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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

MP entra no caso do
descarte de cães
mortos

A

PÁG.
PÁGs.

promotora do Ministério
Público de Minas Gerais
(MPMG), Marina Brandão, requisitou, quinta-feira
(6), a instalação de inquérito
policial para apuração de eventuais crimes envolvendo o descarte incorreto de cães no lixão municipal. Ela está
notificando o comparecimento dos funcionários da
prefeitura em busca de mais informações.
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Estado de greve
no Hospital PÁG.
César Leite 12

Nucleação

Câmara ameaça trancar a pauta e
vereadores dizem que vão à Justiça

A

Câmara de Manhuaçu decidiu
judicializar o
caso da nucleação do
ensino no município e
pode entrar em recesso branco e não votar
mais nenhum projeto
até que a administração volte atrás e não
feche mais as escolas
na zona rural.
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EDITORIAL

A justiça dos homens
tarda e falha

Há casos tão absurdos na justiça brasileira que causa revolta
e indignação, infelizmente o nosso Brasil está se Mexicalizando, se não bastasse ter que conviver com a insegurança, saúde
ineficiente, falta de escolas de qualidades, falta de moradia,
baixos salários e falta de oportunidade e empregos, temos que
aguentar uma justiça lenta e em alguns casos tendênciosa. É
só observar como são tratados os criminosos do mensalão e
comparar com os outros, isso faz a tristeza bater forte e alojar em nosso cérebro quando um pobre necessita da justiça,
principalmente quando a sua ação é contra uma instituição
financeira, poder público ou um milionário, estas distorções
estão muito presente nas vidas dos brasileiros, principalmente
nas pequenas cidades, onde poucos promotores se destacam. A
maioria não quer se indispor com as autoridades que insistem
em burlar as leis e com isso deixam de fazer sua obrigação
para a qual foram designados, não promovem a justiça e, do
outro lado, juízes que aceitam com facilidades as contestações
dos mais iguais. Vale ressaltar que
há exceção, temos promotoras (es) Fale com a redação
que nasceram para promoverem a contato@jm1.com.br
justiça.
(33)3331-8409
O Brasil é um país injusto, existem milhares de pessoas que esperam ansiosamente por um direito que lhe é negado pela justiça e
muitos casos espantam pela sua clareza de detalhes das provas
e o amparo da lei, mesmo assim, há um número elevado de
juízes de nossas Comarcas que poderiam aplicar a lei, mas
não o fazem, preferem lavar as mãos como Pilatos e empurrar
para as instâncias superiores, aceitando com muita facilidade
contestações infundadas, mas é uma prerrogativa dos juízes.
Infelizmente, os menos favorecidos são os que mais sofrem
por falta de um poder judiciário mais ágil e justo. Há casos
absurdos de deixar qualquer um indignado, quando, por exemplo, casos de empresa pequena que participa de um pregão
em uma prefeitura, ganha a licitação e passa a fornecer seu
produto ao poder público, emite as notas fiscais, o produto é
entregue, conferido e empenhado, tudo certo, e a prefeitura
não lhe paga, alegando falta de recurso. A própria Lei diz que
para se licitar e contratar uma empresa, o poder público tem
que ter a verba, tanto assim, em todas as licitações, os editais
trazem o total do valor e de onde virá os recursos, só que em
alguns casos, a prefeitura desvia os recursos e deixa de cumprir
com suas obrigações. O cidadão entra na justiça e no processo
estão todos os comprovantes da licitação, contratos e notas
fiscais e aí vem a descrença dos brasileiros, o juiz aceitou a
contestação do prefeito. Já se passaram anos, e agora você é
obrigado a começar tudo de novo e se você perde o prazo tudo
vai por água abaixo.
É nosso dever, como imprensa séria, divulgar estas irregularidades. Veja o que aconteceu conosco do Jornal das Montanhas,
participamos de licitações ao longo de mais de 10 anos, em
algumas Câmaras e prefeitura ganhamos, mas não levamos,
em outras ganhamos, prestamos o serviço, tudo dentro da lei,
contratos, notas fiscais e empenho e, para o nosso espanto,
ficamos sem receber.
A justiça precisa ser ágil e justa.
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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
Maltratar animais é crime
Esse caso já tomou um rumo
nacional e internacional. Espero que as autoridades de Manhuaçu façam alguma coisa,
queremos justiça.
Luciana Brazolim
Parabéns pela iniciativa de
visitar e divulgar sobre as condições do canil de Manhuaçu,
esse é o primeiro de muitos
passos que essa cidade precisa
dar e que seja interditado esse
canil e esses animais colocados para adoção.
Democracia X Ditadura
ISSO É UM CASO DE
POLÍCIA! QUE ESSAS DENÚNCIAS CHEGUEM ATÉ
AS MAIS ALTAS ESFERAS,

DO CONTRÁRIO, A MATANÇA IRÁ CONTINUAR!
INTERDIÇÃO JÁ E QUE OS
ANIMAIS SEJAM COLOCADOS PARA ADOÇÃO
A democracia é aproveitada
quando, a nível genético, as
pessoas estão interessadas
em praticá-la. Se a maioria
não sabe para que serve a
liberdade, quando tudo está
alicerçado no individualismo,
qual então a vantagem de dizer
algo? A vida de um sujeito
está num raio de interesses
prioritários, acerca de 30 km
ao redor dele, isto quando ele
é curioso, mas a grande maioria, mesmo com a internet,
vive num mundo restrito de
pequenas e miseráveis insignificâncias.
Vukol kamyanets

Ao Jornal das Montanhas
Escrevo esta carta para agradecer todos aí do jornal pelo ótimo
serviço de informação que os
senhores têm prestado para os
leitores da região. Gostei das
denúncias que fizeram do canil
de Manhuaçu e sobre a cobertura
das manifestações dos moradores
da Zona Rural, moro na roça por
opção, gosto do que faço, mas
para quem pensa que o povo da
roça é bobo, pode tirar o cavalinho da chuva. Temos internet em
casa e estamos bem informados,
vamos torcer para que todos estes
problemas sejam solucionados da
melhor maneira possível, que o
prefeito e as demais autoridades
olhem com mais carinho para o
povo dos distritos e vilas.
Antonieta Fernandes
Palmeiras

11 de fevereiro / 2014

acesse: www.jm1.com.br

3

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
ALMA LAVADA
O vereador Francisco de Assis
Dutra, o popular Chico do Juquinha, disse que estava lavando a
alma com a renúncia. Chico do
Juquinha jogou a toalha e deixou de ser o líder do prefeito na
Câmara. Ele alegou que faltou
diálogo com o prefeito, que ele
não discutia os projetos, aliás,
o ex-líder do prefeito só ficava
sabendo do projeto quando este
já estava na pauta de discussão na Casa do Povo. Fazendo a política da boa vizinhança, afirmou que não
ia jogar pedra, “mas digo ao Nailton, cuida mais do
município”.

IRONIA FINA

tora Marina Brandão que determinasse a investigação.
Portais e sites de outros veículos de comunicação (inclusive de jornalões do Estado) vieram atrás. Mas o
mérito da luta, que não terminou, é da ativista Isabelle
Villefort Carneiro e de outros protetores dos direitos
dos animais. Leia matéria completa nas páginas 6 e 7.

SIMPLICIDADE NÃO É BURRICE
Um dos moradores de uma das comunidades usou da
palavra livre na audiência pública que a Câmara realizou para discutir a nucleação nas escolas da zona rural
e cobrou, com a Lei Orgânica (LOM) na mão: qual a
função de um vereador? Se o prefeito não está cumprindo a LOM e os vereadores não estão fiscalizando,
para que serve a Câmara?

Em resposta, o vereador que falou pela Câmara disse
que a casa ia à Justiça e que até trancaria a pauta de
votação se a prefeitura não resolvesse o caso conhecido como fechamento das escolas rurais. Cinco comunidades não acreditaram, ou melhor, mais leve, não
esperaram os vereadores tomarem a atitude prometida
e foram até o Ministério Público (MP).

EXTRA, EXTRA

ALEGRIA, DECEPÇÃO E TRISTEZA

Até o quieto vereador Juarez Cleres Elói, que defende,
quando possível, o prefeito, se manifestou: “era para
tomar essa atitude há mais tempo”. E de antemão, afirmou que ele é que não vai ser o líder do prefeito na
Câmara.

O telefone da redação tocou, era mais um dos líderes
que estiveram na reunião da Câmara. Por favor, gostaria de saber sua opinião, não estou entendendo nada
do que aconteceu; antes eles falaram uma coisa, agora,
pasmem, na sessão seguinte à audiência pública, dois
dias depois, os vereadores votaram projeto autorizando o SAAE, uma autarquia, a contratar funcionários,
como queria o prefeito. Até ontem, nenhum vereador
ou a Câmara tinham provocado o MP sobre a reivindicação dos moradores da zona rural.

O prefeito, que não gosta de conversar com os vereadores, vai ter que gastar muita saliva para convencer
alguém a aceitar ser seu líder na Câmara. Ou vai ter
que gastar algum dinheiro, investindo em obras para
as indicações do seu futuro líder, se é que vai ter. Pelo
clima da renúncia do Chico, ninguém quer a bucha. O
prefeito vai ter que puxar um vereador pelo cabo para
ser seu líder. Anízio se faz de desentendido...

CIVILIDADE E CIDADANIA
Mascar chiclete é uma questão de civilidade e cidadania, dizem os especialistas em etiquetas. Para eles, não
é bom senso mascar a goma em igrejas, salas de aula,
locais onde é feito atendimento ao público e reuniões
de trabalho. E numa sessão da Câmara? Alô, presidente, será que na PM pode?

FURO
Depois que o Jornal da Montanha publicou a matéria
“Polícia Civil investiga descarte de cães mortos em
aterro de Manhuaçu”, com lead “Investigador afirmou
que vai levantar a situação e tentar resolver o problema porque já passou da hora e o poder público não fez
nada”, divulgada no site na segunda-feira (3) e vista
por mais de 3250 pessoas. Com a entrevista do vereador (investigador) João Gonçalves Linhares Júnior sobre a ossada de diversos cachorros descartadas a céu
aberto perto do lixão, o assunto tomou outros rumos.

DEPOIS DO FURO
O inquérito que tramitava na Polícia Civil terá nova
apuração. Linhares Júnior, na entrevista, afirmou que
ia solicitar a perícia da polícia. Depois do furo do Jornal das Montanhas, a Ouvidoria pediu para a promo-

Essa era a pergunta que rolava na Boca Maldita de
Manhuaçu, entre um cafezinho e outro, o papo era só
sobre vereadores e o prefeito. Em um dado momento, alguém disse: esperar o que desta Câmara? Quem
acompanha todo o bla-bla-blá de que é o prefeito que
não dialoga, agora quer saber, quem são os cinco vereadores que foram tomar o tal cafezinho das 30 moedas da traição? Quem é que vota a favor da população,
fazendo fita, e depois, bom, isso deixa para depois.

NÓS TÍNHAMOS ESPERANÇA,
OUÇA A GRAVAÇÃO

Paulo Altino pediu a palavra e lascou: Espero que
dom Heringer não arrume mais um líder! O presidente Maurício de Oliveira Júnior brincou, dizendo que
levou um susto. “Quando você pediu a palavra, achei
que era para anunciar que você seria o novo líder do
prefeito aqui na Casa”.

VAI SOBRAR

QUEM SÃO ELES?

DECEPÇÃO DO POVO
E BLA-BLA-BLÁ
O povo da roça,
como são chamados os moradores
dos distritos, não
é tonto. Um morador, matuto, questionou: como eles
falam em bla-bla-blá do prefeito se
eles mesmos dizem que o homem
não conversa com
eles? E completou,
dizendo que a unanimidade dos vereadores era cena.
Nelson Rodrigues já dizia que a unanimidade é burra.
Alguém disparou: será que os vereadores esqueceram
que o prefeito, quando tomou posse, pediu um prazo
de dois anos para acertar a prefeitura!

CAFEZINHO
Seis vereadores compareceram para tomar um cafezinho com o prefeito Nailton Heringer e o presidente
do Sindicato ?????????, Jaime????????, para discutir
o reajuste dos funcionários públicos. O encontro foi
no fim do expediente, no Paço Municipal, na sexta-feira (7). Segundo informações extraoficiais, Heringer ofereceu 5%, o que não repõe nem a inflação. Um
dia anterior, a Câmara anunciou um reajuste de 9,98%
para os seus servidores.

No ponto central de taxi de Manhuaçu, os cães de rua encontram refúgio, proteção e alimentação. Na foto, o militante Moreira e o taxista Toninho alimentando dois cães.

Vaticano autoriza
processo de beatificação
de padre Júlio Maria
O Vaticano autorizou a
abertura do processo de
beatificação do padre Júlio Maria de Lombaerde,
um belga que viveu 16
anos em Minas Gerais, e
que agora tem o título de
Servo de Deus. O padre
dedicou parte da vida à
criação de escolas, hospitais, asilos e congregações
que até hoje sustentam o
legado de fraternidade do
fundador. Entre 1928 e
1944 ele morou em Manhumirim, na Zona da Mata
de Minas, de onde vem a mobilização popular para
o reconhecimento do padre como um santo homem.
Com a ordem da Santa Sé, o religioso passa da primeira etapa de um longo processo de quatro fases até
a canonização. O padre morreu às vésperas do Natal
de 1944, vítima de um acidente de trânsito quando
viajava da cidade Alto Jequitibá para Manhumirim.
Somente no ano passado, os membros das congregações Missionários de Nossa Senhora do Santíssimo
Sacramento (Missionários Sacramentinos), Filhas do
Coração Imaculado de Maria (Irmãs Cordimarianas)
e Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora decidiram
se mobilizar para o processo de beatificação. Alguns
dos relatos de graças e milagres alcançados sob a intercessão de padre Júlio Maria são de Caparaó, Manhumirim e Carangola, todas cidades da região onde
o religioso atuava. No primeiro caso, em 1946, uma
mãe relatou a cura imediata de dois filhos atacados
por coqueluche. A mesma senhora se disse curada de
um inchaço no nariz, depois da aplicação relíquia do
padre. No segundo caso, em 1947, a moradora Maria
Lima Ribeiro agradeceu ao religioso duas bênçãos alcançadas em favor de uma filha e de um sobrinho. O
terceiro relato, deste mesmo ano, é de um homem que
alcançou uma graça para o filho. As histórias estão registradas em edições do Jornal Lutador, um periódico
católico conhecido internacionalmente e fundado pelo
Servo em 1928.
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Tri-Objetiva - 85
Celso de Medeiros Costa (*)

"O Lula me falou: 'Lupi, esquece, isso sai na urina'"
ex-ministro Carlos Lupi (Trabalho) referindo-se às acusações de corrupção.

•BRASÍLIA SE ARMA, LIDERANDO
OS PEDIDOS DE PORTE
A população do Distrito Federal lidera as solicitações de
porte de armas de fogo no País, segundo dados do Sistema Nacional de Armas, da Polícia Federal. Pode significar
a reação à explosão da criminalidade na capital do País.
Desde 2010, o DF expediu proporcionalmente onze vezes
mais autorizações de armas que as 69 do Rio de Janeiro,
que tem população seis vezes maior e enfrenta guerra aberta com o tráfico.
• VAMOS À GUERRA?
Foram concedidos 827 portes para cada milhão de habitantes, o que transforma Brasília em uma das cidades mais
armadas do mundo.
•PROVISÓRIA
Das 2.233 concessões de pistolas e revólveres no DF, 72%
tem caráter “temporário”. Ou seja, quem não andar na linha perde o porte.
•NEM LÁ
Com seus 43,6 milhões de habitantes, São Paulo concedeu
7,3 mil portes de arma desde 2010. São 168 para cada milhão de pessoas.
•PENEIRA
Para obter o porte legal de arma de fogo, é preciso ter mais
de 25 anos e apresentar certidões negativas de antecedentes criminais.

ter a baderna de quinta (6) no Rio contra o aumento das
passagens, clamando “Pula (as catracas) que é de graça!”.
Merecia um Conselho de Ética.
•AGORA VALE?
O procurador-geral pediu 22 anos de cadeia para o deputado Eduardo Azeredo
(PSDB-MG), no caso do “mensalão do
PSDB”, e o PT festejou. Só falta o partido de Lula reconhecer que a lei é dura,
mas é a lei, e vale inclusive para os que
já cumprem pena no mensalão do PT.
•GENERALIZADO
É tamanho o descontentamento no PMDB que dirigentes
acreditam que sequer será necessário coletar assinaturas de
nove diretórios regionais para antecipar a convenção nacional. Tudo aponta para um consenso.
•AGORA É PESSOAL
Mãe do senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), que está na geladeira há meses esperando para virar ministro, a deputada
Nilda Gondim desceu lenha durante reunião da bancada no
tratamento desrespeitoso do PT.
•CABO ELEITORAL DE LUXO
Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) desistiu da reeleição por
sentir crescente asco pela rotina no Senado e porque não
queria correr o risco de derrota, dada a erosão do seu patrimônio eleitoral. Vai se dedicar apenas à campanha presidencial de Eduardo Campos.
•TAMOS AÍ

•IDELI NÃO ARTICULA NEM A
PRÓPRIA CANDIDATURA
As dificuldades de relacionamento da presidenta Dilma
Rousseff com o Congresso decorrem da sua inexperiência
e também da impaciência para lidar com políticos, mesmo aliados. Mas quem tem uma Ideli Salvatti como responsável pela articulação política do governo, não precisa
mesmo de oposição. Ideli não tem revelado talento nem
mesmo para articular sua própria candidatura ao Senado,
em Santa Catarina.
•DESASTRE
Sob a “articulação” de Ideli Salvatti, o
PMDB se rebelou e até o PTB, também
amante de cargos, resolveu retirar a indicação de ministros.
•VADE RETRO
Em SC, o cartaz de Ideli é tão ruim que
Raimundo Colombo (PSD), o governador, até admite acordo com o PT, mas sem ela no palanque.
•ORDEM UNIDA
O Itamaraty incorporou os analistas de sistema do Serpro
aos terceirizados de limpeza: também terão que usar uniforme em serviço.
•PERGUNTA MAROTA
O Ministério da Justiça fez uma pergunta marota ao ministro Joaquim Barbosa: o Supremo Tribunal Federal teria “interesse” na extradição de Henrique Pizzolato? José
Eduardo Cardozo sabe que a Justiça prolata sentenças, e a
polícia do ministro tem o dever de executá-las.
•ENGRAÇADINHO
O deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) incentivou no Twit-

Presidente do PSB-SP, o deputado Márcio França afirmou que colocará seu
nome na convenção estadual para disputar o governo de São Paulo, caso a cúpula
nacional decida por candidatura própria.
•TEST DRIVE
A decisão sobre a quebra de decoro parlamentar do deputado ladrão Natan Donadon, preso desde junho de 2013,
servirá de “test drive” para cassação do mensaleiro João
Paulo Cunha, tudo no voto aberto.
•PENSANDO BEM…
…com oito apagões desde 2009, está na hora de trocar o
Chipp (Hermes), presidente do Operador do Sistema Elétrico (ONS).

Poder sem Pudor
CLANDESTINO NUMA FARRA

História saborosa de Cleto
Falcão no livro “Dez anos
de silêncio” (LGE, Brasília,
375 pp), sobre o ex-deputado
Eduardo Bomfim (PCdoB).
Em 1980, perseguido pela repressão, ele ficou uma semana escondido no apartamento
de Falcão. Combinou que se
trancaria num quarto e ao ouvir um “Bomfim, é o Cleto”, era a senha: a Polícia Federal descobrira o esconderijo. Falcão organizara uma farra para celebrar
o aniversário e não a cancelou, até para não levantar suspeitas.
Alta madrugada, mulheres e bebidas no meio da canela, o anfitrião solidário bateu à porta do quarto levando uísque e gelo:
- Bomfim, é o Cleto – sussurrou a senha combinada.
Ele abriu a porta com as mãos ao alto, em rendição.
Rendeu-se à farra.

Duas cidades interligadas...
1- Divididas pelo rio?
2- Donde se ouve mio??
3- De povo também pio???

1 - Apresentação – § As cidades
mineiras Mathias Lobato e Frei Inocêncio estão divididas por um rio, e,
ligadas por duas pontes, a principal
a da rodovia Rio-Bahia, onde carros
para o Norte e NE mineiros e NE
brasileiro se juntam aos veículos
motorizados das duas cidades, pois bicicletas e transeuntes
passam na outra ponte, paralela. Enquanto o Norte e o Sul
da Princesa do Vale, Governador Valadares/MG, interligam-se só por u´a ponte que serve das carretas às carroças, e,
nas laterais, para os pedestres, ciclistas, e, agora, as bicicletas com baterias, essas duas cidades se dão ao luxo de terem
duas pontes. § Será que elas estão divididas só pelo rio, e será
que só as duas pontes as unem e reúnem? § Parece-me que
a rivalidade, pelo menos em alguns setores, e, sob alguma
medida, anda à solta, por ali. Claro que o rio divide os dois
municípios, mas a união existe também por ali.
2 - Exploração – § Pode ser
que, nas altas horas, ou, nas altas
madrugadas, o miado de um gato
na Frei, ou o som de uma gata da
Mathias para quem mora nas margens do rio, motive a pergunta de
onde vem o mio. § Lembro-me
que, morando, por algum tempo, num bairro que é uma ilha,
cercada por ilhotas, todas entre o Norte e Sul de Governador
Valadares, eu ouvia, nas silentes altas horas e silenciosas altas madrugadas, não, só, o som das águas de um local que o
Rio Doce tem uma queda como pequenina cachoeira, mas,
ao mesmo tempo, eu ouvia barulho de animas de uma fazenda vizinha do bairro Ilha. § Aí, caso fosse um gatuno, eu não
precisaria perguntar de onde veio o mio, pois eu sabia que era
doutro lado do rio, o do Sul valadarense.
3 - Imploração – § No dia 7 de
fevereiro deste 2014, voltei à essas
cidades vizinhas. A comissão executiva do Presbitério de Governador Valadares, da Igreja Presbiteriana do Brasil, daquela sendo eu
secretário de protocolo, fora conversar com os presbíteros regentes da Igreja Presbiteriana do
Brasil, em Mathias Lobato, e visitar o presbítero docente ou
pastor da IPB Nova Jerusalém, doutro lado do rio. § Eu que,
no ano anterior, visitara, como secretário de apoio pastoral,
o evangelista de uma igreja e o presbítero docente na Igreja
de outra cidade, no restaurante de um hotel encontrara jantar
com verduras e um suco semi-natural. Dessa vez, eu levara
meu sanduíche natural, suco de uva e adoçante. Reunimos,
e, quando os presbíteros docentes da Mathias serviam um
bonito e cheiroso bolo com refrigerantes, e, enquanto todos
se desfaziam da bela mesa, usufrui o meu “light” jantar. E,
quando chegamos, na casa pastoral da Igreja Nova Jerusalém, uma bela e farta mesa foi posta, até com sorvete, mas
eu fiquei com o bom e delicioso copo de água. § Quando pisamos a Frei Inocêncio, logo chegou o Vice-Prefeito, presbítero regente, quando lhe perguntei da verba federal que fora
liberada para seu município. Ele não ficou, já que seria visita
ao casal pastoral. Nesta, eu quis conhecer a biblioteca. Mas,
o que mais me chamou atenção em todo o trajeto foi que
saímos das instalações da Igreja na Mathias, enquanto um
grupo de irmãos oravam numa sala, e vimos dois grupos que
pareciam de cultos, numa e noutra cidade. E, chegando perto
do templo da Igreja Nova Jerusalém, outro culto de oração
acontecia. Os pelo menos dois cultos de orações – logo de
intercessões (orações nas quais pedimos pelas outras pessoas!) – fazem das cidades povo também pio? Com orações
que são implorações???
1- União via ponte!
2- Audição além da fonte!!
3- Intercessão não pára no monte!!!

(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica
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Câmara ameaça trancar a pauta e não votar mais
projetos até que a nucleação seja resolvida
Vereador afirma que a Casa pode entrar em recesso branco e que chega de bla-bla-blá

Chu Arroyo/JM1
A Câmara de Manhuaçu
decidiu judicializar o caso
da nucleação do ensino no
município e pode entrar em
recesso branco e não votar
mais nenhum projeto até
que a administração volte
atrás e não feche mais as escolas na zona rural.
O vereador Fernando Lacerda, que falou oficialmente em nome de todos os vereadores, afirmou na tribuna
que “chega de bla-bla-blá,
chega de conversa. A decisão que essa Câmara tomou
é de judicializar o caso.
Vamos usar a assessoria jurídica da Câmara e vamos
entrar com uma ação no Judiciário, ainda esta semana,
para exigir que o Judiciário
intervenha e volte à situação

anterior. Queremos nossos
filhos perto de nossa casa,
queremos nossos filhos com
uma escola de qualidade”.
A afirmação de Lacerda
aconteceu na terça-feira (4),
na audiência pública com os
moradores da zona rural que
são contrários à nucleação
ou o fechamento das escolas rurais. Os pais de alunos
reclamaram da forma como
a nucleação foi conduzida,
sem discutirem antes, das
condições das estradas e dos
ônibus e das reformas paliativas nas escolas.
Lacerda ainda disse que
“se for preciso, nós vamos
parar todas as votações, vamos fazer um recesso branco
nessa casa, não votamos mais
nenhum projeto, até que eles
voltem atrás nessa decisão”.
O plenário da Câmara es-

tava lotado, com gente até
no mezanino. O presidente
Maurício de Oliveira Júnior
convidou alguns líderes das
comunidades para falarem.
A primeira opinião mexeu
com todos, principalmente
com os vereadores.
Tiago Cristiano Paiva, da
comunidade Bem Posta, perguntou qual era o dever de
um vereador? Os vereadores
responderam que era fiscalizar. Paiva passou a mão na
Lei Orgânica do Município
(LOM) e leu um parágrafo
que diz o seguinte:
“O Plano Municipal de
Educação (PEM) será encaminhado para a apreciação da Câmara Municipal
até o dia 31 de outubro do
ano imediatamente anterior
ao início de sua execução,
o qual terá um prazo de 30

dias para decidir sobre sua
aprovação ou rejeição”.
Paiva tornou a questionar
os vereadores: “esse plano
de educação foi passado
pela Câmara?” Responderam que não. Paiva disse
que o prefeito, então, estava agindo fora da lei. E replicou: “qual é o dever dos
vereadores, fiscalizarem?
Então, que se faça cumprir
a lei, no mínimo, que possa
ser feito, porque senão puder fazer isso, eu acho que
não tem sentido ter Câmara
de vereadores.”
E finalizou: “Não estou
contando mentira nenhuma, a lei está aqui, que faça
cumprir a lei”. Foi ovacionado. O presidente da Câmara interveio e disse que
depois que os líderes das comunidades dessem suas opi-

A nucleação em Monte
Alverne ficou para o próximo ano. Essa foi a resposta
da Secretaria Municipal de
Educação para o ofício da
Promotoria de Justiça. Outras comunidades também
pediram ajuda ao promotor
de Justiça da Infância e da
Juventude.
As comunidades rurais de
Palmeiras, Monte Alverne,
Boa Vista, Bem Posta e São
Sebastião do Manhuaçuzinho protocolarizaram abaixo-assinado para o promotor Carlos Samuel, pedindo
solicitação de providências
com a nucleação dos alunos

das escolas rurais de Manhuaçu.
Os pais de alunos buscaram a promotoria para ver
o que poderia ser feito para
tentar ajudá-los e manifestam insatisfação com essa
questão da nucleação das
escolas e possibilidade de
riscos para seus filhos no
trajeto a ser feito no ônibus
municipal de suas casas até
o núcleo escolar.
Segundo o oficial da 5ª
Promotoria de Justiça de
Manhuaçu, Júnior José Lopes, o promotor Carlos Samuel ficou de verificar se
tinha administrativamente

e se, efetivamente, há algum
risco para essas crianças no
transporte escolar. “O promotor oficiou para a Secretária Municipal de Educação e a gente está esperando
as respostas”, disse Lopes.
A secretária Gelvânia Câmara Marques já respondeu
sobre Monte Alverne, que
foi a primeira comunidade
a recorrer ao promotor, afirmando que fez uma reunião
com os pais dos alunos da
escola municipal do córrego Monte Alverne e ficou
decidido que a nucleação
foi prorrogada por este ano,
para a discussão e analise

de melhorias na qualidade
de educação rural, que será
realizada a fiscalização de
transporte à devida secretaria, no intuito de melhoria
na condução das crianças
para escola, uma vez que o
transporte escolar, atualmente, é terceirizado.
A alegação dos pais dos
alunos é que nada foi comunicado anteriormente, não
houve reunião para explicar
o que é nucleação e eles foram pegos de surpresa.
O promotor pode ficar
satisfeito com as outras
respostas ou propor ações.
(CA)

A professora aposentada Dorca Pires de Carvalho,
que deu aulas na roça e que
estudou em escola multisseriada, afirma que “se estão
falando que a nucleação melhora, estão falando pelos cotovelos, não conhecem a Lei
Orgânica do Município de
Manhuaçu, não conhecem a
Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e nem a LDB”.
Mas Dorca tem outra preocupação nesse caso da nu-

cleação. Para ela, tirar a
criança da roça, do seu ambiente comunitário e familiar, onde nasceu e cresceu,
causará prejuízos à própria
identidade cultural, além
de incentivar o êxodo rural.
A professora pergunta: o que
vai ser feito das escolas, dos
prédios que estão lá no campo?
A nucleação pode dar um
tiro no pé, diz Dorca. Se o objetivo era a redução de gastos,
a dilapidação do patrimônio
público decorrente da falta de

zelo e conservação das escolas
desativadas é prejuízo ao erário municipal, ou seja, é omissão do prefeito e da secretária
de Educação e o Ministério
Público pode promover medidas responsabilizando-os criminal, civil e administrativa.
“Como não houve diálogo,
discussão com as comunidades
e com os professores, também
não se sabe se esta administração tem projetos para as escolas que serão fechadas e abandonadas”, finaliza Dorca. (CA)

Nucleação de uma comunidade já é prorrogada

Professora Dorca diz que nucleação é um tiro no pé

niões, o vereador Fernando
Lacerda daria uma resposta
a contento sobre o que foi
falado.
Depois de muitas reclamações dos moradores e
discursos de apoio dos vereadores, Lacerda reafirmou
que os vereadores estão entrando com uma ação, “seja
com mandato de segurança,

nosso jurídico vai ver qual o
tipo de ação para suspender
essa decisão tomada”.
O Jornal da Montanha
apurou que até sexta-feira
(7), nenhum vereador tinha
entrado com qualquer tipo
de ação junto ao Ministério
Público (leia matéria abaixo).

CMDRS reúne com secretários
do Governo Municipal

N

esta
segunda-feira, 03, aconteceu
a reunião mensal
do CMDRS – Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.
Participaram da reunião
os secretários municipais
de Agricultura, Sandro
Tavares, de Obras, Eduardo Heringer, e da Educação, Gelvania Marques.
Aproveitando a presença da secretária municipal
de Educação, o CMDRS
tratou sobre a merenda
escolar, onde parte dos alimentos é fornecido pelo
PNAE– Programa Nacional de Alimentação Esco-

lar – e não deixaram de
abordar sobre o transporte escolar. Na oportunidade, Gelvânia Marques,
informou que os motoristas recebem treinamento
para transporte escolar e
que na nova licitação os
ônibus estão enquadrados para transportar as
crianças com segurança.
O CMDRS reconheceu
o trabalho desenvolvido
através da Secretaria de
Obras com o patrolamento das estradas e as caixas de contenção de águas
pluviais. Os conselheiros
cobraram a manutenção
das caixas de retenção.
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Ministério Público entra no caso do desc

Promotora quer apuração para eventuais crimes no despejo das carcaças dos cachor

Chu Arroyo/JM1

A

promotora do Ministério
Público
de Minas Gerais
(MPMG), Marina Brandão, requisitou, quinta-feira
(6), a instalação de inquérito policial para apuração
de eventuais crimes envolvendo o descarte incorreto
de cães no lixão municipal.
Ela está notificando o comparecimento dos funcionários da prefeitura em busca
de mais informações.
A coordenadora de Vigilância Ambiental, que
é responsável pelo canil
municipal, Emilce Estanislau, já foi ouvida. O
diretor do Serviço Autônomo Municipal de Limpeza Urbana (Samal),
Welen Mendonça, também vai ser chamado para
prestar esclarecimento.
A perícia da Polícia
Civil compareceu sexta-feira (7) no local e não
encontrou nenhuma ossada de cachorro. O terreno
estava sendo limpo por
máquinas
retroescavadeiras da prefeitura, que
jogaram terras por cima e
deram uma patrolada.
A delegada da Polícia
Civil, Lujan de Souza,
afirmou que já existe um
inquérito em andamento
e que aguarda ouvir ainda
algumas pessoas envolvidas.
Segundo a promotora
Marina, a responsável
pelo canil, a Emilce, explicou que os animais do
descarte incorreto não
eram provenientes do canil e que o terreno onde
estavam as ossadas e carcaças é do Samal. Emilce
disse ainda, sempre de
acordo com a promotora,
que o Samal faz coleta de

animais mortos, tanto em
pet shops como em residências particulares e faz
o despejo, a destinação
inadequada dos animais.
E finalizou afirmando que
esse fato seria de responsabilidade do Samal e não
dos funcionários do canil.
A promotora escutou a
Emilce na quinta “e, considerando que ela noticiou
o envolvimento do Samal
nessa situação, estou expedindo uma notificação de
comparecimento ao diretor
do Samal para que me preste algumas informações”.
Com relação ao lixo
hospitalar, a Promotoria
também recebeu denúncia via Ouvidoria. “Eu

requisitei
informações
para a prefeitura, que não
respondeu. Requisitei novamente e estou aguardando a resposta. Mas
acredito que o contato
que eu possa vir a ter, em
breve, com o diretor do
Samal, me traga algumas
informações. Parece-me
que ele tem informações
sobre o assunto, mas também estou buscando informações para averiguar
a irregularidade do descarte do lixo hospitalar”.
Marina Brandão explicou
que esses fatos são recentes
para a promotoria, “preciso
coletar informações para
daí poder tomar providência mais contundente”.
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Polícia Civil investiga descarte de
cães mortos no lixão de Manhuaçu

Já têm várias denúncias em relação ao extermínio de cães em nossa
cidade. Têm pessoas que
já denunciaram, não só
na delegacia de Polícia
Civil, onde tramita um
inquérito, mas no Ministério Público e outros
órgãos.
A informação é do inspetor da Polícia Civil,
João Gonçalves Linhares Júnior, que subiu segunda-feira (3) até o lixão municipal e ao canil
de Manhuaçu para verificar nova acusação de
descarte de cães mortos.
No domingo (2), a reportagem do Jornal das
Montanhas (JM1) foi
chamada para acompanhar os defensores da
causa animal José Moreira da Silva Moreira
e Isabelle Villefort até
o lixão de Manhuaçu,
onde foram constatados
diversos corpos de ani-

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

mais em estado de decomposição avançada,
mas deu para notar que
alguns cachorros foram
jogados recentemente.
Isabelle afirmou que
fez uma representação à
delegada Lujan Pinheiro. O JM1 procurou a
delegada, mas foi informado que ela estava de
folga por causa do plantão de domingo. Para
o inspetor Linhares, já

chegou num ponto que
tem que ser feito alguma
coisa pelo poder público.
Linhares, que também
é vereador, afirmou que
vai levantar a situação
do que está acontecendo
e que vai procurar meios
para tentar resolver esse
problema. “Vou subir de
novo no canil, vou ver
a situação do inquérito
que corre na delegacia

de Polícia Civil de Manhuaçu e vou conversar com o prefeito, se
ele não tomar atitude
nenhuma, e nem o Ministério Público daqui,
se precisar, vou levar
para Belo Horizonte...
Vou procurar meios para
tentar resolver esse problema em Manhuaçu,
porque está vergonhoso,
todo o mundo tá falando, tá criticando e nada
até agora nada está sendo feito”.
O mistério envolvendo os cachorros de Manhuaçu começou alguns
meses atrás, quando um
grupo de defensores dos
direitos dos animais denunciou supostos maus
tratos e as más condições do canil municipal. Depois, os sumiços
dos cachorros das ruas
da cidade. Há pouco
tempo era possível ver
diversos cachorros nas
escadarias do Correio,
do Fórum, da Caixa, defronte à prefeitura e nas
praças. O inspetor suspeita que eles tenham

sido mortos.
No fim do ano passado, o prefeito Nailton
Heringer sancionou uma
lei que autoriza a eutanásia em cachorros com
doenças suspeitas de fazer mal aos homens e aos
próprios animais. O prefeito de Manhuaçu ganhou a ira dos internautas protetores de animais
do país inteiro. Heringer
ganhou novamente a indignação de gente de
todo canto do Brasil no
fim de semana, quando
as fotos das ossadas dos
cães foram para a rede.
A Assessoria de Comunicação Social informou
que “a lei é comum em
outros municípios e necessária para que se faça
o devido controle dos
animais. É lastimável
que pessoas sem o devido bom senso tratem uma
autoridade com tamanho
desrespeito, sendo estas pessoas passíveis de
responder judicialmente
quanto aos crimes de injúria, calúnia e difamação”. (CA)
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rros; funcionários da prefeitura limpam terreno antes da chegada da perícia policial

Lei que autoriza eutanásia em cães
está suspensa por 180 dias

A advogada Isabelle Villeort Carneiro, defensora dos
animais em Manhuaçu, foi até
a Câmara e manifestou sua indignação com as carcaças encontradas no canil municipal e
cobra uma política de verdade
de proteção dos animais, especialmente por parte do Poder
Público de Manhuaçu. Ela
ambém cobrou apoio das comissões de saúde e meio ambiente da Câmara para a causa.
O vereador Fernando Lacerda apresentou requerimento da audiência pública
e ainda um projeto de lei. O
projeto suspende por 180 dias
os efeitos da lei que trata dos

animais em Manhuaçu. Pela
proposta, o projeto que falava
de eutanásia está suspenso até
que se reúna com as entidades
e interessados no tema e se
elabore uma proposta que seja
de comum acordo. Os quinze
vereadores aprovaram as duas
propostas.
Para Isabelle, a suspensão
da lei que autoriza a eutanásia em cães por 180 dias, até a
discussão de um novo projeto
de lei na audiência pública é,
por enquanto, satisfatória.
Fonte: Página oficial da
Câmara de Vereadores de
Manhuaçu

Ministério do Trabalho extingue UNSP e SINTRAM
faz representação na Câmara Municipal

O

Diretor Municipal de Esportes
divulga calendário

Na semana passada, o diretor de Esportes da Prefeitura de Manhuaçu divulgou
o calendário para o ano de
2014. Desta vez o diretor
está mais adequado ao cargo
e ao que parece elaborou um
calendário dentro da realidade esportiva de Manhuaçu. É de se lamentar ver um
jovem com tanto entusiasmo para exercer as funções
a que foi delegado ser impossibilitado em ter êxito
em suas tarefas por incompetência administrativa do
atual prefeito. O que pude
observar no ano de 2013,
foi o diretor de Esportes
do município, por ser ainda
imaturo em termos políticos, ter confiado no Executivo municipal e ter lançado
suas idéias que, sem dúvidas, eram excelentes para o
esporte em Manhuaçu e não
ter podido concretizar boa

parte delas. Vejo no atual
diretor de Esportes (Vítor)
uma boa intenção em efetuar
um trabalho junto ao Departamento de Esportes. Com
um calendário mais simples
e detalhado, certamente teremos um certame esportivo
no ano de 2014 mais elevado e também com resultados
mais positivos. Fora as competições tradicionais, o departamento não tem muito
o que inventar, apenas basta
administrar as competições
que a população ligada ao
esporte já esta preparada
para disputar e assistir os
eventos. Vale lembrar que
o atual diretor de Esportes
não conta com a estrutura
do passado, já que o prefeito Naílton Heringer fechou
a Secretaria de Esportes, o
que é mais uma atitude lamentável do atual prefeito.
Faremos aqui as divulga-

Diretor de esportes
Victor Rocha

ções que forem necessárias
para promover o calendário
elaborado pelo diretor Vítor,
torcendo para que tenha êxito em sua execução, temos
que reconhecer que mesmo
à deriva, o barco da prefeitura ainda tem alguém que
se esforce em realizar bem
o seu trabalho. Na próxima
edição estaremos divulgando detalhadamente o calendário esportivo oficial de
Manhuaçu.

SINTRAM-UGT (Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público
Municipal) entregou à comissão encarregada de assuntos
relativos aos servidores do
município de Manhuaçu uma
representação na qual informa
através de documentos a ilegalidade da UNSP (União Nacional dos Servidores Públicos de
Manhuaçu). Nos documentos
consta a publicação no DOU
(Diário Oficial da União) que
extingue a UNSP sub sede de
Manhuaçu da representação
dos Servidores Municipais. Segundo consta também na representação, a UNSP continua recebendo a contribuição sindical
de vários servidores que tentam
desfiliar da entidade e não conseguem. Na última quinta feira,
a Polícia Militar fez boletim de
ocorrência quando alguns servidores, através de procuração,
tentaram se desfiliar e a responsável pela UNSP em Manhuaçu
Maria Aparecida (Parry) não
concordou em protocolar o pedido de desfiliação dos servidores. A diretoria do SINTRAM-UGT já comunicou através de
notificação judicial a Secretaria
de Administração informando
a ilegalidade da UNSP mesmo
assim o Secretário João Batista
Hott insiste em manter a con-

tribuição dos servidores a esta
entidade. Informações dão
conta que a UNSP sempre se
posiciona a favor da administração em questões polêmicas,
o que faz dela uma parceira da
atual administração, declara
o presidente do SINTRAM-UGT Jaime Rodrigues Ferreira. Além da representação
na Câmara Municipal, também
foram feitas outras representações Judiciais junto à Procuradoria da República Federal,
Ministério Público Estadual,
Delegacia do Trabalho em
Ponte Nova e Procuradoria
do Trabalho em Coronel Fabriciano, o que se pede nas
representações é a devolução
financeira dos descontos arrecadados juntos aos servidores
pela UNSP desde a publicação
no Diário Oficial da União, em

2010 até a presente data, inclusive quando da ciência do
atual Secretário da Administração João Batista Hott, que
se coloca à margem do problema, permitindo que a ilegalidade se perpetue, é também
outra afirmativa do presidente
Jaime Rodrigues Ferreira, que
também afirmou que caso semelhante a esse já ocorreu em
outro município, ocasião que
o poder judiciário penhorou
bens imóveis dos envolvidos
para ressarcir os descontos
ilegais da UNSP na mesma
situação. Segundo Jaime, o
ressarcimento não vai para o
servidor lesado e sim para o
Sinidicato, que possui a Carta
Sindical no caso de Manhuaçu
o SINTRAM-UG, além da punição criminal dos envolvidos
neste tipo de crime.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Chega-te aos bons,
serás um deles, chega-te
aos maus, serás pior do
que eles.
Sabedoria popular
Não ergas alto um edifício sem fortes alicerces,
se o fizeres viverás com
medo.
Sabedoria persa
O saber a gente aprende com os mestres e os
livros. A sabedoria, se
aprende é com a vida e
com os humildes.
Cora Coralina
A sabedoria com as
coisas da vida não consiste, ao que me parece,
em saber o que é preciso
fazer, mas em saber o
que é preciso fazer antes
e o que fazer depois.
Leon Tolstoi

Pr. João Soares
da Fonseca

Saúde feminina ao natural
Adote o lema “prevenir é melhor que
remediar”. Para a menstruação e para a
famosa Tensão Pré Menstrual (TPM), use
técnicas de relaxamento e sugestões simples relacionadas ao estilo de vida em vez
de recorrer a antidepressivos ou analgésicos para tratar de problemas como dor
no peito, cólicas menstruais e micoses.
Mesmo sem remédios é possível livrar-se
dessas inimigas.
1 Um exercício leve, como caminhada,
acalmará os sintomas físicos e emocionais da TPM. No entanto, se você sofre
de dores antes e durante o ciclo menstrual, escute o seu corpo e procure repousar.
2 Pratique técnicas de relaxamento,
como a ioga. Acalmar a mente também
pode ter um efeito relaxante no corpo.

8 Massageie o abdômen e a região lombar com uma mistura de 4 gotas de óleo
essencial de esclaréia em 1 colher (sopa)
de óleo vegetal.
9 Para seios doloridos, tente aliviar a
sensibilidade provocada pelas alterações
hormonais sem recorrer a analgésicos.
Faça automassagem. Use óleo vegetal e
gire a ponta dos dedos pela pele em pequenos círculos. Pressione levemente
os seios para dentro e para cima com a
palma das mãos. Mantenha-se calma.A
adrenalina, produzida em períodos de estresse, agrava a sensibilidade nos seios.

3 Experimente este alongamento da
ioga: ajoelhe-se, sentando-se sobre os
calcanhares, encoste a testa no chão e
estenda os braços ao longo do corpo. Feche os olhos e fique nessa posição por 5
minutos.

Geralmente aqueles que
sabem pouco falam muito e aqueles que sabem
muito falam pouco.
Jean-Jacques Rousseau

4 Use a acupressão. Acredita-se que
haja pontos no pé ligados à área pélvica.
Esses pontos localizam-se nas cavidades
acima de cada lado do calcanhar. Pressione delicadamente com o polegar e a
ponta dos dedos.

No meio da dificuldade
encontra-se a oportunidade.
Albert Einstein

5 Evite ou limite o álcool e bebidas
com cafeína: embora possam fazer você
se sentir melhor por um tempo, eles agravam a tensão.

Transportai um punhado de terra todos os dias
e fareis uma montanha.
Confúcio

7 Use de 3 a 5 gotas de óleo de gerânio
num queimador ou adicione-o à água da
banheira morna. Ele supostamente equilibra as emoções.

6 Permita-se fazer pequenos lanches
nesse período do mês. Refeições leves
freqüentes ajudam a estabilizar o açúcar
no sangue, reduzindo a ansiedade e a irritabilidade.

Qual seria a sua idade
se você não soubesse
quantos anos você tem?
Confúcio
Coloque a lealdade e
a confiança acima de
qualquer coisa; não te
alies aos moralmente
inferiores; não receies
corrigir teus erros.
Confúcio
A melhor maneira que o
homem dispõe para se
aperfeiçoar, é aproximar-se de Deus.
Pitágoras
Agir, eis a inteligência
verdadeira. Serei o
que quiser. Mas tenho
que querer o que for. O
êxito está em ter êxito,
e não em ter condições
de êxito. Condições de
palácio tem qualquer
terra larga, mas onde
estará o palácio se não
o fizerem ali?
Fernando Pessoa

Ingredientes:

jsfonseca@pibrj.org.br

Como viver sem medo (VI)

"O Senhor está comigo; não temerei o que me
pode fazer o homem" (Sl 118.6).
A raça humana se doutorou em destruição.
Matar é com a gente mesmo!
Mata-se tanto em nome do indivíduo
quanto em nome da família.
Mata-se tanto em nome da democracia
quanto em nome da ditadura.
Mata-se tanto em nome da religião
quanto em nome do ateísmo.
Mata-se tanto em nome da honra
quanto em nome da vergonha.
Mata-se tanto em nome do mercado
quanto em nome da poesia.
Mata-se tanto em nome do passado
quanto em nome do futuro.
Mata-se tanto por causa da grandeza das galáxias
quanto por dá cá aquela palha.

Qualquer coisa constitui pretexto para se detonar o gatilho da violência. Desde que Caim, o patriarca do crime, inaugurou o reinado macabro do "homo brutalis", a
humanidade se vê às voltas com tanto derramamento de
sangue, ao ponto de a violência ser hoje tema inescapável de qualquer disciplina social. Sobre ela, intelectuais
se debruçam e a escalpelam em estudos exaustivos e intensos. Apenas na Inglaterra, entre 1970 e 1974, foram
escritos cerca de seis mil livros sobre o assunto. O século
XX passou para a História seguramente como o século da violência. E não parece que o XXI será diferente.
A cada 68 segundos um homem mata outro. Então não
há como discordar de Nikolas Tinbergen, o pioneiro da
etologia, segundo o qual o homem é um "assassino sem
freios". Homem no sentido genérico, é claro, porque até
prova em contrário, o maior assassino individual da História é uma mulher: a Condessa Erzebet Báthory, húngara que viveu entre 1560-1614. Dona Erzebet, sozinha,
assassinou 610 pessoas. Será que somos como a urze,
planta que para sobreviver precisa eliminar as outras?
Todos tememos a violência. Jesus, porém, fala de um
perigo maior que a violência: é a violência espiritual
eterna, reservada ao incrédulo impenitente: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma;
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a
alma e o corpo" (Mt 10.28).

Pudim de bombom

1 lata de leite condensado
1 lata de leite (use a mesma lata do leite condensado)
4 ovos
12 bombons
Para calda:
1 xícara de açúcar
MODO DE FAZER
Primeiro passo, derreta o açúcar numa
panela, em fogo baixo, até formar uma
calda / caramelo
Enquanto isso corte os bombons em
pedaços pequenos
Retire a calda do fogo, unte a forma do
pudim, coloque os bombons picados na
forma já untada e deixe separada
Coloque o leite condensado, leite e os
ovos no liquidificador e bata por 5-6 mi-

nutos
Coloque o forno para preaquecer
Despeje a massa sobre a forma, cubra
com papel alumínio e coloque em banho
maria no forno já aquecido
O tempo de assar varia de forno para forno, mas eu geralmente coloco 45 minutos
Retire e espere esfriar totalmente antes
de desenformar o pudim
Eu geralmente gosto de dobrar a receita
(e com isso, o tempo do forno também)

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Preso suspeito de matar criança de 8 anos em Carangola

Carangola/MG. Na tarde
dessa quinta feira (06), em
Carangola, a Polícia Militar foi acionada, através do
190, e uma pessoa relatava
um acidente envolvendo
uma criança em Lacerdina.
Uma segunda ligação, que
de acordo com a PM, era
de uma pessoa da família,
também relatava sobre um
acidente com uma criança.
Ao chegarem ao local, os
policiais encontraram uma
criança de 8 anos morta,
com sinais de espancamento. A Polícia Civil foi acionada e começaram imediatamente as investigações.
Os delegados de polícia,
juntamente com os investi-

gadores e a PM começaram
a inquerir sobre a causa da
morte do menor.
Ao lado da casa da vítima
havia uma outra casa, onde
reside um primo identificado como Rodrigo, de 23
anos. Nas proximidades foi
encontrada uma foice fincada em uma bananeira, com
sinais do que parecia ser
sangue. Rodrigo foi preso
como principal suspeito do
crime e foi encaminhado
para a delegacia de polícia
de Carangola.
Existem informações, ainda não confirmadas, de que
o suspeito teria confessado
o crime aos policiais civis.
Segundo testemunhas, Ro-

drigo tem problemas mentais.
A ocorrência ainda está
em curso e o suspeito está
sendo ouvido nesse momen-

Lavrador morre em acidente de moto na BR-262
Martins Soares/MG. O
lavrador Washington de
Azevendo Campos, 27 anos,
morreu num grave acidente no km 03 da BR-262, em
Martins Soares, por volta de
22 horas desta sexta-feira,
07/02.
A motocicleta pilotada
por Fabiano Luis da Silva, 26

anos, bateu numa carreta dirigida por José Carlos Pires,
40 anos. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária
Federal estiveram no local.
Washington morreu na
hora do impacto. O piloto
da moto foi socorrido com
um quadro grave de traumatismo craniano e fraturas.

Valadares: Motoqueiro mata empresário em
briga de trânsito com um golpe de capacete
Um empresário de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, morreu
depois de ser agredido na cabeça com
um capacete, durante briga de trânsito ocorrida nesse domingo (2). Paulo
Fernandes Rocha, de 49 anos, era carona em um veículo, cujo motorista
teria ignorado uma placa de parada
obrigatória e, por pouco, não atingiu
um motociclista. O empresário teve
traumatismo craniano.
De acordo com a Polícia Militar, passava pouco das 17 horas quando o carro e a moto se encontraram na esquina
das ruas Bahia e Israel Pinheiro, que é
preferencial, no bairro de Lourdes. O
carro que seguia pela Rua Bahia não
teria parado e por pouco não atingiu a
Paulo Fernandes Rocha, de 49 anos, era carona
moto. Após uma discussão, os três ho- em um veículo, cujo motorista teria ignorado uma
placa de parada obrigatória e, por pouco,
mens teriam se agredido e na confusão
não atingiu um motociclista.
W.B.V., de 27 anos, atingiu a cabeça do
da de acordo com a ocorrência, o condutor
empresário com o capacete. Paulo era
do veículo, J.S.A.J., de 39 anos, apresentava
dono de açougues em Valadares.
Ao ver que Paulo passava mal, o motoci- sintomas de embriaguez como fala desconeclista o socorreu, levando-o para o Pronto- xa e andar cambaleante e se recusou a fazer
-Socorro do Hospital Municipal (HPS), o teste com o bafômetro. O motociclista foi
onde o empresário morreu logo depois. Ain- preso em flagrante.

to na Delegacia de Carangola. A perícia técnica foi
acionada e os trabalhos ainda estão sendo executados.
Após a perícia o corpo

da criança será levado para
Muriaé e, somente após os
trabalhos de praxe, será liberado para o velório e o
sepultamento. Os pais estão

inconsoláveis. Familiares e
amigos chegam à casa transtornados e emocionados
com o fato.
Jornal O Combatente

Mulher mata marido com uma facada no
peito em Santa Bárbara do Leste

Um homem identificado
como Cleverlandes Vieira
do Carmo, de 31 anos, foi
morto na madrugada desta quarta-feira (05/02), em
Santa Bárbara do Leste, no
Vale do Rio Doce. A autora
do crime é a própria companheira, Glaciana Cecília
da Paixão, de 34 anos. Eles
viviam numa residência na
rua Adão Afonso da Silva.
Após uma noite de consumo de bebida alcoólica,
discussões e agressões veio
a tragédia. A vida da vítima teria sido ceifada com
uma faca tipo peixeira com
uma lâmina de aproximadamente 15 centímetros.
Na delegacia de Polícia
Civil, a companheira relatou: “ele me agrediu e eu
fui me defender. Me deu
dois tapas na cara e outro
na nuca, tentou me empurrar. Um tapa aqui, outro cá.
O negócio dele é bater em
mulher. É estressado. Quando bebe, espanca a mulher”.
Ainda segundo relatos
da companheira, Cleverlandes havia feito ameaças
como matá-la enforcada e
ela reagiu. “Peguei a faca e
enfiei a faca. Eu falei com
ele duas vezes para parar
de me bater. Ele pegou e
não parou. Ele colocou um
ferro atravessado para nin-

Glaciana Cecília da Paixão assassinou seu
companheiro Cleverlandes Vieira do Carmo

guém abrir a porta. Eu puxei o ferro. Na hora que eu
puxei ele veio para cima de
mim. Aí eu enfiei a faca”.
Após levar uma facada
na altura do coração, gerando uma fissura de aproximadamente dois centímetros, a vítima chegou
a caminhar até a calçada,
caiu e não resistiu ao ferimento e faleceu na porta

de casa. Antes de morrer
ele teria dito à companheira “amor, você me matou”.
O casal vivia entre idas e
vindas no relacionamento.
Eles tinham uma filha de
dois anos e nove meses. Indagada sobre se sua intenção era de matar, Glaciana
disse que não. Ela foi presa
em flagrante e encaminhada
à Delegacia de Polícia Civil.
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ENTRETENIMENTO
eMPURRAR...
O dono da casa levanta e pela janela pergunta: - O que você quer? Onde você está?
- Olá, eu sei que é tarde - grita um homem mas preciso que alguém me empurre, e sua
casa é a única nesta região. Você precisa me
empurrar! Louco da vida, o recém-acordado
replica: - Eu não te conheço, são 4 horas da
manhã, e me pede para te ajudar? Aaahhh...
Vá te catar! E ele volta pra cama. Sua mulher,
que também acordou, não gosta da atitude do
marido: - Você exagerou. Você já ficou sem
bateria antes, você bem que poderia ajudar
esse cara. - Mas ele está bêbado - desculpa-se
o marido. - Mais um motivo pra ajudá-lo! - insiste a mulher - Ele não vai conseguir sozinho.
Você que sempre foi tão prestativo... Tomado
por remorsos, o marido se veste e vai para a
rua. Procura o bêbado dizendo: - Hei, cara,
vou te ajudar! Onde é que você está? E o bêbado gritando: - Aqui!!! No balanço do jardim!

cafezinho
A sogra vai na casa do genro após o casamento: TOC! TOC! TOC! Bom dia meu
geeeeennnnrrrrrooooo!!!!! -Mas minha sogra, você aqui? O que a senhora veio fazer
aqui -Eu vou ficar aqui até vocês enjoar de
mim! -Mas ué! Não vai esperar nem um cafézinho?

sorte de corno
Dizia um amigo: - Rapaz, eu tenho uma
sorte danada. - Ganhaste na loteria? - Nada
disso. Ontem de noite eu vinha saindo de um
destes hotéis de alta rotatividade, justamente
na hora que minha mulher ia entrando. E ela
não me viu...

abra o olho...
O homem leva o filho ao pediatra: - Sr.
Dr., o meu filho completou seis meses e até
hoje não abriu os olhos..... - Abra os olhos
você: esse garoto é filho de japonês!

vergonha
O amigo fala: - Ó Zé sua muié tá te traindo com Arcides. - Magina! Ela não me trai
não. Cê tá enganado. - Oia Zé toda vez
que ocê sai prá trabaiá o Arcides vai prá
sua casa. Indignado com que o amigo diz,
o Zé finge que sai de casase esconde dentro do guarda roupa.Passando umas horas,
quem bate na porta? O Arcides. O Zé fica
olhando pela porta do guarda roupa que
está entreaberta e logo vê: Sua muiê leva
o Arcides para dentro do quarto e começa:
tira blusa e os peito cai, tira a calcinha e a
barriga cai. E lá de dentro do guarda roupa
o Zé põe as mãos no rosto e diz: - Ai, meu
Deus! Que vergonha do Arcides!!!

CURIOSIDADES
O primeiro computador: O primeiro computador eletromecânico, o chamado Z-1, usava relês
e foi construído pelo alemão Konrad Zuse (19101995) em 1936. Zuze tentou vendê-lo ao governo
para uso militar, mas foi subestimado pelos nazistas, que não se interessaram pela máquina.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

ÁRIES – de 21/3 a 20/4: As redes sociais
continuam a influenciar seu cotidiano. Com o
Sol brilhando em Aquário, mesmo com Mercúrio retrógrado, as amizades adquirem um
peso maior, inclusive algumas antigas aparecerão e interferirão
agora, se você quiser.
Saúde: é bom procurar realizar alguma atividade física supervisionada, caso esteja sedentária. A questão é que pode haver
retenção de líquidos a partir da fatídica intranquilidade para lidar
com pendências. Relaxe e procure hábitos mais saudáveis.
TOURO – de 21/4 a 20/5: Chegou o momento de as pessoas
com quem você trabalha reconhecerem seu valor. Com o Sol
em Aquário, fica difícil fechar os olhos para seus feitos, pois
agora suas atitudes podem ser superdimensionadas e trazer
maiores benefícios.
Saúde: há tendência dos planos fluírem com maior facilidade,
mas não é isso que fará você se acomodar com os necessários
cuidados com a saúde e com a beleza. Já que está valorizada, por
que não investir no visual para dar uma levantada na autoestima?
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Sua experiência contará muito
nesta semana em que os pensamentos estarão prioritariamente
voltados ao futuro. Se houve, um dia, perdas financeiras e até
patrimoniais por sua causa, agora você entende que não há
porque se precipitar.
Saúde: será interessante tomar precauções relacionadas à
questão da pele e da retenção de líquidos, sobretudo a partir do
consumo de álcool. Previna-se contra alergias e se der não se
exceda na ingestão de alimentos muito gordurosos.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Mesmo com maior otimismo diante
de planos e metas, você sabe que o mundo é real e precisa de
atitudes mais objetivas e concretas para poder fazer fluir com
mais naturalidade objetivos comuns a seus pares. Evite entrar
em discussões efêmeras.
Saúde: mesmo com certa propensão a viroses, a saúde está
com maior força e vitalidade para enfrentar até doenças crônicas.
Cuidado mesmo, só com o excesso de alimentos por causa da
ansiedade. Cuide das questões hepáticas.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Saber escolher sócios e pares para
empreitadas mais duradouras durante o ano pode ser uma verdadeira caça ao tesouro. Acontece que suas certezas passam
também pela árdua tarefa de encontrar pessoas de confiança,
mesmo com certos antagonismos.
Saúde: por mais que algumas questões sentimentais tenham
entrado no campo das dúvidas e confusões, nada melhor do que
se sentir bem e procurar dar um trato no visual, sobretudo nas
questões da pele ou na compra de uma roupa nova.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: As avaliações fazem parte da vida
de qualquer profissional. Esse processo na vida de uma pessoa
do signo de Virgem é normal e natural. Rever planos e ações,
sobretudo aqueles com dificuldades pode ser fundamental para
atingir novas metas.
Saúde: a saúde está com força e vitalidade com o Sol em
Aquário. Se algo estiver incomodando, então é melhor procurar
a ajuda de um profissional médico, inclusive com questões
relacionadas ao sangue e às articulações.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: Você está com disposição para
enfrentar as dificuldades naturais da vida, inclusive a oposição
de pessoas que não concordam muito com certas atitudes novas.
Bem, não adianta se desgastar batendo de frente, pois cada coisa
tem seu tempo e sua verdade.
Saúde: mesmo com dúvidas para agir diante das dificuldades,
algo que você não pode deixar de lado é o humor e a vontade
para resolver questões. Nesse processo, tenha cuidado com a
ingestão de líquidos e com excesso de gorduras. Olha o fígado!
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Fazer uma reflexão entre
passado e futuro, pode ser um dos caminhos para encontrar
respostas antes de partir para a ação. Os escorpianos sabem
ou, pelo menos, têm noção que é preciso montar uma base forte
para seguir adiante. Então pode vir, não é?
Saúde: mesmo com Saturno restringindo um pouco as forças
do signo, Urano transforma e solta adrenalina para mexer com
a ansiedade e o nervosismo. Procure momentos mais calmos e
descanse bem nas horas destinadas a isso.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12: Sabe o momento mágico
para “vender o peixe”? Pois bem, chegou a hora. Há vontade
de conhecer coisas novas, participar de outros grupos sociais
para adquirir novos conhecimentos. Você está mudando. Só não
esqueça: pense e depois fale.
Saúde: adquirir hábitos saudáveis em uma sociedade com
estilo de vida complexo, pode até ser difícil, mas não é impossível.
Se fizer exercícios físicos, procure um profissional da área. Mesmo assim, cuidado com distensões musculares e articulações.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: Sabe aquele momento de
procurar ficar só por instantes para refletir sobre a vida e para
a busca de uma aceitação mais perto da realidade? Pois então
chegou a hora de se dedicar mais a si, por mais difícil que seja
fará um bem enorme.
Saúde: com Vênus e Plutão em Capricórnio e Mercúrio em
Aquário, mesmo que você não queira, as pessoas perceberão
mudanças em seu visual. Procure apenas se precaver com as
questões das vias aéreas e com alergias diferentes.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Aproveite que o Sol brilha em
seu signo e isso se traduz em maior vitalidade, energia e poder
de atração, para contornar pequenos problemas no trabalho e
até dentro de casa. Outra questão é que você está com a bola
toda para expandir e adquirir novos espaços.
Saúde: de uma forma geral, a saúde está boa, porém, evidentemente, todo aquariano sempre deve pensar no amanhã na hora
de fazer uma estripulia alimentar, por exemplo. É sempre bom
aproveitar e dar um trato no visual para “vender o peixe”, não é?
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Há maior sensibilidade para enveredar pelo campo das artes. Deleitar-se com alguma atividade
artística fará um bem enorme neste período. Acontece que há
uma sensação maior de liberdade e necessidade de se afirmar
diante de grupos. Pense e faça.
Saúde: procure nutrir pensamentos mais positivos neste
período. Não adianta nada ser cabeça dura, passar outra ideia
a seus amigos, se você entende de outra forma determinado
assunto. Relaxe e evite confrontos bobos que podem repercutir
negativamente sua imagem.
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Saia justa! Anitta é questionada sobre
possível affair com marido de atriz da Globo
Anitta surgiu poderosa na última quarta-feira
(5), no Rio de Janeiro, para falar sobre a gravação de seu DVD e acabou passando por uma
saia justa daquelas.
Durante a coletiva de imprensa, a cantora foi
questionada a respeito de uma suposta aproximação de Raoni Carneiro. “O relacionamento
de vocês é só profissional?”, indagou um dos
jornalistas.
O momento foi de total constrangimento,
pois todos no local sabiam que o diretor é casado com a atriz Fernanda Rodrigues, com quem tem uma filha, Luisa.
Passado o 'sufoco', o encontro também teve muitos pontos altos.
O figurino da artista, por exemplo, chamou atenção não apenas pelo
decote, mas também pelo preço.
A peça, feita por uma grife francesa, chega a custar entre R$ 10
mil e R$ 30 mil, segundo o jornal “O Dia”.

Nudez de Bruna
Marquezine ganha destaque
nos noticiários espanhóis
Bruna Marquezine voltou a ser destaque
na imprensa espanhola e, desta vez, as notícias não foram sobre a suposta crise de seu
relacionamento com o jogador Neymar.
A atriz estampou a capa de diversos veículos por conta de sua
cena de nudez, exibida na última segunda-feira (3), na novela “Em
Família”, da Globo. Na ocasião, sua personagem, Helena, apareceu
caminhando apenas de toalha, até que deixou a peça cair, exibindo
parte do corpo da beldade. A jovem ganhou o coração dos espanhóis
desde que foi apresentada como a namorada de Neymar, que se mudou para o país após sua transferência para o time do Barcelona

Mônica deixa quadro do “Caldeirão do
Huck” após sofrer lesão
Mônica Carvalho acaba de perder a oportunidade
de participar de um quadro novo no “Caldeirão do
Huck”, da Globo. Tudo por causa de uma lesão.
A atriz havia sido convidada pela produção do
programa para ficar três meses envolvida no projeto,
que tem formato de game, segundo o jornal “O Dia”.
Porém, logo após dar a resposta afirmativa, acabou sofrendo um acidente de patins e estirou um
ligamento. Por isso, terá que usar bota ortopédica por 15 dias, comprometendo sua presença no início das gravações.

Necrópsia de Philip Seymour Hoffman tem resultado inconclusivo
A necrópsia no corpo de Philip Seymour Hoffman terminou na última quarta-feira (5) de maneira inconclusiva. O instituto médico legal de Nova
York já fez a solicitação de novos exames para
determinar a causa da morte do ator.
Uma porta-voz do departamento não detalhou
quais exames serão realizados e nem informou a data para que os
resultados sejam divulgados. No entanto, é esperado que testes toxicológicos sejam pedidos para o caso. Outra informação adiantada
pela representante é que o corpo do artista ainda não foi entregue aos
seus familiares. No entanto, um velório privado está marcado para
esta quinta-feira (6), em Nova York - mesmo local do funeral, que
deve ser feito no dia seguinte. Apesar da falta de respostas, a polícia
conseguiu identificar que a heroína encontrada no apartamento do
artista não continha fentanilo, uma substância aditiva que levou 22
pessoas à morte na Pensilvânia recentemente.
Em tempo: Philip Seymour Hoffman foi encontrado morto em
seu apartamento na cidade de Nova York, Estados Unidos, na noite
do último domingo (2), aos 46 anos de idade.
A principal suspeita é a de que o ganhador do Oscar por “Capote”
(2005) tenha sofrido uma overdose de heroína. Cerca de 50 pacotes
da droga foram encontrados no local, além de 20 seringas usadas.

Patrícia Abravanel publica foto chorando
para alfinetar a Record
Na noite da última quarta-feira (5), Patrícia Abravanel utilizou a
internet para comemorar o sucesso do “Máquina da Fama” e debochar da concorrente Record.
Com um lenço de papel na mão, a apresentadora simulou um choro de pena da adversária, derrotada há oito semanas consecutivas

acesse: www.jm1.com.br

por seu programa no SBT.
“Toda produção do ‘Máquina da
Fama’ chorando… com muita pena da
concorrência! 7x3. Vice absoluto nas
segundas-feiras”, celebrou em sua página no Instagram.
A atração, que mudou de horário
após substituir o “Famoso Quem?”,
tem passado a perna nas médias da
emissora de Edir Macedo e chegou a igualar seu recorde na última
segunda-feira (3).
Na ocasião, o programa marcou 6,6 pontos de Ibope e participação de 14% dos televisores no horário, seu maior número até agora.
Cada ponto equivale a 65 mil domicílios na Grande São Paulo.

Jonatas Faro e Danielle Winits discutem
após reunião de pais na escola do filho
Parece que o clima azedou entre Danielle Winits e Jonatas Faro. Os atores
teriam protagonizado uma discussão daquelas em frente ao colégio de Guy, de
dois anos, filho do ex-casal.
A briga dos dois teria tido início após
a reunião de pais e mestres da escola do
menino. Faro, inclusive, foi visto gesticulando bastante durante a conversa
com a loira, de acordo com o jornal 'Extra'.
Apesar do suposto desentendimento, os artistas pareceram entrar
em um acordo antes de decidirem deixar o local.
Vale lembrar que recentemente Winits teria reclamado para uma
amiga da ausência de Jonatas na criação de Guy. Na ocasião, a bela
teria dito que seu atual companheiro, o jogador de futebol Amaury
Nunes, é quem assumia a figura paterna para o garoto.

Caio Castro é cotado para ser par de Isis
Valverde em novo folhetim da Globo
Caio Castro deverá repetir a dose e
formar par romântico com Isis Valverde
em mais uma novela da TV Globo.
O galã, que acabou de encerrar seu
trabalho em 'Amor à Vida' - trama das
21h da Globo que chegou ao fim em 31
de janeiro -, está cotado para o elenco
de 'Saber Viver', segundo o jornal 'O
Globo'. A trama será sucessora de 'Meu
Pedacinho de Chão', na faixa das 18h. Caio Castro e Isis Valverde
viveram um casal no remake de “Ti-Ti-Ti” (2010). Na época, os
personagens dos dois fizeram o maior sucesso entre o público.

Glenda Kozlowski sobre ser trocada
por Fátima Bernardes no Carnaval:
'Não fiquei magoada'
Glenda Kozlowski garantiu não ter ficado incomodada com o fato de ser substituída por Fátima Bernardes na transmissão do Carnaval 2014
da TV Globo.
'Acho o máximo a Fátima estar no Carnaval de
novo. De coração, não fiquei magoada', afirmou
ao jornal 'O Dia'.
A emissora carioca optou pela troca alegando
que a apresentadora do 'Esporte Espetacular' precisa ser poupada por causa da transmissão da Copa do Mundo, em
meados deste ano. “Quando faço Carnaval, fico pelo menos uns três
meses longe do esporte. E, neste ano, por causa da Copa, isso seria
muito ruim”, explicou Glenda.

Val Marchiori publica retratação
após dizer que não queria uma
filha gorda e homossexual
Val Marchiori resolveu dar um basta nas críticas que recebeu por conta da declaração dada por
ela ao programa 'TV Fama', da RedeTV!, em que
afirmou sentir medo de ter uma filha mulher que se tornasse gorda
e lésbica.
Em seu blog, a socialite divulgou uma retratação, garantindo ter
sido mal interpretada pelo público.
'A repórter me perguntou sobre a possibilidade de eu ter mais um
filho com meu marido e eu disse que o Evaldo gostaria de ter uma
menina. Mas eu brinquei, dizendo que eu tinha medo de ela não ser
perua como eu, até porque quero uma companheira de compras. E
me lembrei do exemplo da filha da Cher, que é uma perua convicta
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como eu, mas a filha não gostava nem um pouco disso e se vestia
de forma masculinizada! Depois até se declarou lésbica e nunca se
importou com o fato de ser gorda', explicou a loira.
A ex-'Mulheres Ricas' ainda assegurou que tudo não passou de
brincadeira e se desculpou pelos termos usados inadequadamente.
'Nunca diria que não aceitaria ter uma filha sapatão ou gorda! [...]
Eu não gosto de ter uns quilos, nem umas gordurinhas a mais, mas
não quer dizer que não goste de gordos. Peço desculpas se fui deselegante em dizer um termo como 'sapatão', mas falei totalmente na
inocência, do meu jeitinho de uma menina do interior. Vocês sabem
como eu sou bocudinha', completou.

Globo começa a pressionar produção
do 'Vídeo Show' após derrota para o
'Balanço Geral'
A situação do “Vídeo Show” preocupa a
direção da Globo. Depois de passar por reformulações, o programa perdeu em audiência
na última segunda-feira (3) para o “Balanço
Geral”, da Record.
Segundo o jornalista José Armando Vanucci, a pressão por resultados começou. A
direção do canal não quer e não aceita mais
índices abaixo do esperado, já que o investimento foi grande.
O novo formato, com Zeca Camargo recebendo um convidado
fixo por dia, em uma espécie de talk-show, não agradou em vários
setores da emissora carioca.
Muitos dizem que como o “Vídeo Show” importou muita gente
da extinta MTV Brasil, o programa ficou parecendo uma atração
para adolescentes que assistiam ao extinto canal e acabou ficando
sem personalidade.

Luiz Bacci substituirá Geraldo Luís no
“Balanço Geral” de São Paulo
A Record finalmente definiu o apresentador do
'Balanço Geral'. Luiz Bacci assumirá o comando
da atração de São Paulo na próxima segunda-feira
(10).
O apresentador substituirá Geraldo Luís, que deixará a atração para assumir um novo projeto, segundo informou a assessoria da Record.
Em janeiro deste ano, Bacci chegou a ficar no lugar de Marcelo Rezende, durante as férias do apresentador, no comando do “Cidade Alerta”.

Por clipe com Rihanna, Shakira é acusada de
promover homossexualidade na Colômbia
Após lançar seu novo clipe
“Can´t Remember To Forget You”,
com parceria de Rihanna, Shakira
virou o centro de uma polêmica em
seu país natal, a Colômbia.
O vereador colombiano Marco
Fidel Ramirez pediu à Autoridade
Nacional de Televisão da Colômbia
para que o vídeo seja proibido no
local. Com cenas quentes entre as
duas cantoras, ele afirmou que a produção 'prejudica o caráter moral
da juventude de Bogotá, na Colômbia, e na América Latina'.
Em seu perfil no Twitter, Ramirez afirmou que as artistas deveriam se envergonhar. “O novo vídeo de Shakira é um caso sem vergonha de lesbianismo e imoralidade. É um perigo para a juventude.
Ele envia uma mensagem provocativa para pessoas fracas que podem ser contaminadas e induzidas a praticar [lesbianismo].”

Luan Santana revela: 'Tenho cerca de 50
mil sutiãs de fãs'
Cada vez mais assediado por fãs, Luan Santana revelou que já
tem um quarto inteiro dedicado a presentes, dos quais a maioria é
lingerie. 'Só de sutiã tenho uns 50 mil em casa. É quase um quarto
inteiro só para isso', contou o sertanejo, aos risos.
Para se manter em forma, vocal e fisicamente, Luan disse estar
cada vez mais empenhado em manter uma rotina saudável de exercícios e alimentação.
'Com a ajuda do meu personal trainer eu cuido da voz, do corpo
e da alimentação, que estão interligados. Confesso que pisei na bola
nos últimos dias, comi umas coisas erradas e acabei engordando um
pouco', admitiu.
A rotina intensa, segundo o artista, é por conta de seu medo de
perder a voz. 'Acho que esse é o maior pesadelo de todo cantor,
então faço de tudo para que isso não aconteça.'
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Estado de greve no Hospital César Leite

Funcionários querem aumento para repor inflação e perdas salariais, diretoria diz que não tem dinheiro; vereadores tentam evitar greve
Chu Arroyo/JM1
Os funcionários do
Hospital César Leite
(HCL) começaram a semana em estado de greve
por causa da intransigência da diretoria do hospital que não quer reajustar
o salário da categoria. De
acordo com o presidente
do Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviço de Saúde de
Manhuaçu, João Guilherme filho, a categoria reivindica 12 % de reajuste
para repor a inflação do
ano passado e a defasagem salarial. O HCL ofereceu 0%, ou seja, nada,
afirma o presidente do
sindicato. Na quinta-feira
(6) houve uma passeata
pelas ruas do centro para
mostrar para a população
a indignação dos empregados do HCL.
A categoria está negociando desde novembro
do ano passado e a contraproposta da diretoria
do HCL deixou os fun-

cionários do hospital indignados. Em assembleia
realizada na noite de segunda (27), a maioria decidiu pela paralisação se
não houver nova negociação. “Nós vamos entrar
essa semana em estado
de greve, e lei de greve
na Saúde é muito difícil,
nós não podemos deixar a
população desamparada”.
Guilherme Filho reiterou que se a greve acontecer, será feito uma escala
para atender a população
e tudo será de “acordo
com a lei”. Para ele, a
sociedade tem que voltar
para ela mesma, valorizando os profissionais da
saúde.
Para o técnico em enfermagem do HCL, João
Salvador, o salário é igual
ao de um vendedor de picolé. “Nós vamos aguardar para ver se eles têm
uma posição concreta a
nos dar, infelizmente não
tem como a gente continuar trabalhando ganhando o que a gente ganha,

até um vendedor de picolé ganha o mesmo tanto
que nós ganhamos”.
O técnico em enfermagem conta que o sindicato tem conseguido
muitas vantagens para
os trabalhadores, como a
insalubridade para todos
os funcionários, o adicional noturno, hora extra de
100%, “mas isso não é o

bastante; nós temos que
valorizar a nossa mão de
obra, o trabalhador da
saúde tem que se valorizar”.
Maria das Graças Silva,
técnica de enfermagem
diz que sabe que o hospital está passando por uma
crise, “mas nós também
não temos condições de
sustentar nossos filhos

com esse salário”. Ela
gostaria que a administração do HCL se sentasse
com os funcionários para
chegar num acordo. “Nós
queremos ver o que pode
ser feito por eles, para os
técnicos e auxiliares de
enfermagem, para o pessoal da limpeza, somos
os que ganhamos menos
aqui no HCL”.

O vereador Eli de
Abreu Gomes levou o
assunto para a Câmara.
O seu colega Fernando
Gonçalves Lacerda lembrou que o HCL é uma
instituição filantrópica,
sem fins lucrativos, e que
está passando por dificuldades financeiras. Para
ele, se os funcionários
pararem, os pacientes,
não só de Manhuaçu, mas
de toda a região, ficarão
prejudicados. Segundo
Lacerda, o hospital atende gente até do Espírito
Santo. Por isso, sugeriu
que se criasse uma comissão para analisar o caso e
encontrar uma saída para
o impasse. Outros vereadores prometeram levar o
problema para o governo
do Estado, já que o municipal não se manifesta,
e pedir ajuda financeira
para evitar uma greve. A
diretoria do HCL voltou
à mesa de negociação,
mas até o fechamento da
edição não passou novos
detalhes.

Tuca rasga o verbo: Nailton Heringer está sem ação, acabou!
O povo acreditou que ia haver mudanças e taí a mudança,
a pior possível; o prefeito diz estar fazendo uma política
limpa, porém a cidade está sem nada
Chu Arroyo/JM1
Diante dos últimos fatos políticos e administrativos em Manhuaçu,
como o protesto dos moradores rurais contra o
fechamento das escolas e
uma nucleação “empurrada goela abaixo”; das
manifestações dos protetores dos animais contra
a chamada Lei da Eutanásia, de autoria do prefeito
Nailton Heringer, que ganhou repercussão nacional; do estado de greve
no Hospital César Leite;
da mentira declarada por
secretários no lugar de
obras; da constante falta
d’água nos quatro cantos
da cidade; da falta de diálogo do prefeito com os
vereadores e da insatisfação geral dos cidadãos,
Wilson Guimarães Pacheco, o Tuca, presidente
do Partido do Democrático, resolveu falar.
O povo de Manhuaçu
pode esquecer mudanças,

mudanças na política, novas ideias, nada disso vai
acontecer. Nada de investimentos, nada vai mudar
com o prefeito engessado
que só pensa nele, ele não
tem compromisso com
o povo de Manhuaçu,
ele não cumpriu com as
promessas, com os companheiros de campanha.
Assim o adversário político do prefeito Heringer,
o popular Tuca resume a
administração “um novo
tempo”.
Para ele, “o prefeito
está sem ação, acabou. A
oportunidade foi dada, e
ele não conseguiu administrar a cidade como ele
prometeu”.
Tuca diz que “o prefeito
Nailton não tem interesse
em fazer política, que ele
não escuta ninguém e que
o povo está decepcionado. Tenho conversado
com lideranças de bairros, todos estão decepcionados, é geral essa decepção”.

Em sua opinião, Heringer já provou que não
tem capacidade para ser
prefeito em Manhuaçu
porque não é articulado,
não tem jogo de cintura,
não é político, não sabe
conversar e não sabe o
que é diálogo.
“Faltou diálogo por parte do prefeito para conseguir verbas para Manhuaçu, o político não pode se
afastar da classe política.
Quando ele ganhou as
eleições, estava livre para
fazer boas negociações,
ele tinha o Lael Varella,
ele tinha o Paulo Abi-Ackel, ele tinha o Sebastião Costa, todos os
deputados estavam à disposição para conversar,
ele sequer moveu-se, ele
não quis conversar. Ele
se fechou dentro da prefeitura, colocou câmeras
dentro da prefeitura toda,
fica vigiando os funcionários lá de cima, e o que
ele está fazendo, nada”.
Tuca esclarece que

está criticando como cidadão, mas puxa a rusga
política; o candidato que
ele apoiou perdeu para o
atual prefeito. “O município precisa de um gestor
político, ele diz estar fazendo uma política limpa,
porém a cidade está sem
nada, o jeito dele é pior
de todos, eu digo isso
pelas práticas, cadê as
obras? Cadê as promessas de campanha? Nós
perdemos as eleições para
ele, por causa de promessas de campanha, o povo
acreditou nele e ele não
cumpriu, por exemplo:
falou que ia mudar a rodoviária de lugar, falou
que ia trazer um hospital
regional, que ia fazer universidade, contorno de
Manhuaçu. Ele não está
conseguindo sequer colher os lixos e tampar os
buracos da cidade”.
O cidadão e filho de
Manhuaçu, como ele gosta de frisar, assegura que
os secretários do prefeito

estão saindo porque ele
não os escuta. “Hoje, os
ex-secretários dele estão
indo para os campos pedindo desculpas das promessas que foram feitas
e que não irão ser cumpridas. Eles estão com a
cara grande, temos como
exemplo o Fábio Soares,
que está andando nos distritos, pedindo desculpas
por ter ido lá com o prefeito, feito promessas de
campanha e, hoje, nada
está sendo cumprido, pelo
contrário, estão tirando
aquilo que já tinha”.
Tuca atesta que a insatisfação é total e que estamos vivendo a pior fase

política. Para ele, o povo
acreditou que ia haver
mudanças, e taí a mudança, a pior possível.
“Ele está sendo o pior
prefeito dessa cidade, ele
conseguiu superar todos,
hoje ele pensa nele, ele
não pensa na cidade”, finalizou Tuca.
A reportagem procurou
ouvir o prefeito Heringer,
mas foi informado que
ele estava ocupado e não
poderia receber e que era
para mandar por escrito
as perguntas para Secretaria de Comunicação Social. O Jornal das Montanhas quer entrevistar o
prefeito e não o assessor.

