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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Sociedade debate Segurança Pública
em audiência realizada pela Câmara

M

ais uma importante audiência pública foi realizada pela Câmara Municipal
de Manhuaçu e teve positiva participação da sociedade. Na Quarta-feira, 16,
a mobilização que reuniu vereadores, representantes das Polícias Civil e Militar, membros de diversos segmentos sociais e cidadãos teve o propósito de debater a
Segurança Pública.

DIZEM POR AÍ...
Japão
vende ovo
de páscoa
importado
do Brasil
por menos
da metade
do preço
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Mesa Diretora da audiência, com a presença de autoridades de Manhuaçu.

Volta do feriadão deixa trânsito lento
nas principais rodovias de Minas

A

volta para casa no último
dia de feriado prolongado exige paciência dos
motoristas que transitam pelas
principais rodovias que passam
por Minas Gerais. Na noite de
segunda-feira,
longas filas de veículos se formam
na BR-381.
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Mara maravilha - herson capri - xuxa
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EDITORIAL

CHARGE

Onde não há fiscalização impera a injustiça

A corrupção brasileira é debatida nos telejornais das emissoras de TV,
falando dos casos ocorridos nos governos estadual e federal, aqui na
Zona da Mata de Minas, principalmente nas comarcas de Manhuaçu,
Manhumirim, Lajinha, Mutum e Ipanema, necessitam de uma boa vigilância e publicidade para que alguma ação possa ter resultado e coibir os
abusos. Em algumas comarcas os promotores parecem até defensores dos
órgãos que eles deveriam fiscalizar, não há ações concretas e grande parte
das denúncias, são engavetadas. Em Lajinha o último promotor que fora
promovido e transferido, deixou na comarca um legado de ineficiência.
Em muitas comarcas as denúncias são ignoradas ou cuidadosamente
trabalhadas para seu arquivamento. Nós fizemos uma denúncia contra a
prefeitura de Ipanema pela maneira parcial em que fora conduzida uma
licitação para jornais, a promotoria demorou meses e depois recebemos uma
correspondência solicitando, mais informações, como havíamos enviado
todos os documentos que provavam o ilícito, resolvemos parar por aí. Em
Manhuaçu os três jornais que circulam na cidade e região perderam para
outro desconhecido que nunca circulou na cidade, atestado pela ACIAM,
Câmara Municipal e o distribuidor de jornais Renato da Banca, todos
foram unanimes em afirmar que o referido, era desconhecido e que não
circulava na cidade e pasme; o contrato foi efetivado e o jornal ninguém
encontra nos locais de venda, e a prefeitura afronta a lei com essa falta de
publicidades aos seus atos.
A verdade é que se fizesse uma fiscalização nas prefeituras e câmaras
municipais da região sobre publicações e
publicidades, com certeza iriam encontrar
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direitos são desrespeitados. Minas Gerais
possui 853 municípios e como o Tribunal
de Contas Estadual – TCEs fiscaliza? O Ministério Público tem por finalidade principal a fiscalização da aplicação da lei e a defesa da sociedade.
Os seus membros – promotores e procuradores – atuam como defensores
da sociedade perante os três poderes constituídos. (Legislativo, Executivo
e Judiciário). Promotores e procuradores têm o poder e o dever de tomar
a iniciativa de defender a sociedade por conta própria, independentemente de solicitação. Para cumprir suas obrigações, o MP pode requisitar a
instauração de inquéritos policiais e, quando achar necessário, fiscalizar
as atividades da polícia. A falta de fiscalização deixa carente aqueles que
deveriam ser beneficiados, é o caso de leis que não são cumpridas, a lei
do passe livre e a gratuidade de passagens de ônibus para maiores de 65
anos, em Lajinha, Mutum, Luisburgo, para citar apenas três comarcas, os
idosos e deficientes não são respeitados.
Há dez anos que denunciamos estas irregularidades, e vamos continuar,
até que as autoridades resolvam fazer cumprir as leis. Muitas empresas
são lesadas, a situação se torna difícil, porque não há entre todos os promotores a vontade realmente de fazer cumprir a lei, e assim uns poucos
sobrecarregam de serviços.
Algumas empresas públicas recorrem ao famoso sistema de dispensa
e de Inexigibilidade, quando as contratações são realizadas diretamente,
ou seja, sem prévio processo licitatório, têm merecido especial atenção
por parte dos órgãos de controle, em particular dos tribunais de conta,
preocupados com a grande incidência delas no âmbito da Administração
Pública, e o que é pior, sem a devida observância dos pressupostos legais
que lhes são aplicáveis.
É importante frisar que de acordo com o art. 89 da Lei nº 8.666/93, é crime
dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar
de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade.
Além disso, algumas disposições normativas suscitam dúvidas e controvérsias na sua aplicação. Há questões polêmicas com que se deparam
os que labutam nessa área, e que são necessária uma maior vigilância por
parte dos órgãos fiscalizadores. Se estes problemas deixam até mesmo os
juristas na dúvida, imaginam os leigos empresários participantes das licitações, portanto, cabe a justiça fazer a vigilância para proteger os direitos
dos demais participantes, aplicar, à luz da jurisprudência do TCU, a ordem
jurídica pertinente às contratações diretas, incluindo questões controvertidas, propiciando-lhes a segurança necessária nessas contratações.
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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”.
Pimenta diz que boatos
vieram da oposição

Ainda de acordo com o candidato do PSDB
ao governo de Minas, a oposição tenta, a todo
custo, desestabilizar sua candidatura
PUBLICADO EM 20/04/14
- 19h32 pré-candidato do PSDB
ao governo de Minas, Pimenta
da Veiga, disse que os boatos
de que ele desistiria de disputar
as eleições saíram da oposição,
que tenta, a todo custo, desestabilizar sua candidatura. Ele afirmou que tem energia suficiente
para ir para as ruas dialogar com
os eleitores e que isso fará toda
a diferença. Sobre seu indiciamento pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro e envolvimento com o empresário Marcos Valério,
o pré-candidato garantiu que tem a convicção de que isso
não irá prejudicar sua candidatura, nem a do senador Aécio
Neves, pré-candidato do PSDB à Presidência da República.
Pimenta da Veiga afirmou que a sua campanha já conta
com o apoio de 18 partidos e que ainda não tem uma definição se o PSB, legenda do prefeito de Belo Horizonte,
Márcio Lacerda, irá participar da composição com o PSDB
em Minas. O pré-candidato deu as declarações durante o
Encontro Estadual da Juventude do PSDB, que reuniu cerca
de 200 jovens em um hotel no centro de Belo Horizonte, em
pleno domingo de Páscoa.
O evento contou com a presença de deputados estaduais,
como os parlamentares Narcio Rodrigues e Rômulo Vieira,
do secretário municipal de Lazer, Roberto Tross, que representou o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda,
vários militantes dos diretórios regionais e da juventude do
PSDB, do padre Bruno Rodrigo, além da esposa do pré-candidato tucano ao governo de Minas, Ana Paula e do
filho, Pedro Pimenta da Veiga. Durante o evento, foram
divulgadas gravações de vídeo demonstrando apoio ao pré-candidato tucano, como a do senador Aécio Neves e a do
presidente estadual do PSDB em Minas, Marcus Pestana.

Enem deve ser aplicado dias 8 e 9
de novembro, diz Inep
A prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
2014 poderá ser aplicada nos dias 8 e 9 de novembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que as instituições de ensino
onde o exame é aplicado estão sendo consultadas sobre a
disponibilidade da data. A definição dependerá da resposta
dessas instituições, de acordo com a assessoria do Inep.
No ano passado, a prova do Enem foi aplicada nos dias
26 e 27 de outubro. O resultado foi divulgado no dia 3 de
janeiro. Caso o Enem 2014 seja confirmado para o segundo
final de semana de novembro ocorrerá após as eleições, em
outubro.
Cerca de 5 milhões de estudantes fizeram o Enem 2013. A
nota do exame pode ser usada para a participar de programas
como o Sistema de Seleção de Unificada (Sisu), que seleciona estudantes para vagas no ensino superior público; o Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas
em instituições privadas; e o Sistema de Seleção Unificada
do Ensino Técnico e Profissional (Sisutec), que seleciona estudantes para vagas gratuitas em cursos técnicos.
O Enem é também pré-requisito para firmar contratos pelo
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e para a obter bolsas de intercâmbio pelo Programa Ciência sem Fronteiras.
Agência Brasil

O excesso de buracos
O excesso de buracos nas ruas de Manhuaçu tem incomodado os moradores de todos os bairros, pois está sendo
um problema geral. Em quase todas as ruas já está confirmado. Até quando vamos ter que bater nessa tecla? Será
que o prefeito não esta vendo esses buracos? Ou está simplesmente tapando os olhos para não ver. Nós, a população,

sabemos que existem muitos problemas a ser resolvidos,
mas o transito de Manhuaçu já está um caos e com esses
muitos buracos o transito piora muito mais e através de um
problema que poderia ser facilmente resolvido se encontra
outro problema.

Bueiros de Manhuaçu

A falta de manutenção nos
bueiros, com grades quebradas
e lixo sendo jogado e o mau
cheiro tem incomodado muita gente. Essa é a realidade de
muitos bueiros localizados nas
principais ruas de Manhuaçu.
Os moradores pedem solução
já que o problema é antigo.
Durante o dia todo e com o calor é difícil aguentar o mau
cheiro, “tem um bueiro perto da amarelinha que ninguém
aguenta respirar quando está perto. Qualquer um sente que
a cidade esta sendo mal cuidada, dá uma olhadinha aí pessoal responsável e melhora a nossa cidade. Queremos uma
limpeza adequada, grades para evitar entupimentos, e sobre
o mau cheiro tem lugares que passamos que é terrível, chego a ter ânsia de vômito” diz a moradora Sônia.

Iluminação pública deficiente

Parece que eles querem economizar energia
as custas do apagão. Os
postes na BR 262 entre o
polioesportivo e o batalhão estão sem iluminação, desde o mês passado.
Quem tem que passar pelo
local, dependendo da hora
dá medo, as pessoas estão
deixando de passar onde é
mais próximo das suas residências, para passar mais longe,
as pessoas tem que trafegar com cuidado porque a visibilidade é muito ruim. Pagamos mensalmente a taxa de iluminação pública e não temos luz.

Atendimento no UPA

Maioria das reclamações
no SUS e no hospital Cesar
Leite é de demora no atendimento, e não é diferente no
nosso dizem por ai... Recebemos também reclamações
sobre a questão da demora
no atendimento, algumas
pessoas chegam a esperar
mais de duas horas para serem atendidas, e dependendo da situação do paciente, pode
piorar o quadro. Uma dor, por exemplo, ninguém aguenta
ficar sentindo dor por muito tempo e o acompanhante fica
ainda mais preocupado, essa situação é muito critica, deveriam por mais médicos e enfermeiros a disposição dos pacientes, para agilizar o atendimento, porque às vezes apenas
uma injeção bastaria para amenizar a dor.

Sem estacionamento para bicicletas

A falta de locais
para estacionar bicicletas com segurança,
impede muitas pessoas de ir pedalando até
o centro, andar de bicicleta é um meio de
transporte sustentável, mas a maioria das
pessoas
encontram
dificuldades para estacionar a bicicleta com segurança, nem mesmo estabelecimentos particulares tem lugar adequado para guardar a
bicicleta. Manhuaçu poderia investir nessa ideia, pois ajudaria a melhorar o transito e amenizar a poluição do meio
ambiente e isso além de melhorar a saúde, pois bicicleta é
uma atividade física importante para melhorar o bem estar

Operadoras de internet poderão
ser punidas em Manhuaçu
A má qualidade dos serviços de telefonia celular, a lentidão e as panes na internet banda larga e as dificuldades
de conexão dos pacotes de dados pelos usuários de serviços das operadoras de celulares e de internet de Manhuaçu
poderão ter seus serviços suspensos em Manhuaçu até que
os serviços sejam melhorados. A cidade polo de Manhuaçu
deveria ter um bom serviço de internet, mas infelizmente o
serviço é precário e cheio de falhas.
Os usuários estão confiantes no PROCON e na Câmara
Municipal de Manhuaçu, o caso está sendo tratado com as
operadoras, caso elas não cumprem poderão ser punidas.
Tem que apertar, pois esta é a única linguagem que as operadoras entendem.

Japão vende ovo de páscoa
importado do Brasil por menos
da metade do preço
Parece que os motivos alegados pelas empresas para o
preço do ovo de páscoa ser até 4 vezes maior que o preço
da barra de chocolate não valem para o Japão. Lá, o ovo
Alpino da Nestlé com 375g e importado do Brasil é vendido
por 15,23 reais (698 yen) pela rede americana de supermercados Costco. Já no Brasil, o mesmo produto é vendido por
cerca de 35,49 reais.
O ovo de páscoa foi comprado em Nagoya pelo leitor
Massato Inoue no dia 11 de abril. Ele disse ainda que usou
um cupom de desconto, e com isso, o valor caiu para apenas
12,18 reais (558 yen).
No Brasil, os preços do Alpino 375g foram pesquisados
no dia 19 de abril, nas lojas Submarino, Americanas e Sonda Delivery.
Abaixo, imagens da nota fiscal e da etiqueta com informações sobre o produto.
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Tri-Objetiva - 95
Celso de Medeiros Costa (*)

"Se a Valesca constrói conceitos com a sua música,
não tem porque ela não ser uma pensadora"

3 jornais! – o 3º diferente!!!...

• SOB PRESSÃO

1- O 1º será, só, pensar?
2- O 2º será sol peneirar??
3- O 3º será sola penitenciar???

Antônio Kubitschek, professor de filosofia que chamou a funkeira Valesca Popozuda de "grande pensadora contemporânea" em prova

• GOVERNO GASTA R$ 117 MIL
POR DIA COM CARTÕES
É ano de eleição e os gastos do governo federal seguem no
mesmo ritmo acelerado de sempre: R$ 117,4 mil por dia
desde janeiro. De acordo com o Portal da Transparência, a
gastança já superou a cifra de R$ 6,9 milhões. Campeã de
sempre, a Presidência é responsável por um terço da farra (R$
2,14 milhões), mas o detalhamento dos gastos é protegido por
sigilo sob a velha justificativa de “segurança e do Estado”.
• MUITO JUSTO
O Ministério da Justiça ficou em 2º lugar entre os gastos
com R$ 1,7 milhão, quase tudo na conta da Polícia Federal
e no maior sigilo.
• DETALHES INÚTEIS

Tentando conter debandada de prefeitos pró-Paulo Hartung
(PMDB), o governador Renato Casagrande (PSB) almoçou com sete prefeitos da Região Metropolitana e com a
Associação de Municípios do ES.
• LOROTA
Presidente do Conselho de Ética, Ricardo Izar (PSD-SP) descarta que o relator
do caso André Vargas, Júlio Delgado,
esteja sob suspeição: “Ele falou do relatório preliminar, não prejudicou em
nada o processo”.
• FOLGA ‘FORÇADA’

Sete dos dez cartões com a fatura mais cara são do IBGE
e, apesar de detalhados, os gastos se referem a saques em
espécie de até R$ 1 mil.

Apesar de ser ponto facultativo na quinta, os gabinetes que
tentaram manter seus funcionários trabalhando se deram
mal. Foram todos barrados pelo Departamento de Segurança Legislativa da Câmara.

• TUDO EM SEGREDO

• IMPEDE MANOBRAS

Dos R$ 2,14 milhões em cartões corporativos torrados
pela Presidência da República, 96% são sigilosos, sem detalhamento de gastos.

O deputado Marcos Rogério (PDT-RO) apresentou projeto
para acabar com o relatório preliminar no Conselho de Ética, obrigando a Câmara a investigar toda e qualquer denúncia, sem depender de admissibilidade.

• DINHEIRO SEM RASTRO
O governo torrou R$ 942 mil apenas com saques em espécie nos cartões corporativos. Tem até retirada de R$ 2.
• PE: COBRANÇA INDEVIDA
JÁ GEROU R$ 154 MILHÕES
A cobrança de ICMS feita pelo governo
de Eduardo Campos (PSB-PE) sobre o
subsídio dado pelo governo federal desde o ano passado nas contas de luz já rendeu, irregularmente, R$ 154 milhões aos
cofres estaduais. A redução nas tarifas residenciais seria de
18%, mas com a cobrança indevida do ICMS desde fevereiro de 2013, o desconto para a população foi menor e a
diferença fica com o governo pernambucano.
• RECEITA GARANTIDA
A arrecadação da fazenda estadual aumenta em R$ 11 milhões ao mês com a edição do decreto regularizando a taxação do subsídio federal.
• OLHO NAS URNAS
Para a oposição de Campos, a cobrança seria uma estratégia para que o povo não sinta o desconto dado por Dilma e
ela perca eleitorado.
• NÃO ESTÁ SÓ
Outros estados governados pela oposição, São Paulo, Mato
Grosso do Sul e Rio Grande do Sul também cobram ICMS
sobre desconto na luz.
• EM CIMA DO MURO
A executiva PMDB-RS fez apelo ao senador Pedro Simon
para manter seu nome ao Senado até o partido encontrar
uma saída. Chateado com desistência pública de Germano
Rigotto, Simon queria deixar a disputa.
• #BEIJINHONOOMBRO
O deputado Paulo Teixeira (PT-SP) comemorou o início
do funcionamento da ampliação do aeroporto de Brasília.
Postou uma foto em suas redes sociais e disparou: “Para os
urubus de plantão”.

• DENTISTA DE PÁSCOA
O deputado Amauri Teixeira (PT-BA) contou no Twitter que vai aproveitar o feriadão
para adiantar seu tratamento dentário. “Tô
sem poder falar”, escreveu. Só não disse se
a conta será do contribuinte.
• INFLAÇÃO DE BARROSO
Após nomear o fluminense Luis Roberto Barroso para o
Suremo, a presidenta Dilma nomeou outro Barroso, José
Filho, este paulista, para o Superior Tribunal Militar. O
novo ministro é juiz-auditor, tomou posse e já ocupa a cadeira destinada aos magistrados da Justiça Militar.
• PENSANDO BEM…
…o deputado petista sai-não-sai André Vargas tem algo em
comum com Tiradentes: ambos acabaram com a corda no
pescoço.

Poder sem Pudor
MR. QUADROS, O TIO
Jânio Quadros, governador de São Paulo,
viajou à Europa, deixando no seu lugar o
vice, general Porfírio da
Paz. O interino recebeu
a visita de um antigo
professor de direito:
- Mestre, mas que
honra recebê-lo aqui!
- Vim fazer-lhe uma
visita, meu general. Muito trabalho?
- Nossa! Jânio me deixou uma papelada que Deus me livre.
Mas faço questão de entregar o gabinete do jeito que ele deixou.
Não mexo em nada: livros, cinzeiros, o retrato do tio na parede… deixo tudo no lugar.
- Mas que quadro, Porfírio? – interessou-se o antigo professor.
O governador em exercício apontou o retrato de Abraham
Lincoln.
- Porfírio, aquele é o retrato de Lincoln, o grande presidente
americano!
- Ah… é mesmo? Que coisa! Pois me haviam dito que esse
homem aí se chamava Lincoln, um tio do governador que mora
no Mato Grosso…

1 - O diário com sabedoria – § Escreverei, também, para uma
revista, sob este titulo
e sobre aqueles jornais
infracitados, lidos em
14/4/14, mas este artigo
é específico, especial e
exclusivo para ESTE
SEMANÁRIO. § Na
tarde do dia supracitado, li no jornal-diário Hoje em Dia,
ano XXVI, n.º 9.271, incluso o Jorn. Manoel Hygino dos
Santos (foto-1), escritor da Academia Mineira de Letras,
maduro senhor com maturidade no texto. Do alto da sua
sabedoria que lhe é peculiar, ele escreveu o “A insegurança generalizada”, no 1º caderno, página 9: “Não interesse
em combater a corrupção [...]. Partidos, grupos e políticos
obstam [...] num país em que crimes contra o patrimônio [...] são recebidos como naturais”. E “Corrupção é
problema comum a todos os países”. Jorn. Hygino ainda
cita “o juiz Isaias quando diz que as leis penais já não
feitas sob o fluxo inteligente dos juristas, mas impostas
pela força e barulho de militantes políticos, com óbvias
exceções.”. § Adio a conclusão daqui, para a do ponto 2.
2 - O semanário com geografia – § No tablóide Figueira,
do “Fim de semana de 11 a 13
de abril de 2014”, na pág. 10, o
ótimo artigo de Lucimar Lizandro Freitas (foto-2), graduado
em Administração de Empresas.
– Demagogia é uma forma de
corrupção – completa o do velho acadêmico do ponto 1. § Ele
cita que “os mesmos que querem
limpar Brasília ainda não perceberam a realidade que os
cerca, apesar das evidências tão eloqüentes.”. Mencionou
“a Brás-Ilha, cercada de estados e municípios onde campeiam [...]” problemas... A corrupção [...] é um assunto
que [...] deve ser combatido [...] sem o farisaísmo e o sensacionalismo [...] dos pseudo moralistas”. § Infelizmente, isso campeia em todo campo. Inclusive, participei de
julgamento de acusação não provada, mas, disciplinada,
quando quem mais veementemente falava prol disciplina
guardava segredo de pecado maior/pior. Tal pulula pulando em todos galhos das agremiações humanas – até nas
mais sérias! –. Todo o cuidado é pouco!!!
3 - Ó trimestrário com antropologia – § No trimestrário “Sereis Minhas Testemunhas”, n.º 21, jul.-set./1993,
Pr. Jair Alvares Pintor (foto3), no artigo A Bíblia e a antropologia, rebate a crítica
feita aos missionários que
pregam aos índios; “julgam
que a evangelização desses
povos é uma intromissão em suas culturas e crenças.” (p.
9). § “[...] Os japoneses [...] foram um povo que mudou
costumes [...] roupas, sua comunicação, etc. Isso aconteceu em termos políticos por opção dos Estados Unidos
e não por causa da evangelização ou de missões. Assim,
quando os [...] indígenas procuram copiar os ´costumes´
dos ´civilizados´, é por que têm capacidade suficiente
para escolher o que acham melhor.”. (10). § Faz muito
sentido o cobrado nessa abordagem! Não é só o Evangelho que muda as pessoas!! Outros movimentos mudam,
se bem que O Evangelho é bem superior!!!
1- O 1º foi culpa total!
2- O 2º foi cobrança real!!
3- O 3º foi conversão principal!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica

22 de abril / 2014

acesse: www.jm1.com.br

5

Grandes filas e muita lentidão marcam a volta do feriado de Páscoa

O feriado de Páscoa se
despede com um grande número de veículos
nas principais rodovias
regionais. Devido ao feriado prolongado e tem-

po bom nos balneários
capixabas, muita gente
procurou as cidades litorâneas do Espírito Santo
para o descanso nesse
período.

Na segunda-feira, 21,
um intenso movimento
pôde ser visto no trecho
da rodovia BR-262 que
corta parte da cidade de
Manhuaçu. Filas e um

grande engarrafamento
se formou durante a parte da tarde dificultando o
tráfego em boa parte da
rodovia.
Segundo informações,

a fila se estendia por
quase três quilômetros e
haviam problemas e muita demora nos acessos a
cidades e municípios que
cortam a rodovia, como

Martins Soares, Reduto e
Realeza.
A previsão é que no decorrer da semana, o trânsito volte à normalidade.
Portal Leste

Volta do feriadão deixa trânsito lento nas principais rodovias de Minas

A volta para casa no último
dia de feriado prolongado
exige paciência dos motoristas que transitam pelas principais rodovias que passam
por Minas Gerais. Na noite
de segunda-feira, longas filas de veículos se formam na
BR-381 por causa do grande
volume de veículos que re-

tornam do Espírito Santo. A
lentidão é registrada desde
João Monlevade, na Região
Central do estado. Ao longo
da rodovia há vários pontos
de retenção, mas a Polícia
Rodoviária Federal não informa quantos quilômetros
de congestionamento há no
total. Às 20h30, o fluxo era

normal em direção a Sete
Lagoas.
Veja como está o trânsito
nas rodovias: Em Oliveira,
Centro-Oeste mineiro, há retenção devido a um acidente
envolvendo uma motocicleta. A fila de veículos é de
aproximadamente 10 quilômetros na volta de São Paulo.

Segundo informações da
Autopista Fernão Dias, concessionária que administra a
rodovia, motoristas também
devem ficar atentos ao passar
pelo km 940 da BR-381, em
Extrema, no Sul do estado.
A pista está parcialmente
bloqueada em direção a Belo
Horizonte devido ao tom-

bamento de uma carreta. Os
veículos trafegam em uma
faixa. Em Beim, na Grande
BH, o engarrafamento chega
a pelo menos dois quilômetros entre os km 488 e 486.
Na BR-040, os condutores enfrentam lentidão
desde Conselheiro Lafaiete, na Região Central do

estado. Segundo a PRF, o
congestionamento passa de
16 quilômetros em direção
a Belo Horizonte. Trechos
em obras na rodovia contribuem para complicar o
trânsito. Na BR-262, o fluxo
de veículos também é intenso, mas não há informações
sobre retenções.

ABERTO PROCESSO SELETIVO PARA CARGOS NA SAÚDE
São nove funções com vencimentos que variam entre R$ 1.560,39 a R$ 894,16

MANHUAÇU - A Prefeitura Municipal de Manhuaçu, através da Secretaria
Municipal de Saúde e da
Comissão Organizadora do

Processo Seletivo Público
Simplificado, abriu processo seletivo para preenchimento de vários cargos na
Saúde. As inscrições estão

Atribuindo o devido
valor à produção rural

As pessoas estão cada vez mais preocupadas em se alimentar de forma saudável, em saber de onde vêm os alimentos e
como são produzidos. Esta tendência de consumo de alimentos naturais, beneficia em muito a produção artesanal.
A elaboração em pequena escala, tem a vantagem de ser
feita de uma forma diferenciada, possibilitando flexibilidade
para produzir maior variedade e dispensa o uso de produtos
químicos tão prejudiciais ao organismo.
Na produção industrial de alimentos é alterado artificialmente o sabor, aroma, coloração e para conservação é usada
toda a espécie de aditivos químicos. O objetivo é reduzir custos, vender grandes quantidades em embalagens sofisticadas
e atrativas, desenvolvida por profissionais especializados em
atrair o consumidor.
Já na produção artesanal são utilizados equipamentos simples, as frutas e verduras são as cultivadas na propriedade,
sendo oferecido um produto de qualidade, mais saudável, feito em pequena escala, onde o “artesão do alimento” pode usar
toda sua criatividade para descobrir novas combinações de
sabores.
Outro aspecto a ser destacado na produção artesanal é a
valorização da tradição cultural, quer seja com as receitas passadas de geração em geração e que se identificam com o produtor rural, ou uma receita com característica especial de determinada região, representando uma atração para quem quer
conhecer comidas típicas que possuem suas histórias. Quem
não tem aquela receita especial secreta, feita pela Vovó e que
todo mundo adora? Por que não adaptar e comercializar?

abertas a partir desta quarta-feira (16).
O objetivo é o preenchimento de vagas em nove cargos especificados e formação
de cadastro de reserva para
atuação nos programas do
Governo Federal e Estadual
(CAPS i e outros) administrados pela Secretaria Municipal de Saúde. Os cargos
são enfermeiro, assistente
social, terapia ocupacional,
pedagogo,
farmacêutico,
educador físico, motorista,
oficineiro e auxiliar de enfermagem.
Os interessados devem
comparecer na sede da secretaria (SUS), com endereço à rua Mellin Abi-Ackel nº
600, Bairro Todos os Santos.
As inscrições realizar-se-ão
no Auditório da Secretaria
Municipal de Saúde de Manhuaçu, no dia 16 de Abril
de 2014 nos horários de 8 às
11 horas e de 13 às 16 horas.
Os candidatos poderão
imprimir e preencher a ficha
de inscrição que será disponibilizada no site (exceto
assinatura e n° de inscrição
que serão preenchidos no
local), ou comparecer no local acima informado, onde
receberão a ficha de inscrição para preenchimento
Mais informações pelo telefone (33) 3332-3525.
O edital completo está no
site da Prefeitura de Manhuaçu no endereço abaixo:
http://goo.gl/h9vIgH
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Sebastião Fernandes apresenta

TALK-SHOW COM O POLÍTICO ROMNEY BATISTA
“Os dois poderes precisam estar em sintonia para que toda
a população seja beneficiada.” Romney Batista
Jornal das Montanhas–
Muitos afirmam que você foi
peça fundamental na última
eleição. Qual o seu papel
hoje no governo municipal?
Romney Batista Pereira
– Não fui nada além de um
companheiro fiel a uma causa. Fiel a um compromisso de
mudança que todo município carecia. Fiel ao povo que
necessitava de informação de
cada candidato e o que eles
propunham para nossa cidade. Fui fiel a um grupo guerreiro de poucos e tivemos
a confiança do eleitorado.
Quanto ao meu papel no governo municipal, eu já cumpri minha missão. Trabalhei
como avaliador do ITBI e fiz
minhas obrigações, privando sempre o crescimento e o
bom andamento de minhas
responsabilidades. Pedi minha exoneração por motivos
pessoais, porém continuo
filiado ao PDT e companheiro de Nailton Heringer, pois
acredito que será o melhor
para Manhuaçu.
JM - O povo poderá ser
surpreendido, a partir do
segundo semestre, com
obras sociais de vulto?
Romney – Com certeza
absoluta que sim. Nailton
Heringer precisou arrumar
a casa bagunçada, mas não
parou com seus projetos.
Nailton Criou a secretaria
de Planejamento para isso,
para garantir que os projetos
sociais tenham prioridade
em seu mandato. Aguardem!
Que vai valer à pena.
JM - Como anda o projeto do hospital público?
Romney – O que sei adiantar a você é que o terreno foi
comprado em Realeza e possui uma área de 6 alqueires de
terras. Dr. Nailton Heringer,

juntamente com Dr. Mário
Heringer, tem se empenhado
junto aos governos Estadual e
Federal, inclusive com reuniões com a presidente Dilma,
que disse numa dessas reuniões, que vai se empenhar em
atender tal pedido, devido à
carência urgente para tal obra.
Dr. Mário Heringer, por ser
médico, luta e vê nesse projeto
a saída definitiva para os casos
de urgência e emergência da
região, a qual beneficiará um
raio de 150 km de Manhuaçu.
JM – Que motivações levaram à instalação do IF em
Realeza?
Romney – Acredito que a
maior motivação foi de servir
à micro região. Realeza está
estrategicamente posicionada em cruzamento de duas
rodovias Federais, próximo a
todos os distritos pertencentes à Manhuaçu, e a algumas
cidades que serão também
beneficiadas pelo IF. Acredito também que foi estudado
este local pela dificuldade em
se conseguir próximo à Manhuaçu, um terreno contendo às dimensões doadas pela
prefeitura ao IF, 96.800 m².
Lembrando que o trânsito de
Manhuaçu se encontra um
caos urbano em horários de
pico e com o IF aqui no centro seria o holocausto.
JM - Qual a sua visão sobre a representatividade
política de Manhuaçu junto
aos governos Estadual e Federal?
Romney – Manhuaçu até
hoje não teve representatividade política junto aos
governos Estadual e Federal. Toda eleição, o povo se
entrega principalmente aos
candidatos de Muriaé. Nesse
ponto admiro a população
de Muriaé, que vota nos de-

putados de lá e os elege sempre. O povo de Manhuaçu
ainda não enxergou que, se
fizermos candidatos eleitos
de nossa micro-região, poderemos cobrar mais deles,
que provavelmente terão
suas famílias por aqui. Manhuaçu vive essa carência,
hoje suprida pelo Deputado
Federal Mário Heringer que
se desdobra em conseguir
recursos para Manhuaçu.
No caso do Hospital, o Dr.
Mário Heringer encaminhou
emenda para que se liberasse
uma verba de sete milhões de
reais para o inicio do projeto
do hospital regional. Projeto
esse de prioridade do Deputado.
JM - O que precisa para
ampliar a participação do
terceiro setor (ONGs, associações, sindicatos etc) na
vida pública de Manhuaçu?
Romney – Somente organização. Os direitos dos cidadãos estão pautados em leis
e regras e elas estão seguramente garantidas por suas representatividades, sejam elas,
ONGS, sindicatos, associações ou outros. O que acontece em Manhuaçu é que os
mais espertos sufocam os
direitos dos mais humildes e,
ao invés de ajudarem os filiados e associados, pensam em
simplesmente obter poder e
vantagens para si próprios.
Para se corrigir isso, somente com participação popular,
muita conversa e um mesmo
foco de todos.
JM - A oposição de hoje
é de antigos companheiros.
Já não é tempo de reconciliação?
Romney – Como se faz
conciliação com pessoas que
só pensam nelas e no umbigo? Por várias vezes Dr

Nailton tentou essa tal reconciliação e sempre esbarrou
nos interesses pessoais de
vereadores que só apóiam o
Executivo em seus projetos
se forem beneficiados com
secretarias e outras vantagens, como é o caso dos vereadores Paulo Altino, Eli
de Abreu e Maurício Junior.
Como pode um prefeito que
priva a honestidade se deixar
coagir assim? Acredito sim,
que no Legislativo ainda tem
vereadores empenhados em
ajudar sem nenhum interesse
pessoal, valorizando o cargo
que lhes foi confiado pela população, mas que estão sendo
direcionados a uma oposição
maléfica ao município. Espero que no final do ano com
uma nova eleição para presidência da câmara municipal
mude esse quadro tão nocivo
aos cidadãos manhuaçuenses.
JM - É possível fazer um
bom governo sem o apoio
da Câmara Municipal?
Romney – Não, não é possível. Pelo menos não é bom
essa briga entre os dois poderes para a população. Os
dois poderes precisam estar
em sintonia para que toda
população seja beneficiada.
Vereadores criando projetos e fiscalizando, prefeito
executando. Simples assim.
Agora vereadores que só
aprovam projetos em troca
de alguma coisa, isso é um
absurdo!...
JM – Manhuaçu necessita
de nova Rodoviária?
Romney – Precisa urgentemente. A que existe hoje é
um cartão negativo para nossa cidade: Mendigos, prostitutas, drogados e ladrões, é o
cartão que temos hoje a mostrar. Infelizmente as leis não

omney Batista Pereira, corretor de
imóveis, publicitário
e político, é tido por muitos como o responsável
pela virada política da
última eleição, com seus
painéis esclarecedores
do eleitorado.
No campo publicitário,
produziu diversos catálogos turísticos para municípios de Minas Gerais
e Espírito Santo e editou
por muitos anos os catálogos turísticos da Estrada Real, das cidades
históricas de Minas e do
Circuito Turístico Pico da Bandeira.
Nesta entrevista, Romney Batista Pereira fala sobre
a sua experiência como um dos principais articuladores
da vitória da atual gestão municipal sobre as oligarquias
políticas tradicionais.

podem retirar os mendigos
que em tese “têm o direito de
ir e vir”, as leis não permitem
prender os ladrões, “por que,
na maioria, são menores”,
as leis protegem as prostitutas com a “legalização da
prostituição” e o sistema não
tem como dar apoio e “internar os drogados”... Projetos
existem para se criar a nova
Rodoviária, porém encontra-se com o Departamento de
Planejamento para se definir
lugar apropriado.
JM- Existem planos a
curto e médio prazos para
melhorar a mobilidade do
trânsito?
Romney – Olha, temos em
Manhuaçu o Consep, que é o
órgão responsável pelo trânsito. Não vejo nenhuma atitude sendo tomada por eles
para se resolver os problemas
do trânsito.
JM - O “boom” imobiliário em Manhuaçu já atingiu
o seu limite ou ainda tem
muito fôlego pela frente?
Romney – Na verdade
o “boom” imobiliário que
aconteceu em Manhuaçu foi

ilusório. Alguns especuladores imobiliários aumentaram
absurdamente os preços dos
imóveis num determinado
momento, depois eles mesmos se viram em situação
difícil, pois não conseguiram
vender os imóveis tão caros.
Hoje eu afirmo que Manhuaçu ainda vai viver seu momento imobiliário, com a vinda dos estudantes para o IF,
com a vinda dos empreendedores do Shopping em Santo
Amaro, com as construções
dos novos hotéis, com a Loja
Americana que, com certeza,
vai ser um marco na vinda de
outras grandes empresas para
região. Imóveis de ótima qualidade estão sendo vendidos
por valores bem acessíveis,
como é o caso do residencial
Terra Firme, sendo construído na Rua ao lado da Honda,
com apartamentos de dois
quartos, com garagem e elevador, sendo vendido a 180
mil reais.
JM - Muito obrigado por
ter aceito o convite do Jornal das Montanhas. Felicidades.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Sociedade debate Segurança Pública
em audiência realizada pela Câmara

Mais uma importante audiência pública foi realizada pela
Câmara Municipal de Manhuaçu
e teve positiva participação da
sociedade. Nesta Quarta-feira,
16, a mobilização que reuniu
vereadores, representantes das
Polícias Civil e Militar, membros de diversos segmentos sociais e cidadãos teve o propósito
de debater a Segurança Pública.
Presentes à Mesa Diretora, o
Presidente da Câmara, Maurício
de Oliveira Júnior; Comissão Legislativa de Direitos Humanos e
Defesa Social: Rogério Filgueiras Gomes (Presidente), Hélio
Ferreira (Relator) e João Gonçalves Linhares Júnior – Inspetor
Linhares (Membro); Vice-prefeito, Dr. Gulivert Hudson Melo de
Oliveira, Capitão Adenilson (11º
BPM), Delegado de Polícia, Dr.
Getúlio Vargas (6ª DRPC), Superintendente Regional de Ensino, Patrícia Lima Fialho, e Membro do Comsep/ Manhuaçu, SJ
de Moraes. Também presentes
o Vice-presidente da Câmara
M. de Caratinga, João Roberto
Leodoro; Ex-comandante do
11º BPM, Coronel José Carlos
Souza, e Agentes Penitenciários
Joseph e Heb Heringer, além de
estudantes.
Na abertura, Maurício Júnior
ressaltou a importância deste
momento de debates e de aprofundamento das questões relacionadas à Segurança Pública.
Foram lembradas por Maurício
Júnior situações como a segurança na zona rural, os riscos dos
produtores rurais ao proceder
com o pagamento dos salários
dos trabalhadores e a necessidade de policiamento ostensivo em
determinados locais, entre outros
itens.
Inspetor da Polícia Civil,
Vereador Juninho Linhares se
empenhou para que este espaço
democrático fosse consolidado
em Manhuaçu, por meio da iniciativa da Casa Legislativa. “A
Segurança Pública necessita de
melhor estrutura. Os veículos deveriam ser trocados de dois em
dois anos. Deveríamos ter mais
investigadores. Tivemos efetiva
ação na Polícia Civil para o combate aos assaltos a mão armada,
prendendo diversos marginais.
Temos grande preocupação com
o aumento dos assaltos a mão
armada, na cidade. [...] Foram
relatadas hoje diversas situações.
Não é fácil, mas temos que buscar solução. O vereador não pode
elaborar projetos que onerem os
cofres municipais. Mas, já houve
indicação para a Guarda-municipal para Manhuaçu, assinada por
mim e o colega Rogério Filgueiras. Entendemos que seja muito
necessária essa instalação. Por
exemplo, um agente da guarda-municipal iria monitorar as
câmeras, o que seria de grande
valia para a segurança pública;
auxiliaria na segurança de crianças e adolescentes nas portas de
escolas, trânsito, entre outras atividades. [...] Enquanto policiais,
temos muito desafios. Na Bahia,
policiais estão em greve. [...] Todos os poderes devem estar envolvidos, mas infelizmente, hoje,
não estão todos aqui representados”, frisou Vereador Linhares.

Os demais vereadores também
se pronunciaram, relatando situações constatadas no cotidiano
na cidade e na zona rural, além
de reivindicações populares. Vice-presidente da Câmara, Anízio
Gonçalves de Souza, falou sobre
o policiamento na zona rural e o
Projeto Não Doe Esmola, Doe
Cidadania. O 1º Secretário, Eli
de Abreu evidenciou a necessidade de maior policiamento nas
escolas da cidade. Jorge Augusto
Pereira (Jorge do Ibéria) cobrou
maior policiamento nos distritos
e maior facilidade para que cidaOs vereadores participaram ativamente da audiência.
dãos denunciem pessoas em atitude visivelmente suspeitas.
A Superintendente Regional
de Ensino, Patrícia Lima Fialho,
solicitou reforço no policiamento
nas escolas, principalmente nos
momentos de entrada e saída dos
alunos, e que seja dada atenção
especial aos estudantes adolescentes, em razão do constante
assédio por parte de traficantes
de drogas. Membro do Comsep
(Cons. M. de Segurança Pública
e Defesa Social), SJ de Moraes,
reiterou a importância da participação conjunta da sociedade
para que melhorias ocorram. O
Vice-prefeito Dr. Gulivert Oliveira também mencionou sobre
Mesa Diretora da audiência, com a presença
a importância da segurança púde autoridades de Manhuaçu.
blica para a sociedade.
demandas existentes
Inscrito previamenno meio rural sobre
te para se pronunciar,
segurança pública. A
o cidadão e ex-raPresidente do Consedialista José Geraldo
lho M. de Educação,
Silva parabenizou a
Zandra de Fátima,
Presidência da Câconsidera necessária a
mara pela iniciativa e
integração dos conseelogiou o público prelhos para a efetivação
sente a audiência. José
de ações positivas para
Geraldo sugeriu ainda
a segurança pública,
a realização de novas
em vez dos trabaaudiências na Casa
lhos que já ocorrem
Legislativa direcionade forma isolada. A
das às áreas da Saúde
e da Educação. Outro Presidente Maurício Júnior destacou a importância Agente Penitenciária
cidadão que se pronun- da audiência e o Termo que a Casa Legislativa ela- Heb Heringer solicitou mais policiamento
ciou foi Jorge Salazar
borará com as resoluções do encontro.
no B. Coqueiro, vique ressaltou a imporAmorim solicitou informações
sando coibir o uso e
tância de se promover a dignidade aos mais pobres, quantitativas de registros de ho- tráfico de drogas, e alertou para
principalmente por meio da oferta micídios, roubos a transeuntes e a conscientização dos pedestres
de empregos, como estratégica inquéritos policiais encaminha- quanto ao uso correto das faixas
solução para o enfrentamento dos dos mensalmente ao Judiciário, de travessia. Integrante do Roproblemas sociais. O Presidente além de indagar sobre a situação tary Club de Manhuaçu, André
do Coamma (Cons. das Associa- dos Postos de Policiamento de Amaral, mencionou o Projeto
ções de Moradores de Manhuaçu), Manhuaçu e o funcionamento Acolher, e sugeriu a criação de
Vasco Fernando Motta Rodrigues, das Câmeras de Monitoramento um centro de cidadania, além do
instaladas na cidade. De acordo retorno do Tiro de Guerra. Prolembrou a situcom Cap. PM Ade- fessor Marcos Cabral (Marquiação precária da
nilson, Chefe de Po- nhos) reiterou a necessidade do
rodoviária e soliliciamento do Mu- funcionamento da patrulha escocitou reforço nas
nicípio, em 2013, lar da Polícia Militar, visando a
ações
policiais
foram registrados proteção de alunos contra ações
desempenhadas
81 homicídios e dos traficantes.
no local.
roubos a transeunO Ex-Comandante do 11º
O
Assessor
tes em Manhuaçu. BPM, Coronel José Carlos SouJurídico da Casa
Sobre os inquéritos za, Professor da Facig, afirmou
Legislativa, Dr.
enviados mensal- que o policial é o profissional
Luiz Gonzaga
mente ao Poder mais acessível da sociedade.
Amorim, tamJudiciário, a Polícia “Reforço o apoio e apreço aos
bém mobilizador
Civil informou que policiais e entendo que precidesta audiência,
as oito Delegacias samos elevar nossa fala, nossa
fez diversas perque compõem a voz enquanto policiais militares
guntas relacio6ª DRPC encami- e civis, na cobrança das organinadas à Segunham cerca de 210 zações, de um modo geral, para
rança
Pública
em Manhuaçu Vereador João Gonçalves inquéritos, mensal- que melhorias ocorram na seguaos membros da Linhares Júnior (Inspetor mente, na Comarca. rança pública”, destacou.
O
Presidente
Representante da Ass. de CoMesa Diretora, Linhares) foi incentivaem especial, os dor desta audiência. Ele do Sind. dos Pro- merciantes e Moradores da Reta,
ressaltou a necessidade dutores Rurais de
Dácio Andrade, questionou sorepresentantes de
melhor estrutura para
do Comando das as polícias e defendeu a Manhuaçu, Lino da bre o funcionamento das câmePolícias
Mili- criação de Guarda Muni- Costa e Silva, tam- ras de monitoramento, lembranbém
mencionou do que, na ocasião da instalação
tar e Civil. Luiz
cipal em Manhuaçu.

Expressiva participação do público na audiência.
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das mesmas, houve apoio dos do bondinho da alegria (veículo
comerciantes, mas, atualmente, que faz tour com crianças e pais
o serviço não funciona. Outros na cidade). De acordo com Cap.
pontos levantados por Dácio fo- Adenilson, a P2 tem funções esram quanto ao convênio com a pecíficas na Polícia Militar, não
Polícia Militar, e o Posto de Po- podendo ser desviada para este
liciamento no centro da cidade. tipo de procedimento.
“Instalou-se o PosA mobilizato de Policiamendora do SENAR
to no centro, mas
e Presidente do
ações
marginais
Comitê de Bae de mendicância
cias Hidrográainda acontecem no
ficas Águas do
local”, comentou.
Rio Manhuaçu,
Capitão
AdeIsaura da Paixão,
nilson esclareceu
mencionou os
que os R$ 144 mil
esforços das faprovenientes
do
mílias rurais para
convênio com a
a implantação da
Polícia Militar foPatrulha Rural
ram aplicados na
da PM, ressaltou
aquisição de três
o trabalho que
viaturas policiais.
era desenvolviSobre a rodoviária, Cidadão José Geraldo do anteriormenele destacou que Silva elogiou a iniciativa te, em especial
“a rodoviária é um da Câmara e parabenizou pelo Subtenente
problema gravíssiMarcos, e a falta
os participantes.
mo em Manhuaçu
da continuidae não será o trabalho exclusivo de destas atividades na mesma
da PM que resolverá a situação. abrangência, atualmente.
É um quadro social complexo.
Vereador Rogério Filgueiras
Por exemplo, um individuo que Gomes (Rogerinho), Presidente
fez da rodoviária sua morada, da Comissão Legislativa de Dipossui 91 registros junto à Polí- reitos Humanos e Defesa Social,
cia Militar”.
fez suas considerações, elogiando
O Advogado Dr. Luiz Assis, o trabalho desempenhado pelas
Assessor Jurídico
Polícias Militar e
da Câmara, apreCivil. “Nós confiasentou sugestões
mos em vocês polie reivindicações.
ciais. Sabemos das
Uma delas, que o
dificuldades que
patrulhamento esa classe enfrenta,
colar da PM seja
mas temos ciência
feito por motos,
da segurança que
caso não hajam
a polícia transmite
viaturas suficienao passar em frente
tes para tal finalinossas casas”, afirdade. Assis promou. O Secretário
pôs estudo para
M. de Trabalho e
que instituições fiDesenvolvimento
nanceiras possam
Social, Macilon
funcionar aos SáBreder, acompabados, atendendo
nhado dos Secretáexclusivamente
rios de Agricultura,
aos cafeicultores
também se pronunDr. Luiz Amorim, Ass.
que necessitam Jurídico da Câmara, fez ciou.
diversas indagações
pagar trabalhadoTermo da Aures, e a formação às autoridades sobre a diência: Em suas
do Conselho da segurança pública em considerações, o
Manhuaçu.
Cidade – entidade
Presidente da Câcomposta integralmente por re- mara Maurício de Oliveira Júpresentantes de outras entidades, nior agradeceu o comparecimencomo forma de unificar os traba- to do público e elogiou o positivo
lhos direcionados à Segurança diálogo ocorrido durante toda à
Publica, e a criação da Guarda tarde. Maurício Júnior anunciou
Municipal. Assis também suge- que a Casa Legislativa irá elariu que policiais da P2 (Policiais borar um Termo com as resolua paisana) atuem na abordagem ções da audiência e encaminhar
aos motoristas que atormentam aos diversos órgãos vinculados à
moradores com som alto nos car- segurança pública e convidou os
ros, na madrugada, nas ruas da presentes para participarem da
cidade. O Advogado reclamou próxima sessão legislativa ordiainda do alto volume dos veí- nária, na Quinta-feira, 24, às 18h.
culos de propaganda volante e
(Assessoria de Comunicação)
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VAI TER INÍCIO MAIS UMA EDIÇÃO DA COPINHA/FUTSAL SANTA CLARA

SUB 9 - NASCIDOS EM: 2005/2006 (FRALDINHA)
CHAVE A

SUB 11 - NASCIDOS EM: 2004/2003 (PRÉ-MIRIM)

CHAVE B

CHAVE A

CHAVE B

CHAVE C

1 - JUVENTUDE UNIDA

1 - ESTRELA AZUL

1 - PROJETO MATINHA

1 - ALFABOL

1 - AVAÍ

2 - ALFABOL "" A"

2 - ALFABOL "B"

2 - ATLETAS DO FUTURO/SESI

2 - JUVENTUDE UNIDA

2 - MEU 1º TIME

3 - MANHUMIRIM

3 - ATLETAS DO FUTURO/SESI

3 - SINTRAMAÇU

3 - MANHUMIRIM

3 - MAXIMUS
4 - ESTRELA AZUL


I RODADA - DIA:  (SÁBADO) - LOCAL: 

  
1

8:00

SUB 11 - PM

PROJETO MATINHA - 

___X___

ALFABOL - 

1

9:00

SUB 9 - FR

ALFABOL "A" - 

___X___

ALFABOL "B" - 

2

10:00

SUB 9 - FR

MANHUMIRIM - 

___X___

ATLETAS DO FUT. / SESI - 

2

11:00

SUB 11 - PM

MANHUMIRIM - 

___X___

SINTRAMAÇU - 

MEU 1º TIME - 

___X___

MAXIMUS - 

3

12:00

SUB 11 - PM

4

13:00

SUB 11 - PM

- 

___X___

ATLETAS DO FUT. / SESI - 

3

14:00

SUB 9 - FR

JUVENTUDE UNIDA - 

___X___

ESTRELA AZUL - 

5

15:00

SUB 11 - PM

AVAI - CH C

___X___

ESTRELA AZUL - CH C

JOGO

HORÁRIO

6

8:00

SUB 11 - PM

ATLETAS DO FUT. / SESI - 

____X____

4

9:00

SUB 9 - FR

MANHUMIRIM - 

____X____

ALFABOL "B" - 

____X____

PROJETO MATINHA - 
ALFABOL "A" - 

JUVENTUDE UNIDA

II RODADA - DIA:  (SÁBADO) - LOCAL: 
CATEGORIA
EQUIPES

7

10:00

SUB 11 - PM

5

11:00

SUB 9 - FR

ESTRELA AZUL - 

____X____

8

12:00

SUB 11 - PM

ESTRELA AZUL - CH C

____X____

MAXIMUS - 

SUB 11 - PM

AVAI - CH C

____X____

MEU 1º TIME - 

13:00

6

14:00

SUB 9 - FR

10

15:00

SUB 11 - PM

JUVENTUDE UNIDA - 

____X____

ATLETAS DO FUT. / SESI - 

JUVENTUDE UNIDA

____X____

SINTRAMAÇU - 

- 

V RODADA - DIA:  (SÁBADO) - LOCAL: 



9:00

SUB 11 - PM

10:00

SUB 11 - PM

SEMI-FINAL
SEMI-FINAL



8:00

SUB 9 - FR

ALFABOL "A" - 

____X____

ATLETAS DO FUT. / SESI - 

11

9:00

SUB 11 - PM

ALFABOL "B" - 

____X____

SINTRAMAÇU - 

8

10:00

SUB 9 - FR

JUVENTUDE UNIDA - 

____X____

ALFABOL "B" - 

12

11:00

SUB 11 - PM

JUVENTUDE UNIDA

____X____

PROJETO MATINHA - 

13

12:00

SUB 11 - PM

____X____

MAXIMUS - 

JOGO

HORÁRIO

IV RODADA - DIA:  (SÁBADO) - LOCAL: 
EQUIPES
CATEGORIA
MANHUMIRIM - 
ATLETAS DO FUT. / SESI - 
SUB 11 - PM
___X___

14

9:00

9

10:00

SUB 9 - FR

MANHUMIRIM - 

___X___

ESTRELA AZUL - 

15

11:00

SUB 11 - PM

MEU 1º TIME - 

___X___

ESTRELA AZUL - CH C







8:00
9:00
10:00
11:00
12:00

VENCEDOR JOGO 16

____X____

VENCEDOR JOGO 17

VENCEDOR JOGO 18

____X____

MELHOR ÍNDICE TÉCNICO

VI RODADA - DIA:  (SÁBADO) - LOCAL: 

III RODADA - DIA:  (SÁBADO) - LOCAL: 

  

AVAI - CH C

Azul também chave c.
Nossa coluna esportiva
estará ao longo do campeonato acompanhando todos os detalhes e
deixando nossos leitores informados de tudo
o que vai acontecer de
importante até o final
da Copinha Santa Clara
de Futsal como sempre
fizemos nos anos anteriores.





- 

população e terá sua
rodada n próximo dia
26 de Abril as 08 horas
na categoria Sub 11 jogando Projeto Matinha
chave a contra o Alfabol chave b, o último
jogo dessa rodada está
previsto para as 15 horas também na categoria
Sub 11 e estarão se enfrentando as equipes do
Avaí chave c e o Estrela

ALFABOL - 

MANHUMIRIM - 

9

Já está tradicional a
COPINHA DE FUTSAL SANTA CLARA,
a competição envolve
várias faixas etárias e
tem o patrocínio direto da Santa Clara Café
através do empresário
Everardo, desde que
foi criada a Copinha,
crianças e adolescentes
ficam durante os primeiros meses do ano na
expectativa do início da
competição, sob a coordenação de professores
capacitados na área de
Educação Física e especialmente no Futsal,
o idealizador do evento é o ex Secretário de
Esportes de Manhuaçu
e professor de educação
física Agildo Soares
Dutra. A tabela já está
disponível para toda

V RODADA - DIA:  (SÁBADO) - LOCAL: 
SUB 9 - FR
1º COLOCADO DE "A"

2º COLOCADO DE "B"
____X____
SUB 9 - FR
1º COLOCADO DE "B"
2º COLOCADO DE "A"

____X____
SUB 11 - PM
1º COLOCADO DE "A"
ª
2º COLOCADO DE "C"
____X____
SUB 11 - PM
1º COLOCADO DE "B"
ª
2º COLOCADO DE "B"
____X____
SUB 11 - PM
2º COLOCADO DE "A"
ª
1º COLOCADO DE "C"
____X____




8:00

SUB 9 - FR

9:30

SUB 11 - PM

FINAL
FINAL

VENCEDOR JOGO 10

____X____

VENCEDOR JOGO 11

VENCEDOR JOGO 19

____X____

VENCEDOR JOGO 20




SEMI-FINAL

FINAL

1º COLOCADO DE "A"
JOGO 10

CAMPEÃO
VENCEDOR JOGO 10

2º COLOCADO DE "B"

VICE-CAMPEÃO
JOGO 12

1º COLOCADO DE "B"

JOGO 11

2º COLOCADO DE "A"

VENCEDOR JOGO 11
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SAÚDE.

EDUCAÇÃO.

REGULAMENTO
ARTIGO I – PATROCINADOR OFICIAL E REALIZAÇÃO: TRÊS CORAÇÕES
ARTIGO II – OBJETIVOS:  Incentivar, educacionalmente, a prática do futsal no município de Manhuaçu.
 Integrar socialmente e educacionalmente, através da prática desportiva, crianças do
nosso município;
 Contribuir para a formação física, cívica e moral dos participantes.
 Promover o desenvolvimento técnico do futsal em Manhuaçu.
ARTIGO III – APOIO:
 ACIAM / SESI – CAT NAGIB MANSUR;
 APEF (Associação dos Professores de Educação Física de Manhuaçu e Região).
ARTIGO IV – CATEGORIAS:
1 – Fraldinha: nascidos nos anos de 2005 e 2006.
2 – Pré-Mirim: nascidos nos anos de 2004 e 2003.
ARTIGO V – LOCAIS DOS JOGOS:
 Os jogos acontecerão no Sesi.
 Obs.: Se houver necessidade serão realizados jogos no Ginásio Poliesportivo Osvaldo
Sad e/ou Colégio Tiradentes.
ARTIGO VI – HORÁRIO DOS JOGOS:
Aos sábados, das 08h00min. às 18h00min. (Obs.: se houver necessidade poderá haver
jogos no período da noite: 2ª à 6ª-feira: das 18:30 às 20:30 horas, e aos domingos pela
manhã).
ARTIGO VII – NÚMERO DE EQUIPES PARTICIPANTES / FORMA DE DISPUTA:
As equipes inscritas estarão divididas em duas categorias, e a forma de disputa conforme
o número de equipes inscritas (TABELA).
Parágrafo 7.1 - Os jogos terão a duração de 36 minutos, divididos em 3 tempos de 12
minutos, com intervalo de 2 (dois) minutos entre os 1º e 2º períodos e intervalo de 5 (cinco)
minutos entre o 2º e 3º períodos.
Parágrafo 7.2 - Da proporcionalidade:
a) No primeiro tempo, nos 12 (doze) minutos iniciais da partida, não poderá haver substituição, salvo em contusão, isto quando a equipe estiver composta com menos de 10 jogadores;
2
b) A substituição somente será permitida se a equipe estiver com 11 ou 12
atletas, a saber:
 11 atletas: poderá fazer a substituição em um dos tempos de jogo, utilizando, por exemplo: 6 atletas no primeiro tempo, e 5 no segundo.
 12 atletas: poderá fazer a substituição utilizando 6 atletas no primeiro tempo, e 6 no
segundo.
c) No segundo tempo, terão que ser inteiramente jogados pelos atletas que ainda não
participaram do jogo, incluindo o goleiro;
d) Será considerado inscrito quando estiver relacionado em sumula podendo participar da
partida a qualquer momento do jogo (1º, 2º ou 3º período de jogo);
e) No terceiro tempo as substituições estarão liberadas, seguindo as regras da CBFS.
f) Nas semi-finais e finais os itens a, b, c, d e e também serão utilizados.
Parágrafo 7.3 - Em todos os jogos os técnicos deverão estar de calça comprida, não podendo atuar de short ou bermuda, e chinelos ou sandálias (Obs.: se a bermuda fizer parte do
uniforme da equipe será permitido).
Parágrafo 7.4 – Pedidos de tempo: Cada equipe terá o direito ao pedido de dois tempos,
a qualquer momento do jogo, e quando solicitado ao anotador/cronometrista deverá ser
travado o cronômetro (tempo paralisado), ou seja, obedecendo ao tempo de 01 minuto de
paralisação.
ARTIGO VIII – INSCRIÇÃO:
Parágrafo 8.1 – Número máximo de atletas por equipe 12, e no mínimo 08 (obrigatório).
As inscrições serão gratuitas. Uma partida para ser iniciada deverá ter no mínimo 07 atletas.
Um atleta será considerado inscrito somente quando constar na sumula de jogo, ou seja, ter
participado de uma partida (Obs.: A ficha de inscrição que consta o nome do atleta não será
considerada como inscrição).
Parágrafo primeiro: Na regra oficial do Futsal a partida para ser iniciada deverá ter no
mínimo 03 atletas, porém, se porventura uma equipe comparecer com o mínimo de 06 atletas, a mesma será considerada perdedora da partida, não sendo eliminada da competição.
Parágrafo segundo: Prazo para inscrição de novo atleta: antes do término do último jogo
(3º jogo) de cada equipe na 1ª fase.
Parágrafo terceiro: A equipe que falsificar documentação de atleta, ou utilizar documento
de outro atleta estará automaticamente eliminada da competição, ficando impossibilitada de
participar das outras edições da Copinha Santa Clara de Futsal, assim como o representante
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e comissão técnica (Obs.: O nome da equipe não poderá ser utilizado nas outras edições).
Parágrafo 8.2 – Documentação que será exigida em todos os jogos (documentação com
foto): Ex.: Carteirinha da LEAM, Carteira de Identidade, Carteira Escolar (Obs.: o carimbo
da escola na foto do aluno), Carteirinhas de Clubes (AABB, UBA, SESI, BURAKÃO,
etc.), Carteirinha da própria equipe, ou qualquer outro documento com foto que comprove
a idade do atleta.
a) Local para inscrição: A equipe interessada em inscrever novo atleta deverá utilizar a
ficha de inscrição da Copinha, e entregar a mesma na loja 3D Celular.
b) Documentação para efetuar a inscrição na LEAM: 1 foto 3x4 (recente) e xerox da
Certidão de Nascimento. Não é necessário estar filiado na LEAM para participar da COPINHA, ficando a critério de cada equipe.
3
Parágrafo 8.3 – Uma equipe poderá utilizar um ou mais jogadores com idade da categoria
fraldinha na categoria pré-mirim. Um atleta da categoria pré-mirim não poderá integrar
equipes da categoria fraldinha, porém um atleta somente poderá participar por uma equipe
(Não será permitido atuar na categoria fraldinha e pré-mirim).
Parágrafo 8.4 – A ficha de inscrição deverá ser preenchida de forma legível. O atleta que
assinar por mais de uma equipe não será eliminado da competição, sendo considerado inscrito na equipe em que atuar primeiro.
Parágrafo 8.5 - A substituição de atletas será permitida somente até o último compromisso da equipe na 1ª fase, desde que não tenha sido relacionado em sumula, ou seja, atuado.
Parágrafo 8.6 - Equipe que inscrever atleta acima da faixa-etária, ou seja, irregular.
PENA: Eliminação da Copinha.
ARTIGO IX – PREMIAÇÃO:
Parágrafo 9.1 – Troféu e medalha: 1º e 2º lugares.
Parágrafo 9.2 – Todos os atletas e membros da Comissão Técnica receberão um certificado de participação;
Parágrafo 9.3 – Certificado de participação para todos os participantes (atletas, comissão
técnica, equipe de arbitragem, etc.);
Parágrafo 9.4 – Os atletas das equipes campeãs (Sub 9 e Sub 11) receberão um Vale Compra no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que deverá ser utilizado na loja Lac
Esportes / Manhuaçu Shopping.
ARTIGO X - CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
Em caso de classificar mais de uma equipe na contagem de pontos, os critérios de desempate serão os seguintes (1ª fase):
 1 - Maior número de vitórias (pontos ganhos);
 2 – Saldo de Gols;
 3 – Confronto direto;
 4 - Maior número de gols marcados;
 5 - Menor número de gols sofridos;
 6 - Menor número de cartões vermelhos;
 7 – Menor número de cartões amarelos;
 8 - Sorteio.
Parágrafo único: Para se obter um classificado por índice técnico será observado o melhor
perdedor na fase em disputa.
Parágrafo 10.1 - O Confronto direto somente existirá quando houver empate entre duas
equipes, quando acontecer empate entre três ou mais equipes este critério não será utilizado.
Parágrafo 10.2 - Nos jogos de eliminatória simples, inclusive na semifinal e final, se uma
partida terminar empatada deverá obedecer aos seguintes critérios:
Se a partida terminar empatada, cada equipe terá a seu favor 05 (cinco) penalidades que
serão cobradas alternadamente, não podendo o mesmo jogador bater mais de uma penalidade na 1ª série. Persistindo ainda o empate, serão cobradas tantas quantas forem necessárias,
sendo que para esta série a equipe que 1º chutar fora, e a outra converte a penalidade será
considerada a vencedora. A equipe deverá utilizar os jogadores inscritos na partida. Se
porventura uma
4
equipe já tiver utilizado todos os jogadores que terminaram a partida, a mesma poderá
utilizar qualquer jogador que já tenha participado da cobrança, ou repetir o mesmo até que
se obtenha uma equipe vencedora, respeitando a proporcionalidade de jogadores da equipe
que tiver o menor número de jogadores inscritos na partida.
ARTIGO XI - Contagem de pontos.
 Vitória: 3 pontos / Empate: 1 ponto / Derrota: 0 ponto.
ARTIGO XII - O uso da caneleira é obrigatório, mas cada técnico deverá recomendar aos
seus atletas a utilização da mesma, e seus benefícios.
ARTIGO XIII – O atleta que chegar atrasado poderá participar da partida, a qualquer
momento do jogo desde que esteja relacionado na sumula.
ARTIGO XIV – A presença do responsável de equipe na reunião técnica não e obrigatória, portanto, após a mesma e durante toda a competição todos os envolvidos serão considerados conhecedores deste REGULAMENTO.
ARTIGO XV – Haverá uma tolerância de 10 minutos para início de todos os jogos, somente quando uma equipe estiver com o número inferior a 07 atletas, depois de expirado
este prazo a equipe infratora será considerada perdedora da partida, não sendo eliminada.
Parágrafo primeiro: A equipe de arbitragem constatando que há o mínimo 07 atletas para
início do jogo deverá imediatamente iniciar a partida, não sendo necessário esperar os 10
minutos. (Artigo VIII – Parágrafo 8.1). Parágrafo segundo: A equipe que incorrer em WXO
ou abandonar a competição estará automaticamente eliminada, ficando impossibilitada de
participar da 10ª edição da Copinha, assim como toda a comissão técnica e representante
de equipe.
Parágrafo terceiro: A equipe que ficar prejudicada quando ocorrer o WXO, para classificação visando a próxima fase será observado o seguinte: se iguala ao maior placar da sua
CHAVE.
ARTIGO XVI - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
Manhuaçu, 08 de abril de 2014.
Francisco Everardo Pessoa de Oliveira
Patrocinador / Organização – Três Corações
Agildo Soares Dutra
Professor de Educação Física – Coordenação Técnica
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SAAE CONSTRÓI REDE DE ESGOTO
NA PRAÇA DO CAFEICULTOR
Para atender as necessidades dos moradores e
comerciantes da Praça Pedro Faria (Praça do Cafeicultor), bairro São Jorge, o
Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (SAAE) fez uma
nova de rede de esgoto, que
iniciou na Rua Vicente de
Paula Reis e deságua no Rio
Manhuaçu.
Para construir os 100 metros de rede, o SAAE colocou tubos de 300mms com
quatro metros de profundidade. O objetivo é evitar
qualquer situação que venha
a comprometer a estrutura
do serviço.
A nova rede vai trazer
tranquilidade, visto que em
ocasião de chuva torrencial
acontece entupimento, pro-

voca inundação e preocupação aos moradores. Agora, a
rede de esgoto é nova e foi
construída de forma a dar
vazão a grande quantidade
de dejetos produzidos.
Na tarde desta terça-feira
(15), uma equipe da secretaria municipal de obras
foi ao local para a recomposição do asfalto que foi
cortado, para que a rede
fosse passada no trecho da
rodovia.
A ação é um trabalho
conjunto entre o SAAE e
Secretaria Obras, visando
à rapidez para atender as
demandas e, a garantia de
um bom serviço prestado à
coletividade.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Reflexão (Discurso
de Cícero, tribuno
romano, 42 a.C.)
"Uma nação
pode sobreviver aos idiotas e até aos
gananciosos,
mas não pode
sobreviver à
traição gerada dentro de
si mesma. Um
inimigo exterior não é tão
perigoso, porque é conhecido e carrega
suas bandeiras
abertamente.
Mas o traidor
se move livremente dentro do governo, seus melífluos sussurros são ouvidos entre todos e ecoam no próprio
vestíbulo do Estado. E esse traidor não parece
ser um traidor; ele fala com familiaridade a suas
vítimas, usa sua face e suas roupas e apela aos
sentimentos que se alojam no coração de todas
as pessoas. Ele arruína as raízes da sociedade; ele
trabalha em segredo e oculto na noite para demolir as fundações da nação; ele infecta o corpo político a tal ponto que este sucumbe".
(Discurso de Cícero, tribuno romano, 42 a.C.)"

PORTO ALEGRE RECEBERÁ
TROFÉU GENTE NOSSA

A

Porto Alegre será
agraciada com o
Troféu Gente Nossa
2014, na categoria queijos.
A promoção é uma realização da Associação Mineira
de Supermercados/AMIS
em parceria com a Nielsen e
auditores independentes.
O Troféu Gente Nossa
completa este ano sua 29a
edição, e, ao longo desses
anos, vem premiando as
empresas e profissionais destaques do trade supermercadista mineiro, objetivando
na sua essência valorizar as
empresas que vem se desenvolvendo em parceria com
o supermercadista de forma
profissional e inovadora,

atingindo resultados importantes para o varejo mineiro.
A solenidade de premiação será realizada no dia 29
de abril, no Ilustríssimo em
Belo Horizonte. Para dar
mais emoção ao prêmio, a
AMIS revela, no dia do evento de entrega dos troféus, o
nome da empresa que será
“Destaque das Destaques”
(1º lugar), da categoria. Concorrem com a Porto Alegre
as empresas; BR Foods, Catupiry e Tirolez.
Cumprimentados toda família Porto Alegre por mais
importante reconhecimento, fruto de muito trabalho
e credibilidade junto aos supermercadistas mineiros.
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Câmara aprova dois projetos da prefeitura em caráter de urgência
A Câmara de Manhuaçu
aprovou em sessão extraordinária, na manhã de sexta-feira, 11, dois projetos de
lei de autoria da Prefeitura
Municipal. Um deles garante convênio para apoiar
os atletas de Manhuaçu nos
Jogos de Minas (JIMI) e outro permite a prorrogação
do Programa de Refinanciamento da Dívida, o chamado REFIS Municipal.
Presidida pelo vereador
Maurício Júnior, a sessão
extraordinária foi convocada para votar o projeto
que autoriza o município a
firmar convênio com a Associação de Professores de
Educação Física (APEF) de
Manhuaçu e região.
Como as cinco equipes
irão participar do JIMI entre
17 a 21 de abril, o projeto
não poderia aguardar a próxima sessão da Câmara Municipal. A cidade disputará
as modalidades de futsal
masculino e feminino, handebol masculino e feminino
e voleibol masculino.
O projeto autoriza um
convênio no valor de 17.100
reais para custear o pagamento de professores de
educação física (exigência
do JIMI) e a alimentação
dos 130 atletas durante
cinco dias. Os vereadores
apresentaram emendas para
garantir a prestação de contas e a devolução da quantia
que sobrar, já que o valor é
uma estimativa de despesa
durante os jogos.
O presidente Maurício Júnior esclareceu que a Câma-

Presidida pelo vereador Maurício Júnior, a sessão extraordinária foi convocada para votar o projeto que autoriza o município a firmar convênio com a Associação de Professores de Educação Física (APEF) de Manhuaçu e região.

ra de Manhuaçu ouviu várias reclamações de atletas
em 2013 sobre as más condições de alimentação no
JIMI. “Queremos acreditar
que nessa edição em Ponte Nova será uma estrutura
melhor e que esse convênio
irá ajudar nisso”, pontuou.
Apesar da aprovação,
também foi cobrado investimento em quadras municipais. “Apoiamos o projeto e
garantimos o apoio aos nossos atletas, mas estamos cobrando também uma postura
do prefeito com relação às
quadras de Vilanova, do Engenho da Serra e da Petrina.
A prefeitura não se mexe,
não resolve e não dá respostas à população. Eu mesmo
já cobrei várias vezes e essas quadras estão abandonadas. De que adianta participar do JIMI se nossos
esportistas não têm locais
para jogar?”, questionou o
presidente Maurício Júnior.
CARONA: O outro proje-

to de lei literalmente pegou
carona na reunião extraordinária. Ele foi protocolado de
última hora, na véspera da
sessão extraordinária e, portanto, fora do prazo regular.
Já que havia reunião marcada, o presidente deliberou
por consultar os vereadores
sobre a inclusão na pauta,
foi acatado pelo plenário e
também aprovado.
A matéria trata do REFIS
Municipal – Programa de
Refinanciamento de Dívidas. Na realidade, ele foi
aprovado em novembro de
2013 e permitiu o parcelamento de dívidas de impostos e taxas com o município
e anistia de até 100% de juros e multas. A Administraçaõ conseguiu arrecadar 790
mil reais com a medida e solicitou agora a prorrogação
do prazo para o limite de
31 de julho. Os vereadores
aprovaram o projeto.
“As empresas que estão em atraso tiveram essa

Secretário de Saúde, José
Rafael de Oliveira Filho

oportunidade, através de um
projeto aprovado por esta
Câmara Municipal, no ano
passado e o município arrecadou mais com isso. Agora, o novo projeto veio apenas para prorrogar o prazo
para as empresas aderirem.
Fizemos isso em tempo recorde, pois queremos garantir esse programa. Estamos

Presidente da Câmara Maurício Júnior

do lado da população e isso
é uma ação concreta, pois
esperamos que esse dinheiro arrecadado retorne para
o bem do povo”, salientou
Maurício Júnior.
O vereador Jorge Augusto
Pereira elogiou a atitude do
Presidente da Câmara, Maurício Júnior, que não colocou
objeção e apresentou o pro-

jeto, consultando o plenário
para que entrasse na pauta,
mesmo tendo sido enviado
de última hora. “Mais uma
vez a Câmara mostra compromisso com a população,
uma vez que houve a sensibilidade do presidente em
colocar o projeto em pauta
e os colegas em aprovar”,
destacou Jorge do Ibéria.

Câmara e Procon apertam operadoras de celular e internet
Ação poderá pedir suspensão de vendas até melhorarem a qualidade do serviço

A má qualidade dos serviços de telefonia celular,
a lentidão e as panes na internet banda larga e as dificuldades de conexão dos
pacotes de dados foram tema
de reunião promovida pela
Câmara de Manhuaçu e o
Procon Municipal com representantes das operadoras
Tim, Vivo e Oi na manhã de
segunda-feira, 14. A Claro
não enviou representante e
nem justificativa. Ação na
justiça para suspender a venda de planos das empresas
em Manhuaçu até que melhorem os serviços pode ser
adotada.
A reunião com as operadoras é parte de um processo que a Câmara e o Procon
iniciaram ainda em 2013. Na
primeira vez, houve ofícios
para as empresas e a Anatel.
Apesar disso, não houve melhoras.
“A Câmara deve funcionar
como uma caixa de ressonância da população. A comunidade vem reclamando
reiteradamente da péssima

qualidade do serviço de telefonia celularde Manhuaçu, bem como da internet
Velox e os pacotes de dados
em tablets e smartphones.
Desde o ano passado, temos
esforçado para cobrar dessas
empresas para que respeitem
o consumidor e que prestem
o serviço que vendem”, declarou o presidente Maurício
Júnior ao abrir a reunião, que
também teve a presença do
vereador Hélio Ferreira.
As principais queixas são
de que a ligação está caindo
no meio da conversa e outras
vezes é preciso fazer duas ou
três chamadas para completar a ligação. A internet fica
fora do ar ou numa lentidão
absurda. Por outro lado, a
conta sempre vem para o
cliente pagar.
CONSUMIDOR É QUE
SOFRE: Ano passado, a
Anatel enviou uma resposta
informando que os serviços
estão dentro dos parâmetros
aceitáveis. “Ora quem mora
aqui é que sabe. Pode até ser
que a planilha da Anatel seja

aceitável para eles, mas para
o cidadão de Manhuaçu, na
prática, é bem diferente”, criticou Maurício Júnior.
A Tim informou que está
tentando melhorar a qualidade do serviço, contudo apresentou uma dificuldade. A
empresa mostrou protocolo
feito em julho de 2013 de um
pedido de alvará para obra na
Prefeitura de Manhuaçu. Até
hoje não houve uma resposta. A empresa alegou que não
pode fazer nada e está aguardando. Tanto a Câmara Municipal, quanto o Procon irão
cobrar da Prefeitura de Manhuaçu um direcionamento
da demanda da TIM.
A Oi enviou ofício através
da representante informando
que fez melhorias na rede
em dezembro e que, em 90
dias, fará novas ampliações.
As reclamações sobre a Vivo
são mais pontuais. A Claro
não se fez presente e nem enviou justificativa.
Para o vereador Maurício
Júnior, o “povo de Manhuaçu está sendo lesado e isso

A reunião com as operadoras é parte de um processo que a Câmara e o Procon iniciaram ainda em 2013.

não pode continuar do jeito
que está”. Ele argumentou
que o último prazo será a
reunião do dia 04 de junho.
O encontro foi agendado
para que as empresas tragam
a equipe da área técnica para
apresentarem planos e soluções.
SUSPENSÃO DE VENDAS: O advogado do Procon, Márcio Silva Corrêa,
informou que vai se reunir
com o Conselho de Defesa
do Consumidor e acredita

que será aplicada multa à
empresa Claro. “Não foi desrespeito ao Procon ou à Câmara, mas sim à população
que utiliza e paga os serviços
dessa operadora. Acredito
que agora deverá ser multada”, afirmou.
Segundo ele, as reclamações no Procon quanto as
empresas de telefonia são as
campeãs. Ele considera que a
região é uma das piores em
atendimento dessas companhias. “Não tem atendimen-

to ao consumidor, serviço
de internet de má qualidade
e tem até uma empresa que
você não consegue falar com
ela”, pontuou.
De acordo com Márcio
Corrêa, a reunião em junho é
decisiva. “Estamos tomando
uma posição: Caso não melhorem isso, vamos multar
as empresas e entrar com
as ações competentes para
suspender a venda de planos
delas na cidade até que melhorem o serviço”.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Nosso egoísmo é, em
grande parte, produto
da sociedade. Émile
Durkheim
Amor é um deus
exilado nos corações
humanos.
Leonardo Boff
A rotina e não a razão
abstrata foi o princípio que norteou os
portugueses, nesta
como em tantas outras
expressões de sua atividade colonizadora.
Preferiam agir por experiências sucessivas,
nem sempre coordenadas umas às outras, a
traçar de antemão um
plano para segui-lo
até o fim.
Sérgio Buarque de
Holanda
Em nenhuma parte do
Brasil a formação da
família se processou
tão aristocraticamente
como entre canaviais...
Gilberto Freyre
Deixa que o tempo
vai matar a saudade e
levar o apego embora.
Autor Desconhecido
As pessoas podem ser
mais compreensivas,
honestas, amigas, confiáveis Elas não são
porque não querem
mesmo.
Carolina Bensino
O caminho mais grandioso para viver com
honra neste mundo é
ser a pessoa que fingimos ser.
Sócrates
Da árvore do silêncio
pende seu fruto, a paz.
Arthur Schopenhauer
A grandeza de uma
profissão é talvez,
antes de tudo, unir os
homens: não há senão
um verdadeiro luxo e
esse é o das relações
humanas.
Antoine de Saint-Exupéry
Escrever é não esconder a nossa loucura.
Arnaldo Jabor

É TPM: salve-se quem puder!

A tensão pré-menstrual pode ter início uma
semana ou duas antes da menstruação. Os
sintomas comuns são sensibilidade nos seios,
oscilações de humor, dor nas costas e inchaço. Especialistas ainda não sabem explicar por
que algumas mulheres sofrem mais com estes
sintomas do que outras, mas acredita-se que o
problema esteja relacionado a hormônios desregulados. Os principais culpados são o estrogênio e a progesterona, cujos níveis podem aumentar na véspera da menstruação e diminuir
radicalmente após o começo dela. É possível
que essas flutuações deixem fora de ordem a
serotonina, que é reguladora do humor.
Dados os fatos científicos, vamos às vacas
magras (ou gordas): TPM é o inferno na terra.
É a hora exata para estourar o limite do cartão de crédito e entrar no cheque especial com
compras para melhorar o humor, amordaçar o
cachorro que você tanto ama porque ele está
latindo, gritar com o radialista ao ouvir as notícias pela manhã, obrigar marido/namorado a
tirar férias compulsórias (leia-se: expulsá-lo)
em Honolulu, chorar com aqueles filminhos
que passam depois da novela do Manoel Carlos e comer muito, MUITO chocolate.
Dica 1: Mantenha-se em movimento:
Se você já faz exercício aeróbico todos os
dias, ótimo. Sinal de que você corre bem menos risco de sofrer de TPM. Se você não faz,
passe a fazer, incluindo 20 a 30 minutos de
atividade em seus dias. Caminhadas leves e
natação são as melhores pedidas, mas lembrese de que o ideal é fazê-las até suar a camisa,
literalmente. O exercício libera o estresse e
melhora o humor graças à endorfina liberada,
combate a retenção de líquido e relaxa.
Dica 2: Magnésio e cálcio:
O cálcio reduz as dores de cabeça, as oscilações de humor e as cólicas. Também dá certa
sonolência, então é melhor tomá-lo antes de
ir para a cama. Muitas mulheres que sofrem
de TPM têm baixa taxa de magnésio, que atua
junto com o cálcio no controle da atividade
muscular. Uma combinação dos dois minerais
ajudará a conter os sintomas.
Dica 3: Coma chocolate:
Alega-se que a razão pela qual as mulheres
sentem desejo por chocolate durante a TPM

seja a deficiência em magnésio. Essa hipótese,
contudo, foi desmentida pela ciência, já que gérmen de trigo e vegetais folhosos são ricos em
magnésio e ninguém sai por aí dizendo que está
com desejo de comer espinafre. Mas… o chocolate pode ajudar, sim, pois contém substâncias
reguladoras de humor. O mais indicado é o amargo, com mais de 70% de cacau, por ser rico em
flavonoides, antioxidantes aliados da saúde cardiovascular. Eles reduzem a oxidação do LDL,
conhecido como o colesterol “ruim”, evitando
seu depósito na parede das artérias.
Dica 4: Cuidados com a dieta:
Coma menos sal especialmente na semana
que antecede a menstruação. O sal aumenta a
retenção de líquido, portanto o inchaço será
maior. Alimentos processados, como sopas enlatadas, molhos preparados e salgadinhos têm
altos níveis de sal, então evite-os tanto quanto
possível. Até mesmo o pão francês entra nessa
lista, cuidado!
Evite óleos e gorduras (saturadas, poli-insaturadas e hidrogenadas), já que todas podem
exacerbar os sintomas da TPM. Coma ao menos uma porção diária de alimentos ricos em
ômega-3, como salmão, truta, nozes e linhaça.
Coma alimentos com muita fibra, já que eles
ajudam a drenar o excesso de estrogênio para
fora do corpo. Abuse no consumo de cevada,
aveia, pães integrais, feijão e vegetais.
Beba mais água. Ao fazê-lo, mais sal é
eliminado pela urina e isso ajuda a diminuir
o inchaço. Tente beber ao menos dois litros e
meio por dia.
Dica 5: Equilibre seus hormônios:
Tome suplementos à base de Vitex (Vitex agnus-castus), uma erva conhecida por sua habilidade de reduzir os efeitos da TPM ao regular a
atividade hormonal. Siga as instruções do fabricante, mas tenha paciência, os efeitos passam
a ser sentidos após seis meses de uso contínuo.
A erva-de-são-joão, um antidepressivo natural, pode ajudar com os sintomas ligados ao
humor. Procure as fórmulas em cápsulas ou a
erva para fazer chá.
Dica 6: Coma chocolate.
Dica 7: Coma chocolate.
Dica 8 : Coma chocolate.
Dica 9: Coma chocolate.

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

Um Redentor Vivo
No auge do seu sofrimento, experimentando o paroxismo do seu desamparo, Jó ouviu o escárnio da
própria esposa. Os amigos foram consolá-lo. Antes
não tivessem ido, ou ido e não aberto a boca. Porque as palavras deles eram insensatas e insensíveis.
Chorava Jó a perda de todos os filhos em catástrofes naturais. Fazendeiro rico, viu-se roubado e depauperado de todos os bens. Enfim, eis o quadro de
uma tragédia absoluta: um homem sem saúde, sem
filhos, sem patrimônio, sem consolo, sem presente
e... aparentemente sem futuro.
Não havia mais tragédia para o atacar. Fosse hoje
e fosse ele adepto da filosofia do desespero que escraviza a tanta gente, Jó teria se jogado do alto de
uma ponte.
Uma coisa, porém, as tragédias não tiraram dele:
a esperança. Jó nutriu-se de viva esperança, não
porque fosse um ingênuo, um romântico sonhador,
tipo cabeça nas nuvens, um consumidor de literatura de autoajuda. Não. A sua esperança tinha um
fundamento concreto, uma base palpável. Ele disse
que base era essa: "Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E
depois de consumida a minha pele, contudo ainda
em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei, por mim
mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão..." (Jó 19.25-27).
A base da esperança de Jó não derivava de um
adocicado otimismo psicológico, fomentado por
melosas apresentações de datashow. Era, antes, uma
pessoa: "o meu Redentor". E uma pessoa viva: "o
meu Redentor vive", diz ele. Otimismos fundamentados em frases de efeito não conseguem aguentar
o tranco e a truculência com que o cotidiano nos
surpreende.
Infelizmente muitos brasileiros colocaram a sua
fé num Redentor morto, que, por isso mesmo, não
pode redimir nem ajudar a quem quer que seja.
Quer ser vitorioso e dar a volta por cima? Faça
como Jó: coloque sua esperança no Deus Eterno,
Ele mesmo a fonte da vida e da imortalidade.

Pudim de gelatina de morango
Ingredientes
1 caixa de gelatina sabor de morango
2 envelopes de gelatina sem sabor incolor
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite sem soro
1 lata de leite(use a lata de leite condensado
vazia para medir)
1 vidro de leite de coco de 200 ml
150 ml de água quente
150 ml de água gelada
Modo de preparo
Unte com óleo uma forma para pudim
Reserve
Dissolva a gelatina de morango na
água quente,adicione a água gelada,desta
mistura,separe 150 ml e coloque na forma para
pudim já untada e leve a geladeira para gelar e
firmar,formando assim a primeira camada
Separe o 150 ml restante e reserve
No liquidificador, faça um creme com o leite
condensado, o leite, o creme de leite, o leite de
coco e a gelatina sem sabor, dissolvida em 10
colheres de sopa de água e derretida no micro-

-ondas por 30 segundos
Bata bem para
que a gelatina sem
sabor se misture
com os outros ingredientes
Desse creme, separe 500 ml e misture com o 150 ml de gelatina reservados acima,
misture bem e coloque sobre a primeira camada
já gelada e firme, fazendo assim a segunda camada
Leve para gelar e firmar
O restante do creme reserve para a última camada
Coloque o restante do creme por cima da segunda camada já gelada e firme, fazendo assim a
terceira e última camada
Leve para gelar por 4 horas e desenforme
Sirva em seguida
Informações Adicionais: Pode também fazer
com outros sabores de gelatina Dica: Se estiver
dificuldades na hora de desenformar, coloque a
forma de pudim na água quente por alguns segundos e desenforme mais facilmente.

ACADEMIA
KOMEIKAN

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

Polícia Civil de Inhapim desvenda crime,
prende dois e apreende menor
Inhapim/MG. O resultado do trabalho investigativo comandado pela delegada
Tatiana Neves foi apresentado na manhã desta quarta-feira (16/04), na sede da
Polícia Civil de Inhapim. O
crime registrado pela Polícia
Militar no final de semana
refere-se ao roubo de uma
motocicleta, no distrito de
Jerusalém. Segundo a ocorrência, um menor de idade,
armado, foi a um trailer naquela localidade, ameaçou
clientes, subtraiu dinheiro e
pertences e fugiu roubando a
motocicleta da vítima Oseias
Moutinho Coutinho.
Fato registrado e a Polícia
Civil traçou as suas linhas
de investigação até descobrir o crime encomendado
que contou com a participação de Dionata Deividy
Gonçalves Soares, de 18 e
João Romério Soares, de 23
e de um menor de 17 anos.
“O menor cometeu o roubo, pegou a arma e foi até ao
trailer para roubar a moto.
Dionata levou e buscou o
menor, ele sabia do intuito
do criminoso. João Romério
foi quem encomendou o crime e pagaria aos dois outros
envolvidos pelo roubo após

vender a moto”, investigou
e destacou a delegada.
A investigação da Polícia
Civil idealizada pela delegada e que contou com o
trabalho dos investigadores
Dilerman Andrade Freitas,
Amarildo Ferreira Amaral
e Márcio Siqueira Marques
foi determinante para localizar a motocicleta, desvendar
o crime e ainda prender um
terceiro envolvido pelo crime de receptação.
A motocicleta foi encontrada na residência do homem apontado como o receptador, Reinaldo Antunes
de Souza, no Córrego do

Batatal, zona rural de Ubaporanga.
Dionata e João Romério
foram levados para o Presídio de Caratinga e responderão pelo crime de roubo
e corrupção de menores. A
Polícia Civil conseguiu junto à Justiça o acautelamento
do menor. “Os dois jovens
não tem passagem pela Polícia. O menor possui outros
atos infracionais e neste
caso cometeu um crime com
violência e grave ameaça.
Portanto, a Justiça atendeu
ao pedido de acautelamento
do mesmo”, concluiu.
TV Super Canal
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Adolescente infrator em Manhumirim
é morto com 15 tiros em Betim
Betim/MG. Um adolescente de 16 anos envolvido
em inúmeros atos infracionais
na cidade de Manhumirim foi
morto na semana passada, em
Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde
estava residindo ultimamente.
De acordo com a Polícia
Militar, o menor infrator se
mudou para Manhumirim no
final do ano de 2012 e imediatamente associou-se a outros
menores no tráfico de drogas
no Bairro Nossa Senhora da
Penha. Em pouco tempo, ele
esteve envolvido em duas tentativas de homicídio usandoarma de fogo, porte ilegal de
arma de fogo, desobediência
e ameaça. Foi apreendido pela
Polícia Militar diversas vezes.
Na época, a PM levantou
que o jovem tinha vários re-

gistros de passagem pela polícia em Betim por envolvimento com o tráfico de drogas
e porte ilegal de armas.
Em outubro de 2013, o infrator foi apreendido na rodoviária de Belo Horizonte
quando embarcava em um
ônibus para a cidade de Manhumirim,
transportando
aproximadamente dez quilos
de maconha.
Em todas as ocasiões em
que foi apreendido, o infrator
se beneficiou de sua condição
de menor, sendo liberado logo
após os fatos.
Após a prisão de um traficante em Manhumirim em dezembro e 2013, o adolescente
infrator retornou para a cidade
de Betim.
MORTE: O jovem de 16
anos foi brutalmente assassi-

nado com 15 tiros em Betim,
região metropolitana de Belo
Horizonte, após ir trocar dinheiro a pedido da mãe. O
crime aconteceu por volta das
21h de sexta, 11, na rua Amoras, no bairro Industrial São
Pedro, na região do Alterosas.
Segundo um familiar, que
pediu para não ser identificado, o adolescente já tinha se
envolvido com drogas, mas
havia largado o vício e estava
trabalhando como ajudante de
pedreiro.
Até o fim da tarde de ontem,
a polícia não tinha pistas do
suspeito do crime. Uma vizinha disse que antes dos tiros
escutou apenas um barulho de
um carro passando. “Mas fiquei com tanto medo que nem
saí de casa”.
Jornal O Tempo

Jovem que furta motos em Manhumirim,
sofre acidente após roubo em Reduto

Mulher morre em acidente em Ponte Nova
Ponte
Nova/MG.
Uma pessoa morreu em
acidente na MG-262, entre
Ponte Nova e Acaiaca, na
manhã de terça-feira, 15/04.
A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros
foram ao local. O veículo
Prisma, placa HAD 2755/
Ponte Nova, saiu da pista
e capotou por aproximadamente 50 metros numa ribanceira.
Próximo ao veículo encontrava-se morta Maria
Aparecida Braga, 34 anos.
Quatro pessoas ficaram feridas.
O motorista Enilson Aparecido de Oliveira, 28 anos,
disse que, após uma curva,
encontrou com outro carro
na contramão. Ele fez uma
manobra para desviar, per-

deu o controle da direção e
saiu da pista.
Ele e os demais passageiros foram socorridos ao
Hospital Arnaldo Gavazza

Filho de Ponte Nova pela
equipe resgate do Corpo de
Bombeiros com ferimentos
leves.
Polícia e Cia

Reduto/MG. Com 19
furtos de motocicletas em
Manhumirim, o jovem de
17 anos conhecido da Polícia Militar vai ficar um bom
tempo fora de circulação.
Ele se acidentou durante a
fuga depois de roubar, com
a ajuda de um amigo, uma
lna house em Reduto, na
noite de terça-feira, 15/04.
O garoto que figura em
todas as ocorrências de
motocicletas furtadas em
Manhumirim nos últimos
tempos pegou a última moto
que furtou, um Hodna CG
Titan 150 vermelha e foi até
Reduto.
Acompanhado de um rapaz de 16 anos, chegaram

na lan house, no Centro de
Reduto, renderam a funcionária apontando um revólver para ela. Roubaram 80
reais e a carteira da jovem.
PERSEGUIÇÃO
E
ACIDENTE: Equipes da
Polícia Militar iniciaram o
rastreamento. Uma viatura
deparou com amotocicleta com dois ocupantes em
alta velocidade na MG-111
no sentido Reduto para Manhumirim.
A perseguição se estendeu
até a MG-108, no sentido
Manhumirim para Martins
Soares. O rapaz da moto resolveu entrar numa estrada
vicinal e acabou levando a
pior. A moto tombou e parou

de funcionar.
No acidente o jovem contumaz em furtos em Manhumirim quebrou ossos da
região da bacia e do fêmur.
Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, internado
em Manhuaçu e terá que
ser transferido para Belo
Horizonte, onde fará cirurgia especializada. O outro
envolvido conseguiu fugir
para um matagal. Ele já foi
identificado e estaria com o
dinheiro, a carteira e o revólver usado no crime.
A motocicleta furtada no
final de semana foi recuperada e será devolvida ao
proprietário.
Polícia e Cia
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ENTRETENIMENTO
Concurso de morcegos
Num concurso de morcegos, estavam
fazendo uma disputa para ver quem era
melhor para chupar sangue. Chega o primeiro com a boca cheia e sangue, babando mesmo, entra e diz: - Tá vendo aquela
galinha morta ali, fui eu. Chega o segundo com a barriga tão cheia de sangue que
quase não conseguia voar, entra e diz: - Tá
vendo aquela vaca morta ali, fui eu. Chega o terceiro com sangue da cabeça aos
pés, totalmente ensanguentado, o pessoal
olha pra ele e fala, já ganhou, já ganhou.
Então ele diz: - Tá vendo aquele muro ali,
eu não tinha visto.

Conversas em ônibus
A velhinha insistia em entrar no ônibus
com seu cachorro no colo, mas o cobrador
mostrava-se implacável: - Sinto muito,
senhora, com esse cachorro não pode subir. - Ora, que falta de gentileza! - retruca
a velhinha. - Sabe o que o senhor devia
fazer com a droga desse ônibus? - Sei responde o cobrador. - E se a senhora fizer
o mesmo com o seu cachorro pode até entrar no ônibus.

Portuga convida
O Manoel vai convidar o amigo: - Opa,
venho aqui lhe convidaire para a festa de
quinze anos de minha filha... - Eu vou,
Manoel, mas já vou avisando que só poderei ficar no máximo 2 anos...

Gol do Brasil
O jogo é entre o Brasil e Portugal. O
juiz marca uma falta. Branco vai bater. Os
portugueses fazem a barreira e ficam todos de costas para a bola e de frente para
o seu gol. O juiz acha estranho e pergunta
a um jogador da barreira se vão ficar todos
de costas para a bola. Ele responde: - Lógico! O senhor acha que somos bobos de
perder um golaço desses?!

Visita ao médico
Aquele sujeito estava muito rouco, quase completamente afônico e só conseguia
falar por sussurros. Resolveu procurar um
médico no meio da noite. O otorrino morava em um sobrado. Assim que chegou
embaixo da janela de onde deveria ser o
quarto, fez um tremendo esforço, jogou
uma pedrinha na janela e sussurrou: - O
doutor está? - Não, não está! Pode entrar!
- Respondeu a mulher do médico.

CURIOSIDADES
Invenções Curiosas
Em 1894, Lord Kelvin preveu que máquinas que
voavam erá inconcebível e que o rádio não tinha nenhum futuro (Ainda bem que ninguém o escutou...).
A palavra "tênis" foi cunhada por Henry McKinney, um agente de publicidade da NW Ayer & Son.
Em 1823, Charles Macintosh inventou o casaco
impermeável, conhecido também como "gabardines".
Os pneus como conhecemos hoje, cheio de ar, foram usados em bicicletas antes de serem usados em
automóveis.
O clipe foi inventado pelo norueguês Johann Vaaler.
O abridor de latas foi inventado 48 anos depois de
iniciarem a produção com latas.
Semáforos foram usados antes da chegada dos automóveis.
Fibra óptica foi inventada em 1966 por dois cientistas britânicos chamados Charles Kao e George Hockham, que trabalhavam para a empresa britânica de
telecomunicações "Standard".

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Depois de domingo,
dia 20, inicia um momento para rever as questões
materiais, ou seja, bens e finanças. Ainda continua
a energia de autoafirmação e disposição para
fazer a diferença noambiente de trabalho e em
projetos pessoais.
Relacionamentos: boa notícia para quem estiver só, pois neste
final de semana há possibilidade de causar boa impressão nos outros
e, quem sabe, iniciar um romance. Para quem estiver numa relação
séria, pode ser uma semana decisiva de escolhas.
TOURO – de 21/4 a 20/5: E a partir deste domingo, dia 20, parabéns
aos aniversariantes do mês, pois o Sol brilhará em Touro trazendo
oportunidades de crescimento material e espiritual. Não esqueça que
os desafios persistem, mas agora você tem mais força e determinação
para enfrentá-los.
Relacionamentos: com Vênus em Peixes e Júpiter em Câncer, o
momento está muito interessante para dar aquele esquenta na relação.
Há maior vontade de acertar até mesmo para os casais que estão com
problemas e diferenças demais da conta.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Sua visão crítica está mais acirrada.
Aproveite para separar o que pode dar certo diante dos planos, por
exemplo, no trabalho. Mas não se esqueça de manter a tranquilidade
e a calma na hora de trocar uma ideia que não seja tão favorável ou
de acordo comseus planos.
Relacionamentos: é possível, pelo menos com a posição do Sol
em Touro, maior exposição social diante das pessoas. Novos amigos e
novas maneiras de pensar podem trazer questionamentos e mudanças
na forma de pensar em diversos assuntos.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: É bom sempre estar preparado para
lidar com o plano B em ações ou em projetos de ordem pessoal. Outro
detalhe é quanto ao excesso de otimismo que poderá prejudicar uma
leitura mais satisfatória da realidade.
Relacionamentos: sua percepção sobre o relacionamentoamoroso
está, de certa maneira, mais real. Há oportunidade de estruturar melhor
a relação. Para quem estiver solteira(o), a visão da vida não está das
mais românticas.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Os leoninos têm passado por verdadeiras
provas no campo profissional, sobretudo para quem está com vários
planos e agora deve decidir qual caminho percorrer. Bem, decisão
para um leonino não é problema e agora o momento é de definições
importantes.
Relacionamentos: para quem estiver num relacionamento sério,
alguns embaraços e debates de ideias podem tirar o sono. O importante
é tentar separar o lado profissional do pessoal. Para quem estiver “na
pista”, saiba que seu brilho pode surpreender corações desavisados.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Neste final de semana, já com o Sol em
Touro a partir do dia 20, algumas dificuldades tendem a amenizar, até
mesmo porque as soluções podem bater a sua porta. Não será fácil,
porém nunca esqueça em buscar novos conhecimentos no campo
profissional.
Relacionamentos: é possível que nesses primeiros quinze dias de
abril, tenha havido dificuldades no campo familiar, mas agora a situação
poderá melhorar. É bom nutrir as amizades, apesar de algumas estarem
à prova nos próximos dias.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: Momento de insegurança, provavelmente
ocasionada por recentes escolhas de frentes de trabalho ou por dificuldades nos embates de ideais com colegas. A questão é que assumir
responsabilidades, por decisão sua ou de outros, necessariamente
não arrancará tantos aplausos.
Relacionamentos: diante da configuração astrológica, algumas
escolhas devem ser realizadas, custe o que custar, porém há um
sentimento no ar de “estranho no ninho”. Nem adianta temer, pois o
importante é saber o que for melhor para sua individualidade e ao futuro.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: E a curiosidade dos escorpianos
está agora mais aguçada, principalmente se envolver novas informações que poderão ser transformadas em conhecimento se houver
interesse. Há um sentido mais prático na vida e, em especial, no
campo profissional.
Relacionamentos: serão possíveis algumas tensões entre o casal
e até entre amigos. Evidentemente que onde houver mais de uma
pessoa, as ideias necessariamente não serão iguais. Mas nem por
isso, será motivo para se isolar e entrar em crise.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11: Neste momento, há oportunidade
para contornar questões relacionadas ao cotidiano, sobretudo na logística das atividades diárias. Claro, probleminhas podem até “encher
o saco”, mas agora você pode mudar com criatividade, inclusive, se
compreender a realidade em sentido amplo.
Relacionamentos: se o casal em relacionamento sério não souber
da importância do diálogo para o futuro da relação, pode se preparar
para discussões mais ásperas. Porém, se o projeto de vida de ambos
coincidirem, pode ser a gota de esperança que faltava para enxergar
tudo com maior otimismo.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: E a vibração da semana passada
continua a interferir no cotidiano de trabalho e até no campo familiar
dos capricornianos. Cuidado com os embates entre funcionários para
não passar ao lado pessoal. Meça as palavras e encontre saídas
viáveis para problemas.
Relacionamentos: na vida dos capricornianos, em termos gerais,
a dificuldade em conciliar o lado profissional e a dedicação à família,
pode ser um tormento. Ao mesmo tempo, badalações e encontros com
amigos podem fazer a diferença para amenizar o período.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Ainda neste final de semana, é preciso atentar melhor em como serão realizadas as comunicações pela
internet e na necessidade de escolher bem as palavras, por exemplo,
se precisar contornar uma situação difícil. Dia 21, valorização da vida
material.
Relacionamentos: para que uma situação seja contornada entre
um casal, é preciso que ambos estejam dispostos a resolver o assunto
pendente, inclusive aqueles de um passado distante. Algumas amizades podem ser reavaliadas.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Sua criatividade e vontade de acertar
estão fortes nesta semana. Acontece que agora, com o Sol em Touro,
é importante manter os canais de comunicação sempre aptos para
receber e prestar informações. Isso será necessário para o restabelecimento de contatos e para criação de novos.
Relacionamentos: para quem estiver solteira(o), certa oscilação
na hora de dizer um sim ou marcar um encontro, pois há energia para
não lidar tão bem com as diferenças. Bons momentos com amigos até
na hora de estender a mão para ajudar quem precisa.
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Bomba! Lindsay Lohan revela que sofreu
aborto no começo do ano
Lindsay Lohan surpreendeu a todos ao revelar que estava grávida e sofreu um aborto
no começo de 2014.
O fato aconteceu no início das gravações
de seu reality show, “Lindsay”, do canal norte-americano OWN. “Ninguém sabe disso,
mas sofri um aborto nas duas semanas em
que fiquei fora”, contou na atração.
Sem revelar a identidade do pai da criança, a atriz continuou a
falar sobre o assunto, em meio às lágrimas.
“É uma longa história. Não conseguia me mexer, estava doente.
Isso mexe com você mentalmente”, afirmou.

Luciano do Valle é enterrado sob
aplausos em Campinas, SP
O corpo do narrador Luciano do Valle foi
enterrado sob aplausos de familiares e amigos às 17h do último domingo (20), no cemitério Parque Flamboyant, em Campinas,
interior de São Paulo.
O velório do locutor esportivo, na Câmara Municipal da cidade, contou com a
presença de diversas personalidades do esporte, como Hortênsia e o comentarista Neto, segundo reportagem
da Band.
Aos 66 anos, Do Valle faleceu no último sábado (19). O narrador
foi vítima de um infarto enquanto viajava de avião de São Paulo
para Uberlândia. Ele chegou a ser atendido em Minas Gerais, mas
não resistiu.

“Se puder, vou ser mãe aos 50 anos”,
afirma Sabrina Sato
Aos 33 anos, Sabrina Sato mostrou que tem
o desejo de ser mãe. No entanto, os planos
para a maternidade devem ficar guardados
para daqui a alguns anos.
“Se puder, vou ser mãe aos 50 anos. Acho
que nessa idade a mulher está mais bem preparada para criar e educar um filho. Falei até
com meu ginecologista sobre isso. Sou tipo
mãezona, de tanto que gosto de cuidar. Quero
ter os meus filhos, claro, mas também penso em adotar. Quero um
monte de japonesinho. Mas ainda não me sinto pronta para isso”,
disse ao jornal “O Dia”.
Prestes a estrear o “Programa da Sabrina”, no dia 26 de abril, a
apresentadora comentou quais são seus preparativos para comandar
a atração.
“Vou fazer do meu jeito, da forma que acredito, mas estou me
preparando muito. A fono não é para tirar o meu sotaque, mas melhorar a minha dicção, que não é boa. Tenho várias manias desde
adolescente. Falo rápido demais e, às vezes, as pessoas não entendem. Também fico rindo muito. Com a fono, aprendi a respirar pelo
diafragma. Posso melhorar isso tudo sem mudar a minha essência”,
destacou.

Walcyr Carrasco prepara novela inédita para
faixa das 23h da Globo
A Globo decidiu preparar uma novela inédita para o horário das 23h. A missão de criar
a trama foi dada para Walcyr Carrasco.
O autor de “Amor à Vida” ficará responsável por escrever um folhetim original e curto
para a faixa, segundo a coluna do jornalista
Flávio Ricco.
A novela tem estreia prevista para 2015. Vale lembrar que será a
primeira obra com estas características no horário

Sofía Vergara dá sua receita de felicidade:
“Comer, amar e fazer sexo”
Linda de viver, Sofía Vergara revelou qual a
sua receita de felicidade.
“Alguns prazeres que todos nós gostamos são
minha receita para ser feliz, como comer, amar
e fazer sexo. Não sou diferente de ninguém. Se
tivermos essas três coisas na vida, estamos bem”,
afirmou durante a divulgação de seu novo filme,
“Amantes a Domicílio”.
A colombiana, eleita em 2012 e 2013 como a atriz de TV mais
bem paga dos Estados Unidos, estreia na próxima quinta-feira (24)
nos cinemas com o novo longa.
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Já sobre o casório com o noivo, o empresário Nick Loeb, a bela
destacou: “Quando tivermos o tempo certo, vamos relaxar e casar”.

MC Gui lamenta morte do irmão:
“O cara que eu mais amo na vida”
O funkeiro MC Gui se mostrou inconsolável com a morte do irmão, Gustavo Castanheira, de 17 anos, na segunda-feira (21).
“Meu irmão, meu amor! O cara que eu
mais amo nessa vida! Deus levou ele! Gente, por favor, me ajuda! Não sei o que fazer,
meu irmão morreu. Te amo, Gu! Volta para
mim, mano! Meu irmão. Gustavo, volta
para cá, por favor, Senhor! Deus, não leva ele assim. Eu o amo tanto”, lamentou em seu Instagram.
A assessoria do cantor informou que Gustavo teria falecido por
volta das 4h30. No entanto, não há maiores detalhes a respeito da
causa da morte.
O que se sabe até o momento é que o irmão do funkeiro chegou a
ir para um hospital e que não foi vítima de nenhum crime.
'As informações ainda estão bastante desencontradas. Segundo o
que foi dito ao pai, Rogério da Silva Alves, Gustavo já chegou ao
hospital sem vida, vítima de uma parada cardíaca, o que só poderá se
confirmar após a necropsia. O corpo foi levado ao IML', informaram
os representantes do artista.

Após redução do estômago, Rosie O’Donnell
mostra silhueta com 23kg a menos
Rosie O’Donnell surpreendeu seus seguidores do Twitter ao mostrar que já eliminou 23kg de sua silhueta.
A foto do antes e depois foi publicada no
microblog com a seguinte legenda: “Quase
23kg. Consigo perceber agora”.
O emagrecimento se deve à cirurgia de
redução de estômago a que foi submetida
no começo deste ano. Por seu excesso de peso, a artista chegou a ter
um ataque cardíaco, em 2012.
“Eu fiz para salvar minha própria vida”, contou a famosa na ocasião em que anunciou a operação para eliminar o sobrepeso.

Mãe de Chorão reclama de abandono e faz
acusação contra Alexandre, filho do músico
Nilda Abrão, mãe do cantor Chorão,
acusou o neto, Alexandre, de ter lhe abandonado desde a morte do vocalista do
Charlie Brown Jr., em março de 2013.
A aposentada alegou que o jovem, de 24
anos, quer tirá-la de seu apartamento – avaliado em R$ 1,5 mil. O imóvel foi dado a
Nilda ainda em vida pelo músico.
Além disso, ela contou, em entrevista ao 'Domingo Show', da Record, que Alexandre teria deixado de lhe pagar uma mesada no valor
de R$ 6 mil.

Solteira novamente, Mara Maravilha é
cotada para o elenco de “A Fazenda 7”
Após o fim do namoro de seis meses com o
empresário Augusto Vicente, Mara Maravilha tem
cogitado integrar o elenco da sétima temporada de
“A Fazenda”, da Record.
“Desde que começou o reality que a Mara é
chamada para participar, mas ela nunca aceitou.
Dessa vez, ela ficou balançada com a proposta.
Ainda mais agora, que está sozinha”, informou
uma fonte ao jornal “Extra”.
A assessoria de imprensa da artista, inclusive,
confirmou que o namoro dela terminou. No entanto, não quis comentar sobre a possível entrada de Mara na atração, que estreia após
a Copa do Mundo, no dia 13 de julho.

Tadeu Schmidt confirma vontade de ser
locutor de futebol: 'Eu adoraria narrar'
À frente do “Fantástico”, da TV Globo, Tadeu Schmidt confirmou que tem interesse em
narrar partidas de futebol no futuro.
'Achei sensacional o Alex Escobar narrar
jogos e virar narrador. Não sei se tenho um talento natural para isso, tenho dificuldade para
identificar os jogadores de longe. Então precisaria treinar muito. Mas eu adoraria narrar.
É uma vontade', afirmou ao jornal “Extra”.
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O jornalista comentou também que se sente bem ao ouvir as pessoas dizerem que ele mudou o formato de apresentar programas esportivos. 'Fico orgulhoso quando alguém diz que eu mudei a forma
de fazer jornalismo esportivo, mas sei que apenas dei minha contribuição. Antes de mim, Tino Marcos e Marcos Uchôa mudaram
os rumos da cobertura esportiva num período. Depois veio Régis
Rösing e, depois, eu. Tem ainda o Alex Escobar e o Tiago Leifert,
que estão dando as contribuições deles. Cada um dá a sua. A ideia é
caprichar na apresentação e fazer com que fique divertido e compreensível até para quem não entende daquilo.'
Vale lembrar que, de acordo com o 'Notícias da TV', Tadeu teria
dito a amigos que quer ser testado pela emissora e avaliado para um
possível cargo de locutor no canal carioca.

Após emagrecer 53kg, André Marques
revela: “Algumas me preferiam gordinho”
Após passar por uma redução de estômago e
perder 53kg, André Marques comentou sobre o aumento do assédio feminino nas ruas.
“Os elogios, sem dúvida, aumentaram. Só que
tem algumas pessoas que dizem que me preferiam
gordinho. Mas sempre tem chinelo velho para um
pé descalço!”, contou ao jornal “Extra”.
O apresentador afirmou que não se sentiu diferente depois da cirurgia e que continua sendo o André de sempre.
“O mesmo, só que mais magro e com uma visão mais importante
do que é ter saúde.”
Marques ainda revelou que teve medo de morrer caso não fizesse
a cirurgia. “Sim! Antes de fazer a cirurgia, eu percebi vários sinais
de que minha saúde não ia bem. Vi que estava enxergando meio
embaçado e achei que o grau dos óculos tinha mudado, mas fiz exames e descobri que era diabetes. A possibilidade de ficar cego me
assustou ainda mais.”

Em parceria com a Televisa, SBT planeja
abrir segundo horário para novelas à noite
Está praticamente tudo acertado para que o
SBT adicione um novo horário de novelas à sua
programação.
O canal de Silvio Santos enviou um grupo de
dirigentes para conversar com representantes da
Televisa, no México, com o intuito de fazer com
que essa novidade ocorra ainda este ano.
O folhetim será exibido às 18h30 ou às 21h30,
e terá todos os gastos e eventuais lucros partilhados entre a turma da
Anhanguera e a emissora mexicana.

Afastada da TV, Xuxa inaugura rede de
salões de festa em SP
Xuxa precisou se afastar da televisão por ordens médicas - a Rainha dos Baixinhos tem uma
lesão grave no pé -, mas permanece se dedicando
aos projetos pessoais.
Na próxima quarta-feira (23), a apresentadora
vai inaugurar a primeira unidade da Casa X em
São Paulo - uma rede de salões especializada em
festas infantis.
O local fica no bairro Tatuapé, na zona leste da capital paulista.
O retorno de Xuxa com um novo programa na TV Globo, vale
lembrar, ainda não tem data para acontecer.

Herson Capri relembra câncer de pulmão:
'Me deram 6 meses de vida'
Herson Capri relembrou a luta que
travou contra um câncer no pulmão
em 1999 durante sua participação no
'Encontro com Fátima Bernardes' de
segunda-feira (21).
O ator contou que foi desenganado
pelos médicos durante o tratamento.
'O médico disse à minha mulher:
'Olha, não dou seis meses de vida'.
Tive o acolhimento da família e a
vontade. Saí dali [do hospital] andando', afirmou.
O artista disse também que mudou totalmente sua rotina após ter
alta médica. 'Comecei a correr. Acredito muito em exercício físico.
[Hoje] estou 'inteiraço'. Malho, corro. Faço sete quilômetros. Estou
bem pra caramba. É a vontade de espírito.'
O veterano aproveitou ainda para falar da emoção de ver a filha
seguindo seus passos na carreira como atriz. 'É muita emoção. Mas
eu fico mais nervoso vendo a Luísa entrar no palco. Sou um pai
muito babão.'
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