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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

ABANDONO NO CAMPO – O drama dos
agricultores atingidos por quebras de
produção no País das supersafras*

A

qui, em se plantando tudo dá. Atribuída a Pero Vaz de Caminha, a máxima de mais de 500 anos continua mais atual do que nunca. A Companhia
Nacional de Abastecimento – CONAB divulgou em fevereiro de 2014 que
a produção nacional de grãos deve ser a maior de todos os tempos (recorde, aliás,
batido ano após ano), ultrapassando a barreira de 190 milhões de toneladas.
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Governo de Minas inicia e encerrará este ano com a entrega de projetos prioritários na gestão pública, cujo objetivo é melhorar a qualidade de vida dos
mineiros e atrair mais investimentos para o Estado. Durante os últimos três
anos, Minas se destacou por apresentar excelentes resultados em áreas prioritárias
como educação, saúde e segurança pública.
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Naldo

Câmara de Manhumirim participa
da II Conferência do TCE

Governador Antonio Anastasia
lança o Dia do Legado e apresenta
resultados de sua gestão

O

presidente da Câmara de Manhumirim Dário Veiga e os funcionários Frances Ley Melo (compras e contratações) e Dyone Gerusa Butters Teixeira
(controladoria) participaram da II Conferência de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que aconteceu no Expominas, Belo
Horizonte, nos dias 20 e 21 de março.

DIZEM POR AÍ...
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Neném e

a namorada

Roberto
Carlos
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EDITORIAL

A insegurança dos
servidores mineiros

Os professores estaduais têm muitas dúvidas sobre as consequências da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de que a
Lei Complementar 100 de 2007 é inconstitucional gerou um clima
de insegurança, muitas professoras choraram inconformadas com
a decisão, infelizmente os professores ainda são deixado de lado
pelos governantes em um total abandono.
“Veja minha situação cumpri uma lei estadual que me deu amparo
e estabilidade sempre cumpri rigorosamente minhas funções e agora
recebo este balde de água fria, nem sei se conseguirei dormir esta
noite, estou muito indignada”. Desabafou Ana Beatriz, professora
de Manhuaçu.
Segundo o sindicato da categoria e os próprios atingidos pela lei
aprovada há sete anos disseram a nossa reportagem, o governo do
Estado havia dado a garantia de que seus cargos estavam resguardados, e agora o que faremos é só dúvidas.
A professora de design de ambientes da Universidade do Estado
de Minas (Uemg) Samantha Moreira atuava como designada da
educação desde 2003 e, em 2007, foi beneficiada pela aprovação
da Lei 100. Ela conta que a notícia pegou todo mundo de surpresa
ontem, gerando um clima de tensão.
“Eu acho necessário fazer concurso,
Fale com a redação
mas a falta de informação incomoda.
contato@jm1.com.br
Ontem, demos aula normalmente,
(33)3331-8409
mas não sabemos o que vai acontecer.
Temos a impressão de que estamos
desamparados. O clima está muito ruim.” lamenta.
De acordo com o presidente do Sindicato dos Professores da
Uemg, Nelson Luiz Ribeiro, 80% do corpo docente da universidade, o que representa cerca de 1.200 professores, será afetado pela
decisão do Supremo. “Estamos com uma mão na frente e outra
atrás. Como o governo vai fazer com os muitos profissionais que
deixaram outros empregos por causa da Lei 100? Eles agora estão
sem estabilidade nenhuma”, afirma Ribeiro, que questiona o fato
de o governo ter realizado concursos públicos para professores de
ensino superior somente em cidades-polo do Estado.
Para a professora de ciências Deolinda Pereira, aposentada após
atuar por 25 anos na educação estadual, a preocupação é com os
seus quinquênios e biênios acumulados. “O governo prometeu antes da eleição que os efetivados poderiam ficar tranquilos. Agora
quero saber como vai ficar essa minha aposentadoria”, questionou.
Apesar de ser aposentada, Deolinda continua trabalhando, mas
lecionando em outro cargo. “Os professores enfrentam um caos
nas escolas com a falta de segurança. Dediquei mais de 20 anos
na minha vida nessa situação deprimente e agora fiquei totalmente
sem nenhuma garantia.”
Uma outra professora que pediu para não citar seu nome disse:
“eu nunca acreditei nessa lei, desde o inicio foi muito falada que
poderia ser derrubada por ser inconstitucional, por isso estudei e
fiz concurso como muitas colegas, eu mesmo avisei para minhas
amigas para não acreditar nessa lei e fazer o concurso, agora elas
vieram me dizer arrependidas por não ter seguido o meu conselho”.
Não entendo de leis, mas acredito que a o STF deveria ter levado
em conta essa classe tão sofrida, porque não penalizar os culpados? Mas infelizmente a corda só arrebenta do lado mais fraco,
acho que todos devam ter a mesma oportunidade, mas isso quem
decide é o governo, imaginando, no Brasil onde o salário é baixo
e as oportunidades escassas, ninguém se daria ao luxo de negar
uma oportunidade dessa e o próprio governo garantiu estabilidade
a todos desde 2007. É uma situação difícil, pois até se obrigasse o
governo indenizar efetivados de onde sairia o dinheiro, não poderia
sair dos cofres públicos, seria injusto.
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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

GOSTEI MUITO DAS DICAS
PARA CRESCER NO MERCADO DE TRABALHO

Seja pontual e constante, imagine
que o seu chefe é o armador do time,
que adora lançar a bola e ter na posição avançada alguém para recebê-la
e administra-la. Vejo que muitos
trabalham bastante, lutam mesmo,
mas não andam de forma constante
e não são pontuais, às vezes estão
no horário, outros momentos atrasados e noutros adiantados. Ande de
forma cadenciada, seja persistente e
constante, faça com que o chefe saiba que naquele momento e posição,
você está a postos para receber a bola.
Assim, ele conta muito com você e
não vai querer perde-lo facilmente.
Se pagar também é uma grande dica,
porque muitos empregados acham

que o dinheiro que ele recebe vem
do Governo ou cai do céu. Não
fazem a conta de quanto produzem,
em relação do quanto recebem (com
os absurdos encargos). Faça a conta,
veja quanto está gerando de lucro para
a empresa, de resultado, de metas
atingidas, registre isso (seja o ovo
da galinha!) e deixe claro que você
se paga com folga. Este ponto não
só lhe mantém empregado, de forma
segura, como pode ser o motivo para
um reajuste salarial espontâneo.
Marcos Gomes
Ao Jornal das Montanhas,

Escrevo para parabenizar esse
jornal pelo conteúdo que tem feito
diferença na imprensa regional, é um
jornal atual que trazem algumas dicas
do que tem acontecido no Brasil e no

mundo, pois isso é muito interessante,
pois há leitores que só conta com esse
periódico, que é distribuído de graça,
dando oportunidade de quem deseja
ler, sempre nas quartas-feiras não
deixo de ir logo cedo ao Coelho Diniz
ou na Kipão pegar o meu exemplar.
Gostei do editorial falando da falida
política brasileira, vocês acertaram
em cheio, parabéns. O que acontece
hoje é reflexo da sociedade que
vivemos. Valores como honestidade,
solidariedade, coletiva não fazem
parte do vocabulário da maioria da
população. Condenamos a corrupção
política, mas somos tolerantes com
a corrupção no dia a dia. Aceitamos
“pequenos favores” em troca de
nosso apoio a certas pessoas. Se não
mudarmos nossa maneira de pensar,
nada vai mudar e tudo continuará da
mesma maneira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Saúde Pública
Dizem que a saúde havia melhorado, mas não é isso que
sentimos aqui no bairro São Vicente, aqui a conjugação dos
verbos é completa: eu tu ele, nós vós eles, todos reclamando
da área da saúde publica. Só mesmo o pobre coitado que
tem que enfrentar filas para sentir a dificuldade de conseguir marcar exames e consultas. As filas de espera estão
demorando muito. Uma usuária pergunta para o Secretário
de Saúde. Se sua filha ou filho estiver doente e o médico
solicitar uns exames, o senhor esperaria 40 dias pelo exame? Os médicos recomendam que quanto mais cedo trate
de uma doença, mais chance terá o paciente de ser curado.
Imagina 60 dias para conseguir uma consulta e mais 45 dias
para o exame só aí foram três meses e 15 dias

Falta de coleta seletiva
Luiza 19 anos moradora do bairro Coqueiro reclama da
falta de coleta seletiva de lixo do bairro Coqueiro, reclama
também da poça de barro que fica na passagem da Rua Juventino Nunes. Isto também ocorre no Bairro Bom Jardim,
o SAMAL só recolhe o lixo das sacolas e não pegam caixas
que estiverem no chão.

Falta de água e ônibus atrasados
Os moradores do bairro
Ponte da Aldeia reclamam
da falta constante de água no
local, se não bastasse o sofrimento tem ainda que suportar
os ônibus da cidade de Manhuaçu cada vez demoram
mais tempo para pegar os passageiros, isso além de ter aumentado o valor da passagem, a empresa deveria por mais
ônibus na linha, “eu chego a ficar esperando cerca de 40 a
50 minutos na semana, porque nos fins de semana o tempo
de espera é bem maior”. Reclama Marillene.

Barro e sujeira nas ruas
incomodam moradores
A Carla que tem 19 anos
reclama que todos os dias
quando não é lama é a poeira
e muitos buracos na entrada
para o hotel chácara, quando passam carros molham os
pedestres que estão passando
e quando seca vem à poeira,
atenção prefeito olhem para a
nossa comunidade.

O Brasil necessita de um Rei
Da próxima vez que tiver uma consulta sobre sistema de
governo no Brasil vou votar no sistema de monarquia, pelo
menos não vamos ver um grupo protegendo o seu partido.
Para o nosso país tão corrupto esse será o melhor regime.
Aí teremos um Rei ou uma rainha cuidando de nosso país
e não de seu partido. Veja o que disseram os líderes do PT,
vocês querem CPI, então nós vamos investigar também os
outros partidos. Eu pensava que o Presidente da República
deveria manter a ordem e investigar tudo e todos. O partido
no poder dá a entender que: não mexam conosco, que nós
não mexeremos com vocês, isso é triste para os brasileiros.

Posto de saúde Bom Jardim
A Suelen de 21 anos parabeniza o Doutor Antônio José,
depois de longo sofrimento ela foi atendida por ele o diagnóstico foi certeiro, amenizando seus problemas, quero
mais uma vez dar os meus parabéns ao Dr. Antônio José
pelo ótimo trabalho que vem prestando ao povo do bairro
Bom Jardim.

Trânsito de Manhuaçu quando
farão alguma coisa?
Eduardo Contador é carioca e
já reside em Manhuaçu há um
bom tempo e diz
que ama a cidade
e a única coisa que
vem lhe incomodando é o transito
de Manhuaçu, pessoas inconscientes
param no transito
para conversar dar
recado sem a menor preocupação de que pode ter uma pessoa a caminho do hospital e também a cidade está muito pequena para o tanto de carro no transito, Manhuaçu precisa
de uma pessoa especializada na área para nos ajudar.

Escolas rurais
Anirielly de 18 anos diz que não ficou satisfeita com o
fechamento de escolas primarias na Zona Rural, as crianças
tem que acordar muito cedo para esperar o ônibus e quando
chove o ônibus tem dificuldade de conduzir os alunos ate
a escola.

Agradecimento à bibliotecária
Agradeço a atendente Láisa da Biblioteca Municipal pelo
bom atendimento, por ter sido prestativa e tentou me ajudar
ao máximo, apesar da biblioteca não ter livros suficientes
para usuários, se você tem livros em casa e não usa ou conheça alguém que tenha doe, tem muitas pessoas que precisam deles, você estará ajudando muitos os estudantes.

Falta de lazer em Manhuaçu
Jovens de Manhuaçu estão em luta constante para conseguir da prefeitura a boa vontade para começar a dar condições de lazer aos jovens manhuaçuenses. Segundo Leidiane, 21 anos Manhuaçu não tem festas e lazer para os jovens,
as vezes recebemos visitas de colegas com planos para se
divertir, mas logo se decepcionam por falta de ter o que
fazer na cidade, o poder público nunca se preocupou com
isso, e pelo jeito o nosso atual prefeito também, até agora
ainda não disse nada sobre essa dívida que a cidade tem
para sua juventude.
No período de carnaval quem
ficou
por
aqui só teve
a televisão
como diversão as pessoas saíram nas
ruas e estavam vazias,
não tem um
shopping para passeios e até mesmo praticar algum exercício físico, entrar em contato com a natureza ou ter alguns
momentos de diversão é uma tarefa difícil para qualquer
morador da cidade, devido à falta de espaços voltados para
o lazer, no dia a dia, a população é obrigada a utilizar locais
inadequados, como as ruas e calçadas próximas às residências para praticar as atividades físicas.
Crianças e adolescentes são vistos nas ruas brincando em
algumas vias onde o fluxo de veículos é menor. Os mais velhos aproveitam a sombra dos muros das casas para sentar
na calçada e conversar no fim da tarde. Fazer uma simples
caminhada em algumas ruas é uma tarefa complicada, devido à falta de padronização nas calçadas. Enquanto algumas
são baixas, outras são muito altas, desnível que dificulta a
locomoção de idosos e deficientes físicos. A iniciativa privada está em velocidade altíssima, enquanto o poder público engatinha.

Além da falta de lazer, faltam opções de curso superior,
dentre as entrevistas os cursos mais citados são nutrição,
medicina veterinária, jornalismo, dentre outros. Manhuaçu
tem estrutura para isso e não investe os estudantes gostariam de ter oportunidades de escolhas.

O programa do governo não leva
em conta a origem do jovem
O governo tem alguns programas que ajudam jovens de
baixa renda a estudar, acontece que o governo da à bolsa
para o estudante em outro estado e não pensa que os estudantes têm custos e terão que deixar a família, amigos e
parentes para morar em outro estado ou cidade, a desculpa
de integralização de culturas, mas não é bem assim a realidade.
Seria ótimo para um jovem saber outras culturas, mas não
é fácil deixar tudo o que você já possui e ir para uma cidade
onde não conhece ninguém e começar tudo de novo.

Um grande problema de
Manhuaçu é a rodoviária
Falar dos problemas da rodoviária de Manhuaçu
é quase a mesma
coisa que chover
no molhado, pois
faz tempo que a
imprensa da cidade vem batendo na
tecla, entra prefeito
e sai prefeito e os
problemas só agravam. A prefeitura necessita tomar providencias, as reclamações são muitas e por ser a rodoviária uma porta de entrada
e saída de pessoas. A delinquência ali necessita maior vigilância, é normal as brigas e palavrões de pessoas desocupadas, que tem ali como seu ponto de apoio.

Como você deseja a justiça?
Veja esse comentário, “Eles no poder nunca deixaram
uma CPI vingar, agora estes mal caráter querem, pois vai
terminar igual à deles em pizza” Tarcísio Ângelo de Castro.
Lamentável, o Brasil só será um país melhor o dia em que
cada cidadão entender que a justiça deva ser feita independente da cor partidária, os indícios são fortes de corrupção,
então os fatos devem ser apurados com isenção, de todos os
poderes e políticos.
A Presidenta Dilma tem o dever de mandar fiscalizar todos, ela é a maior autoridade do país. Infelizmente nossos
políticos fazem tudo para obter maioria e mesmo diante de
fortes indícios de corrupção fazem das tripas e coração para
não abrirem CPIS. O povo espera das autoridades constituídas, que cumprem as leis e façam justiça

Proibido dar aumento
Em ano eleitoral, são condutas vedadas.
A partir de abril, prefeitos não podem conceder aumentos salariais a servidores públicos municipais; os governadores, a servidores estaduais; e o presidente da República
aos servidores federais, se esses aumentos forem superiores
à recomposição das perdas ocorridas durante o ano (Lei
9.504/97, Art. 73, VIII).
Exceções
São permitidos reajustes salariais para recomposição do
poder aquisitivo e a reestruturação de carreiras.
Para os interessados que acreditam em promessas segue o
link da cartilha_por_dentro_das_eleicoes.
Na internet tem muitas informações que não interessa ao
Governo divulgar, o cidadão politizado tem que pesquisar
antes de escolher seu candidato.
http://www.eleitoral.mpf.mp.br/campanha-voto/impressos/cartilhas/cartilha_visualizacao_2.pdf
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Tri-Objetiva - 92
Celso de Medeiros Costa (*)

"Quebrava os dentes e cortava as mãos"
Paulo Malhães, coronel reformado do Exército, ao admitir que torturou, matou e ocultou
cadáveres de presos políticos durante a ditadura militar (1964-1985)

• DOLEIRO PRESO PODE
ENCRENCAR PT, PMDB E PSDB
Figura conhecida no submundo da política, o doleiro Alberto Youssef, preso na operação Lava-Jato da Polícia Federal,
pode trazer problemas ao PT, PMDB e PSDB, segundo o delegado e deputado Protógenes Queiroz (PCdoB-SP), que o
prendeu na Operação Macuco, em 2001. “Pelo que conheço
do Alberto, ele apelará à delação premiada para se livrar da
prisão, como fez da outra vez. Os partidos que se preparem”.

Poor’s que rebaixou a nota do Brasil, a chinesa Dagong
deu um ameno A- para a economia brasileira. Deve estar de
olho na liquidação da Petrobras.
• AGORA, SIM
Após notabilizar sua gestão no Ministério da Previdência
pelo sofrimento dos velhinhos aposentados e pensionistas,
o novo ministro Ricardo Berzoini (Articulação) agora poderá atormentar os políticos.

• A ORIGEM

• NEGO TRÊS VEZES

De acordo com Protógenes, Youssef cresceu na gestão FHC,
em meio às privatizações tucanas e grandes
obras de Paulo Maluf e
Celso Pitta.

Apontado como padrinho de Nestor Cerveró na Petrobras, o senador Delcídio Amaral (PT-MS)
agora ameaça processar jornalistas
que publicarem notícias sobre essa
amizade fraternal, em seu Estado.

• MENSALÃO

• MUY AMIGO

Youssef, agora acusado de pagar propina ao ex-diretor da
Petrobras Paulo Roberto Costa, também foi investigado
pela CPMI dos Correios.

Destituída da Assembleia Nacional, a deputada opositora
Maria Corina Machado disse ao advogado Fernando Tibúrcio que o Brasil não pode ser indiferente ao que acontece na
Venezuela: “Isso é ser cúmplice”.

• RAMIFICAÇÕES

• COISA DE GÊNIO

Em 2002, a PF chegou a iniciar investigação sobre relações do doleiro com prefeitura de Santo André, pouco antes da morte de Celso Daniel.

Contratada para repaginar o portal da Presidência, Agência TV1 trocou o fundo bege com letras em verde por uma
faixa azul tucana. É a segunda vez que o Planalto muda o
design do site na gestão de Dilma.

• SE DEU BEM
Com o PMDB enrolado até o pescoço com apadrinhados
na Petrobras, Protógenes acredita que a crise fortalecerá
Eduardo Campos (PSB).
• PETROBRAS AINDA TEM GÁS
PARA NOVOS ESCÂNDALOS
Um escândalo está submerso em meio ao escândalo da refinaria americana, e ao vergonhoso acordo “de bandeja” com
o finado tiranete Hugo Chávez na refinaria Abreu e Lima
(PE): o consórcio Gemini-White Martins de gás liquefeito,
com aval de Dilma, então ministra das Minas e Energia. A
multinacional tem 60% do mercado, contra 40% da Gaspetro, da Petrobras, e há dez anos é alvo de denúncias.
• BOCA DE SIRI
A participação do consórcio na privatização do gás natural
do pré-sal foi ignorada por Dilma no debate com Serra na
campanha de 2010.
• CHEIRO DE GÁS
O Sindipetro também foi ignorado, após denúncia do engenheiro João Vinhosa, ex-conselheiro do extinto Conselho Nacional de Petróleo.
• ASSIM É A VIDA
Em 2010, a White Martins levou R$2 bi de multa do Cade
por formação de cartel de gases. Vinhosa foi demitido do
conselho e processado.
• ALÔ, JOAQUIM
Até hoje os mensaleiros não foram inscritos no Cadastro
Nacional de Condenados por Improbidade e por Ato que
implique Inelegibilidade, do Conselho Nacional de Justiça
presidido pelo ministro Joaquim Barbosa.
• SABEDORIA CHINESA
Na contramão da agência de risco americana Standard &

• DEIXA COMO ESTÁ
O governo da Bolívia pode deixar no “limbo” o ex-promotor Marcelo Soza, que pediu refúgio ao Brasil no início
do mês, denunciando perseguição política. Até o STF de lá
não crê em julgamento justo.
• SE PODE ATRAPALHAR…
O prazo de regularização eleitoral vai até 7 de maio, mas
por “motivos operacionais”, a embaixada em Berlim só
atenderá até 30 de abril os brasileiros na Alemanha que
querem votar para presidente em outubro.
• PENSANDO BEM…
…com Ideli Salvatti na Secretaria de Direitos Humanos,
garantem-se os direitos dos manos de voar de jatinho da
FAB e pescar em lanchas VIP.

Poder sem Pudor
O TIRADOR DE VOTOS

João Lyra Filho era prefeito de Caruaru
(PE), em 1962,
pediu ao filho,
Fernando Lyra,
para apresentar amigos de
Caruaru (PE) a
Murilo
Costa
Rego, a quem
apoiava para deputado, a pedido do governador Cid
Sampaio. Na negociação com o cabo eleitoral Calango, atuante e perigoso boateiro local, Costa Rego se
espantou:
- Tanto dinheiro assim? Mas quantos votos você me
garante?
- Garanto mesmo, doutor, só o meu. No voto da minha mulher quem manda é o Fernando. Mas eu posso
tirar uns 3 mil votos…
Fecharam negócio.

PPP – Propagandas
Políticas Positivas –
1- Sem mencionar partido!
2- Bem como o político havido!!
3- Nem, o município do sucedido!!!

1 - Firmeza que deu vitória eleitoral – § Ele era candidato de partido e campanha fracos, enquanto, do
outro lado, tinha um candidato e uma
propaganda ricos. Por isso, durante a
campanha, vinha um eleitor e dizia:
Sr. Fulano, o candidato Sr. Sicrano
me prometeu uma botina. Aí o candidato Fulano dizia para
o eleitor: Sr. Beltrano, receba a bota do candidato Sicrano,
mas vota em mim. Daí a pouco, chegava alguém dizendo
que o outro candidato prometera camisa, e por ai a fora,
afora o que vem depois. O candidato mais pobre dizia: Receba a camisa, etc, do outro, mas vota em mim. § Até que
chegou o dia da eleição. O candidato com campanha mais
cara estava dando um almoção, e o mais pobre, nem um cafezinho. Vinha um eleitor e dizia: Sr. Fulano, o Sr. Sicrano
está dando um almoço. Sr. Fulano respondia: Sr. Beltrano,
almoça, lá, no Sr. Sicrano, mas vote em mim. § Abertas as
urnas, que não eram eletrônicas, mas, de papeizinhos, com
dias para a apuração, o rico Sr. Beltrano ficou em apuros
com a apuração, pois, na apuração, estava a pura vitória do
candidato que gastou pouco na campanha. – O candidato
tão ávido para ganhar foi havido como perdedor.
2 - Frieza que deu vitória conceitual – § O candidato já era prefeito, e,
no seu prédio, morava u´a adolescente, que votaria pela 1ª vez. O prefeito
era homem sério, calado, e, até, carrancudo. Sempre descia as escadarias
do prédio, passando por entre pessoas, só cumprimentava aos mais íntimos, não por ser metido, ou, julgar-se tão
importante! Era, simplesmente, o seu jeito, até simples!!!
§ Chegou o dia que o prefeito se candidatou à reeleição.
Num belo dia, a menina-moça o viu descendo as escadarias, e, pensando ela que o candidato fosse cumprimentá-la... nada..., pois ele passou sem nenhum esboço de sorriso, nem discurso de cumprimento, e, muito menos, apelo
de aperto de mão. § A bela donzela contou para o pai: O
prefeito, vizinho, nunca me cumprimentou, e, hoje, sendo
ele candidato, passou por mim, e, mesmo candidato, não
me cumprimentou! Por isso, votarei nele!!!... Numa apuração que deixou suspeitas, ele perdeu por poucos votos!
Mas, ganhou u´a nova eleitora nova! – Certamente, por
quê a futura imediata eleitora vira que o prefeito-candidato
não mudara a cara, para, descaradamente, cumprimentar,
só... ou pelo menos naqueles dias.
3 - Fineza que deu vitória moral –
§ Ele, candidato, ouviu de um eleitor
e torcedor, sobre a situação conjugal
desfeita do candidato mais próximo de
ultrapassá-lo, ele que, naquela altura,
não era o candidato das alturas, mas, que, pelo andar das
carruagens propagandistas, poderia alcançar esse posto
alto. § Mas, se não era o primeiro lugar nas intenções de
votos, mostrou-se altaneiro na ética. § Não aceitou colocar
a situação do concorrente em sua propaganda, mesmo que
isso lhe rendesse votos, naquele momento que a campanha
política era pautada por aspectos morais, ou moralistas,
que poderia render vitória a quem se mostrasse mais firme no casamento, e desmoralizasse o outro. Não ganhou
a eleição, mas ganhou bom cargo, e, atualmente, com o
descasado, está num só partido (nacional) e governo municipal!... Sobretudo, ganhou!! Na moral!!! – Fome por ganhar eleição não pode lançar lamas em ninguém! Se se teve
tempo para fazê-lo antes, e, se se pode fazê-lo depois, por
quê marcar a campanha com essa mancha.
1- Partido pobre ganha?
2- Prefeito nobre sanha??
3- Personagem, cobre manha???

(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica
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Câmara de Manhumirim participa da II Conferência do TCE
Evento apostou na informação como prevenção ao mau uso do dinheiro público e gestões ineficientes

O

presidente da Câmara de Manhumirim Dário Veiga e
os funcionários Frances Ley Melo (compras e contratações) e Dyone Gerusa Butters Teixeira (controladoria)
participaram da II Conferência de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que aconteceu no
Expominas, Belo Horizonte, nos dias 20 e 21 de março. Foi
um evento de capacitação junto com o I Forum de Governança do TCEMG e do Tribunal de Contas da União. Entre as

pessoas que compuseram a mesa de honra na abertura, o Ministro João Augusto Nardes, presidente do TCU, a presidente
do TCE, Adriene Barbosa Andrade e o Governador Antônio
Anastasia. A conferência reuniu cerca de 4.500 servidores e
gestores públicos das mais de 800 cidades mineiras.
Enquanto os funcionários de Manhumirim assistiram temas relacionados à sua área de trabalho, o presidente Dário
Veiga participou do “Diálogo Público”, um ciclo de palestras

sobre governança em diversos aspectos, que ele considerou
esclarecedor: “No curso aprendemos que devemos estar
comprometidos com legalidade, transparência, governança
e cidadania e definir o papel do gestor garantindo, assim, a
sustentabilidade avaliando competências, qualidade de controles internos implantados pelos gestores promovendo um
controle mais efetivo. Evitar os erros é melhor que consertar
o que deu errado”.

Revisão do Pacto Federativo e dívidas do Brasil foram temas

A presidente do TCEMG Adriene Barbosa lembrou a dificuldade financeira dos municípios porque o Brasil concentra a arrecadação nos cofres da união, sendo que os cidadãos
“demandam suas principais necessidades ao município”, defendeu ela. Já o presidente do TCU, Ministro Augusto Nardes afirmou que o pagamento de dívidas do Brasil está em
torno de 60% do Produto Interno Bruto. Ele também disse
que a despesa em programas sociais está três vezes maior
que o investimento no setor produtivo. O ministro contou
que foram descobertas 500 mil aposentadorias pagas irregularmente em nome de pessoas mortas, além de 300 mil
benefícios do bolsa família para quem não precisava. E no
cerne da questão ficou a governança pública, como defendeu o governador Antônio Anastasia que defendeu melhoria das políticas públicas e assumiu a dificuldade até para
ele das mudanças de regras constantes: “A maior parte dos
nossos gestores públicos é honesta e trabalhadora, entretanto não compreende a grande complexidade dos processos.”
O governador defendeu que os tribunais de conta precisam

ser mais rápidos, para que suas decisões orientem os governantes. O presidente Dário Veiga enfatiza que é extremamente necessário fazer cursos, se capacitar: “A experiência
acumulada pelo TCU mostra, muitas vezes, o administrador
público cometer irregularidades e sofrer punições por desconhecimento das normas. É melhor prevenir do que remediar, diz o ditado popular e o TCU foi além, na medida em
que percebeu que informar é a melhor forma de prevenir.
Impedir o mau uso do dinheiro público é mais importante
que punir os abusos já cometidos”. Como disse o jurista, filósofo e economista italiano, Cesare Beccaria, "Quereis prevenir delitos? Fazei com que as leis sejam claras e simples". O
presidente Dário defendeu que a Câmara de Manhumirim
sempre participa dos eventos de capacitação e vai continuar
investindo na busca de informações por uma gestão mais
eficiente para o município.
Viviana Almeida -Jornalista
Assessora de Comunicação - Câmara de Vereadores de
Manhumirim

Momentos de lazer no campo,
longe dos problemas do dia a dia
das grandes cidades, agora têm
mais um motivo de ser considerado um período especial e sem
deixar de lado a animação. No
pacato município de Bom Jardim
de Minas, MG, entre rotas importantes como Juiz de Fora e Rio de
Janeiro, está localizada a fazenda
do Pacau, famosa por sua história
que iniciou em 1782 e por seus
hospedes ilustres, dentre eles D.
Pedro II e princesa Isabel.
Resistindo aos séculos, a fazenda continua recebendo inúmeros
visitantes “caçadores de aventuras”, pois o diferencial está em
oferecer além do ambiente rural,
lugares propícios para prática de
esporte radicais.
O casarão onde os turistas
ficam hospedados todo arquitetado no antigo estilo europeu e
mobilhado com móveis rústicos,

pio a tradicional comida mineira,
feita em fogão a lenha, motivos
que atraem diariamente visitantes
de todo país.
Todos os anos é realizado em
Bom Jardim de Minas a “Copa
Mantiqueira de MotoCross”, com
várias categorias que permitem
todos adeptos do esporte participarem. A etapa de Bom Jardim
de Minas, recebe competidores
renomados no esporte, como o
campeão nacional de MotoCross
por seis vezes Massoud Nassar e
o campeão carioca por oito vezes
Vinicius Rachid.
Na categoria infantil, as crianças também não deixam a desejar, apoiada pelos pais viajam

Dario Veiga e o presidente do SAAE Célio Destro,
que tambem marcou presença no evento.

Aventura: Fazenda histórica abre as portas para o turismo
permite ao turista realizar uma
viagem no tempo.
“Na fazenda as pessoas ficam a
vontade e a decoração antiga faz
com que todos tenham a sensação
de estarem dentro do cenário de
uma novela de época. O propósito não é causar um ambiente nostálgico, e sim mesclar: conforto e
rusticidade, tranqüilidade e muita
aventura”, garantiu o proprietário
Raymundo Pena.
A região tem várias montanhas que permitem a prática de
diversas modalidades de esportes,
um grande diferencial para quem
visita Bom Jardim de Minas, além
de passeios por grutas e cavernas a
cidade tem seu charme interiorano o ano todo, seja no verão ou no
inverno rigoroso.
A histórica fazenda do Pacau
de 1782 também conta com vasta
área de camping, banho de cachoeiras, passeio a cavalo e no cardá-

VENDEDOR (A) AUTÔNOMO (A)
Quer Ganhar Dinheiro?
Veja as Vantagens!
www.freetimeturismo.com.br

vários quilômetros para participarem do evento, assim como
os aventureiros mirins Asafe
Bento e Carlos Henrique, 6 anos,
ambos do Rio de Janeiro e sem
medo de acelerar.
“A cidade além das riquezas
naturais, do patrimônio histórico, também oferece grandes
eventos, e a fazenda com fácil
acesso por estrada totalmente asfaltada, está preparada com amplo espaço e muita história, para
receber os turistas que vierem
conhecer os encantos e se divertirem em Bom Jardim de Minas”,
concluiu Raymundo Pena.
Contato: (32) 3292-1219 – Fazenda do Pacau

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Casarão histórico em estilo europeu
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Secretaria garante que servidor
não perderá cargo de imediato
Em entrevista coletiva, DIA 27 quinta-feira, secretária Lúcia Gazzola garantiu
que o governo já está trabalhando para resolver o problema jurídico

A secretária de Educação,
Ana Lúcia Gazzola, garantiu
nesta quinta-feira que nenhum servidor efetivado sem
concurso público no Estado
será demitido de imediato.
Nessa quarta-feira, em decisão unânime do Supremo
Tribunal Federal (STF), foi
julgada inconstitucional a
lei que efetivou funcionários
designados, que representam
em torno de um terço dos funcionários públicos na ativa no
estado.
A secretária de Educação
disse que todos serão recontratados pelo mecanismo da
designação, que era o contrato anterior à efetivação,
ocorrida em 2007, data da
aprovação na Assembleia da
lei de autoria do governo de
Minas. Por meio da designa-

ção, o servidor perde a estabilidade no cargo e o contrato
vale apenas por um ano.
Além da perda da estabilidade, a secretária disse também que os servidores podem
perder o cargo em definitivo
se não passarem em concurso
público que o governo deverá
realizar em futuro próximo,
sem data marcada. Gazzola
disse que a secretaria vai fazer levantamento das atividades de todos os cargos de
funcionários designados e,
posteriormente, efetivados
sem concurso público, para
preparar o edital para a realização do certame.
Dança dos números: A
secretária também corrigiu os
números informados até aqui
pela secretaria, que eram estimados em cerca de 98 mil

A secretária Lúcia Gazzola anuncia que nenhum
servidor será demitido de imediato

contratados sem concurso público . Segundo ela, dos cerca
de 367 mil servidores da ativa
no Estado, 88.104 funcioná-

rios são funcionários efetivados e lotados em 97.014
cargos, em sua maioria na
Secretaria da Educação.

Desse total de 88.104 servidores, a secretária informou
que 20 mil são servidores que
já entraram com os papéis
para se aposentarem ou estão
aptos à aposentadoria. Outros
11 mil servidores fizeram
concurso público em 2011
e serão nomeados, sem data
definida pelo governo. Além
disso, 8.671 já estão aposentados. Portanto, a sentença do
STF alcança 57 mil funcionários efetivados, em vez dos
71 mil anunciados pelo governo mineiro anteriormente.
De acordo com decisão do
STF, a exoneração deverá
acontecer de imediato assim
que a ata da decisão da Corte
for publicada no diário oficial. Mas, como já dito, os
servidores serão recontratados pelo mecanismo da de-

signação até a realização dos
concursos determinados pelo
STF.
Questão previdenciária:
A secretária de Educação
não soube informar de como
devem ficar os direitos previdenciários dos servidores em
função dessa decisão do STF.
De acordo com Lúcia Gazzola, esse é um assunto que será
analisado pela Advocacia Geral do Estado.
Concurso em ano eleitoral: A secretária disse também que a lei permite a realização de concurso público
em ano eleitoral. Apenas as
nomeações devem ser efetivadas em ano anterior ou
posterior ao pleito.
Com informações de
Isabella Souto

Entenda o Marco Civil da Internet brasileira

Marco Civil “Constituição da Internet” estabelece direitos dos usuários e deveres dos provedores
de conexão e de conteúdo e serviços
Depois de cinco anos desde a concepção do primeiro texto, e cinco meses trancando a pauta da
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 2126/11,
do Executivo, conhecido como Marco Civil da Internet, foi aprovado na noite de terça-feira, 25/3, em
votação simbólica no plenário da casa.
A votação do projeto foi viabilizada na última
semana, depois de negociações que prosperaram
entre o governo e os partidos da Câmara.
Direitos dos usuários e deveres dos provedores
de conexão e de conteúdo e serviços.
Entre os direitos dos usuários estão o respeito à
privacidade e à liberdade de expressão.
Os internautas têm direito à inviolabilidade da
intimidade, da vida privada e do sigilo das comunicações, salvo ordem judicial; à não suspensão da
conexão, salvo por falta de pagamento do serviço;
à manutenção da qualidade contratada; e o direito
de pedir a exclusão definitiva de dados pessoais
fornecidos a determinado site depois de terminada
a relação entre as partes.Outro direito previsto no
texto, o de não ter seus registros de conexão e acesso fornecidos a terceiros, encontra limitações, pois
esse compartilhamento poderá ocorrer se houver
“consentimento livre, expresso e informado”.
Nos contratos de adesão, isso deverá ser feito por
meio de cláusula específica destacada das demais,
mas não há previsão no texto de que, se o internauta
não aceitar a cláusula, ainda assim poderá usar o
serviço.
Quanto aos direitos de liberdade de expressão e
de privacidade, o substitutivo deixa claro que sua
garantia é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet.
O texto considera nulas as cláusulas de contratos
de serviços que contrariem o sigilo das comunicações privadas pela rede ou, em contratos de adesão,
que não ofereçam como alternativa ao contratante
a adoção do foro brasileiro para a solução de controvérsias.
Neutralidade: Entre os deveres dos provedores
estão o respeito ao princípio de neutralidade de
rede, segundo o qual os provedores e demais empresas envolvidas na transmissão de dados (host,
por exemplo) não podem tratar os usuários de maneira diferente, mesmo que a velocidade contratada
seja maior.
Assim, as empresas não poderão oferecer paco-

tes com restrição de acesso, como só para e-mail
ou só para redes sociais, ou tornar lento o tráfego
de dados.
A regulamentação das exceções a essa regra,
para priorização de serviços de emergência ou requesitos tëcnicos à boa prestação dos servicós, será
feita por decreto presidencial, após pareceres da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e
do Comitê Gestor da Internet (CGI), que já trabalharam juntos no estabelecimento de regras para o
aumento da segurança da Internet, como o uso da
porta 25 no combate ao SPAM.
O decreto também deverá preservar “a fiel execução da lei”, ou seja, seguir as atribuições de regulamentação de leis previstas na Constituição.
Partidos de oposição e o PMDB entendiam que a
redação anterior do texto do marco civil permitiria a
formulação de um decreto regulamentando pontos
não tratados pelo projeto.
Guarda de logs: Também é obrigação dos provedores a guarda de logs de conexão e de acesso às
aplicações.
Segundo o texto aprovado, os provedores de
conexão devem guardar os dados por um ano sob
sigilo. A responsabilidade pela manutenção desses
registros não poderá ser transferida a terceiros.
Para fins de investigação, a autoridade policial
ou administrativa ou o Ministério Público poderão
requerer a guarda por um prazo maior, desde que
apresentem pedido de mandado judicial.
Setores envolvidos com a investigação de crimes
cometidos pela internet são contra a fixação desse
prazo porque, atualmente, em acordo com os provedores, já é feita a guarda por três anos. O novo
prazo aumentaria a burocracia nas investigações e
passaria a depender do juiz.
O texto também proíbe os provedores de conexão de guardar os registros de acesso a aplicações
de internet (como sites, blogs, fóruns e redes sociais).
Registro de aplicações: Já os provedores de
aplicações constituídos na forma de pessoa jurídica
e com fins econômicos deverão manter os registros
desse tipo por seis meses.
Eles não poderão guardar registros de acesso a
outras aplicações (quando se migra para o Facebook, por exemplo) sem que o titular dos dados
tenha permitido previamente e também não poderão guardar dados pessoais excessivos em relação
à finalidade para a qual foi dado o consentimento
pelo usuário.

Também em relação aos provedores de aplicação, a polícia, a administração ou o Ministério
Público poderão pedir a guarda dos dados por um
período maior, pendente de ordem judicial para o
acesso.
Qualquer parte interessada em um processo judicial cível ou penal poderá requerer ao juiz acesso a
dados de conexão ou sobre aplicações para produzir provas.
Nesse caso, o pedido deverá conter os indícios
fundados do ilícito, o período ao qual se referem os
registros e a justificativa sobre sua utilidade para a
investigação ou instrução probatória.
Responsabilidade dos provedores: De acordo
com o texto, o provedor de conexão não poderá ser
responsabilizado civilmente por danos decorrentes
de conteúdo gerado por terceiros (clientes ou usuários). Quanto aos provedores de aplicações, eles
poderão ser responsabilizados se não tomarem as
providências determinadas por ordem judicial,
como retirar o conteúdo ofensivo do ar no tempo
concedido. Já que provedores de conteúdo podem
produzir seu próprio material a ser divulgado na
internet, mas também ceder espaço para outros usarem (blogs, por exemplo), a responsabilidade recairá sobre quem efetivamente produziu ou divulgou
o material em questão (conhecido como provedor
de informação).
Ao retirar o material, os provedores terão de informar o responsável sobre os motivos, exceto se
o juiz determinar o contrário para não prejudicar
investigações. Além de sanções criminais ou cíveis,
os provedores que desobedecerem a essas regras
poderão sofrer penas de advertência, com indicação
de prazo para medidas corretivas; multa de até 10%
do faturamento no Brasil, excluídos os tributos; e
suspensão temporária ou proibição de exercício de
atividades.
Leis do Brasil: Para melhorar a garantia de
acesso aos registros, de forma legal, o Marco Civil
que, nas operações de coleta e guarda de registros
ou de comunicações, a legislação brasileira deverá
ser obrigatoriamente respeitada. Isso valerá para
a empresa que tenha sede no exterior, mas oferte
serviço ao público brasileiro, ainda que não tenha
estabelecimento de seu grupo econômico no País.
Conteúdo de terceiros: Causas de ressarcimento por danos à honra, à reputação ou a direitos de
personalidade ou para a retirada de material ofensivo da internet poderão ser apresentadas em juizados especiais.

A ideia do relator é acelerar o processo, pois a
retirada do material depende de ordem judicial.
Direitos de autor: Até o surgimento de nova lei
sobre direito autoral, a legislação atual disciplinará
os casos de responsabilidade do provedor de conteúdo por danos decorrentes de conteúdo gerado por
terceiros. O governo prepara uma revisão da atual
lei sobre direitos autorais (9.610/98).
Violação da intimidade: Em atendimento a apelo da bancada feminina e de entidades civis organizadas, o relator do Marco Civil mudou o artigo
sobre a retirada da internet de cenas de nudez ou
de atos sexuais de caráter privado por violarem a
intimidade de pessoa participante que não tenha autorizado sua divulgação.
Com o novo texto, fica mais claro que apenas a
notificação do participante ou de seu representante
legal será válida para que o provedor retire o material. Na versão anterior, a referência ao “ofendido”
poderia dar a interpretação de que qualquer pessoa
ofendida com o conteúdo poderia pedir sua retirada.
A notificação deverá permitir a identificação específica do material e a verificação da legitimidade
para apresentação do pedido. Se o provedor não
retirar o material, será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da
divulgação não autorizada.
Controle parental: A pedido de deputados
evangélicos e do deputado Ricardo Izar (PSD-SP),
o relator acrescentou novo artigo para permitir que
os pais escolham livremente os programas de computador de controle parental do conteúdo considerado por eles impróprio a seus filhos menores, desde que respeitadas as regras do projeto e do Estatuto
da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).
Caberá ao poder público, aos provedores e à sociedade civil a divulgação de informações sobre o
uso desses programas e para boas práticas de inclusão digital desses jovens.
Poder público: O substitutivo de Molon também deixa mais explícito, nas diretrizes para atuação do poder público no desenvolvimento da internet, que deverá haver participação do governo, do
setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica.
O que falta para entrar em vigor?
Para virar lei, o projeto ainda tem que passar
pelo Senado. O governo espera que isso aconteça
antes de meados de abril, quando estarão no país
representantes de mais de 20 países para debater a
governança da Internet.
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Tribunal mantém afastamento do prefeito de Patrocínio do Muriaé
Afastamento foi determinado em processo que investiga irregularidades na compra de merenda escolar

Manhuaçu. A 3ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região (TRF-1)
manteve o afastamento do prefeito de
Patrocínio do Muriaé/MG, Pablo Emílio
Campos Correa, concedida pela Justiça
Federal de Muriaé/MG em ação movida
pelo Ministério Público Federal (MPF).
Como o prazo de afastamento foi de
180 dias a partir do dia 8 de novembro, o
prefeito deverá permanecer longe da prefeitura pelo menos até o próximo mês de
maio, salvo se a instrução processual for
concluída antes desse prazo.
A ordem judicial tem o objetivo de garantir justamente o regular andamento
do processo, evitando que Pablo Emílio
Campos continue praticando atos para
inibir a apuração, subtração e adulteração de documentos, ou mesmo coagindo,
ameaçando e oferecendo vantagens a tes-

temunhas, como ele vinha fazendo antes
do afastamento.
Para o relator do recurso no TRF-1,
desembargador federal Cândido Ribeiro,
ficou “demonstrada a conduta do agravante no sentido de estar influindo na
apuração de eventuais irregularidades”,
impondo-se a necessidade de seu afastamento cautelar.
Merenda escolar - A ação de improbidade proposta pelo Ministério Público
Federal busca a condenação de Pablo
Emílio Campos por utilização indevida
de recursos destinados à aquisição de
merenda escolar, com ocorrência de superfaturamento até pagamento por despesas inexistentes.
O MPF apurou que o prefeito Pablo
Emílio utilizava-se de recursos recebidos
do FNDE, através do Programa Nacional

de Alimentação Escolar (PNAE), para
efetuar pagamentos à empresa Oldacir
Luiz Valdier por suposta aquisição de
produtos que nunca foram entregues nas
escolas destinatárias ou mesmo em razão
de produtos faturados em quantidades
“absurdamente superiores às efetivamente entregues”.
Assim é que, nos meses de março e
abril de 2013, a prefeitura pagou por 30
kg de cenoura, 120 kg de fubá, 60 kg de
sal e 100 kg de batata. Só que a empresa
efetivamente só entregou 11 kg de cenoura, 1 kg de fubá, 6 kg de sal e 23,5 kg de
batata.
Também foram adquiridos 32,5 kg de
canjica branca, 375 kg de arroz, 100 kg
de farinha de mandioca, 100 kg de batata
inglesa, 150 kg de feijão, 120 kg de fubá e
60 kg de sal.

Na ação, o MPF lembrou que “não
bastasse as quantidades faturadas serem,
por si só, em muito superiores às solicitadas e efetivamente entregues, fato é que
a Prefeitura de Patrocínio do Muriaé não
trabalha com estoque de alimentos, tampouco fornece alimentação em outros estabelecimentos que não sejam as escolas
municipais”
Nos mesmos meses, a empresa incluiu
nas notas fiscais e o prefeito pagou com
recursos do PNAE produtos que nunca
foram entregues nas escolas municipais,
como contra-filet, achocolatados e biscoitos.
Patrocínio do Muriaé, situado na Zona
da Mata Mineira, a 408 km de Belo Horizonte, possui população de cerca de 5.298
habitantes. A rede municipal é composta
por três escolas e atende 464 alunos.

O prefeito Pablo Emílio que
foi afastado

ABANDONO NO CAMPO – O drama dos agricultores atingidos por quebras de produção no País das supersafras*

Aqui, em se plantando tudo dá. Atribuída a
Pero Vaz de Caminha, a máxima de mais de 500
anos continua mais atual do que nunca. A Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB
divulgou em fevereiro de 2014 que a produção
nacional de grãos deve ser a maior de todos os
tempos (recorde, aliás, batido ano após ano),
ultrapassando a barreira de 190 milhões de toneladas.
Grande notícia para o País que além de gerar renda e riquezas, reduz o déficit da balança comercial, vez que grande parte da
produção é destinada a exportação e
assim resulta em forte causa para
ingresso de moeda estrangeira
em nossa economia.
Tudo muito bom, tudo
muito bem. Se a produção
é recorde, então o agronegócio vai bem como nunca,
certo? Não necessariamente.
Em razão de suas dimensões
imensas, o Brasil é composto
por vários climas, relevos, composições geológicas e potenciais
pluviométricos diferentes. Assim, é
muito mais comum do que se pensa que
haja superprodução aqui (o que dá mídia, propaganda e anúncio aos quatro ventos) enquanto há quebra severa de safra ali.
Aí é que está o problema. No País das supersafras não há esforço algum do Governo

para socorrer o produtor que não colheu ou
cuja colheita foi insuficiente para arcar com
seus custos de produção. E qual o problema
do produtor que não colheu, se no final das
contas haverá produção recorde, não é mesmo?
Não, não é mesmo. É o produtor rural o grande responsável pela geração da maior parte da
riqueza circulante na maioria dos municípios
brasileiros (sobretudo os de porte médio e pequeno), razão pela qual quando o campo vai
bem, a cidade vai bem. Já quando o campo vai mal... Além disso, o sucesso
da atividade rural fixa o homem
no campo, reduz o êxodo rural,
gera riquezas e assegura ao País
segurança alimentar, quiçá um
dos mais importantes quesitos
para efetiva soberania da nação.
O que de fato está acontecendo é que há dois Brasis
rurais diferentes: um vai bem,
obrigado, e apresentará nova safra
recorde; outro, composto por produtores que tiveram suas produções
assoladas por intempéries (falta de chuvas a
mais comum) terá que lutar muito para não perder suas terras dadas em garantia das operações
de crédito contraídas para plantar.
O que o produtor precisa saber é que a Legislação de Crédito Rural lhe socorre em mo-

mentos agudos. Claro que é muito mais simples
quando as quebras são generalizadas, como nas
safras de 2006 e 2007, porque então o Governo
Federal trabalha no sentido de editar normas
gerais de prorrogação, bastando ao produtor que demonstre sua intenção de
prorrogar para ter seus débitos rolados para as safras futuras, sem
prejuízo ou sacrifício de suas
garantias.
O problema de safras como
esta é justamente o oposto:
como os olhos do Governo
estão virados para a alardeada
supersafra, produtores de regiões atingidas por falta de chuvas como Paraná, Rio Grande
do Sul, Bahia, Goiás, entre outros,
estão entregues à própria sorte.
Sem conseguir pagar seus débitos pelas
quebras de safras ocorridas, os produtores estarão sujeitos, primeiro, à perda de crédito. Na
sequência, ao arresto da pouca produção colhida
ou execução para tomada da garantia hipotecária. Num nefasto efeito dominó, em breve estará
promovida a absurda reforma agrária ao avesso,
através da qual o produtor será arrancado de suas
terras para satisfazer um crédito do banco que
deveria estar prorrogado em razão das quebras
de produção sofridas.
Não adianta, no País das supersafras, esperar que o Governo faça sua tarefa e proteja a

produção atingia pelas intempéries. O socorro
do produtor está em outro Poder da República: o Legislativo. O Brasil possui uma das mais
avançadas legislações de crédito rural do mundo e assegura ao produtor em momentos
de crise (ainda que a crise seja local,
e não generalizada) o direito de parar suas contas e reprograma-las
para poder pagar com trabalho
e não com a perda de suas terras.
Mas não basta que a Lei proteja a terra, o crédito e os meios
de produção do agricultor: há
necessidade de se exigir que
estes direitos sejam cumpridos,
seja na agência do banco, seja
em Brasília, seja nos Tribunais. Se
o produtor não conseguiu pagar seus
débitos rurais em razão de quebra de safra
e mesmo após tê-lo comprovado o banco se negou a prorrogar seus financiamentos, então não
é o produtor que está violando o direito de crédito do banco, mas sim o banco que está violando o direito de crédito do produtor, o que deve
ser resolvido na Justiça.
Sabedor de seus direitos, o homem do campo
não será mais vítima, seja do clima, seja da inércia do Governo. Há, para a Lei, lugar para todos
no País das supersafras.
Henrique Jambiski Pinto dos Santos
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Ator Vinícius da “Commédias dell art faz art'' de Manhuaçu

O

Ator Vinícius Diniz de
Manhuaçu que atua em
peças teatrais. Segundo Vinícius ele vai para Belo Horizonte
se preparar para tirar o seu DRT e
também fazer novelas. “Estou me
preparando para mostrar a Banda
do Satélite todos os meus trabalhos como ator” Diz Vinícius. Ele
já se apresentou, além da cidade e
região, Belo Horizonte, Rio e São
Paulo. Neste mês a equipe estará
se apresentando em duas oportunidades, no dia 18 de abril Sexta
Feira Santa e 20 de abril (Páscoa),
local Igreja Católica do bairro
Bom Pastor, Manhuaçu/MG.
VINÍCIUS E EQUIPE

O

Ator Vinícius Diniz da
equipe ''Commédias dell
art faz art'' estará esse
ano no dia das crianças alegrando e doando vários brinquedos
para crianças carentes, o grupo
''Commédias dell art faz art'' foi
fundado em 2002 quando faziam só apresentações em escolas, depois de muito insistirem
e ver que as pessoas gostaram,
resolveram ampliar os negócios
e fazer sua primeira bilheteria
com a comédia ''Irmãs - Vap
caindo em tentação'' que hoje é
conhecida como ''Santas e Loucas, deu a louca no convento''.
Em 2008 a equipe ganhou o

primeiro lugar nas competições
da cidade de Manhuaçu com os
Atores Gílerson moura, Vinícius Diniz, Geisiane Moura e
Yara Brandão, são hoje conhecidos como uma empresa que
oferece curso de capacitação.
Outro lado especial da equipe é sua preocupação com o social, procurando ajudar crianças carentes. Segundo Vinícius
é compensador e bom ver um
sorriso de uma criança feliz em
troca do seu esforço e dedicação”.
“Tenho imensa satisfação
e me sinto honrado em ajudar
crianças, visitar hospitais, asilos, Apac e tudo mais, afinal,

somos todos iguais e filhos de
Deus, em breve receberei meu
DRT (Registro de Ator Profissional), trabalhando em emissoras de televisão e atuando
em novelas”. Disse o Ator Vinícius.
Contatos: Vinícius Diniz
(33)8450-4716 Gílerson Moura
(33)8442 9318
e-mail: actordiniz@hotmail.
com
site/blog
www.actordiniz.
blogspot.com.br
Gílerson Moura: Bairro
Santa Luzia, Rua Esperança,
44.
Vinícius Diniz: Bairro Bom
Pastor, Rua Nadir Mariano, 22.
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Sebastião Fernandes apresenta

TALK-SHOW COM O COMENDADOR FABRÍCIO SANTOS

JM – A maioria das cidades do Circuito Pico da Bandeira possuem festas típicas
fixas como marco turístico,
exemplo: Festa da Polenta,
Festa do Queijo, do Carro de
Boi, do Café com Leite, dos
Tropeiros, Jubileu, para citar
algumas. Por que é tão difícil
em Manhuaçu fixar um marco
cultural?
FABRÍCIO- Devido a “Descontinuidade de Políticas Públicas”. Manhuaçu precisa de
saneamento básico, segurança,
educação, cultura e saúde. Fixar
um marco cultural é uma proposta de integrar em um mesmo
espaço diferentes equipamentos
culturais, um “Calendário Oficial de Eventos Culturais” no
município e distritos, representa
um marco importantíssimo para
o exercício, debate e demonstração da cultura, religiosidade, música, gastronomia, arte e
identidade cultural de Manhuaçu em intercâmbio com outras
cidades visando o turismo.
JM – O mesmo acontece
com a implantação do Calendário Cultural Anual, como se
explica isso?
FABRÍCIO – Precisa primeiramente desenvolver um
“Plano Municipal de Cultura”
para assegurar a continuidade
dos projetos culturais e eventos
do calendário. Posso citar como
exemplo:
1-Principais eventos de Manhuaçu:
Eventos Tradicionais:
-Feira da Paz e Aniversário
do Município;
-Festa de São Lourenço;
-Marcha pra Jesus;
-Simpósio da Cafeicultura e
Salão de Negócios(ACIAM);
-Festas religiosas e comunitárias dos Distritos e Bairros de
Manhuaçu;
2 -Eventos Complementares
de Continuidade:
-Encontro de Bandas de Música Minas-Rio-Espírito Santo-Sergipe (15 bandas);
-Concerto da Primavera –
11ºBPM;
-Festival da Cultura Hip Hop
com Concurso em Grafitti na
revitalização dos muros do Estádio JK;
- Encontro e Festival da Capoeira Corpo e Ginga;
- Passeio Ciclístico –
11ºBPM;
- Projeto Circulando Cultura
da ACLA/MG: Feiras de artesanato, Música, Arte, Teatro,
Dança e Literatura na praça do
Hospital César Leite.
- Intercâmbio Cultural de
Belas Artes MINAS-RIO: Atividades de Artes Visuais com
artistas locais, regionais e interestaduais;
-Caravana Café & Cultura:
Oficinas de artesanato e Festivais de Músicas com talentos
locais, nos Distritos e Zonal

Sebastião Costa:
copa não deve
pautar a politica

O

Delegado Estadual de Cultura de MG e artista plástico
Comendador Fabrício Santos, Manhuaçuense (foto), completou 16 anos de Arte Profissional no dia 24/11/2013, na
categoria de Arte Sacra, com a conclusão do trabalho de pintura
sacra na Igreja Mãe de Misericórdia, na Comunidade Santa Cruz,
pertencente à Paróquia do Bom Pastor, de Manhuaçu, situada
no Córrego da Sinceridade, no município de Reduto.
O projeto das pinturas do altar e das paredes laterais da Igreja
foi concluído no dia 8 de dezembro de 2013 , tendo como auxiliar
nos trabalhos a sua esposa Marilza A.T. Santos.
No dia 7 de julho de 2013, o casal Fabrício e Marilza fez mais
um trabalho de pintura sacra na Capela de São Francisco de
Assis, no Córrego Vargem Alta, Fazenda de Augusto Miranda,
próxima à cidade de Lajinha/MG.
Fabrício Santos é fundador e presidente da ACLA/MG e foi
Diretor de Cultura de Manhuaçu no período de 2010 a 2012.

Rural;
-Natal Cultural e Iluminado:
7 dias de Show’s de Bandas
Locais e Regionais Católicas e
Evangélicas no Coreto da Praça
e incentivo as decorações natalinas nas casas e comércio.
-Eventos tradicionais de Órgãos, Entidades e Associações.
JM – A Secretaria de Estado da Cultura é ocupada por
pessoa ligada à nossa terra e,
em abril, tomará posse como
governador um filho do ex-prefeito Alberto Pinto Coelho
e tem você que representa Manhuaçu no Conselho Estadual.
O que precisa ser feito para
atrair para o nosso município
investimentos governamentais
na área cultural?
FABRÍCIO – Precisa inicialmente de projetos do governo
municipal voltados para a cultura e desenvolver um plano municipal de cultura, com um conselho atuante e uma conta para
receber o repasse financeiro. Eu
represento Manhuaçu como Delegado Estadual de Cultura de
Minas Gerais na Câmara Consultiva de Delegados do Conselho Estadual de Cultura que tem
como presidente a Secretária de
Estado de Cultura Eliane Parreiras. Os Delegados ajudam os
Conselheiros na implementação
do Plano Estadual de Cultura. A
Secretária destacou que o forte
investimento em cultura por
parte do Governo de Minas está
mantido para o próximo ano.
O trabalho de Eliane foi coroado, em setembro, pelo anúncio
feito pelo governador Anastasia e por ela, de investimento
de R$ 417 milhões em obras e
ações do setor, especialmente
em infra-estrutura. Os investimentos incluem construção,
restauração e requalificação de
espaços, compra de instrumentos, equipamentos e mobiliário.
No total, serão 64 intervenções.
Serão entregues à população de
todo o estado novos espaços artísticos, alguns outros passarão
por substanciais revitalizações
e, também, estão previstas atividades de fomento, formação
e produção culturais. Todas as
iniciativas mantêm a premissa
de garantir, cada vez mais, a democratização do acesso à cultu-

ra e aos recursos públicos, bem
como fortalecer a identidade
cultural do estado, em toda a sua
diversidade e complexidade.
JM – O sonho da Profª. Ilza
Campos Sad de fundar o Museu Histórico de Manhuaçu
está cada vez mais distante?
FABRÍCIO - Admitamos
que o quadro não venha a ser tão
fácil, ou, que demore um tempo
indeterminado para concretizar-se. Nessa perspectiva diria que
os próximos anos com a evolução ou não das políticas públicas para o setor de Patrimônio
Cultural, é que irão definir se o
sonho de se fundar um Museu
Histórico em Manhuaçu irá se
concretizar.
JM – Como a iniciativa privada poderia contribuir para
o desenvolvimento cultural de
Manhuaçu?
FABRÍCIO – Através de
apoio e patrocínios de projetos
de desenvolvimento cultural.
Investir na atividade cultural
deixou de ser uma excentricidade de mecenas ricos para se tornar num negócio de geração de
emprego e renda, num excelente
investimento. Precisamos que
os incentivos fiscais façam parte
na previsão e planejamento dos
Planos Plurianuais estabelecendo em lei, porcentagem específica de incentivo à cultura e aos
Fundos de Cultura. Num futuro
próximo, para o êxito do desenvolvimento local pelo poder público, que possam garantir por
lei que 1% da arrecadação do
município seja destinado para
o Fundo Municipal de Cultura.
JM – Você acha que Manhuaçu tem condições de um
dia promover a vinda da maestrina Dulce Primo para um
reencontro com a sua terra
natal?
FABRÍCIO - Não sei! Quero crer que sim, mas não estou
seguro em dar uma afirmativa,
pois não depende de mim... O
trabalho em parceria é indispensável para o sucesso das
ações. Existem muitos fatores e
os principais são os recursos financeiros para viabilizar a ação.
Dulce Primo é Diretora musical
do projeto Natal do HSBC, é
mundialmente conhecida pelo
seu trabalho à frente do Coral

Infantil que apresenta no Natal,
nas janelas do Palácio Avenida
de Curitiba. Foi coordenadora
do Centro de Musicalização
Infantil da Escola de Música de
UFMG onde gravou o CD "Musicando a Vida." Em 1994, 2000
e 2001 gravou os CD's do Coral
HSBC, "Noite Feliz" e "Natureza pela Paz." Tanta dedicação
tem origem na própria experiência de vida, que começou na
beira do rio no nosso município
de Manhuaçu, onde a maestrina
nasceu e conviveu até a adolescência com os seis irmãos, a
mãe lavadeira e o pai plantador
de feijão, antes de tentarem a
sorte na capital Belo Horizonte.
JM – Como ficará o Minas-Rio deste ano, já que sua data
tradicional coincide com a
Copa do Mundo?
FABRÍCIO – O evento de
Intercâmbio Cultural MINAS-RIO ficou prejudicado este
ano pelo calendário da Copa
do Mundo e Eleições. Pretendo
ainda reavaliar a possibilidade
de organizá-lo no final do ano,
mas dependerá ainda de análise
do diagnóstico de vários fatores
e viabilidade financeira.
JM – Qual a sua visão do
momento atual para as artes,
cultura e esportes em Manhuaçu?
FABRÍCIO - A cidade de
Manhuaçu precisa passar por
uma “Reciclagem Cultural”.
Muitos podem questionar, mas
darei um exemplo simples e
prático de reciclagem cultural.
A Feirinha Cultural que naturalmente acontece nas praças, além
de ponto de encontro entre artistas, músicos, produtores culturais e apreciadores das artes, é
também um local de comércio,
mesmo que a preços mais acessíveis. Mas a questão está justamente neste ponto: Apesar de
pautar-se na venda, os produtos
da Feirinha possuem a poesia
de cada pessoa que o faz, pois
tudo o que se encontra naqueles
corredores são criações artesanais ou possuem uma história
por trás dela. Manhuaçu precisa
valorizar mais os talentos dos
“Prata da Casa” em todos os setores, para que eles possam sobreviver profissionalmente dos
seus trabalhos desenvolvidos.

D

epois de dizer que o Brasil vive uma fase decisiva
para seu futuro, o deputado Sebastião Costa enfatizou “
a necessidade de se pensar o país
além da Copa do Mundo, focando na grave conjuntura político-econômica que se desenha a
curto prazo”. Para ele, embora a
realização de um evento do porte
da copa mundial de futebol tenha enorme influencia na vida
cotidiana de todos nós, é preciso
também considerar o quadro no
qual tudo isso acontece.
Lembrou o deputado que no
âmbito da Assembléia Legislativa
essas questões tem sido discutidas amplamente – espelhando
uma preocupação de todos os cidadãos. Ao detalhar suas preocupações de forma mais profunda,
Costa disse que os problemas do
país continuam e até se agravam
a cada dia, principalmente em
relação à violência – cada vez
mais brutal e mais ampla, atingindo tanto as cidades quanto o
campo e permeando todos os ve-

tores da vida nacional. Mais que
se preocupar com a violência,
disse, é preciso criar meios para
combate-la sem medo e ataca-la
de forma contundente e direta.
Outro ponto por ele considerado
nesse quadro, é o agravamento
da situação econômica e suas
conseqüências sociais, com graves repercussões na estabilidade
institucional.
O deputado Sebastião Costa
disse que, por isso mesmo, uma
análise realista do que se passa
no país e a busca de soluções
práticas para esses mesmos problemas tornou-se ur gente. Disse
que a velocidade dos acontecimentos políticos e o aprofundamento da situação econômica
estão exigindo que o debate das
suas soluções também sejam
colocadas imediatamente pelas
lideranças do pais.
- Não podemos esperar o
apito final da Copa do Mundo
para pensar o Brasil, pois o país
merece mais que isso, concluiu o
deputado.

DESAPARECIMENTO
Fabricio Heringer
Vieira Alves

Encontra desaparecido
Fabricio de 37 anos filho
de José Alves Neto e Eny
Heringer Vieira Alves, ele
tem problemas mentais e
está desaparecido desde o
dia 26/02/2014, ele foi visto pela ultima vez próximo a São Domingos perto
do Café Lajiense. Pede-se
o favor de quem souber
notícias avisar para um
destes telefones. Contato:
(33)8406-4268 (33)84391664 (33)8424-8457, ou
na Redação do Jornal das
Montanhas
(33)33318409. Fabrício é de Lajinha
e encontra-se registrado
Boletim de Ocorrência na
Delegacia de Policia Civil
de Lajinha.
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Governador Antonio Anastasia lança o Dia do
Legado e apresenta resultados de sua gestão

Ao presidir a última Reunião Gerencial de seu governo, Anastasia apresentou as ações em andamento em todas as áreas, a
serem concluídas até o fim de 2014. Também foi feito o balanço das principais entregas ocorridas desde 2011
O Governo de Minas inicia
e encerrará este ano com a entrega de projetos prioritários na
gestão pública, cujo objetivo é
melhorar a qualidade de vida
dos mineiros e atrair mais investimentos para o Estado. Durante os últimos três anos, Minas se destacou por apresentar
excelentes resultados em áreas
prioritárias como educação,
saúde e segurança pública.
Com o objetivo de apresentar os principais feitos de sua
gestão e a agenda prioritária
de governo para este ano, o governador Antonio Anastasia, o
vice-governador Alberto Pinto
Coelho e a equipe de gestão do
Governo de Minas lançaram,
na sexta-feira (28/03), na Cidade Administrativa, o Dia do
Legado. O governador apresentou os projetos e processos estratégicos que estão sendo desenvolvidos em Minas Gerais
pelas Secretarias de Estado.
A Agenda do Legado traz importantes ações em andamento
em todas as áreas de governo,
que serão plenamente concluídas até o fim deste ano, com o
acompanhamento prioritário de
Anastasia.
“Deu-se o nome de Dia do
Legado, exatamente, pelo fato
de apresentarmos, aqui, os projetos que, em 2014, são importantes, estão em andamento e,
por isso, terão uma atenção especial. Teremos um esforço de
Governo para a conclusão desses projetos neste ano. É claro
que vamos continuar apresentando mais projetos, porque
a administração pública não
começou ontem e também não
acaba amanhã. A administração
pública do Estado tem 300 anos
e, se Deus quiser, ainda terá milhares pela frente. Então, tudo
é um processo também de planejamento, um processo de etapas”, disse Antonio Anastasia.
Ao mencionar esses projetos prioritários, o governador
destacou os investimentos em
infraestrutura e educação. “Os
projetos prioritários se referem
muito à infraestrutura. Ainda
temos a questão relativa, por
exemplo, à Copa do Mundo,
cuja conclusão está prevista
para o mês de maio. Também
em maio teremos a conclusão
das obras rodoviárias ao redor
do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, em Confins,
que é uma obra muito emblemática, com volume muito
expressivo de investimentos.
Aproveito para lembrar toda
questão relativa ao Vetor Norte,
à Região Metropolitana e esse
novo polo econômico que estamos fazendo, com várias ações
previstas. Da mesma forma, na
área de educação, onde estamos
implementando, por exemplo,
o Reinventando o Ensino Médio, um programa novo e que

foi universalizado este ano”,
mencionou o governador.
Ele citou, ainda, a área da
segurança pública. “Hoje é
uma área que requer atenção
dobrada de todos os gestores
públicos brasileiros. Temos
a necessidade de continuar a
expansão do Olho Vivo, que
será implantado, este ano, em
muitos municípios e também as
novas vagas do Sistema Prisional”, completou.
Durante a cerimônia do Dia
do Legado, também foi realizada a Reunião Gerencial,
com apresentação do balanço
das principais entregas feitas a
partir de 2011. Essa reunião é
o desdobramento da primeira
Reunião de Secretariado, realizada no último dia 6 de fevereiro, quando o governador
apresentou os resultados alcançados em 2013 e as diretrizes
para este ano.
Foi assinado, ainda, o Acordo de Resultados de 2014, com
secretários e dirigentes máximos de órgãos e autarquias do
Estado assumindo compromissos e pactuando novas metas
com o governador.
“Acho que em todas as políticas públicas, e falo com base
em números, temos indicadores que melhoraram em relação
a 2003. Porque começamos o
Governo, na verdade, a partir
da continuidade do Governo
Aécio (2003-2010). E, nos últimos anos, tivemos números
muito positivos, tanto na área
da educação, quanto na área
da saúde. Números não vindos
do Governo, mas do governo
federal e do IBGE. Temos, da
mesma forma, os números de
infraestrutura, que são extremamente positivos no quadro de
melhoria do Estado. Fizemos
um esforço imenso na atração
de novas empresas para o Estado para diversificar o nosso
perfil”, ressaltou Anastasia.
Formação de novas lideranças: Neste dia também foi
lançado o “Programa Lideranças Especialistas para o Futuro”, criado para desenvolver
novas lideranças no âmbito do
Executivo mineiro. O Programa consiste em um processo
de tutoria, por meio do qual
lideranças, referências de boa
gestão (secretários, subsecretários, presidentes de órgãos e
autarquias e gestores públicos)
irão acompanhar servidores
que possuem experiência como
gestor.
“Servidores do Estado e especialistas me procuraram com
várias sugestões, entre elas,
esta. Sabemos como hoje, no
mundo, especialmente no setor
público, há carência de líderes.
Então, temos que compartilhar
nossas experiências e quero
agradecer muito aos tutores
que aquiesceram e, é claro, que

essa é uma primeira leva. Este
Programa, tenho certeza, será
extremamente positivo”, disse
o governador Anastasia, um
dos responsáveis por implantar
em Minas Gerais a cultura da
meritocracia e de programas de
desenvolvimento de líderes na
gestão pública.
De acordo com a secretária de Planejamento e Gestão,
Renata Vilhena, o técnico para
os tutorados será mais um facilitador que irá desenvolver
habilidades profissionais, oportunidades de carreira e que vai
passar posturas profissionais
e boas atitudes aos tutorados.
“Vejo como o ponto mais importante desse processo de tutoria a oportunidade de convivência fora do ambiente de chefia e
de equipe, que é um ambiente,
eu diria, mais informal, para
que através dessa liberdade o
tutor tenha a oportunidade de
trocar experiências e de passar
também orientações para as
carreiras desses servidores que
serão tutorados”, explicou.
O objetivo do Programa é
propiciar ao tutorado o desenvolvimento de competências gerenciais, a troca de experiências,
a ampliação da rede de relacionamentos e o aprimoramento
técnico. O edital do Programa
será publicado no próximo sábado (29/03) e as inscrições começam no dia 1º de abril.
Agenda do Legado: Dentre
os projetos e processos estratégicos da Agenda do Legado, estão ações nas áreas de
educação, saúde, segurança,
desenvolvimento social e econômico, infraestrutura, meio
ambiente, agricultura, cultura e
ações para a Copa do Mundo.
No Desenvolvimento Social,
destacam-se a realização de
273 ações sociais por meio de
convênios e repasse financeiro aos municípios, além de 87
ações conveniadas com municípios diretamente entregues.
No âmbito do projeto do Banco Travessia, 1.300 famílias
estão sendo beneficiadas com
o pagamento das Travessias,
importante ação do Governo
de Minas, que oferece incentivos financeiros como forma de
gerar novas oportunidades de

vida para as pessoas.
Com foco em ações de desenvolvimento das regiões
Norte e Nordeste do Estado, o
Governo de Minas, por meio
do programa Água para Todos,
tem a meta de implantar 3.193
cisternas de placas e 15 mil
de polietileno, 1.200 pequenas barragens, 110 barreiros,
40 sistemas simplificados de
abastecimento de água, além
da conclusão de 13 estudos
de viabilidade para implantação de barragens. Por meio da
Copanor, 61 novas localidades
serão atendidas com sistema
de abastecimento de água e 40
com sistema de esgotamento
sanitário.
Em educação, a partir do
programa Reinventando o Ensino Médio, 2.172 escolas estão sendo beneficiadas com a
reformulação do ensino médio
e 25 mil educadores formados
para implementação dos currículos de área de empregabilidade. Com o Programa de
Intervenção Pedagógica (PIP),
estão sendo monitoradas 3.321
escolas. Mais de 17 mil alunos
deverão concluir cursos ofertadas pelo Programa de Desenvolvimento da Educação Profissional (PEP), além de 13.632
alunos beneficiados com o pagamento de bolsa do Poupança
Jovem.
Na área de desenvolvimento
econômico, além dos esforços
em atrair novos investimentos para o Estado, está sendo
desenvolvido o Plano Macroestrutural do Vetor Norte da
Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Por meio dele, deverão ser concluídas obras do
acesso à MG-424 e da ponte
sobre o Rio das Velhas, além de
seis projetos executivos.
Em meio ambiente, o Governo de Minas conclui, até o
fim deste ano, a Meta 2014 de
Revitalização da Bacia do Rio
das Velhas, com a implantação
de 15 obras de saneamento e
implementação de quatro ações
de fiscalização estratégica. A
partir do objetivo de levar água
encanada e saneamento básico para 100% da população,
deverão ser atendidas 141.715
novas residências com abaste-

cimento de água, 120.705 com
esgotamento sanitário e atingir
75% do esgoto coletado e tratado na área de concessão da
Copasa.
Na saúde, deverão ser implantadas três redes de Urgência e Emergência na Macro
Leste, no Sudeste e no Triângulo do Norte (área de Uberlândia). No âmbito do Programa
Viva Vida e Mães de Minas,
está prevista a implantação de
oito Casas de Apoio à Gestante
e 60 novos leitos de UTI neonatal, além de concluir obras do
Centro Viva Vida de Referência
Secundária em Pará de Minas.
No âmbito da segurança
pública, dentro do projeto de
Atenção do Usuário de Álcool, Crack e outras Drogas, a
meta é atingir a marca de mil
pessoas atendidas pelo Cartão
Aliança pela Vida, 4 mil novos
atendimentos realizados pelas
equipes de abordagem social
e 23.520 atendimentos de prevenção e tratamento do consumo de álcool e outras drogas.
Para modernizar o Sistema
Prisional, deverão ser implantados bloqueadores de celular
em duas unidades prisionais e
criadas 1.376 vagas no sistema
prisional, a partir da construção
e ampliação de penitenciárias.
O Sistema Socioeducativo também está passando por modernização com a criação de 130
novas vagas e a homologação
do Sistema de Informações do
Atendimento às Medidas Socioeducativas (Siame). Também está em andamento a
implantação de videomonitoramento Olho Vivo em 14 novos
municípios mineiros.
Dentre os investimentos em
infraestrutura, destacam-se, na
Agenda do Legado, a recuperação e manutenção da malha
viária estadual com a marca de
7.938 quilômetros de rodovias
conservadas e 435 quilômetros recuperados por meio do
ProMG. Pelo programa Caminhos de Minas, deverão ser pavimentados 413,4 quilômetros
de estradas e 100% dos processos de regularização ambiental
concedidos.
No agronegócio, pelo programa de Fortalecimento da

Agricultura Familiar para o
Abastecimento Alimentar, a
expectativa é qualificar 1.300
agricultores familiares para o
fornecimento ao mercado institucional, elaborar 166 projetos de venda da produção
agrícola junto aos agricultores.
Além disso, 27 estabelecimentos agroindustriais rurais de
pequeno porte estarão aptos a
fornecer produtos ao mercado
institucional e 90 municípios
beneficiados com o mapeamento de oferta e demanda dos produtos agrícolas.
Na área cultural, para o Circuito Cultural Praça da Liberdade, está prevista a entrega
dos projetos executivos de reforma do Museu Mineiro, do
Arquivo Público Mineiro e de
implantação do Centro de Ensaios Abertos no Prédio Verde,
além de emitir a ordem de início da obra de implantação da
Escola de Design da Uemg. Na
Estação da Cultura Presidente
Itamar Franco, o Governo de
Minas pretende concluir a obra
da Sala de Concertos e da sede
do Instituto Cultural Filarmônica.
Para a Copa do Mundo, o
Governo de Minas preparou
uma série de ações para a viabilização do evento esportivo
no Estado, com a execução de
obras de melhoria da infraestrutura esportiva, mobilidade
urbana, ações especiais de segurança e receptividade e de
assistência de saúde. Assim,
nessa área, constam a reforma
do Mineirinho, as obras dos
trechos I, II e III do entroncamento da LMG-800 – MG-424,
o videomonitoramento do Mineirão e a capacitação de 932
agentes de segurança, além do
Guia do Torcedor e do Centro
de Informação ao Visitante.
Na área de saúde para atendimento durante o período da
Copa, estão previstas a adequação física do Hospital Odilon
Behrens, da sala de emergência, farmácia e subestação do
Hospital Risoleta Neves e a
conclusão da obra do ambulatório de referência de urgência
e emergência em doenças infecciosas do Hospital Eduardo
de Menezes.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Purifica o teu
coração antes de
permitires que o
amor entre nele,
pois até o mel mais
doce azeda num
recipiente sujo.
Pitágoras
Ajuda o teu semelhante a levantar a
carga, mas não a
levá-la.
Pitágoras
Nós somos aquilo
que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um
modo de agir, mas
um hábito.
Aristóteles
Deus me defende dos
amigos, que dos inimigos me defendo eu.
Voltaire
Deixa o caráter ser
formado pela poesia, fixado pelas leis
do bom comportamento e aperfeiçoado pela música.
Confúcio
Eu acredito no
Deus que criou os
homens, e não no
Deus que os homens criaram.
Voltaire
Nada é mais justamente distribuído
que o senso comum:
ninguém pensa que
precisa mais do que
realmente já tenha
René Descartes
A mente que se abre
a uma nova idéia jamais voltará ao seu
tamanho original.
Albert Einstein
A imaginação é mais
importante que o
conhecimento.
Albert Einstein

Pr. João Soares
da Fonseca

TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA

O que é?
A ansiedade é um sentimento desagradável, vago, indefinido, que pode
vir acompanhado de sensações como
frio no estômago, aperto no peito, coração acelerado, tremores e podendo
haver também sensação de falta de ar.
É um sinal de alerta, que faz com que
a pessoa possa se defender e proteger
de ameaças, sendo uma reação natural
e necessária para a auto-preservação.
Não é um estado normal, mas é uma
reação normal, esperada em determinadas situações. As reações de ansiedade
normais não precisam ser tratadas por
serem naturais, esperadas e auto-limitadas.
A ansiedade patológica, por outro
lado caracteriza-se por ter uma duração
e intensidade maior que o esperado pra
a situação, e além de não ajudar a enfrentar um fator estressor, ela dificulta
e atrapalha a reação. O transtorno de
ansiedade generalizada costuma ser
uma doença crônica, com curtos períodos de remissão e importante causa de
sofrimento durante vários anos.
É uma preocupação exagerada que
pode abranger diversos eventos ou atividades da vida da pessoa e pode vir
acompanhado de sintomas como irritabilidade, tensões musculares, perturbações no sono, entre outros. Costuma
causar um comprometimento significativo no funcionamento social ou ocu-

pacional da pessoa, podendo gerar um
acentuado sofrimento.
O que se sente?
A pessoa pode sentir tremores, inquietação, dor de cabeça, falta de ar,
suor em excesso, palpitações, problemas gastro-intestinais, irritabilidade e
facilidade em alterar-se. Esses sintomas podem ocorrer na maioria dos dias
por pelo menos seis meses. É muito
difícil controlar a preocupação, o que
pode gerar um esgotamento na saúde
física e mental do indivíduo.
Como se faz o diagnóstico?
Como os sintomas podem ser os mais
diversos e vários aspectos podem estar
comprometidos, o trabalho inicial do
médico está em excluir outras doenças
que possam ter sintomas semelhantes
ao transtorno de ansiedade generalizada. Para tanto, alguns exames clínicos
podem ser necessários, sendo que mais
importante do que isso é o relato detalhado de informações do paciente.
Como se trata?
O especialista utiliza técnicas psicoterápicas de apoio. Muitas vezes
faz-se necessário o uso de medicação
(antidepressivos e/ou ansiolíticos) por
um determinado período. A maioria
das pessoas experimenta uma acentuada redução da ansiedade quando lhes
é oferecida a oportunidade de discutir
suas dificuldades com um profissional
experiente.

jsfonseca@pibrj.org.br

Gratidão inusitada
Antes de jogar fora um jornal algo amarelecido,
passo os olhos no Obituário, página em que se publicam os nomes dos que morreram. Geralmente
são convites para missa de sétimo dia, que é prática
entre os católicos romanos. Prática que a Bíblia não
autoriza e que a própria natureza do evangelho considera inútil.
Um dos anúncios era diferente: trazia o título
Agradecimento. Uma família judia estava agradecendo "Ao Corpo Médico, Enfermagem, Fisioterapia e funcionários do Hospital, das unidades coronárias, C.T.I., semi-intensiva, pelo zelo, carinho e
eficiência com que cuidaram de Judith B., ao longo
de sua enfermidade. Um agradecimento especial ao
Dr. (…) pela dedicação e competência". Na mesma
página, porém, vinha outro anúncio, da mesma família, comunicando o falecimento de Judith B.
Vamos tentar entender: a família agradecia ao
hospital o cuidado que teve com a enferma. Mas a
enferma não sobreviveu.
Normalmente ouvimos falar de gente revoltada
contra o hospital, contra o médico, contra as circunstâncias em torno da morte de alguém que estava internado. A família judaica, porém, chama-nos a atenção para o fato de que é possível expressar gratidão,
mesmo nas horas mais lastimosas da existência.
Um outro judeu, há séculos, escrevia uma carta
aos seus irmãos espirituais, dando um conselho que
muita gente reluta em atender: "Em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco" (1Ts 5.18). Se alguém, lendo apenas o Antigo Testamento, pôde aprender essa lição, por que
não podem fazer o mesmo os seguidores do Novo?
Confesso que tenho medo de gente que não sabe
agradecer. Para mim, os ingratos são pessoas perigosas. É tarefa exigente lidar com quem, ao receber um favor, acha que quem o fez não fez mais
que obrigação; gente que jamais diz "obrigado" e
só sabe reclamar. Que tal virar esse jogo e passar a
agradecer a Deus até mesmo as coisas menos celebráveis?

Arroz de fôrma
INGREDIENTES
4 xícaras de arroz
1 copo de requeijão cremoso
1 lata de creme de leite
1 peito de frango
Cebola
Alho
Milho e ervilha a gosto
Mussarela em fatias
Presunto em fatias
1 pacote de batata palha
MODO DE PREPARO
Coloque o arroz para cozinhar e reserve
Cozinhe o peito de frango, desfie e refogue junto com a cebola, o alho, o milho
e a ervilha, Se quiser acrescentar molho
de tomate fica a critério, a ideia e fazer um
molho
Então em um refratário médio faça a
montagem do prato, coloque primeiro o

arroz, depois o creme de leite e o espalhe, em seguida o frango no molho e
espalhe, depois requeijão cremoso, presunto, queijo e para finalizar a batata
palha
Colocar no forno pré-aquecido por 15
minutos
Se quiser pode acompanhar apenas com
uma salada

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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PM prende acusados de roubos em
Simonésia e Santa Bárbara do Leste
Mais uma vez, a Polícia
Militar deu uma resposta
rápida à sociedade de Simonésia. No final da tarde de
quinta-feira, 27, foram presos os três envolvidos num
roubo a uma propriedade.
Dois admitiram também outro crime em Santa Bárbara
do Leste.
O roubo aconteceu numa
residência, por volta de 14
horas, no córrego Boa Vista,
próximo a São Simão do Rio
Preto. Dois irmãos foram
rendidos em casa por dois
homens numa Honda CG
125 vermelha. “Colocaram
arma na cabeça do rapaz e
mandaram que ele deitasse
no chão. O outro também
armado, ficou ameaçando
a adolescente de 17 anos,
exigindo dinheiro e fazendo
ameaças. Roubaram cerca
de mil reais em dinheiro,
dois capacetes, as chaves
da moto das vítimas e dois
celulares”, conta o Sargento
Jorge, do destacamento de
Simonésia.
Segundo testemunha, poucos minutos antes do fato,

deparou na estrada principal
com um rapaz, conhecido
como Daniel da Silva Rodrigues, em companhia dos
dois autores na motocicleta
de cor vermelha.
A PRISÃO: Durante
rastreamento para tentar localizar Daniel, os policiais
foram informados que no
córrego Bom Jesus havia
um senhor que estava sendo
ameaçado por dois homens
e que eles estavam em companhia de Daniel durante
todo o dia. “Aparentemente, o Daniel, que é morador
da região do Rio Preto, era
quem passava as informações”, detalha o Sargento
Jorge.
Diante das informações e
com o apoio de equipes da
PM de Santa Bárbara do
Leste e de Santana do Manhuaçu, os militares foram
para a casa onde o grupo estaria ameaçando o aposentado. “Nós deixamos a viatura
uns dois quilômetros antes,
já que era um local de difícil
acesso com carro. Quando
estávamos nos aproximan-

do, os autores Cosme Teixeira Ferreira, 34 anos, e
Gilvan Paiva Ramos, 27,
tentaram fugir. O Gilvan
correu para um quarto e foi
detido. Estava com a arma
e 390 reais. O outro entrou
num matagal, mas também
foi preso”, detalhou o Sargento Jorge.
Ainda de acordo com a
PM, eles vinham ameaçando o morador, que está
doente, e utilizando a casa

dele, inclusive dormindo e
comendo no local.
Também foram localizadas no meio de um matagal duas motocicletas com
placas frias pertencentes a
Gilvan e Cosme. As vítimas
reconheceram a motocicleta
Honda CG 124 Fan vermelha usada no assalto.
Daniel foi localizado num
bar em São Simão do Rio
Preto e também foi conduzido para explicar o possível

Acidente grave na BR 116, em Santa Bárbara
do Leste, tira a vida de motociclista

R

oda da moto retorcida
e frente de um veículo
destruída foram os vestígios de um grave acidente
registrado na tarde de sexta-feira na BR 116, em Santa
Bárbara do Leste. Segundo
testemunhas a picape Strada,

placa de Santa Rita de Minas,
seguia sentido a Caratinga
com dois ocupantes ainda não
identificados, quando perdeu
o controle na pista e atingiu
o motociclista que seguia na
direção contrária. O veículo de passeio ainda chegou a

capotar em uma ribanceira à
margem da rodovia e somente
parou após bater em árvores.
O motociclista morreu no
local do acidente. Ele foi identificado por populares como
José Romão, um morador da
cidade de Santa Bárbara do

Leste, que prestava serviços
de mototaxi e foi candidato a
vereador. Motorista e carona
da picape, segundo populares,
foram socorridos pela Polícia
Militar e encaminhados ao
PAM de Caratinga.
tvsupercanal

envolvimento no roubo.
MAIS UM CASO: A região de São Simão do Rio
Preto é considerada estratégica. A localidade tem fácil
acesso ao distrito de Dom
Corrêa (Manhuaçu), às regiões de Santa Bárbara do
Leste e Santana do Manhuaçu e à cidade de Simonésia.
Segundo a equipe da PM
de Santa Bárbara do Leste,
Gilvan e Cosme são suspeitos de terem praticado roubo

a mão armada a residência,
no córrego dos Ferreiras,
naquele município. Com ele
foi encontrada uma carteira
de uma das vítimas. Eles
confirmaram a participação
no outro roubo.
Além da arma e munição
e das motocicletas, a PM recuperou cerca de 430 reais
em dinheiro. Os envolvidos
foram encaminhados para a
delegacia em Simonésia.
tvsupercanal

Pintor esbarra em rede elétrica
e cai de uma altura de um
prédio de dois andares
Ubaporanga/MG. Um resgate
foi realizado pela equipe do Corpo de Bombeiros de Caratinga a
uma vítimana cidade de Ubaporanga. Silvanio Araújo Trindade,
de 33 anos, sofreu queimaduras e
possíveis fraturas após cair de um
prédio de dois andares na rua Domingos Gonçalves. Ele pintava a
fachada do imóvel quando o rolo
de tintura esbarrou no fio da rede
elétrica. O pintor sofreu uma descarga elétrica e caiu no solo.
A comerciante Marlene de
Lourdes Souza Gomes ouviu
o grito do pintor e correu para
socorrê-lo. “Quando eu cheguei
vi que ele caiu sentado, estava desorientado e com queimaduras no
corpo. Em seguida ele deitou no

chão”, relatou.
A equipe médica da secretaria
municipal de saúde ajudou no
socorro até a chegada da equipe
de bombeiros. De acordo como
secretário municipal de saúde de
Ubaporanga, João Euzélio Gomes, uma equipe formada por
médico e enfermeira se deslocou
até ao local para ajudar a vítima.
Silvanio foi imobilizado e encaminhado pelos bombeiros ao
PAM de Caratinga.
De acordo com o bombeiro
Dorval Fernandes a vítima apresentava queimaduras nas mãos,
nas pernas, uma fratura aberta na
perna esquerda e suspeita de fratura de fêmur.
Policia e Cia
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ENTRETENIMENTO

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

Traumatizando...
Depois de anos de análise, o sujeito descobre, traumatizado que, além dele próprio, o
pai, o avô e os cinco tios tinham tendências
homossexuais. O analista, espantado, pergunta: - Mas então ninguém gosta de mulher na
tua casa ? - Claro que sim, doutor. Minhas
quatro irmãs.

Consulta médico
Após enfrentar uma longa fila no hospital,
a velhinha consegue chegar até a recepcionista. - Sinto muito, senhora! Só temos vaga para
consulta dentro de três meses! - Puxa, mas até
lá eu já morri!... - reclamou a velhinha. - Nesse
caso a senhora peça ao seu marido para telefonar desmarcando!...

Vida de casado
O chefe de departamento de pessoal da
empresa justificando para o jovem solteiro
porque não vai contratá-lo. - Desculpe, mas
nossa empresa só trabalha com homens casados. - Por quê? Por acaso são mais inteligentes e competentes que os solteiros? - Não,
mas estão mais acostumados a obedecer.

Mercado voando?
Havia dois mercados voando, de repente
um deles falou: - Porque nós estamos voando? Mercado não voa! E sabem o que o outro
respondeu? Não, ele não falou que mercado
não voa, não... Ele falou: - É que nós somos o
supermercados!

Fogo no hospício
No hospício, o doido telefona pro corpo de
bombeiros e avisa: - Tá pegando fogo no hospício. Rapidamente os bombeiros chegam ao
local: - Onde é o fogo? O doido: - Vocês vieram
tão rápido que ainda nem deu tempo de botar.

Turco e o porteiro
O seu Nassib resolveu ser generoso e,
quando saiu da boate, botou no bolso do
porteiro alguma gorjeta e disse: - Este é para
o senhor tomar uma uisquinho. O porteiro,
com medo do turco se arrepender e tomar de
volta, botou a mão no bolso. Eram duas pedrinhas de gelo.

CURIOSIDADES
A Origem da Colomba Pascal - A historia conta que um rei lombardo de nome Alboino, furioso
com a extrema resistencia militar, imposta pela
cidade de pavia, somente acalmou-se e deixou de
lado os seus propositos de vingança, ao ganhar de
um padeiro da cidade rival , um pão doce, em forma
de colomba (pomba em italiano) que representava
a paz. Com um sabor suave e preparo mais delicado, a colomba se diferencia do panetone pelo sabor
mais acentuado pela casca de laranja cristalizada,
que substitue as uvas passas, e por conter mais manteiga e ovos. Em versão mais sofisticada, é coberta
com glace e amendoas para ficar com a casca mais
crocante.
A Origem do Queijo -O queijo existe há pelo
menos seis mil anos e sua origem é uma incógnita.
Uma famosa lenda conta que o primeiro queijo foi
feito acidentalmente por um mercador árabe que,
ao sair para cavalgar por uma região montanhosa,
abaixo do sol escaldante, levou uma bolsa cheia
de leite de cabra para matar a sede. Após um dia
inteiro de galopes, o árabe, morto de sede, pegou
seu cantil e deparou-se com uma grande surpresa, o
leite havia se separado em duas partes: um líquido
fino e esbranquiçado, o soro, e uma porção sólida,
o queijo. A transformação deu-se devido ao calor
do sol, ao galope do cavalo e ao material do cantil,
uma bolsa feita de estômago de carneiro, que ainda
continha o coalho, substância que coagula o leite. O
processo de fabricação do queijo até hoje segue o
mesmo princípio, é feito através da coagulação do
leite pela ação do composto enzimático extraído de
um dos estômago dos bovinos.

SETE ERROS

ÁRIES – de 21/3 a 20/4 - A energia emanada
pelo Sol nesse finalzinho de março e início de
abril pode fazer crescer o esforço e a determinação. Saiba que o otimismo em excesso e a
falta de confiança também são energias antagônicas do momento.
Alguns embaraços neste início de mês.
Relacionamentos: possivelmente algumas diferenças entre
sócios e parceiros de negócios aparecem com turbulências no início
de abril. A pauta provavelmente será a financeira, pois enquanto
uns querem gastar outros querem segurar. Bom senso sempre.
TOURO – de 21/4 a 20/5 - Alguma insegurança na contenção de
gastos podem até ajudar neste momento, sobretudo nos primeiros
dias de abril. É preciso planejar bem antes de passar o cartão de
crédito ou tirar o dinheiro da carteira. Prudência e cortes de supérfluos podem ajudar.
Relacionamentos: o excesso de controle a partir da insegurança
de uma das partes do casal pode atrapalhar planos mais imediatistas. Ao mesmo tempo, há uma sensação de solidão que desaparecerá a partir do dia 6 de abril, quando Vênus entrar em Peixes.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6 - Bom momento de expansão e de
ratificação de seus posicionamentos nas redes sociais, incluindo as
do trabalho. Você deseja participar, ajudar e tornar as coisas mais
fáceis para um futuro próximo, algo, por sinal, que faz parte de seus
planos neste momento.
Relacionamentos: o momento favorece as relações entre o casal e possivelmente novas paixões. É preciso pensar positivamente
e não esnobar ninguém, pois sua energia está forte para atrair e para
afastar, portanto bom senso na hora de falar e se impor.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7 - Com a entrada do Sol no signo de
Áries desde o dia 20 de março, descortina-se um novo momento que
deve ser bem aproveitado pelos cancerianos, pois inevitavelmente
oportunidades aparecerão e impulsionarão a realização, inclusive,
de antigas metas.
Relacionamentos: algumas questões devem preocupar os
cancerianos neste período. Uma delas é quanto à imagem diante
de suas redes sociais, não descuidem. A outra é quanto às disputas
pelo poder diante de novas propostas e ações.
LEÃO – de 23/7 a 22/8 - Se você conseguiu poupar algum
dividendo nesses meses, a partir do início de abril é possível
aparecerem oportunidades que podem mexer com seu sono. É
preciso ficar atento aos detalhes e planejar bem antes de investir
ou assinar um contrato.
Relacionamentos: há um sentimento por maior liberdade diante
da curiosidade em conhecer, por exemplo, locais novos e novas
pessoas. Viagens, internet econtatos com o desconhecido provocam
seus pensamentos. Quem sabe não surge uma boa ideia numa
conversa com amigos?
VIRGEM – de 23/8 a 22/9 - Às vezes, há um sentimento de melancolia e até desânimo diante do novo e das novas possibilidades que
apareceram ultimamente. Só que a partir deste domingo, seu olhar
sobre tais situações na relação com o futuro pode favorecer o todo.
Relacionamentos: você sabe o valor que uma amizade pode
trazer em seu benefício, cultive-a. É preciso, também, fazer alguns
acertos de responsabilidade dentro de casa, na distribuição de
tarefas. A logística do cotidiano pode requerer ajuda.
LIBRA – de 23/9 a 22/10 - Chegou a hora de direcionar suas
energias para resolver problemas que já vem há muito tempo. Foque
para adquirir a confiança dos outros para restabelecer situações
importantes, inclusive para a família.
Relacionamentos: no seio familiar e entre amigos, a comunicação e a exposição de ideias poderão favorecer o reconhecimento
pelos feitos até então subestimados por alguns. A hora, no entanto,
é de restabelecer contatos e nutrir as boas amizades.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11 - Para aqueles escorpianos que
praticam atos de fé e estão em contato com suas crenças, o momento traz grande esperança para a ratificação dessa espiritualidade.
O momento é de autoconhecimento, de certezas de habilidades e
de crescimento intelectual.
Relacionamentos: possíveis pensamentos relacionados ao passado podem aparecer e provocar reações inesperadas. Acontece
que a energia emanada pelo Sol em Áries dá aos escorpianos um
encanto especial e forte poder de atração neste período.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11 - É preciso fazer acertos em
atividades e controlar melhor a logística do cotidiano diante das
novidades que se descortinam a partir desta semana. Questões
relacionadas à disputa pelo poder podem interferir, mas não esqueça
do velho bom senso para controlar o quase caos.
Relacionamentos: é possível alguns desentendimentos com a
pessoa amada a partir de ressentimentos que se pensava, até certo
ponto, esquecidos. A sensação talvez seja de perder as rédeas, mas
seu autocontrole pode fazer a diferença agora.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1 - A sensação é de ampliação
de horizontes a partir do otimismo do momento. Chance de sucesso
ou adquirir força em relação aos anseios de poder, mas deve ter
cautela com os interesses dos outros. Pode haver certa confusão
em pensamentos no ambiente de trabalho.
Relacionamentos: pode acontecer de alguém de seu meio social
ou até de sua rede de amigos comece a arrastar uma asinha para
você a partir do dia 30 de março. As dúvidas podem aparecer evidentemente, porém cabe a você decidir o que for melhor.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2 - As oportunidades podem aparecer
neste momento, porém é bom saber separar o joio do trigo antes
de confirmar seu interesse. Sua necessidade é para adquirir mais
independência e abrir novos flancos de trabalho. Saiba focar a
partir de suas metas.
Relacionamentos: é preciso manter o equilíbrio diante de questões familiares que envolvam finanças e gastos desnecessários.
Nem adianta se descabelar com o leite derramado. O importante é
acertar novamente os ponteiros e viver a vida com saúde.
PEIXES – de 20/2 a 20/3 - A partir do dia 30 de março, a partir
do movimento da Lua, será determinante manter sob o controle a
esperança na execução de novos empreendimentos e colocar em
prática os projetos engavetados, incluindo reformas em casa, no
escritório ou até uma importante compra planejada.
Relacionamentos: seu círculo de amizade pode não ser
dos maiores, porém é possível medir a confiabilidade daqueles mais chegados. O valor de uma amizade é enorme; nutrir
tais relações pode ser o início de um ciclo importante para a
vida de todos.
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Por Rafinha Bastos, Band recua em briga
com Record e irrita dono do “Pânico”
Danilo Gentili, agora apresentando o “The Noite” no SBT, tem
incomodado tanto a concorrência,
que a Band e a Record decidiram
deixar de lado uma recente briga
por conta da audiência.
Após a saída repentina de Sabrina Sato, que trocou o Morumbi
pela emissora de Edir Macedo, as
relações entre os canais estavam
bem estremecidas. No entanto, parecem ter sido retomadas, já que
Rafinha Bastos está confirmado no “Domingo Show” de Geraldo
Luís.
O jornalista, aliás, vai retribuir a visita e já tem marcada uma entrevista para o “Agora É Tarde”. Outro convidado da Record que
deve passar pelo talk show de Bastos é o apresentador de “O Melhor
do Brasil”, Rodrigo Faro.
A mudança seria uma estratégia da Band para melhorar a imagem
do humorista, que tem encontrado dificuldades em confirmar nomes
de maior importância para o seu programa - muito por conta de sua
reputação, manchada após piadas polêmicas.
Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, dono do
programa “Pânico”, não gostou nada disso. Ele continua insatisfeito
com a saída de Sabrina do humorístico e chegou a reclamar da trégua para a direção da Band, segundo o jornal “O Dia”.
No entanto, a emissora já avisou que a ordem é continuar com a
boa relação, a fim de melhorar a imagem de Rafinha Bastos.

Xiii… Sucesso de Danilo Gentili
causa ciúmes no SBT
Ao que parece, o sucesso de Danilo
Gentili não está incomodando apenas a
concorrência. Nos bastidores do SBT o
clima também é de ciúmes por conta de
seus resultados.
Acontece que, por conta de seu bons
resultados, o apresentador estaria recebendo tratamento diferenciado na emissora, o que não tem agradado outras produções.
Enquanto o “The Noite” conta com o que há de melhor no canal,
outros programas encontram dificuldades maiores para conseguir
melhores recursos, segundo a coluna do jornalista Flávio Ricco.
Vale lembrar que o talk show tem sido uma das maiores audiências do SBT. Silvio Santos, inclusive, estaria bastante satisfeito com
a contratação do ex-Band.

Eliana fala pela primeira
vez sobre separação
Eliana aproveitou as gravações de seu
programa, na última quarta-feira (26), para
poder falar, pela primeira vez, sobre o fim
de seu casamento com João Marcelo Bôscoli.
Assim que terminou com as atrações
programadas, a apresentadora pediu silêncio no estúdio para que pudesse esclarecer
o divórcio, segundo a coluna do jornalista Flávio Ricco.
Além de falar sobre a nova etapa da vida pessoal aos fãs, a loira
ainda aproveitou para agradecer o apoio e carinho que tem recebido.
O conteúdo da mensagem será exibido pelo SBT no próximo domingo (30), de acordo com a coluna do jornalista Flávio Ricco.
Em tempo: Boatos recentes deram conta de que Eliana teria se
separado do filho de Elis Regina após descobrir que estava sendo
traída.

“Você não é o Belo, mas é meu tudão”,
diz Sabrina Sato ao namorado
Sabrina Sato arrumou uma maneira bem
divertida de homenagear o namorado, João
Vicente de Castro, que fez aniversário na última quinta-feira (27).
Na internet, a apresentadora compartilhou
uma foto em que aparece beijando o amado e
caprichou na legenda, cheia de piadinhas de
casal.
“Amo seus olhos apertados! Amo sua boca gigante! Amo sua voz!
Amo sua orelha gorda e sua generosidade. Amo sua risada e sua
calça caída!”, brincou a beldade no Instagram.
Ainda na declaração, a japonesa brincou com o apelido que
Gracyanne Barbosa usa para fazer referência ao marido, o cantor
Belo. “Você não é o Belo, mas é o meu tudão!”, disse.
E completou: “Feliz aniversário. Quero estar ao seu lado come-
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morando todos os seus aniversários até seus 107 anos. Te amo. Então, está combinado”.
Vale lembrar que Sabrina Sato reuniu amigos e familiares em um
restaurante em São Paulo para uma festa surpresa em comemoração
ao aniversário do ator e empresário.

Tatá Werneck passa mal e precisa de
atendimento médico após gravação
Tatá Werneck deixou seus fãs preocupados na noite da última quinta-feira (27), ao
utilizar a internet para contar que não passou bem.
A atriz compartilhou uma foto em que
aparece recebendo atendimento em um
hospital e chamou atenção por conta do figurino nada convencional.
“Do trabalho direto para o soro. Sim, porque normalmente não
costumo usar roupas de motoqueira”, explicou no Instagram.
Vale lembrar que a humorista está no Sul do país trabalhando e
chegou a sentir fortes dores no início da semana. No entanto, já passa bem.

Após propaganda polêmica,
Roberto Carlos janta em restaurante
especializado em carnes
Em um raro flagra, Roberto Carlos foi
clicado saindo de um restaurante especializado em carnes, no Rio de Janeiro, na
madrugada desta sexta-feira (28).
O cantor estava acompanhado de sua
equipe e distribuiu sorrisos durante sua
passagem pelo local. Até para o paparazzo, que acompanhou seus passos por lá,
o ‘rei’ acenou.
Ex-vegetariano, o artista foi alvo de muitas críticas em fevereiro
deste ano, após assinar contrato com um frigorífico e anunciar que
estava voltando a consumir carne.
Fãs bombardearam as redes sociais com mensagens contra a atitude de Roberto Carlos, que ainda foi acusado de receber um cachê
milionário para ‘fingir’ seu desejo pelo alimento.
“Nas agências fala-se que 25 milhões teria sido o cachê de Roberto Carlos para falar que voltou a comer carne”, publicou o cineasta
Fernando Meirelles na ocasião.

Neném, da dupla com Pepê,
diz que notícia de gravidez
da namorada foi
um mal-entendido
Após virar notícia por conta da gravidez de
sua namorada, Thaiz Oliveira, Neném, da dupla
com Pepê, revelou que ainda não sabe se vai ter
um filho.
A artista disse que tudo não passou de um mal-entendido - ao ser
questionada sobre um sonho, em um evento, ela beijou a barriga da
amada e disse que queria ser mãe -, segundo a revista “Contigo”.
No entanto, é possível que o desejo seja realizado em breve, já
que Thaiz passou mesmo por um tratamento de inseminação artificial, há cerca de um mês, e ainda não sabe do resultado.
“Foi um momento de empolgação e acabou saindo que eu seria
mãe. Mas ainda não sabemos de nada. Torço para que ela já esteja
grávida. Torço por um menino”, disse a cantora.
Em tempo: O tratamento foi pago por um empresário, fã da dupla Pepê e Neném, que ficou comovido com a história de vida das
artistas.

Antonio Fagundes fala sobre trabalhar com
o filho em novela: “Não tem nada especial”
Antonio Fagundes participou da
apresentação da nova novela das 18h
da Globo, “Meu Pedacinho de Chão”,
na noite da última quinta-feira (27), e
aproveitou para falar sobre o fato de dividir as telinhas pela primeira vez com o
filho, Bruno Fagundes.
O ator revelou que estar ao lado do
herdeiro, com quem já dividiu os palcos,
“não tem nada de especial”, já que procura tratá-lo com o mesmo
companheirismo que teria com outros colegas de profissão.
“Quando fui chamado para a novela, ele já estava. Nós já fizemos
umas cenas. Ele é muito experiente. Fez muito teatro e nós acompanhamos o trabalho um do outro, assim como acompanho os meus
amigos”, contou.
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E acrescentou, orgulhoso: “Trabalhar com o filho não é dividir a
cena, é multiplicar”.
Ainda durante a coletiva, Fagundes confessou que precisou perder peso, já que abusou na época em que vivia o médico César em
“Amor à Vida”. “Perdi 12 quilos. Engordei por falta de vergonha na
cara”, brincou.

Climão? Maria Ribeiro contracenará com o
marido e com o ex em nova novela
De volta à TV Globo, Maria Ribeiro estará em
“Falso Brilhante”, nova novela das 21h, e a trama marcará vários encontros para a atriz.
A estrela contracenará com o marido, Caio
Blat, e com o ex, Paulo Betti, segundo informou
o jornal “O Globo”.
Além disto, a personagem de Maria será nora
de Lilia Cabral, com quem a artista fez sua estreia nas telinhas em “História de Amor” (1995).

'Não escrevo cenas de beijo gay', declara
Benedito Ruy Barbosa
Prestes a lançar a novela 'Meu Pedacinho de Chão', da TV Globo,
Benedito Ruy Barbosa soltou o verbo a respeito de exibir cenas de
beijo entre duas pessoas do mesmo sexo em suas produções.
“Não escrevo cena de beijo gay. Tenho responsabilidade com o
público que assiste novela. No interior, as pessoas não aprovam isso. Não estou dizendo que
é certo ou errado, mas não é o tipo de coisa
que eu concorde”, declarou durante coletiva da
próxima trama das 18h.
O autor aproveitou a ocasião para pontuar o
que ele sente falta nas novelas atuais. Segundo
ele, os folhetins deveriam abordar mais conteúdo político e histórias de amor.
“Entreguei uma sinopse para o horário das nove, mas as novelas
que a Globo têm aprovado não são as que eu sei e gosto de fazer.
Novela nenhuma mais me pega. Começo a assistir a dos amigos,
mas depois abandono”, confessou.

Após boatos de crise financeira,
Naldo dispara: 'Tenho dinheiro
e ainda dou emprego'
Naldo Benny resolveu colocar um basta nos
rumores de que estaria passando por uma crise
financeira.
Por meio de seu Twitter o cantor negou que seu cachê teria despencado de R$ 120 mil para R$ 15 mil.
'Liga lá no meu escritório e vê se por menos de [R$] 120 mil eu
vou. Não devo nada a ninguém. Tenho até pra emprestar ou dar a
esses caidinhos que inventam mentiras ao meu respeito. Faço sucesso, tenho dinheiro, e ainda dou emprego pra um monte de cuz* que
quer vender jornal', disparou, irritado. A assessoria de imprensa do
marido de Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, também se manifestou a respeito dos boatos. 'A assessoria de imprensa do cantor
Naldo Benny e a produtora Audiomix vem através deste comunicado esclarecer nota publicada pela coluna 'Retratos da Vida', jornal
'Extra', no dia 25 de março do corrente ano.
Em nenhum momento a assessoria ou a produtora foram procurados para a devida apuração de informações. Dito isso, é preciso
ressaltar que: Não é verdadeira a afirmação do colunista sobre o cachê do artista, que continua sendo negociado nos mesmos valores.
Também não é verdadeira a notícia que a parceria com a produtora Audiomix acabou. Artista e produtora possuem contrato em plena
vigência. Portanto, a Audiomix continua responsável pela venda dos
shows do Naldo Benny.
Atualmente, o cantor faz aproximadamente 20 shows por mês.
Além disso, também é equivocada a informação sobre suposta dívida contraída com a gravação do DVD 'Multishow Ao Vivo Naldo
Benny'. Todas as despesas foram pagas não havendo nenhum tipo de
pendência financeira', dizia nota divulgada no Instagram de Naldo.

Ex-Legião Urbana critica novo site oficial
de Renato Russo
Marcelo Bonfá, ex-integrante do Legião Urbana, não gostou nada
de saber que o site oficial da banda sofreu alterações e agora, leva
apenas o nome de Renato Russo. Relançado na última quinta-feira
(27), o endereço na web 'www.legiaourbana.com.br' é direcionado
para o site com o nome do vocalista, morto em 1996, devido a complicações causadas pela Aids. Os fãs acreditam que a mudança possa
ser uma tentativa de 'apagar' a história do grupo. Por meio de sua
assessoria, o filho de Renato Russo - Giuliano Manfredini - negou
a intenção e garantiu que a página contém informações de todos os
integrantes, de acordo com o jornal 'Folha de S. Paulo'.
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