo do IPVA, foi feita por
técnicos da Secretaria de Estado de Fazenda, subsidiada
por pesquisa de mercado da
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), do
Departamento de Economia
da Faculdade de Economia,
Administração e Contabili-

dade da Universidade de São
Paulo. A frota do Estado crescerá neste ano em torno de
600 mil veículos e um total de
8,4 milhões de veículos estarão sujeitos ao pagamento do
Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores. Belo
Horizonte possui o maior número de veículos do Estado
(1.400.000)
representando
18% da frota.
O subsecretário da Receita
Estadual lembrou ainda que,
do valor apurado com o IPVA,
20% são repassados ao Fundo

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb).
Do restante, 40% são destinados ao caixa único do Estado
e 40% para o município de licenciamento do veículo.
PAGAMENTO: O superintendente de Arrecadação e
Informações Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda,
Osvaldo Lage Scavazza, esclareceu que o pagamento do
IPVA de 2014 poderá ser feito
em cota única com 3% de desconto no mês de janeiro ou em
três parcelas iguais e consecutivas – janeiro/fevereiro/março, diretamente nos terminais
de Auto Atendimento ou guichês dos Agentes Arrecadadores autorizados, bastando informar o número do Renavam
do veículo. A emissão da Guia
de arrecadação do IPVA poderá ser feita também pelo site
da SEF, nas Repartições Fazendárias e Unidades de Atendimento Integrado (UAI). As
guias emitidas nas Repartições
Fazendárias e UAI conterão o
valor da Taxa de Expediente
de R$ 7,91 em 2014.
Segundo ele, os Agentes
Arrecadadores
autorizados
a receber os tributos são o
Banco do Brasil, Mais BB,
Banco Postal, Bradesco, Itaú,

Bancoob, Mercantil do Brasil,
HSBC, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas e Santander. O superintendente esclareceu ainda que as alíquotas
aplicadas ao IPVA 2014 são de
4% para automóveis, veículos
de uso misto e utilitários, 3%
para caminhonetes de carga
(picapes) e furgões e 2% para
automóveis, veículos de uso
misto e utilitários com autorização para transporte público,
comprovadas mediante registro no órgão de trânsito na
categoria aluguel. As motocicletas e similares têm alíquota
de 2%, veículos de locadoras
(pessoa jurídica) 1% e também
de 1% para ônibus, microônibus, caminhões, caminhões-tratores.
As consultas de valores do
IPVA podem ser feitas pelo
Renavam ou Marca Modelo
através do site da SEF - www.
fazenda.mg.gov.br, e pelo telefone 155 do LigMinas para
todo o Estado de Minas Gerais. O não pagamento do
IPVA nos prazos estabelecidos gera multa de 0,3% ao dia
(até o 30º dia), multa de 20%
após o 30º dia e juros (SELIC)
calculados sobre o valor do
imposto ou das parcelas, conforme o caso.
As informações são da
Agência Minas.
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Listagem de Projetos, Requerimentos, Moções e Indicações aprovados na sessão legislativa de 05/Dez./2013:
Projetos de Lei:
Executivo Municipal:
*AABB Comunidade (nº 079/2013) – APROVADO - Autoriza a contratação de pessoal por tempo
certo e determinado para o Programa AABB Comunidade e contém outras providências”;
João Gonçalves Linhares Júnior
*CIÊNCIA (nº 091/2013) - Altera a Lei Municipal
nº 2.619/2006, que estabelece normas para exploração do serviço de automóvel de aluguel (táxi) no
Município, e dá outras providências;
*CIÊNCIA – (nº 097/2013) - Dispõe sobre norma
essencial para a prestação de serviços de veículos
automotores e máquinas, por terceiros ao Município de Manhuaçu/MG, e dá outras providências.
Eli de Abreu Gomes
*CIÊNCIA – (nº 092/2013) - Altera dispositivos
da Lei Municipal nº 3.292, de 11 de junho de 2013
e dá outras providências.
Projetos de Resolução:
Gilson César da Costa
*(nº 041/2013) - Concede o Diploma de Honra
ao Mérito ao Pastor Mílton Lana da Mota;
*(nº 042/2013) - Concede o Título de Cidadão
Honorário ao Senhor Ivanildo José dos Santos.
Eli de Abreu Gomes e Maurício de Oliveira
Júnior
*(nº 045/2013) - Concede o Título de Honra ao
Mérito ao Instituto Caminhar.
Eli de Abreu Gomes
*(nº 046/2013) - Concede o Título de Cidadão
Honorário ao Pastor Jorge Carlos da Costa.
*(nº 048/2013) - Concede a Medalha de Mérito
Legislativo ao Sr. Glauco Nascimento Macedo.
Paulo César Altino
*(nº 047/2013) -Concede o Título de Cidadão
Honorário ao Dr. Fábio Araújo de Sá.
João Gonçalves Linhares Júnior
*(nº 050/2013) - Concede o Título de Honra ao
Mérito à Delegada de Polícia, Dra. Adline Ribeiro.
*(nº 051/2013) - Concede o Título de Honra ao
Mérito à Senhora Clarice Nacif.
Rogério Filgueiras Gomes
*(nº 052/2013) - Concede a Medalha de Mérito
Legislativo ao Sr. Antônio Teodoro Dutra.
Aponísia dos Reis
*(nº 053/2013) - Concede o Diploma de Honra
ao Mérito ao Sr. Sebastião Rodrigues Garcia.
*(nº 054/2013) - Concede o Diploma de Honra
ao Mérito a Pastoral da Criança de Santo Amaro
de Minas.
*(nº 055/2013) - Concede o Diploma de Honra
ao Mérito ao Sr. João Felizberto Diniz.
Francisco de Assis Dutra e Hélio Ferreira
*(nº 056/2013) - Concede o Título de Honra ao
Mérito à Escolinha de Futebol Estrela Azul de Vilanova.
Jânio Garcia Mendes
*(nº 057/2013) - Concede o Título de Cidadã Honorária à Dra. Rita de Cássia Bastos Lopes.
*(nº 058/2013) - Concede o Título de Honra ao
Mérito à E. E. Dr. Eloy Werner, por seu 50º aniversário.
*(nº 059/2013) - Concede o Título de Honra ao

Mérito ao Senhor Malvino Lopes de Carvalho.
Hélio Ferreira
*(nº 060/2013) - Concede o Título de Cidadão
Honorário ao Sr. José Bulinga.
Maurício de Oliveira Júnior
*(nº 061/2013) - Concede o Título de Honra ao
Mérito a Sra. Edna Berbert, Assistente Social.
*(nº 062/2013) - Concede o Título de Honra ao
Mérito a Sra. Rita de Cássia Mendes, Farmacêutica Bioquímica do SUS e Hemominas.
*(nº 063/2013) - Concede o Título de Honra ao
Mérito a Sra. Cláudia Ferraz Leitão, Psicóloga do
SUS.
*(nº 064/2013) - Concede o Título de Honra ao
Mérito ao Sr. Márcio Monteiro, Demolay.
*(nº 065/2013) - Concede o Título de Honra ao
Mérito à Dra. Regina Almeida Toledo Pires.
*(nº 066/2013) - Concede o Título de Honra ao
Mérito ao Sr. Waldetário Alves Gomes.
Fernando Gonçalves Lacerda
*(nº 067/2013) - Concede o Título de Honra ao
Mérito ao Projeto Integrar.
Rogério Filgueiras Gomes
*(nº 068/2013) - Concede o Título de Cidadão
Honorário ao Senhor José Carlos Gomes, funcionário do SAAE.
Mesa Diretora
*(nº 069/2013) - Cria comissão especial para estudar a reestruturação do plano de cargos e salários dos servidores da Câmara Municipal.
Requerimento:
Rogério Filgueiras Gomes
*(nº 065/2013) - Requer encaminhamento de ofício ao Governo de Minas Gerais, solicitando a proposição de projeto de lei com o objetivo de reduzir
o valor do IPVA cobrado no Estado.
Gilson César da Csta
*(nº 066/2013) - Requer encaminhamento de ofício ao Diretor do SAAE, solicitando informações
sobre o motivo de a água fornecida aos moradores
do Distrito de Vilanova chegar com aspecto turvo
às caixas d’água.
Moções:
Anízio Gonçalves de Souza
*Pesar (nº 085/2013) - Pelo falecimento da Sra.
Ruth Nacif.
Gilson César da Costa
*Congratulações (nº 086/2013) - Ao Senhor Luiz
Izidoro da Silva.
*Congratulações (nº 087/2013) - Ao Senhor Daniel da Silva Bitencourt.
Aponísia dos Reis
*Congratulações (nº 088/2013) - Ao casal Nério
Alvernaz e Olga Magalhães Alvernaz, pelas Bodas
de Ouro completadas.
Jorge Augusto Pereira, Anízio Gonçalves de
Souza, Jânio Garcia Mendes e Rogério Filgueiras
*Pesar (nº 089/2013) - Pelo falecimento da Sra.
Nilza Gonçalves de Souza.
Maurício de Oliveira Júnior
*Congratulações (nº 089/2013) - Ao Colégio Anglo.
*Congratulações (nº 090/2013) - Ao Instituto Caminhar.

Indicações:
Anízio Gonçalves, Gilson César, Aponísia
dos Reis, Rogério Filgueiras e Hélio Ferreira
*Nº 461/2013 - Indicam a criação de feriado municipal do dia da consciência negra na data de 20
de novembro;
Anízio Gonçalves de Souza
*Nº 462/2013 - Indica ao Presidente da Câmara
de Manhuaçu, a criação de frente parlamentar da
consciência negra voltada para políticas de promoção de igualdade racial;
*Nº 467/2013 - Solicita a renovação da frota de
ônibus de transporte escolar.
Rogério Filgueiras Gomes
*Nº 463/2013 - Reivindica a construção de quadra poliesportiva no B. Matinha.
Hélio Ferreira
*Nº 464/2013 - Solicita a extensão de rede de
iluminação pública na Av. Gésio Carlos da Silva
até a divisa das propriedades do SJ e Sr. Afonso,
em Vila Formosa;
*Nº 465/2013 - Indica asfaltamento ou calçamento na R. Geraldo Damasceno de Cerqueira,
entre Vila Formosa e Vila São José;
*Nº 466/2013 - Solicita a extensão de rede de
iluminação pública na Rodovia dos Estudantes,
no trecho entre a Parmalat até a Vila Cachoerinha;
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 469/2013 - Reivindica asfaltamento e colocação de rede pluvial na R. José Camilo Avelar;
*Nº 470/2013 - Indica recapeamento do asfalto
na R. Ipês, entre o nº 10 e o final da rua do SAAE.
Aponísia dos Reis
*Nº 471/2013 - Solicita a construção de caixa
de contenção no morro que liga Santo Amaro de
Minas e Bom Jesus de Realeza, no intuito de evitar erosão e beneficiar o solo com a umidade proveniente da água retida.
*Nº 472/2013 - Indica a aquisição de terreno ao
lado do aeroporto de Santo Amaro para construção de brigada de incêndio;
*Nº 473/2013 - Indica a sinalização de estacionamento 45º, na Praça Doutor César Leite, no
Centro.
Jânio Garcia Mendes
*Nº 474/2013 - Solicita a reconstrução de ponte na Comunidade Ponte dos Morais, às margens
da BR 116, km 593,5, com concreto armado, em
substituição a de madeira que foi feita anteriormente;
*Nº 475/2013 - Indica melhorias na iluminação
pública no B. Sagrada Face, no distrito de Realeza.
*Nº 476/2013 - Indica melhorias na iluminação
pública na R. Principal, em Bom Jesus do Realeza.
Gilson César da Costa
*Nº 477/2013 - Reivindica o pagamento da rescisão dos contratos dos servidores da Prefeitura
de Manhuaçu que se encerraram em 31/12/2012;
*Nº 478/2013 - Solicita o fornecimento de protetor solar aos agentes comunitários de saúde.
*Nº 479/2013 - Indica a colocação de extensão
de rede de iluminação pública na Travessa JK, em
Vilanova.
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Câmara aprova Projeto que viabiliza
a reativação do AABB Comunidade
Programa social atende 120 crianças em Manhuaçu

A Câmara Municipal
de Manhuaçu aprovou, na
sessão ordinária de Quinta-feira, 05, o Projeto de Lei
que autoriza a contratação
de pessoal para que o Programa AABB Comunidade
mantenha seu funcionamento na cidade, entre outros
Projetos, Requerimentos,
Moções e Indicações. Sob a
presidência de Maurício de
Oliveira Júnior, a reunião
ocorreu na parte da manhã,
com a presença da diretoria
da AABB/Manhuaçu, Rotary Club e Banco do Brasil e
do representante da Ass. de
Moradores do B. São Vicente, Benoni da Paixão.
Logo no início, os vereadores Anízio Gonçalves de
Souza (Vice-pres.) e Hélio Ferreira se licenciaram
para representar a Câmara
na solenidade de formatura
de Sargentos do 11º BPM
– cerimônia que ocorreu simultaneamente à sessão legislativa – em seguida, eles
retornaram ao plenário e deram sequência aos trabalhos
legislativos.
AABB Comunidade

Mesa Diretora da Câmara.

Nesta Quinta-feira, antes da votação do Projeto,
houve o pronunciamento de
Claudinei Lopes, membro
do Rotary Club e apoiador
do AABB Comunidade, explanando sobre o funcionamento do Programa, sua importância e que Manhuaçu é
uma das cinco cidades brasileiras contempladas com
esta iniciativa social. Colocado em votação, o Projeto
teve os pareceres favoráveis
das comissões específicas e
foi aprovado por unanimidade no plenário.
O Presidente Maurício
Júnior ressaltou a atenção
da Câmara com a questão e
mencionou que os vereadores aguardavam ansiosos o
reenvio do Projeto de Lei,
com as devidas correções.
Ponte do Silva

Claudinei Lopes evidenciou
que Manhuaçu é uma das
cinco cidades brasileiras
atendidas com o AABB
Comunidade.

Os vereadores aguardavam a reencaminhamento do Projeto de Lei nº
079/2013 pelo Executivo
Municipal para que o mesmo fosse colocado em votação, dada a sua importância
para as crianças e famílias
atendidas. Em situações
anteriores em que ele fora
colocado para apreciação
das comissões legislativas,
foram detectados erros que
impossibilitavam sua aprovação, por não estar em
conformidade com a Lei. A
partir daí, a Casa Legislativa aguardou seu reenvio e
isto ocorreu somente nesta
Quarta-feira, 04, véspera da
sessão legislativa.

Nilson D’Ângelo Cicarini Hott
pediu providências para o
cemitério e a água em Ponte
do Silva.

Nilson D´Ângelo Cicarini
Hott, morador do Distrito
de Ponte do Silva, se inscreveu previamente para se
pronunciar no plenário. Ele
mencionou duas situações
preocupantes na comunidade. Uma delas, a questão
do risco de contaminação da
água consumida pelos mo-

radores, captada na cabeceira do Córrego das Generosas. “O local da captação é
desprotegido e rodeado por
lavouras cafeeiras em que
são utilizados agrotóxicos.
De um lado do córrego, a
lavoura começa a 40 cm de
distância da água, em um
terreno inclinado. Tudo que
é usado no trato da lavoura
acaba chegando até o córrego. Tais problemas foram
comunicados à Sec. M. do
Meio Ambiente, via e-mail.
Me responderam dizendo
que o problema não é com
eles. Fiz nova comunicação,
citando Artigos e Incisos da
Lei Orgânica do Município
que mencionam a responsabilidade do município com
esta questão. Ao SAAE, a
comunicação se deu a partir
de meu contato com o Sec.
M. de Planejamento, que interveio. Houve visita de funcionários do SAAE ao local,
mas nada ainda foi feito. [...]
Com a chegada das chuvas,
outro problema surgiu: está
havendo o assoreamento
do leito da nascente, com
as terras que descem com
enxurradas,
ocasionando
inclusive falta de água com
o entupimento do cano de
captação. O SAAE não
assume sua responsabilidade, porém, todo mês a
conta chega. A Sec. Mun.
de Meio Ambiente diz que
não é de sua competência.
Enfim, não estamos tendo
administração voltada para
a solução deste problema”,
desabafou.
Também mencionada por
Nilson a preocupação com a
saturação da capacidade de
sepultamentos no cemitério
do distrito, considerando
que féretros de outros pontos do município, inclusive da cidade, estão sendo
encaminhados para àquela comunidade. “Somente
em Novembro, foram seis

Os vereadores aprovaram por unanimidade o Projeto que viabiliza o AABB Comunidade.

sepultamentos de féretros
provenientes da cidade. Se
continuar neste ritmo, o cemitério ficará saturado em
pouco tempo, sem condições de atender os moradores naturais do distrito, que
tem uma população extensa,
bem como sua área territorial, que é de 94,99 km². [...]
Nunca nenhum prefeito tomou tal atitude que, a meu
ver, é leviana. Tal decisão
deveria ser comunicada à
comunidade, por meio de
reunião, explicando os motivos e ouvindo nossa opinião. [...] Nosso cemitério é
pequeno, em relação ao número de habitantes do distrito. Nós entendemos que
o município deva resolver
estes problemas, com outras
alternativas. O distrito tem
seus próprios problemas
e estes são ignorados pela
Adm. Municipal, que não
atende nem mesmo as Indicações feitas pelos senhores
vereadores. [...] São onze
meses de governo e até agora não aconteceu nenhum
investimento”, reclamou o
morador.
O Vereador Rogério Filgueiras Gomes (Rogerinho)
sugeriu que o Executivo
compre áreas adjacentes ao
cemitério, de modo à ampliar o local, atendendo a
demanda existente.
Outros cemitérios
Os vereadores Francisco
de Assis Dutra (Chico do Juquinha – 2º Sec.) e Aponísia
dos Reis citaram problemas
constatados em cemitérios
dos distritos de Santo Amaro de Minas e São Pedro do
Avaí. Aponísia relatou que,
em Santo Amaro, o cemitério atingiu sua capacidade

máxima e não há como expandir o local lateralmente,
como fora proposto em anos
anteriores. Em São Pedro,
Chico do Juquinha ressaltou
a necessidade de serviços de
conservação dos túmulos.
O Vice-presidente Anízio
Gonçalves de Souza (Cb.
Anízio) propôs a averiguação da cota de uso a que o
município tem direito no
cemitério particular Campo
das Flores. O Vereador Paulo César Altino evidenciou
a importância de a comunidade participar da política
e os vereadores abraçarem
desafios, buscando o desenvolvimento social.
Novas sessões
Na próxima Sexta-feira,
13, será realizada sessão extraordinária, às 16h, para a
votação de Projetos de Lei,
inclusive relacionadas ao
Orçamento do Município.
O Presidente Maurício Júnior ressalta que a Câmara
está com a pauta em dia e a
proposta é que os trabalhos
legislativos de 2013 sejam
concluídos neste ritmo, sem
pendência para o ano seguinte.
Também na sessão desta
Quinta-feira, foram aprovados diversos Projetos de Resolução, concedendo títulos
de cidadania e diplomas de
Honra ao Mérito à personalidades locais. As honrarias
serão entregues em sessão
solene que deverá ocorrer
no próximo dia 17.
Telefonia
Vereador Fernando Lacerda solicitou da presidência o
encaminhamento de requerimento ao PROCON para

que as operadoras de telefonia celular sejam acionadas,
em audiência, visando providências para os problemas
que ocorrem no município.
Combate à dengue
Fernando Lacerda relatou
também a urgente necessidade de ações em combate à
dengue, evitando a epidemia
da doença. Ele lembrou que
este deve ser um esforço coletivo, entre poder público e
população.
Desabafo
Em um momento desabafo, Fernando relatou sua
indignação com comentários caluniosos a que teve
conhecimento.
Fernando
propôs inclusive a abertura
de Comissão para investigar
sua vida, durante a atuação
enquanto Provedor do Hospital César Leite. “Completei 30 anos de fórum. Nunca
sofri um processo administrativo ou comissão de sindicância. Comecei como
office-boy, fiz concurso e
hoje sou efetivo no fórum.
[...] Fiz denúncias no passado, e, percebo que estas
pessoas que se sentiram prejudicadas, querem se vingar.
[...] Se eu feri a ética ou o
decoro parlamentar, quero
ser punido por isso”, afirmou.
Os vereadores solidarizaram-se com o colega, apontando como inquestionável
sua firmeza de caráter e conduta social. Neste contexto,
a presidência solicitou que
Fernando reconsidere o pedido de formação de comissão e a informe posteriormente.
(Ass. de Comunicação)
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
"Sempre parece
impossível até que
seja feito". (Citação
tradicionalmente
atribuída a Mandela
que o próprio Centro
de Memória Nelson
Mandela reconhece
não saber confirmar).
"Nunca, nunca, nunca
mais deixaremos
esta bela terra voltar
a experimentar a
opressão de uns e
outros. Vamos deixar
a liberdade reinar".
(Discurso da posse
como presidente, 10
de maio de 1994).
"No meu país, é preciso primeiro ir para
a cadeia para depois
ser presidente". (Da
autobiografia "O longo caminho para a
liberdade", 1994).
"Nunca considerei nenhum homem superior
a mim, nem dentro,
nem fora da prisão".
(Carta ao general Du
Preez, administrador
de prisões, escrita da
prisão RobbenIsland,
na Cidade do Cabo.
12 de julho de 1976).
"Aprendi que coragem não é a ausência de medo, mas o
triunfo sobre ele. O
homem corajoso não
é aquele que não sente medo, mas o que
conquista esse medo".
(Da autobiografia "O
longo caminho para
a liberdade", 1994).
"A grandeza da vida
não consiste em não
cair nunca, mas em
nos levantarmos cada
vez que caímos". (Da
autobiografia "O longo caminho para a
liberdade", 1994).
"Lutar contra a
pobreza não é um
assunto de caridade, mas de justiça".
(Discurso na Praça
Mary Fitzgerald de
Johanesburgo, em
2 de julho de 2005,
num ato contra a
pobreza).

Pr. João Soares
da Fonseca

O que é a Urologia?

A Urologia é uma especialidade cirúrgica da medicina que trata do trato urinário
de homens e mulheres e do sistema reprodutor dos homens (testículos, epidídimos,
ducto deferente, vesículas seminais, próstata e pênis). Para se tornar um urologista
são precisos seis anos de formação em medicina, dois em cirurgia geral e mais dois
em urologia. Os órgãos estudados pelos
urologistas incluem os rins, ureteres, bexiga urinária, uretra e os órgãos do sistema
reprodutor masculino.
O que faz um urologista?
O urologista tanto realiza o diagnóstico
de problemas relacionados ao trato urinário
de homens e mulheres e do sistema reprodutor masculino quanto realiza cirurgias
urológicas. O urologista, por exemplo, é
o responsável pelo exame preventivo da
próstata.
Apesar de ser conhecido como “médico
de homem”, o urologista também trata de
crianças e mulheres. A enurese noturna,
mais conhecida como xixi na cama, é tratada por esse especialista. A cistite, infecção
urinária comum nas mulheres, também faz
parte do rol de atendimentos do urologista.
Outros problemas cabíveis ao urologista
são: cálculo renal (pedra nos rins), câncer
de pênis, câncer de testículo, disfunção
erétil, infertilidade masculina, etc.
Subespecialidades
Andrologia:
Responsável pelo sistema reprodutor
masculino, função sexual e regulação de
hormônios. Este especialista trata problemas como o Distúrbio Androgênico do
Envelhecimento Masculino (DAEM), in-

fertilidade masculina, disfunção erétil, ejaculação precoce etc.
Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DST):
Trata das doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia, sífilis, herpes, verrugas genitais etc.
Laparoscopia:
É a especialização em cirurgia laparoscópica, um procedimento cirúrgico minimamente invasivo que, através de lentes de
aumento inseridas por pequenas incisões,
mostra os órgãos em um monitor de TV em
média 20 vezes maior.
Transplante Renal:
Área urológica que estuda os mecanismos de transplante renal.
Urolitíase (Endourologia):
Realiza o tratamento de cálculos (pedras)
formados nos rins, ureter ou bexiga.
Urologia Feminina:
Trata dos problemas urológicos que acometem as mulheres tais como incontinência urinária, cistite e infecções urinárias.
Urologia Pediátrica:
É a urologia aplicada à criança. Atende
a problemas de fimose, tumor de Wilms,
enurese noturna, criptorquidismo, entre
outros.
Uroneurologia:
Responsável pelas patologias do trato
urinário consequentes de distúrbios neurológicos congênitos ou adquiridos.
Uro-oncologia:
Trata dos tumores urológicos, tais como
câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de testículo, câncer de pênis entre outros.

Um aperitivo refrescante e saboroso
Vai receber os amigos em
casa e não sabe o que servir? Não há coisa melhor do
que colocar aquele aperitivo
cheio de sabor que ganha de
longe dos salgadinhos e petiscos habituais. Ou seja, é
saudável e pouco calórico, e
ainda faz vista na mesa! É o
caso do patê refrescante de
tomate e agrião.
Ficou com água na boca?
Então, veja os ingredientes de que você vai
precisar para o aperitivo:
400 g de tomate picado
75 g de pepino picado grosseiramente
1 pimentão vermelho picado grosseiramente
1 cebolinha picada grosseiramente
2 colheres (sopa) de vinagre de xerez
75 g de folhas de agrião bem picadas
Sal e pimenta-do-reino
2 sachês de gelatina em pó incolor e sem
sabor
Azeite de oliva para untar
No processador ou com um mixer, bata o
tomate, o pepino, o pimentão, a cebolinha e o
vinagre até obter um purê. Transfira a mistura
para uma tigela e não pare de mexer. Acrescente o agrião – não o transforme em purê
senão a pasta ficará mole demais. Tempere a

gosto com sal e pimenta-do-reino.
Coloque 3 colheres (sopa)
de água numa xícara de chá.
Despeje a gelatina e deixe-a
hidratando por uns 5 minutos,
até ficar meio esponjosa. Depois, leve a xícara em banho-maria até a gelatina escorrer
clara.Despeje-a na mistura de
tomate num fluxo constante,
mexendo para misturar tudo.
Agora vem a parte charmosa do aperitivo:
arrume a pasta em 4 ramequins de 200 ml, já
untados com azeite. Leve-os à geladeira por,
no mínimo, 1 hora (ou até a mistura ficar firme). Retire as fôrmas mergulhando as bases
em água quente e depois invertendo-as sobre
um prato.
Sirva o patê geladinho, acompanhado de
pão escuro, bisnagas, pão árabe grelhado ou
pizza bianca (sabe, aquela massa torradinha com alecrim e sal grosso?). Todos esses
acompanhamentos juntos também podem
transformar o seu aperitivo em uma entrada
atraente para o almoço. Aproveite para complementar com lanches mais substanciosos e
biscoitinhos.
Pronto! Em menos de duas horas você vai
ter um aperitivo pra lá de gostoso para servir
aos amigos e receber elogios!

jsfonseca@pibrj.org.br

Palavra que incomoda
O seminarista estava pregando num salão alugado
no interior. Era um trabalho pioneiro na cidadezinha,
cidadela do romanismo trazido pelos imigrantes italianos. Os cultos eram transmitidos por alto-falante,
prática que era coisa comum no interior em idos tempos.
O Espírito de Deus orientou-o a pregar em Lucas
19.1-10, a conhecida história de Zaqueu. Espécie de
diretor da Receita Federal de Jericó, Zaqueu soube da
passagem de Jesus por sua cidade e quis vê-lo. Sendo
de baixa estatura, porém, não lograva êxito. Afinal,
Jesus estava sempre cercado de numerosa multidão.
Zaqueu calculou o itinerário que Jesus faria, e correu
na frente, subindo a uma árvore. Jesus foi chegando
com a multidão, parou bem debaixo da árvore e disse
a Zaqueu que descesse, porque gostaria de se hospedar em sua casa.
Em casa, a conversa travou-se no mais alto nível.
Confrontado com as palavras de Jesus, Zaqueu admitiu que caso houvesse prejudicado alguém financeiramente, devolveria quatro vezes mais. Certamente
devia correr o boato de que Zaqueu praticava uma
contabilidade não muito confiável.
Quando o seminarista chegou a esse ponto da mensagem, um homem algo alcoolizado, com uma navalha em punho, irrompeu salão adentro, disposto a
agredir o pregador. Chamava-se Zaqueu também, e
pensou que o pregador falava mal dele. Os dois ficaram dando voltas em torno da mesa, até que o irado
Zaqueu fosse finalmente contido.
O seminarista era Sebastião Lúcio Guimarães, amigo de vida inteira. Quando me contou essa história
que lhe aconteceu em 1974 em Santa Teresa (ES), não
pude evitar a conclusão de que a Palavra de Deus tanto pode confortar quanto incomodar, já que é "mais
cortante do que qualquer espada de dois gumes" (Hb
4.12). Bem-aventurados os que são por ela confortados. Mas são igualmente bem-aventurados aqueles a
quem ela incomoda.
Quando foi a última vez que a exposição da Palavra
de Deus deixou você irritado?

ACADEMIA
KOMEIKAN

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

10 de dezembro / 2013

acesse: www.jm1.com.br

13

POLÍCIA

POLÍCIA

Morador de Governador Valadares é
morto a facadas em Manhuaçu

Manhuaçu/MG. Uilson Gonçalves de Souza, 45
anos, morador de Governador Valadares, foi assassinado na manhã deste sábado,
07/12, em Manhuaçu. O
corpo foi encontrado caído
numa viela, próximo a entrada do Bairro Engenho da
Serra, em frente a praça José
Adolfo Assad (região da rodoviária).
Segundo informações preliminares, Uilson teria chegado a Manhuaçu, na noite
de sexta-feira, 06, vindo de
Ipatinga, no Vale do Aço.
Algumas pessoas informaram aos policiais que ele foi
visto próximo ao terminal
rodoviário durante a madrugada e teria pedido dinheiro

a um vigilante para comprar
um lanche. Outros relataram
que ele teria discutido na
praça com uma pessoa, que
não foi identificada.
Momentos depois, ele foi
visto correndo na viela José
Eugênio, pedindo socorro,
dizendo que havia sido ferido. Populares tentaram
socorrê-lo e acionaram o
Corpo de Bombeiros, mas
quando chegaram ao local,
já estava morto.
A Policia Militar encontrou a faca usada no crime,
debaixo da ponte, do córrego Pouso Alegre, que passa
sob a viela.
SUSPEITO: "Após ver
as imagens de câmeras de
segurança de estabelecimen-

A Policia Militar encontrou a faca usada no crime, debaixo da ponte, do córrego Pouso Alegre, que passa sob a viela.

tos próximos e em especial
de uma loja onde a faca foi
comprada, pois encontramos
uma embalagem e a etiqueta

da loja na faca e chagamos
ao nome de um suspeito conhecido como Milton Bate
Estaca. Ele está sendo procu-

rado neste momento," completou Sargento Celso.
Com a vítima, a PM não
achou nenhum documento,

apenas um registro da Delegacia de Ipatinga, com seus
dados.
Polícia e Cia

PAM de Caratinga.
A menina dormia em um
dos quartos dos fundos.A
criança deu entrada no PAM
com suspeita de trauma de
tórax e abdominal. Neste
momento respira com a ajuda de aparelhos. Seu quadro
é estável, porém, grave. A
paciente aguarda uma vaga
para ser transferida para a
UTI.
TV Super Canal

Parte da quadrilha presa na
terça-feira pela Polícia Civil
de Minas Gerais acusada de
fraudar vestibulares de medicina em escolas particulares mineiras e fluminenses agia com
o objetivo de levantar fundos
ou benefícios para garantir as
próprias vagas em cursos. Segundo as investigações, pelo
menos três pessoas das 21 que
foram detidas tinham a intenção de se tornar médicos e participavam do esquema agenciando clientes para o bando,
que cobrava de R$ 30 mil a R$
150 mil, individualmente, de
acordo com a modalidade da
fraude escolhida. Uma das pessoas presas já estava cursando
medicina e duas ainda aguardavam oportunidade de começar os estudos ilegalmente.
De acordo com as investigações, uma mulher de 26
anos presa na operação tinha
o sonho de se tornar médica e
chegou a fazer prova em uma
instituição, não revelada, com
um celular escondido. Ela receberia o gabarito fornecido
pela quadrilha, mas não conseguiu usar o equipamento. A
mulher, detida pela polícia em
Inhapim, perto de Caratinga,
buscaria clientes para o grupo.
Outro que participaria do esquema para levantar recursos e
entrar em faculdade de medicina seria um rapaz de 22 anos,
que cursava pré-vestibular. Ele
foi preso em Ipatinga, no Vale
do Aço. Há a suspeita de que
outra mulher, de 26 anos, que
cursava medicina na Faminas
BH, na Região Norte de Belo
Horizonte, tenha entrado de

modo fraudulento na instituição. Ela foi presa em Ipatinga,
na casa de parentes, e também
é acusada de buscar clientes
para o grupo criminoso.
Subcorretores Segundo o
delegado Fernando Lima, chefe das investigações, os três
exerciam o cargo de subcorretores na complexa hierarquia
da quadrilha. O trio agiria sob
supervisão do funcionário
público aposentado Quintino
Ribeiro Neto, de 63 anos. Ele
é apontado pela polícia como
corretor mais ativo. “O acusado viajava por todos os lugares
onde houvesse a possibilidade de fraudar os vestibulares.
Tinha energia de sobra para
esse serviço”, afirma o delegado. Nesse caso específico
de Quintino e de seus subcorretores, o delegado explica que
à medida que os subordinados
conseguiam um número de interessados, podiam até ganhar
a própria vaga. Ele foi preso
em Itanhomi, no Vale do Rio
Doce.
As polícia sustenta que
Quintino montou a rede de
auxiliares para ajudá-lo também a lidar com questões mais
técnicas, como listas de candidatos, tipos de provas, por
exemplo. Para isso, ele contaria com apoio de uma filha e do
marido dela, ambos presos em
Governador Valadares. Outra
filha dele é acusada de deixar a
conta bancária à disposição do
pai para lavar dinheiro da atividade criminosa. Ela já está em
liberdade, assim como outras
duas pessoas. De acordo com a
polícia, a prisão temporária foi

revogada porque essas pessoas
colaboraram com as investigações.
Presos: Os chefes do grupo
são o funcionário público aposentado Quintino Ribeiro Neto,
de 63 anos, e Maria Aparecida
Calazani, de 37. Foram detidos
ainda o estudante de Medicina e fisioterapeuta Azenclever
Eduardo Rogério, de 39 anos,
a médica Micheline Vieira
Ribeiro; a estudante Mirela
de Souza Faria, de 33 anos, e
Samyra Sarah Marques, de 26,
estudantes que conseguiram
entrar no curso de medicina
com o golpe.
Outros detidos são José
Cláudio de Oliveira, de 41
anos, que fazia contato com os
candidatos, Rômulo de Abreu
Neto, de 56, fazendeiro e um
dos contatos para a venda direta das vagas; Talytta Cristine
da Silva, de 26 anos, e Spencer
Almeida de Oliveira, de 22,
intermediadores das vagas; e
Eduardo Carlos Pereira, Michela Vieira Ribeiro Pereira,
Shirlene Teixeira Reis Vieira e
Lorena Rocha Marques, de 22
anos.
No Rio de Janeiro foram
presos o estudante de Medicina Marcelo Alves Vasconcelos, de 25 anos, Sergiane
Rodrigues Calazani, de 32,
Antônio Camillo de Souza
Neto, de 39, Gláucia Adriana
de Carvalho Peixoto, de 44,
a dentista Evanelle Franciane de Souza, Nathalie Franco Savino, de 30, e Jorge
Rodrigues de Oliveira, policial reformado do Rio, de 60
anos.

PAM comunica o falecimento de criança
de 11 anos que ficou soterrada

Caratinga/MG. O
Pronto Atendimento Municipal de Caratinga enviou no final da manhã do
dia(06/12) uma nota oficial
sobre o atendimento realizado à criança de 11 anos que
ficou soterrada por cerca de
10 minutos na madrugada
de hoje. Ela dormia em um
cômodo nos fundos de sua
casa. Com a chuva forte um
barranco cedeu, atingiu a residência e os escombros caíram sobre seu corpo. Conforme comunicado oficial
da unidade de atendimento
ela faleceu nesta manhã.
NOTA PAM: Victória
Carolina Moreira, residente na rua José Belegard Nº
653, no bairro Nossa Senhora Aparecida, com história
de vítima de soterramento
deu entrada neste estabelecimento Pronto Atendimento
municipal no dia 06/12/13
por volta de 01h00min hora
trazida pelo CBVC que
constatou Parada Cardiorrespiratória e iniciou BLS
no local. Na admissão sem
pulso em assistolia, iniciado
RCP e IOT, com retorno ao
ritmo sinusal em + ou – 8
minutos. Realizado exames
de imagem e laboratoriais.
Às 10h30min constatado
óbito pelo plantonista.
RELEMBRE O CASO:
Barranco cede, teto desaba e
criança fica soterrada.
O resgate da vítima
Vitória Carolina Venâncio,
de 12 anos, foi realizado
pelo Corpo de Bombeiros

de Caratinga na madrugada
desta sexta-feira (06/12),
por volta de 1h. O corpo
dela ficou soterrado após
um barranco ceder e o teto
desabar em um dos cômodos da casa situada na rua
José Belegard, no bairro
Nossa Senhora Aparecida.
De acordo com comandante
Dias o resgate foi delicado
e ela foi tirada inconsciente
do local e encaminhada ao

Quadrilha cobrava R$ 150 mil para
garantir vaga em cursos de Medicina
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ENTRETENIMENTO
Joãozinho foi preso!

Joãozinho foi preso! Na delegacia disse:
- Me soltem! Senão vou chamar meu irmão
da assembleia de Brasília, minha irmã promotora e meu pai procurador!
Então ele foi solto. Quando já estava no portão, um policial disse:
- João, me explica essa história de seus parentes, e João respondeu:
- Meu irmão é da assembleia de DEUS,
minha irmã é promotora da avon e meu pai é
procurador de emprego.

TOURO – de 21/4 a 20/5
É possível neste momento que você esteja fazendo reflexões
necessárias sobre suas atividades no âmbito do trabalho e até
na família. Questionamentos são sempre bem-vindos para quem
quer acertar e encontrar novos caminhos.
Finanças: se você tem dívidas e está meio enrolada neste
início de mês, procure encontrar saídas agora, sobretudo porque
sua energia está boa para que lhe estendam a mão com a resolução de um problema que pode ser financeiro ou outra ordem.

Caipira pão-duro

GÊMEOS – de 21/5 a 20/6
Este momento é um pequeno prenúncio do que acontecerá
no próximo ano, porque com o Sol em Sagitário, a possibilidade de restabelecer parcerias, fechar novos acordos ou pelo
menos ratificar antigos, está muito forte. A hora é de contar
com gente séria.
Finanças: é preciso decidir com correção que caminhos
encontrar para driblar possíveis perrengues financeiros. É aquela
dança do tira dali, aplica ali, faz um acordo e finalmente paga-se
uma dívida. O mais importante é que você tem ideias e saídas.

O capiau, muito do pão-duro, recebe a visita
de um amigo. A certa altura da conversa o amigo pergunta: - Se você tivesse seis fazendas,
você me dava uma? - Claro, uai! - respondeu
o mineiro. - Se você tivesse seis automóveis,
você me dava um? - Claro que sim! - E se
você tivesse seis camisas, você me dava uma?
- Não! - Porque não! - Porque eu tenho seis
camisas!

CÂNCER – de 21/6 a 22/7
Você deve acreditar que pode realizar suas ideias, porém não
adianta ficar só no pensamento com a ideia de “uma hora eu
faço”. As responsabilidades e a vontade de crescer em seus planos estão brindando este momento e interferindo positivamente.
Finanças: é bom estar preparada para um pouco mais de
intensidade no trabalho neste período. Preste atenção em sua
intuição e não deixe tarefas para depois para não perder de vista
ações e responsabilidades importantes para o futuro.

Corno, mas esperto

O Mineiro estava cansado de ouvir rumores
de que sua esposa o traia.Um dia, saiu de casa
no horario de sempre para o trabalho. Após a
esposa dar adeus e fechar a porta, ele rapidamente sobe até o alto de uma mangueira frondosa em frente a sua casa e resolve passar o dia
ali observando o entra e sai de sua casa. Logo
depois, aparece um cidadão, mulato forte,
fica em pé justamente embaixo da mangueira
como se esperasse alguém. Pega uma manga
no chão, chupaa, ..., outra..., etc. E o Mineiro
la no alto só sacando. Nisso abre a porta de sua
casa e sua esposa grita: - Vem, meu amor, meu
marido ja foi embora! Nisso o moreno joga a
última manga no chão e corre pra dentro da
casa do Mineiro. O Mineiro desce da mangueira, furioso: - Hoje pego os dois no flagra!
Vou mata-los! Vai no armario de ferramentas,
pega um facão, entra na casa e se depara com
o mulato com a boca nos seios de sua esposa
a se deliciar. Grita o mineiro com a faca na
mão: - NEGO, OCÊ VAI MORRÊ! Nisso o
Ricardão tira da sua capanga, um trezoitão e
aponta para o mineiro: - Morrer porquê? E o
mineiro: - Você tava chupando manga e agora
ta tomando leite, uai! Faz Mal!!!

O menido trruuuccooo..
E tinha aquele garotinho que assim que começou a falar só gritava TRUCO!!!! Os anos foram
se passando e nada do garotinho melhorar. A tudo
que lhe perguntavam, respondia TRUUUUCCCCOOOO SEM VERGONHA!!!!! Um belo a dia
os pais cansados levaram o garoto no médico.
O médico vendo o garoto só respondendo TRRUUCCO SEU LADRÃO DESCARADO!!!!
pega um baralho dá ao menino e pede aos pais
para saírem da sala. Da sala de espera os pais só
ouvindo o menino a gritar TTTRRUUUUCCCOOOO POR CIMA E POR BAIXO!!!!. Depois de uma meia hora de gritaria, os pais resolvem entrar na sala e tá lá o médico cabisbaixo:
- E ai doutor o que e que o menino tem? - Não sei
mas pela cara dele deve ser ZAPE!!!

CURIOSIDADES
A História da Corda: Corda é utensílio fabricado pelo homem desde a Idade da Pedra.
A corda é um dos utensílios mais antigos fabricados pelo homem. Em restos da Idade da Pedra,
foram encontrados cordas feitas de fibras torcidas e reforçadas com um material resinoso. Os
egípcios já as fabricavam de algodão, cerca de
três mil anos antes da Era Cristã. Sem cordas, não
poderiam ter construído as pirâmides.
A História do Skate: No final da década de
1930, os surfistas da Califórnia queriam fazer
das pranchas um divertimento também nas ruas
para os dias de poucas ondas. Inicialmente, o
novo desporto foi chamado de side walk surf. Em
1965, surgiram os primeiros campeonatos, mas o
skate só explodiu uma década depois. No ano de
1973, o americano Frank Naswortly inventou as
rodinhas de uretano, que revolucionaram o desporto.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4
Sua curiosidade e vontade de
explorar novos caminhos estão na
ordem do dia. Você sabe que o
potencial de suas ideias pode render
um bom caldo e não consegue ficar parada, somente pensando.
Analise bem o momento antes de qualquer decisão.
Finanças: com o Sol brindando o signo de Sagitário em
sua casa 9, o momento é de procurar pensar em expandir os
negócios e até, se for possível, fazer render um pouco mais seu
dinheiro. Pense em possíveis parcerias e acordos.

LEÃO – de 23/7 a 22/8
E continua com força as novas ideias que aguçam sobremaneira a criatividade e a vontade de se sentir mais liberta.
Se estiver com vontade de fazer uma viagem onde há uma
natureza mais singular, por que não? Se não, produza uma
arte, vá ao teatro.
Finanças: neste período sua atenção deve estar voltada ao
controle financeiro na relação entre gastos antigos e novos que
se aproximam. Bem, o momento está excelente para equilibrar
isso. No trabalho você pode conquistar o que almeja.

SETE ERROS

VIRGEM – de 23/8 a 22/9
Continua nesta semana o sentimento de reflexão e vontade
de dar e receber atenção de seus entes queridos. É possível,
nesse turbilhão emocional, que questões do passado voltem
e mudem perspectivas a respeito de sua vida em relação ao
próximo.
Finanças: e com o Sol em Sagitário, volta a possibilidade
de se rever projetos que tenham a ver com boas perspectivas
financeiras. E mais ainda é que a vontade de se pensar numa
reforma em casa ou até a compra de móveis seja possível agora.
LIBRA – de 23/9 a 22/10
Você sabe que um dos caminhos para abrir as portas de
certos interesses em sua vida, está no aprimoramento intelectual. Isso servirá, inclusive, para ajudar em suas relações. Com
Marte entrando em seu signo, tenha calma e paciência para
enfrentar adversidades.
Finanças: seus feitos, inclusive na tentativa de dar maior
conforto financeiro em seu cotidiano, podem ser reconhecidos
agora. Só não se deixe levar por sentimentalismos neste momento sem perder de vista seus compromissos já assumidos.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11
Sua objetividade diante de situações corriqueiras pode ser decisiva para se evitar problemas futuros. Mas fique sabendo que
sua curiosidade está a toda e seu espírito investigativo aguça
sua forte intuição. Mantenha a calma e a serenidade, sempre.
Finanças: você pode fazer aumentar seus dividendos neste
período se tiver a objetividade característica de seu signo. Investir também no capital cultural pode ser uma boa para fomentar
suas ideias para fazer fluir futuros investimentos.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12
E o Sol brilhando forte em seu signo traz mais esperança e
possibilidade de realização de seus objetivos. Agora, também
com Saturno em bom aspecto com seu regente Júpiter, sua
vontade de executar e transformar o novo em algo sólido é fato.
Finanças: é bom controlar um pouco melhor as finanças
neste período e se for necessário enxugar, pense bem. Mesmo
assim há a segurança para manter em ordem todos os investimentos e aplicações financeiras.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1
É preciso estar disposta a enfrentar pequenos entraves no
cotidiano, sobretudo na área do trabalho. Você está um pouco
mais individualista e com vontade de impor ideias, mas precisa
tomar cuidado com as palavras. Momento de introspecção.
Finanças: é possível aumentar sua renda em seu trabalho a
partir da realização de trabalhos extras e ao mesmo tempo há
possibilidade de maior reconhecimento pelo seu desempenho
nesses últimos meses.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2
A vontade de acertar é muito grande para alçar novos voos.
Você está com disposição para obter mais ideias e cooperação de amigos, incluindo os distantes, mas cuidado com seus
procedimentos. Evite entrar em discussões banais que não
levam a nada.
Finanças: é bem possível que suas finanças estejam fora de
controle, principalmente neste momento em que é preciso maior
equilíbrio para não aumentar o que já está grande. O momento
é de tentar resguardar o que se tem.
PEIXES – de 20/2 a 20/3
Sua ambição ganha um novo contorno. Na verdade, esse processo já iniciou desde a semana passada quando o Sol entrou
no signo de Sagitário e lhe deu maior vitalidade e objetividade
para atingir suas metas imediatas e mediatas.
Finanças: algumas pressões financeiras podem acontecer e
você terá de ter o equilíbrio necessário para decidir sobre determinados aspectos antes de qualquer investimento. Sua projeção
profissional está em alta e ainda pode render bons rendimentos.
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Guitarra de Bob Dylan é leiloada por mais
de R$ 2 milhões de dólares
O leilão de uma guitarra usada por Bob
Dylan na década de 1960 atingiu cifras estratosféricas. Um fã do roqueiro arrematou o
instrumento por cerca de R$ 2,248 milhões.
O valor arrecadado pela peça foi duas vezes superior à estimativa feita pela empresa
americana organizadora do leilão, segundo o
jornal 'Folha de S. Paulo'.
'O resultado de hoje justifica o status mítico desta guitarra na história da música', afirmou Tom Lecky, especialista responsável pelo
projeto.
A guitarra foi utilizada por Dylan no polêmico festival de Newport realizado em 1965. Na ocasião, o astro foi acusado de 'trair' o
movimento folk ao abandonar o som acústico.

'Guerra declarada! Paris Hilton ameaça
Lindsay Lohan após irmão caçula ser atacado
Paris Hilton continua acreditando
na versão de que seu irmão mais novo,
Barron Hilton, foi atacado por um homem a pedido de Lindsay Lohan, na saída de uma festa no último sábado (7),
em Miami, Estados Unidos.
A socialite aproveitou que Barron
postou no Instagram uma foto dele com
o rosto todo cortado após a briga e ameaçou a atriz nos comentários.
'Ambos vão pagar pelo que fizeram. Ninguém f** com a minha
família e fica por isso mesmo', garantiu, fazendo referência a Lilo e
ao homem que ela supostamente contratou para assaltar e agredir o
jovem. Segundo o site 'TMZ', Barron teria ido parar no hospital por
conta do ocorrido.

acesse: www.jm1.com.br

Madureira, Reinaldo e Hubert) irão desenvolver, cada um, projetos
isolados, de acordo com o colunista Flávio Ricco.
Em 2012, o programa global foi repaginado para 'Casseta & Planeta - Vai Fundo'. Entretanto, não teve índices muito satisfatórios
de audiência.

Sheron Menezzes se nega a gravar 'Além do
Horizonte' de lingerie
A presença de Sheron Menezzes nos estúdios de 'Além do Horizonte', da Globo,
chamaram atenção na última quarta-feira
(4), mas não por causa de seu talento como
atriz.
Boatos dão conta de que ela protagonizou
uma cena de 'rebeldia' ao se negar a gravar
cenas de lingerie. Ela teria achado impróprio para um folhetim das 19h.
O clima teria ficado tão tenso que o próprio colega de cena da
beldade, Marcello Novaes, precisou interferir, tentando convencê-la
a ser 'profissional', segundo o jornal 'O Dia'.
Com paciência, o galã argumentou usando exemplos de outras
atrizes que já fizeram cenas no mesmo estilo. Ele chegou a citar o
trabalho de Adriana Esteves em 'Avenida Brasil' (2012).
Questionada sobre o ocorrido, no entanto, a atriz negou. 'Estou
passeando com meus cachorros e não tenho tempo de responder
isso. Vocês criam uma história a partir de uma brincadeira', disse à
publicação.

'Estou namorando há um ano e meio',
revela Fábio Jr.; Cantor se irrita com
pergunta sobre Mari Alexandre

Sem papas na língua, Mara Maravilha
alfinetou Daniela Mercury e afirmou ter se
arrependido de ter conhecido a cantora.
O motivo? A família da artista gospel, ao
que tudo indica, costumava manter uma relação estreita com a musa do axé. Entretanto, Daniela nunca teria dado valor a isso.
'Minha mãe fez muito pela Daniela Mercury e eu a acho uma pessoa ingrata. Já tivemos situações em que
ela estava no mesmo lugar que eu e, para não me cumprimentar,
fingiu que não me viu. Ela é muito ingrata e surtada geral', detonou
ao jornal 'O Dia'.
Não muito bem vista pelos homossexuais após defini-los recentemente como aberrações, a ex-apresentadora infantil fez questão
de deixar claro, entretanto, que não julga Daniela por sua escolha
sexual.
'Não é pelo fato de ela ser homossexual, porque isso não define
caráter', ressaltou.

Fábio Jr. chamou atenção na noite da
última quinta-feira (5), durante a coletiva de imprensa do especial 'Altas Horas', da Globo, ao revelar que não está
solteiro.
Apesar de se tratar de uma notícia
'esperada' do cantor, conhecido por uma
vida amorosa agitada, ele surpreendeu
ao dizer que o novo relacionamento já
dura mais de um ano.
'Estou namorando há um ano e meio. Não estamos morando juntos e ela se chama Maria Fernanda', detalhou, ao ser questionado
sobre a identidade da felizarda.
Ainda sobre o romance, o galã se mostrou orgulhoso em ter guardado segredo por tanto tempo. 'Viu como dessa vez eu fiquei quietinho? Antes, com 15 minutos, eu já estava contando', lembrou.
Vale lembrar que recentemente Fábio passou por um 'climão' no
palco do 'Domingão do Faustão', quando recebeu um depoimento da
ex-esposa, Mari Alexandre. Na ocasião, ela disse que se arrependeu
da separação, pois tinha sido imatura na época.
Quase duas semanas depois, o cantor comentou pela primeira vez
sobre o assunto, e ficou irritado ao ser questionado por um jornalista
se havia ficado surpreso com o depoimento da modelo na atração.
'Claro que fiquei surpreso. Eu sou transparente. Se você viu o programa, viu a minha cara, viu que fiquei surpreso', disparou.

Dani Souza e Dentinho serão
pais de duas meninas

Casada há 21 anos, Totia Meirelles revela
que não mora com o marido

Dani Souza e Dentinho serão pais de
duas meninas. A ex Mulher Samambaia
confirmou a identidade dos bebês em
ultrassonografia realizada na última semana.
O casal, que já havia anunciado a gestação de gêmeos em outubro, está bastante feliz com a notícia, de acordo com o
jornal 'Agora S. Paulo'. Os pombinhos já são pais de Bruno Lucas,
de pouco mais de um aninho.

Totia Meirelles participou de um papo animado no 'Amor & Sexo' da última quinta-feira
(5) e acabou fazendo uma revelação inusitada
sobre seu casamento. Em uma relação de 21
anos com Jayme Rabacov, a atriz disse que o
segredo para a longevidade do romance é a distância entre ela e o marido, que não mora em
sua casa. 'A distância aconteceu, a gente não
planejou isso não. Mas estamos casados há 21
anos por causa disso. No início, a gente teve um
pouco de dificuldade, mas depois foi supersaudável para a nossa relação', confessou. E, se na
era da tecnologia algumas relações podem sobreviver com a ajuda da internet, a artista diz que precisa ser bem
mais criativa, já que o sítio onde o marido mora - em outra cidade
- não há acesso à web. Mas explica: 'A gente se fala todo dia por
telefone. E a gente também sempre está junto aos finais de semana'.

Mara Maravilha detona Daniela
Mercury: 'É muito ingrata e surtada geral'

Não tem mais volta! Humorístico 'Casseta
& Planeta' chega ao fim, diz colunista
Agora é definitivo. Os integrantes
do programa 'Casseta & Planeta' não
voltarão juntos à telinha da Globo em
2014.
Cláudio Manoel, um dos diretores
e roteiristas do humorístico, tem trabalhado em projetos pessoais que poderão, inclusive, ser exibidos na TV
aberta, internet e canais da Globosat.
Já seus companheiros (Hélio de La Penã, Beto Silva, Marcelo

SBT nega gravação de piloto para
programa de Gugu
Ao que parece, a novela sobre a contratação de Gugu Liberato
por alguma emissora de TV ainda vai longe.
Apesar de especulações sobre a volta do apresentador ao SBT, os
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fãs vão precisar esperar um pouco mais para tal confirmação.
A assessoria de imprensa da emissora se pronunciou sobre o assunto e fez questão de negar que o artista esteja preparando o piloto
de um programa, segundo o jornal 'O Dia'.
Boatos recentes deram conta de que Gugu estaria pronto para voltar ao canal de Silvio Santos, de onde saiu em 2009 para assumir um
programa na Record.

Pedrinho do 'Sítio do Pica Pau Amarelo' é
detido após invadir casa no Rio
César Cardadeiro, intérprete do garoto Pedrinho de
algumas das últimas versões
de 'Sítio do Pica Pau Amarelo', foi detido na manhã da
última quinta-feira (5), sob
acusação de invadir uma
casa no bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro.
O jovem de 23 anos foi
autuado por violação de domicílio, resistência, desobediência e lesão corporal. Isso porque ele teria agredido um policial
com um soco no rosto na chegada à delegacia.
César foi encontrado no interior de uma casa na Rua Barão de
Petrópolis e tentou pular o muro. O dono da residência, que estava
segundo andar, gritou por socorro, e os vizinhos chamaram a polícia.
Como o ator não conseguiu pular o muro, o proprietário teve de abrir
o portão para ele sair.
Ao tentar fugir, Cardadeiro acabou detido. Ele ficou cerca de três
horas na 5ª DP de Gomes Freire, e foi liberado por volta de 10h, após
prestar depoimento.
Os policiais disseram aliás, que o artista aparentava estar bastante
alterado no momento do flagra.
Já a mãe do ator, Beth Cardadeiro, ficou chocada ao saber da notícia. “Não moro com o meu filho, mas estou surpresa, chocada com
isso! Ele nunca foi de bagunça, não usa drogas, sempre foi trabalhador, nunca apresentou nenhum risco”, garantiu ela, em entrevista ao
jornal 'Extra'.
Beth aproveitou para contar que falou com o filho na noite de
quarta-feira. 'Ele estava ótimo, bem e feliz', completou.
César Cardadeiro participou também da temporada 2005/2006 de
“Malhação” e das minisséries 'JK' (2006) e 'Capitu' (2008).

Casa de Luigi Baricelli pega fogo
e ator vai parar no hospital
Luigi Baricelli e sua família passaram
por apuros na última quarta-feira (4).
A casa onde o ator mora, no Rio de Janeiro, pegou fogo e ele acabou inalando
uma grande quantidade de fumaça preta,
segundo o jornal 'O Dia'.
Intoxicado, Baricelli precisou receber
atendimento médico. Por isso, o bonitão
deu entrada na Clínica São Vicente, na Gávea, pouco tempo depois
do incidente.
Apesar do susto, o artista não sofreu nenhuma consequência. Já
na quinta-feira (5), ele foi visto no lançamento do livro 'Escolha Sua
Vida', de Paula Abreu.

Lady Gaga revela que fuma maconha
para esquecer fama
Lady Gaga nunca escondeu que
faz uso de maconha. Desta vez,
entretanto, a Mamãe Monstro resolveu explicar o motivo de gostar
tanto de um baseado.
'A coisa pela qual eu realmente
me apaixonei sobre isso era esquecer completamente que eu era
famosa, apenas esquecer isso', afirmou a estrela durante um programa de TV norte-americano.
A cantora disse ainda que fumar maconha faz com que ela se sinta
uma adolescente por um breve período. 'Bastava eu dar uma tragada
e me sentia com 17 anos novamente, com as minhas botas brancas,
procurando por um emprego.Havia algo muito criativo e libertador
nisso.''
Mesmo assim, Gaga pretende diminuir a frequência com que faz
uso de substâncias ilegais para poder curtir conscientemente tudo
que conquistou com seu trabalho.
'Eu quero viver e quero que meus fãs vivam. Eu não quero que
eles se torturem do jeito que eu costumava fazer. Quero mostrar às
pessoas que vou passar dos meus 27 anos', avisou.
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