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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Governo amplia beneficiados pela vacinação contra gripe

C

omeçou dia (22) a Campanha Nacional de Vacinação
contra a Gripe. Este ano, a imunização deve atingir mais
crianças do que em anos anteriores, já que a faixa etária
definida pelo Ministério da Saúde foi ampliada.

PÁG.

11

Vereadores cobram providências para
CAIC e oficinas paralisadas do CRAS

Enfermeira Geruza Almeida de Oliveira vacinando a menina Ester Ribeiro Brum

M

LOBOS OU CORDEIROS???
Alguns vereadores que
não querem fiscalizar
Mesa Diretora da sessão legislativa.

ais um pedido de providências para a EM São Vicente
de Paulo (CAIC) chega à Câmara M. de Manhuaçu.
O mato toma conta do entorno da escola e gera riscos
para alunos e funcionários da instituição de ensino.

PÁG.

5

Os vereadores Gilsinho e Aponísia
argumentaram que não poderiam
parar a pauta só por uma escola

A

Os vereadores Anízio e Rogerinho foram os
únicos que votaram contra a CPI do Samal

reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Manhuaçu desta
semana levantou alguns questionamentos que há tempos estão
incomodando aos cidadãos que frequentam as reuniões, assim
como alguns vereadores que ficam indignados com o comportamento
de determinados colegas da Casa Legislativa.

PÁG.

16

2

29 de abril / 2014

acesse: www.jm1.com.br

EDITORIAL
Por que o Ministério Público não
agem fazendo se cumprir a lei

São comuns em todos os países democráticos, os direitos
fundamentais das pessoas, qualquer democracia que se preze: "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza" (artigo 5°). Ninguém em sã consciência pode
negar a situação de desigualdade social e de oportunidades
em que se encontram os negros no país, encontramos em
quase todos os textos que falam das desigualdades sociais.
Penso que em nosso país há mais preconceito não diretamente ao negro, mas ao pobre, aos deficientes e idosos,
construída historicamente e jamais revertida ou amenizada.
Facilmente se comprovam nas filas dos hospitais, nos postos
de saúde, onde há constante falta de medicamentos. Vemos
com tristeza, idosos e deficientes pagarem passagens. As
nossas denúncias são constantes, como fatos ocorridos na
linha de ônibus que liga Luisburgo a Manhuaçu, Lajinha na
ligação da cidade com o Distrito do Prata, indignado com
o desrespeito à lei levamos o caso ao Ministério Público
de Lajinha, mas nada foi feito. A
desinformação dos idosos e defi- Fale com a redação
cientes dos seus direitos faz com contato@jm1.com.br
que eles aceitam sem reclamarem
(33)3331-8409
direitos assegurados por lei. Esta
luta deve ser de todo cidadão que conhece a legislação. A
maioria do povo desconhecem seus direitos, ainda mais o
povo sofrido do interior! Sugiro que promotores e juízes
façam pelo menos uma vez na vida, algumas experiências,
se fazendo passar por cidadãos comuns a procura de atendimentos nas repartições públicas e postos de saúde, talvez
sentindo na pele, estes privilegiados possam fazer algo em
prol dos menos favorecidos e com certeza irão aprender
bastante com a prática. Entre numa fila de algum posto de
saúde ou do INSS para sentir o que sofrem o nosso povo.
Há histórias bonitas de meninos pobres que sentiram a
discriminação contra seus pais, sofreram todo tipo de humilhações, mas foram à luta estudaram e hoje são promotores
e juízes. Pena que alguns preferem esquecer o passado e
fazer vista grossa contra os desmandos das autoridades e
dos grandes empresários desonestos que visam somente o
lucro. A lei é federal e recentemente o governo de Minas
Gerais aprovou uma lei estadual insentando maiores de 60
anos nas passagens interestaduais, a lei independe de regulamentação municipal, é bem clara, todos os maiores de
65 anos tem direito à gratuidade nos coletivos. Cabem às
autoridades tomarem providências. Comprovam-no todas
as estatísticas de acesso à educação e ao emprego, de renda, de acesso aos bens e serviços. Comprovam-no o senso
comum e a simples observação do dia-a-dia. Os idosos,
os pobres ainda são largamente discriminados e merecem,
como cidadãos, políticas de inserção social. Ninguém pode
ser condenado ao sofrimento e à exclusão por nascer pobre.
Se os pobres e idosos são vítimas do preconceito, o Estado
tem o dever de buscar mecanismos legais para incluí-los
na sociedade cidadã. Alguém há de negar?
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Montanhas
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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

Ao Jornal das Montanhas

Para mim é incomparável, com
os outros jornais; porque foi através dele que encontrei a minha
irmã no Estado do Paraná.
Parabéns Sr Devair, vou te agradecer pelo resto da minha vida.
Que Deus continue iluminando
você a ajudar as pessoas simples
e humildes que precisarem do Sr.
Muito obrigada mesmo.
Sua leitora de todas as semanas,
não perco um jornal.
Celeste Caetano
Obra do centro de Manhuaçu
Até que enfim a prefeitura começou a fazer alguma obra e
parece que ficará boa, será uma

nova visão para Manhuaçu, pois
a cidade estava devendo uma
melhor mobilidade, as calçadas
em Manhuaçu normalmente não
servem para os pedestres, quer
uma prova é só tentar subir uma
destas ruas do centro para ver o
quanto é complicado, parece que
não temos um plano diretor, cada
morador faz o que deseja na calçada de sua residência, são distorções
absurdas nunca levando em conta
os pedestres idosos e os portadores
de algumas deficiências.
Ao Jornal
das Montanhas
Escrevo hoje para parabenizar o
JM, minha filha adora fazer aquele
joguinho dos sete erros. Gosto

muito da coluna No Mundo da TV,
sempre estou acompanhando a vida
dos meus artistas favoritos, aproveito para mandar um abraço para a
minha querida Paloma Duarte que
adoro de paixão, gosto do trabalho
que ela faz, é competente, faz bem
a decisão de permanecer na Record
na qual tem contrato até começo
de 2015. Segundo informações
Paloma está muito dedicada no
momento com seu trabalho na novela “Pecado Mortal”. Ela buscou
na Record a mesma experiência de
seu avô Lima Duarte e de sua mãe
Débora Duarte, eles ajudaram a
construir a TV Tupi e “eu precisava
dessa experiência e estou ajudando
a construir a Record, sinto essa
energia,disse a atriz.
Rosaura Pereira Fialho

29 de abril / 2014

acesse: www.jm1.com.br

3

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Facada nas costas dos aposentados
Eles decretam lá em
Brasília e nós, abaixando a cabeça, pagamos a
conta.
É lícito, é ético, é humano, é aceitável, é justo, é correto que o cidadão aposentado, depois
de 35 anos de contribuição, continue pagando

IMPOSTO DE RENDA?
Os donos desta medida maluca/desumana simplesmente esqueceram que APOSENTADORIA NÃO É, E NEM
NUNCA SERÁ, RENDA!
Ora, se o cidadão foi, decentemente, aposentado por tempo de serviço, significa que, naquela ocupação ele NÃO
terá, doravante, mais renda.
Só a aposentadoria, na maioria das vezes pecaminosamente magra e defasada.
E não é que a turma de lá conseguiu meter os dentes do
leão na garganta dos aposentados!
É um entulho burocrático, perversamente POLÍTICO/ditatorial, e que só visa engordar a conta de políticos safados,
merecendo ir para o lixo antes mesmo de ter entrado em
vigor.
Pense aí, ò brasileiro do BEM, exacerbe seus neurônios
contras as mazelas deste país, e não deixe que este roubo
consentido, e ilegalmente legal, continuem vergastando a
turma da terceira idade.
Renzo Sansoni

Edição do Alerta Total –
www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão serrao@alertatotal.net

Informações preciosas obtidas por alta espionagem privada, inconfidências no invejoso “fogo amigo” petista e delações seletivas, premiadas ou não, feitas à Polícia e á Justiça
Federal por presos ou condenados em vários escândalos.
Estas são as armas letalmente usadas, de agora até a campanha reeleitoral, para destronar o PT do poder. Esta é a explicação encontrada por membros da cúpula petista para o
estouro de escândalos em profusão contra personagens estratégicos que rodeiam Luiz Inácio Lula da Silva e demais
companheiros que loteiam o grande condomínio da República Sindicalista do Brasil. A desgraça vem a conta-gotas.
Uma incômoda CPI da Petrobras, a incontrolável Operação
Lava Jato e a retomada da Operação Porto Seguro, devem
trazer novas revelações comprometedoras para detonar o
PT. Assim que parte do PMDB saltar para algum barquinho
da oposição, o PTitanic ficará totalmente abandonado, à deriva. O problema será como desinfestar a máquina estatal,

aparelhada pela criminosa petralhada ou pelos seus meros
componentes da “boquinha”. Além de tenso e violento, o
processo tende a gerar alto desgaste para o próximo governo – seja ele qual for.
O escândalo Pasadena – que ganha destaque para atingir
diretamente a gerentona Dilma Rousseff – é apenas a pontinha do escatológico iceberg. A inevitável CPI da Petrobras
será apenas a abertura da porta da privada dos 12 anos de
desgoverno petralha. Tem também as pouco claras compras
das refinarias Nansei (Japão) e San Lorenzo (Argentina). O
desastre de planejamento e gastos superfaturados na refinaria Abreu e Lima (Pernambuco) e no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (em Itaboraí).

Buracos tapados

Há algumas semanas atrás o bairro Bom Jardim vinha
enfrentando problemas com buracos nas ruas principais,
finalmente a prefeitura fez os reparos, para a felicidade de
todos os moradores e motoristas que circulam na rua. Agradecemos a prefeitura pelo serviço prestado, um dos pontos
críticos era a curva entre a Fiat e o Hotel Chácara que estava
com bastantes buracos, agora moradores e motoristas não
terão mais problemas.

Copa do Mundo no Brasil

A copa do mundo tem
se tornado uma preocupação entre os brasileiros, e
não é diferente em nossa
região. O valor gasto é
cinco vezes maior do que
o planejado para gastar
nas doze cidades-sede.
Dizem que a Copa do
Brasil será a mais cara de
todos os tempos, o pior de
tudo isso é que fomos nós
que colocamos essa gente no poder, mas o povo
pode neste ano escolher
melhor seus candidatos,
não votando em políticos que todo dia estão na mídia acusados de corrupção. O povo não aguenta mais ouvir todos
os dias corrupção em cima de corrupção. Esse desfalque,
não só afetam as cidades sede da copa, mas todo o Brasil,
pois esse dinheiro gasto poderia ser investido em saúde pública, educação e transportes.
R$ 26 bilhões, esse é o custo da Copa de 2014, de acordo
com a última atualização da Matriz de Responsabilidades,
documento que reúne todas as intervenções relacionadas
com o Mundial a cargo do governo federal, dos governos
estaduais e cidades-sede. A lista tem de obras em estádios
a projetos na área de turismo, passando por telecomunicações, portos e segurança, entre outros, formando um quadro
completo.
No entanto, esse valor está defasado (há estimativas de
que, no final, a conta baterá nos R$ 30 bilhões). Isso porque
a última atualização da Matriz foi feita em setembro do ano
passado - houve uma
atualização em novembro, basicamente
para a retirada do documento de obras que
não ficarão prontas até
a Copa.
Dessa maneira, não
entrou no cálculo despesas como as com as
estruturas
temporárias, exigência da Fifa
para todas as arenas
do Mundial. Em média, o custo vai ser R$
40 milhões por estádio, a serem gastos com itens diversos,
entre eles aluguel de tendas, aparelhos de raio X e implantação do sistema de tecnologia de informação.
Tem muita maquiagem por aí, na época, eram planejados
50 investimentos em mobilidade urbana que iram gastar R$
11,6 bilhões. De acordo com a última revisão da Matriz, de
maio de 2013, esse número caiu para 42 obras e o investimento é estimado em R$ 4,8 bilhões, uma redução de 59%.

Facebook é destaque
O Facebook é a maior
rede social da atualidade,
com usuários espalhados
por todo o mundo. Diante disso, dificilmente não
se encontra um amigo ou
conhecido na rede. É necessário se registrar antes
de utilizar o site, após podem criar um perfil pessoal, adicionar outros usuários como amigos, trocar mensagens e receber notificações automáticas quando atualizar seu perfil.
Quando você faz o facebook você pode convidar amigos,
mas depois de certo tempo se você convidar muitos amigos,
a rede social suspende o uso por um determinado tempo e
isto está deixando os usuários decepcionados, pois o facebook é para conhecer novos amigos, mas se você convida
muitos de uma só vez é suspenso por uso indevido.

Deputado João Magalhães
anuncia liberação do curso de
medicina para Manhuaçu

O deputado federal João Magalhães anunciou a liberação
do curso de medicina para Manhuaçu. A autorização partiu
da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (MEC). O curso terá 30
vagas/ano e será ministrado no campus Alfa Sul da Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu (FACIG).

Morte de Juscelino foi causada por
acidente, diz Comissão da Verdade

Após dois anos de investigações, a Comissão Nacional da
Verdade afirmou na terça-feira (22) que, segundo sua apuração, o regime militar (1964-1985) não teve participação na
morte do ex-presidente da República Juscelino Kubitschek,
ocorrida em 1976.
Havia suspeitas de que JK tivesse sido vítima de um atentado preparado pela ditadura militar.
O colegiado que investiga eventuais
violações dos
direitos humanos ocorridas
entre
1946 e 1985
confirmou a
versão oficial para a morte do ex-chefe do Executivo.
A primeira das seis conclusões a que chegou a comissão aponta que o veículo Chevrolet Opala, placa NW9326 RJ, que conduzia Juscelino e seu motorista Geraldo
Ribeiro pela Via Dutra, rodovia que liga São Paulo a Rio
de Janeiro, colidiu frontalmente com uma carreta Scania
Vabis, placa ZR-0398-SC, após ter sido atingido por um
ônibus.
O acidente, ressaltou o grupo, provocou a morte do ex-presidente e de seu motorista.
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Tri-Objetiva - 96
Celso de Medeiros Costa (*)

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

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

• POLÍCIA ACHA QUE ‘DG’ ESTAVA
NA FESTA COM ‘PIT-BULL’
O dançarino Douglas Pereira, o “DG”,
participava de um churrasco na favela,
com outros moradores, incluindo “Pit
Bull”, um dos traficantes mais procurados, quando a Polícia Militar – alertada
por denúncia – chegou. A informação é de
fontes da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Quem estava na festa fugiu como pôde.
“DG” e um amigo tentaram pular para a laje de uma creche no meio do tiroteio. Atingido, “DG” bateu num muro e
caiu na creche. O amigo se safou e foi embora.
• SEM TORTURA
A Polícia Civil também está convencida de que o dançarino “DG” não foi torturado, e que teria morrido em decorrência do tiro e da queda.
• SEM SABER
Os PMs do tiroteio somente souberam no dia seguinte que
havia baleados. Foram outros PMs que recolheram o corpo
de “DG”.
• AÇÃO POLÍTICA
Policiais suspeitam de que a mãe de “DG”, muito articulada, estaria sendo orientada para “desmoralizar a polícia” e
o governo estadual.
• PT ATÔNITO: JÁ NÃO HÁ
SUBSTITUTOS PARA PADILHA
A direção nacional do PT e
o ex-presidente Lula ficaram
atônitos com a denúncia do
suposto envolvimento do ex-ministro da Saúde Alexandre
Padilha com o doleiro Alberto Yousseff, preso na Operação Lava-Jato, da Polícia
Federal. É que já não há alternativas no PT para a eventual necessidade de substituí-lo na disputa pelo governo paulista. Lula, que inventou a
candidatura Padilha, pediu tempo e calma à direção do PT.
• FORA DE COMBATE
Os ministros Aloizio Mercadante (Casa Civil) e Marta Suplicy (Cultura) já não podem disputar: perderam o prazo
de desincompatibilização.
• ENVOLVIMENTO
Padilha é acusado de indicar pessoa de confiança para dirigir empresa do esquema Yousseff-Vargas com interesses
em seu ministério.
• NEM PENSAR
Entre petistas ilustres de São Paulo fora da Papuda, a única
alternativa que resta a Padilha é impensável para Lula e o
PT: Eduardo Suplicy.
• FEIRA SUECA
Os caças de combate Gripen,
que o Brasil comprou da Suécia, podem vir sem vários
componentes, sugere o presidente da empresa, Håkan
Buskhe, ao jornal Svenska
Dagbladet: ainda na fase de
acordo, o governo Dilma pode cortar daqui e dali para economizar no contrato.

• SEM VOZ, NEM VEZ
Membro do grupo do enrolado André Vargas (PR), o deputado Cândido Vaccarezza (SP) foi jogado para escanteio
nas últimas reuniões da bancada do PT, antes mesmo de ter
o nome envolvido no escândalo.
• ESCOLHIDOS A DEDO
O líder do PSDB, Antônio Imbassahy (BA), vai recrutar o
deputado e promotor Carlos
Sampaio (SP) para se juntar aos
senadores Mário Couto (PA) e
Alvaro Dias (PR) na CPI mista
que investigará Petrobras.
• NÃO É PIADA
Leitor do jornal Notícias, de Maputo, ficou preocupado
com a vinda da polícia de Moçambique para ajudar na segurança da Copa: “deveriam ser treinados, eles não estão
familiarizados com a violência do Brasil.”
• CHAPA PURA
Com denúncias envolvendo o PT-PR, a oposição faz piada,
dizendo que restará a Gleisi Hoffmann disputar o governo
do Paraná com André Vargas de vice, e o pedófilo Eduardo
Gaievski ao Senado.
• NA FILA
Após lançar na terça (15) o governador Jackson Barreto à
reeleição em Sergipe, o PMDB agora prepara o lançamento
da candidatura do líder do governo, senador Eduardo Braga, ao governo do Amazonas.
• FROTA JUDICIÁRIA
Diante da “situação irreversível”, o Conselho Nacional de
Justiça recomendou cortar “gastos desnecessários” no Tribunal de Justiça do Paraná, que comprou 110 carros novos
– 93 para desembargadores, cinco são Toyota Hilux. Aos
juízes de primeiro grau entregaram 23.
• NÃO É NEM LOUCA
O deputado Giovanni Queiroz (PDT-PA), que acompanhou
a entrega do Complexo Portuário Mirituba-Barcarena, afirmou que a presidenta Dilma nem tocou no tema Petrobras:
“Cairia a república de tanta vaia”.
• SANTO HOMEM
Deus garantiu lugar para o Papa Francisco no Céu, por ter
fugido do assédio dos políticos brasileiros, no Vaticano.

Poder sem Pudor
FLORICULTURA POLÍTICA
Em 1978, o senador
Agenor Maria rompeu
politicamente com o
líder potiguar Aluizio
Alves. Mas o mundo dá
voltas e, na disputa de
1982 pelo governo do
Rio Grande do Norte,
entre José Agripino e
Aluizio Alves, Agenor
preferiu ficar com o segundo. Um repórter de rádio em Mossoró tenta colocar Agenor
Maria no canto da parede:
- O senhor vai votar em Aluizio, mesmo tendo dito que ele não
é “flor que se cheire”?
O senador Agenor Maria, com verve peculiar, saiu-se assim:
- É, meu filho, realmente eu disse isso. Mas acontece que o
outro candidato nem flor é…

Prefeito perfeito???
1- 1º, tal não existe!
2- 2º, não se fica triste!!
3- 3º, por haver alpiste!!!
1 - Perfeito, só o divinal e celestial – § Perfeito, entre os homens e
neste planeta, só teve o Deus que Se
tornou homem. Ou, também, o regenerado pelo Espírito Santo (Jo 3.7), ao
morrer, à presença gloriosa de Deus,
aguardando a ressurreição (Lc 23.43;
1 Ts 4.16 in fine) Mas, essas verdades não podem ser
desculpas para mentiras, escondendo nossas responsabilidades. § Podemos ser como um prefeito, que, vice,
assumiu por poucos meses o lugar do titular, no final do
mandato. E, em pouco tempo, consertou máquinas paradas e colocou as finanças em dias. § Que mesmo sendo
imperfeitos, não nos esqueçamos que devemos, sempre,
buscar nos aperfeiçoar.
2 - Perfeito, nó do inicial
ao final – § Perfeito é um nó
que Deus coloca para nós.
Diante d´Ele, todos somos
imperfeitos e injustos, não
havendo um justo sequer
(Rm 3.9-18) –. No Antigo
Testamento, quem O seguia
e servia-O era chamado de justo, e, quem estava do outro lado, ímpio. O Novo Testamento mostra que, para
a Salvação, não há justo, que Cristo é O (único!) Justo
(!!) e Justificador (!!!) (At 3.14; 7.52; 22.14; Rm 3.26),
e, chama o salvo de justificado. A essência do homem,
após o pecado de Adão- Eva, tornou-se imperfeita, e, na
salvação, há a santificação posicional, mas a perfeição
consumar-se-á, ou tornar-se-á plena, no estado final e
eterno; entre a conversão e a consumação, há o fantástico
paradoxo; Paulo, aos Filipenses (3.12-16), mostra a beleza e clareza disso. É perfeição em termos de Salvação, e,
ótima ilustração para outras áreas da vida! – não alcançamos a perfeição, mas prosseguimos tendo-a como alvo!!
–. Tal nos deixa alegres!!! § O prefeito retro mencionado,
na época que assumiu como vice, ou início da 1ª e total
titularidade, ganhou verba para fazer u´a ponte; fez duas.
Hoje, alguns ganham para fazerem duas, mas, fazem menos da metade; aliás, não fazem, pois adiam para outro
mandato, e – o que é pior! – para outras verbas!!! § Nós
podemos – e DEVEMOS! – ser diferentes!!!
3 - Perfeito, pó pro maioral
bem nutricional – § Perfeito é
pó (não da terra, e, muito menos, ervas malvadas!) que nos
reforça e revigora!!! Não foi o
teólogo alemão Jüergen Moltmann o 1º a dizer que esperança/futuro irrompe(m) no presente fazendo-o latente para frente. Antes, inspirado pelo
Espírito Santo, o apóstolo João escrevera – “E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim
como ele é puro.” (1 Jo 3.3). Isso ilustra-anima de que,
cousas boas que queremos no futuro devemos, no presente, adiantá-las, melhorando o hoje. § O supramencionado
prefeito, no início de seu 1º de 2 ou 3 mandatos, andou
dando relatórios de gastos! Gostei!! Mas, gastou-se isso,
logo, logo não se viu isso ao longo de seu longo comando
da prefeitura!!! § Alimentemos do melhor alpiste...
1- 1º, já descreu da ilusão?
2- 2º, agora vence tal omissão??
3- 3º, sempre buscará melhor utilização???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica
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Vereadores cobram providências para CAIC e oficinas paralisadas do CRAS
Mais um pedido de providências para a EM São Vicente de Paulo (CAIC) chega à
Câmara M. de Manhuaçu. O
mato toma conta do entorno da
escola e gera riscos para alunos
e funcionários da instituição de
ensino, ao ocasionar o aparecimento de aranhas caranguejeiras, ratos e até mesmo cobra,
conforme vem sendo observado no local. Na sessão legislativa ordinária desta Quinta-feira,
24, o cidadão Leandro dos
Santos Belga se pronunciou,
solicitando que algo seja feito
o mais rápido possível para se
resolver a situação. Uma parede também ameaça desabar no
educandário, segundo o relato.
No ano passado, a mãe de aluno e Pres. do Cons. Escolar do
CAIC, Luceli Costa, também
havia denunciado situação de
abandono, relatando problemas diversos vivenciados pelos estudantes naquela mesma
escola. Indignado com este
cenário que se repete, o Vereador João Gonçalves Linhares
Júnior (Inspetor Linhares) manifestou sua intenção de não
votar qualquer Projeto enviado
pelo Executivo Municipal até
que algo seja feito no CAIC.
A proposta do Vereador teve
adesão da maioria dos colegas
e o plenário decidiu não votar
Projetos de Lei durante quinze
dias. A ideia é que neste período a Prefeitura providencie ao
menos uma limpeza básica do
local, como a retirada do mato,
por exemplo.
Vereador Juninho Linhares
mencionou que “é uma falta de
respeito com os funcionários e
alunos do CAIC, deixar o mato
crescer tanto”. Os demais vereadores também se manifestaram. O primeiro a apoiar esta
iniciativa foi Rogério Filgueiras (Rogerinho). Para Paulo
Altino, “é total falta de organização da Prefeitura, deixar uma
situação piorar assim”. Gilson
César da Costa (Gilsinho) espera que este serviço ocorra rápido, inclusive em outras escolas
que também necessitam de melhorias. Jânio Garcia Mendes
(Janinho) parabenizou a atitude
e coragem de Leandro Belga.
O Vice-pres. Anízio Gonçalves
de Souza (Cb. Anízio) ressaltou que Educação tem que ser
prioridade. Francisco de Assis
Dutra (Chico Juquinha) relatou
que “coisas pequenas deixam
de ser feitas pela Administração. É lamentável! Serviços
vêm sendo feitos na zona rural,
mas muita coisa fica por fazer”.
Vereador Fernando Lacerda lembrou que, nos últimos
meses, a Câmara aprovou dois
Projetos de Lei, de autoria do
Executivo M., autorizando a
contratação de trabalhadores
para esta finalidade. No entanto,
mesmo com a aprovação, a Prefeitura não realizou os serviços.
Sobre a parede duvidosa na escola, Fernando solicitou o comparecimento urgente da Defesa
Civil ao local para averiguar a
situação. A Vereadora Aponísia
dos Reis citou que “como educadora e integrante da Comissão Legislativa de Educação,
tenho verdadeira preocupação
com a situação das escolas. [...]
O Prefeito disse recentemente
que a próxima escola a receber
intervenção será o CAIC. Estamos esperançosos para que esta

reforma aconteça”. No entanto,
Leandro mencionou que, “em
Abril do ano passado, a Sec.
de Educação disse que o CAIC
seria a primeira escola a ser
atendida ainda em 2013 e nada
foi feito”. O Presidente Maurício Júnior lembrou a vinda da
cidadã Luceli ao plenário, no
mesmo período, solicitando as
mesmas providências.
Ao colocar a proposta de Linhares em votação, a maioria
dos vereadores, com exceção de
Cb. Anízio (Vice-pres.), Francisco de Assis Dutra (2º Sec.),
Aponísia dos Reis e Francisco
Coelho de Oliveira, apoiaram a
iniciativa. Os vereadores justificaram seu posicionamento, argumentando que outras escolas
também precisam de serviços
semelhantes ao que se reivindica para o CAIC. No entanto,
Linhares afirmou que “tomamos
esta decisão porque, infelizmente, se depender do Prefeito,
nada será feito. Hoje, mais uma
pessoa vem até a Câmara pedir
providências. Precisamos dar
uma resposta. Respeito a decisão de todos os colegas, mas,
eu não votarei qualquer Projeto
se o Prefeito não fizer ao menos
este serviço nos próximos quinze dias”, cobrou Linhares.

Mesa Diretora da sessão legislativa.

B. Matinha sem CRAS
Moradora do B. Matinha,
Dona Joaquina Umbelina Valentino se pronunciou em seguida, reclamando da perda
das Oficinas do CRAS (Centro
de Referência de Assistência
Social). “Ficamos muito tristes porque as atividades dos
oficineiros nos possibilitava
um preenchimento do tempo,
de forma positiva. Um grupo
de pessoas idosas, meus amigos, ficou prejudicado com a
alteração de levar o CRAS do
B. Matinha para a rodoviária”,
desabafou. Acompanhado de
um grupo de moradores do B.
São Vicente, Benoni da Paixão,
rep. da associação do bairro,
também se solidarizou com a
iniciativa de D. Joaquina, e,
mencionou que no B. São Vicente as pessoas da terceira
idade também foram prejudicadas com a ausência dos trabalhos dos oficineiros. Benoni
mostrou inclusive trabalhos
artesanais de sua autoria, feitos
durante tais oficinas.
Vereador Gilsinho relatou
que “o problema atinge também as crianças. Tivemos reunião no CASA, quando cobrei
a contratação de oficineiros e
exigi que fosse tudo registrado
em Ata. Foi enviado oficio ao
Sec. M. de Trabalho e Desenv.
Social solicitando resposta sobre o porquê destes oficineiros
não terem sido contratados até
agora”. O Presidente Maurício
Júnior mencionou que a Amadeus Consultoria, que presta
serviços à Prefeitura, informou
que a contratação tem que ser
dada por modalidade de pregão. “A sociedade fica prejudicada com isto, porque é mais
um semestre perdido. Agora
vem Copa, Eleições, etc. E o
povo, como fica?”, questionou
o Presidente.
Vilanova
Vereador Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria) apresen-

Os vereadores esperam providências imediatas para o CAIC.

Cidadão Leandro Belga se preocupa com o risco a que alunos
do CAIC correm com o matagal no entorno da escola.

Gonçalves de Souza, que Institui a Frente Parlamentar de
Promoção da Igualdade Racial
na Câmara Municipal. Marco
defendeu a aprovação deste
Projeto e também parabenizou
a Casa Legislativa pela realização da recente audiência sobre
Segurança Pública e elogiou a
iniciativa do cidadão Leandro
Belga. Outro ponto mencionado foi quanto às dificuldades
enfrentadas pelas associações.
O Vice-presidente da Câmara,
Cb. Anízio, é membro do Cons.
M. de Promoção e Igualdade
Racial. “A Frente Parlamentar vem fortalecer o conselho,
buscando recursos e abrindo
maior espaço na sociedade para
divulgação do movimento da
igualdade racial”, afirmou Cb.
Anízio.
Requerimentos

Dona Joaquina Umbelina relatou sua tristeza
com a perda do CRAS, no B. Matinha.

tou vídeo com depoimento de
moradores cobrando obras em
Vilanova. A comunidade sofre
com problemas de esgoto, falta de calçamento e as reivindicações não atendidas para a
quadra e a creche, entre outras.
“Vilanova está abandonada.
Recentemente, o Prefeito tratou
de ir à comunidade para reunir-se com os moradores, mas não
compareceu. A comunidade se

organiza para vir a Prefeitura e
fazer suas reivindicações”, frisou Jorge do Ibéria.
Frente pela Igualdade Racial
Marco Antônio Cabral, Presidente do Cons. M. de Promoção da Igualdade Racial,
se pronunciou sobre o Proj.
de Resolução nº 06/2014, de
autoria do Vereador Anízio

Entre os Requerimentos
apresentados na sessão, Vereador Gilsinho solicitou verbalmente Moção de Repúdio
ao INSS pelo mau atendimento prestado à população. Cb.
Anízio solicitou Requerimento solicitando que a Prefeitura
reative todas as oficinas de
terapia ocupacional do município.
Fernando Lacerda solicitou
que a Administração Municipal
demonstre maior clareza sobre
a situação de liberação de Alvarás aos taxistas do município. Juninho Linhares solicitou
assinar também este Requerimento. Gilsinho disse que o

Sec. M. de Fazenda, Cristóvão
Rocha, o informou de que está
sendo feito, inicialmente, um
levantamento geral sobre a situação dos taxistas, e, a partir
daí, serão liberados os alvarás.
Vereador Cb. Anízio quer informações sobre a existência
ou não de lista de taxistas a serem atendidos.
Vereador Jânio Mendes parabenizou a Coordenadora da
Vigilância Sanitária, Emilce
Estanislau Fialho, pelo trabalho realizado junto à comunidade de Realeza no mutirão de
combate a dengue. “Emilce fez
um excelente trabalho de divulgação, mobilizando os moradores”, destacou. Jânio também parabenizou o Dep. João
Magalhães, por seu empenho
para a instalação dos cursos
de Medicina e de Psicologia ambos muito aguardados na região - além do apoio constante
ao Hospital César Leite. No ensejo, vários vereadores também
elogiaram o parlamentar por
seu dinamismo em conseguir
recursos e melhorias diversas
para a região, assinando inclusive uma Moção de Agradecimento.
O Presidente Mauricio Júnior lembrou também a atuação
do Dep. Federal Reginaldo Lopes em benefício da população.
Jorge do Ibéria parabenizou
a presidência da Câmara pela
audiência sobre Segurança Pública, recentemente realizada
em Manhuaçu e pontuou como
um importante resultado desta
iniciativa o posicionamento da
Polícia Militar em reativar o
Pelotão em Realeza, atendendo
a todos os distritos, e a reinauguração da sede, prevista para o
próximo mês de Julho.
Rodovias
Cb. Anízio apresentou em
plenário Ofício do DNIT relacionado obras de melhoramentos e reengenharia da BR262 e o apoio do Diretor do
DETEL-MG, Sérgio Mendes,
para as reivindicações feitas.
O documento menciona um
contorno rodoviário de 9,5 km
de extensão, em trecho compreendido possivelmente entre
a UBA e a Predalle. Também
são citadas seis passarelas
para Manhuaçu e de intervenção no trânsito, visando maior
segurança, em Santo Amaro
de Minas. “O Diretor Márcio (DNIT) informou que nos
próximos dias fará sondagem
dos locais das passarelas e a
Licitação está em andamento”,
comentou Cb. Anízio. Vereador Juninho Linhares cobrou
do DNIT informações sobre o
início e término destas obras
anunciadas. Fernando Lacerda
criticou o posicionamento do
DNIT em retirar quebra-molas
colocados por moradores nas
rodovias, sem tomar quaisquer
providências visando reduzir
os alarmantes índices de acidentes que ocorrem. Fernando
comentou sobre reportagem
publicada em jornal de circulação regional, mencionando
que no perigoso km 596 (BR116 - limite do município com
São João do Manhuaçu), não
houve registro de acidente grave após a colocação de quebra-molas, por moradores.
(Ass. de Comunicação)

6

29 de abril / 2014

acesse: www.jm1.com.br

11º Batalhão - Polícia Militar promove encontro com
autoridades para melhorias na Segurança Pública

No dia 24 de abril, ocorreu na cidade de São José do
Mantimento, a terceira reunião com Comandantes de
Destacamentos do 11º Batalhão de Polícia Militar do ano
de 2014.
Na abertura do evento os
presentes foram contemplados com uma apresentação

da Banda Municipal Juscelino de Oliveira Sabino, sob
a regência do Maestro Leonardo Oliveira. Após as boas
vindas do Prefeito da cidade
Senhor Cléber da Mata Sabino, do Presidente da Câmara, Senhor José de Castro e
Silva, os militares ouviram a
apresentação do Tenente-co-

ronel Wanderson Santiago
Barbosa, Comandante do 11º
Batalhão, os dados estatísticos, referentes à Segurança
Pública, nos 24 municípios
sob a responsabilidade da
Unidade e as metas a serem
alcançadas.
O comandante do Destacamento de São José do Man-

A eleição de 2014 deve ser
a última na qual os candidatos
“nanicos” terão a seu dispor
um tempo de propaganda no
horário eleitoral desproporcional à importância de seus
partidos. O acesso das legendas minúsculas ao chamado
palanque eletrônico sofrerá
uma redução drástica, de até
67%, graças a uma mudança
na legislação – já aprovada,
mas cujos prazos de vigência
ainda estão em discussão pela
Justiça Eleitoral.
Os “nanicos” têm acesso
privilegiado à propaganda
eleitoral por causa de uma
regra na legislação que, até
o ano passado, determinava que um terço do horário
eleitoral fosse dividido igualmente entre todos os candidatos. Os outros dois terços
eram rateados de acordo com
o tamanho das bancadas dos
partidos ou coligações na Câmara dos Deputados.
A nova regra, porém, determina que apenas 11% do

tempo, em vez de 33%, sejam
divididos igualmente. Nada
menos que 89% do horário
eleitoral será rateado proporcionalmente ao peso dos partidos na Câmara.

Maria Eymael, que já se candidataram a presidência duas
e três vezes, respectivamente,
e jamais cruzaram o patamar
de 0,3% dos votos. Em 2010,
cada um deles também teve
quase 4% do horário eleitoral
à disposição para se promover.
Partidos novos, até que
consigam eleger uma bancada significativa na Câmara,
também terão acesso mais
restrito ao rádio e à televisão.
Se Marina Silva viabilizar
sua Rede Sustentabilidade e
quiser se candidatar à Presidência em 2018, por exemplo, seu tempo de TV será
2/3 inferior ao que obteria se
estivesse em vigor a norma
antiga.
Isso acontecerá mesmo se
deputados eleitos por outros
partidos em 2014 migrarem
para a Rede quando os “marineiros” obtiverem o número
mínimo de assinaturas para
oficializar a criação de sua
legenda.

timento, Sargento Robson
Pires Monteiro Rocha, também apresentou os índices de
criminalidade na cidade no
ano de 2014 destacando que
não houve nenhum registro
de homicídio no primeiro trimestre.
Após a apresentação dos
militares, o Prefeito Cléber

da Mata Sabino em seu discurso destacou a importância
do trabalho da Polícia Militar
no campo da segurança pública para melhoria da qualidade
de vida da população.
As reuniões com os Comandantes de Destacamento
da Polícia Militar ocorrem
todos os meses em uma das

cidades sob a responsabilidade do 11º Batalhão de Polícia
Militar e tem por finalidade
apresentar os índices criminais da área do 11º BPM e
estipular metas para a manutenção da redução dos crimes.
No próximo mês a reunião
acontecerá na cidade de Caiana/MG.

A legislação estabelece
de forma muito clara que as
trocas de partidos não serão
levadas em conta na divisão
do tempo de TV. Valerá apenas e tão somente o resultado da eleição. A regra antiga

já afirmava isso, mas não de
forma tão enfática. Isso permitiu que o PSD, criado em
2011, recorresse à Justiça e
obtivesse acesso à propaganda eleitoral e ao Fundo Partidário com base no número de
deputados que migraram para
a nova sigla.

Líderes da Rede, que reivindicam os mesmos “direitos” obtidos pelo PSD,
afirmam que a minirreforma
eleitoral foi feita para inviabilizar as iniciativas eleitorais
de Marina.
Mas há uma categoria de
“nanicos” que não será prejudicada pela nova lei: a dos partidos que não costumam lançar
candidatos e que, em vez disso,
negociam alianças no “mercado” do tempo de TV.
Estão nesse grupo legendas
como PC do B, PPS, PRB e
PMN, entre outras. São partidos que costumam eleger
deputados federais, ainda que
em quantidades pequenas.
Como o peso dos deputados
na divisão do tempo de TV
vai aumentar, essas legendas
terão alguns segundos a mais
para ceder aos candidatos
com quem fizerem alianças.

Na próxima quarta-feira
(30/04/14), a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) realiza audiência pública em Ponte Nova (Zona da
Mata), para debater denúncia de
cerceamento à liberdade de imprensa na cidade. A reunião foi
requerida pelo presidente da comissão, deputado Durval Ângelo
(PT), e será realizada, a partir das
9h15, na Câmara Municipal de
Ponte Nova (rua Dr. Cristiano de
Freitas Castro, 74, Centro).
Conforme denúncias apresentadas ao parlamentar, o repórter
da Rádio Montanhesa, Moura
Cardoso, teria sido abordado

dentro da emissora enquanto
trabalhava e conduzido por policiais militares até a delegacia
para prestar esclarecimentos sobre postagens em redes sociais.
Para o deputado, a abordagem
é inadmissível. “Esse ano comemoramos 50 anos do golpe
militar no Brasil. É inaceitável
que fatos como esse ainda aconteçam. A liberdade de imprensa
é fundamental em um Estado
Democrático de Direito e não
pode ser violada”, afirmou.
Foram convidados para participar da audiência pública, o
prefeito da cidade, Paulo Augusto Malta Moreira; o presidente da Câmara Municipal,

Jose Rubens Tavares; o juiz
diretor do Foro da Comarca
de Ponte Nova, Aderson Antônio de Paulo; o comandante
da 12ª Região da PM, coronel
Jordão Bueno Júnior; o delegado Regional de Polícia Civil de
Ponte Nova, João Octacílio da
Silva Neto; o promotor de justiça e diretor da Secretaria das
Promotorias de Justiça daquela comarca, Sérgio de Castro
Moreira dos Santos; a defensora Pública da cidade, Maria
Antonieta Rigueira Gurgel; e
o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - subseção
Ponte Nova, Antônio Cezar
Gonçalves Pereira.

Oitenta e cinco pessoas foram presas durante a terceira
edição da Operação Impacto
de 2014, realizada na quinta-feira (24.04) em Belo Horizonte e em outras 17 cidades
mineiras. A ação tem como
foco a repressão qualificada
aos infratores envolvidos na
prática de tráfico de drogas e
outros crimes e tem como objetivo cumprir mandados de
prisão e de busca e apreensão
expedidos pela Justiça.

A Operação, que envolveu
788 policiais e 250 viaturas,
teve início durante a madrugada e apreendeu diversos
materiais ilícitos. Entre eles,
quatro veículos, seis armas
de fogo, 24 dolas de cocaína,
sete máquinas caça-níqueis,
uma balança de precisão, um
notebook e cinco celulares.
A ação aconteceu simultaneamente em 18 municípios
do Estado: Belo Horizonte,
Contagem, Betim, Ribei-

rão das Neves, Santa Luzia,
Nova Serrana, Juiz de Fora,
Uberaba, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Capelinha, Curvelo,
Sete Lagoas, Montes Claros
e Paracatu. A Operação Impacto é realizada de forma
conjunta entre a Secretaria
de Estado de Defesa Social
(Seds), as Polícias Militar e
Civil, Ministério Público e o
Poder Judiciário.

NOVA LEI ELEITORAL REDUZ TEMPO DOS PARTIDOS ‘NANICOS’ NA TV
PARTIDOS
IDEOLÓGICOS
A mudança na legislação
– um dos pontos da chamada “minirreforma eleitoral”
aprovada no final de 2013 –
atinge especialmente os chamados partidos ideológicos,
como PCB, PCO e PSTU,
que não conseguem eleger
deputados e cujos candidatos
à Presidência tiveram menos
de 0,1% dos votos em 2010,
apesar de dispor de quase
4% do horário de propaganda eleitoral. Se a nova regra
estivesse em vigor, essa participação seria de pouco mais
de 1%.
Também saem prejudicados os “donos” do PRTB e do
PSDC, Levy Fidelix e José

Dia Internacional da Dança:
nem só de Páscoa, vive o abril

Atividade física consagra-se por promover saúde e felicidade
Quem dança seus males espanta! A paródia de um velho
ditado se aplica muito bem
para explicar o que a dança
é capaz de fazer pela pessoa.
Dançar faz bem para a mente,
para o corpo e para o corpo.
Não é a toa que a Dança de
Salão se multiplica em academias e escolas de dança
por todo o Brasil, atraindo a
atenção de crianças, jovens,
adultos e idosos.
Em 29 de abril é comemorado o Dia Internacional
da Dança. Criada em 1982
pelo Comitê Internacional
de Dança (CID), a data é em
homenagem ao aniversário
do criador do balé moderno,
Jean-Georges Noverre (17271810) e tem como finalidade
difundir a dança como parte
integrante da cultura de um
povo, sem distinção de raça,
credo ou idade.
Para a coreógrafa e bailarina Naira Antunes, professora
de Educação Física, pós-

TROCAS DE PARTIDOS

Deputados discutem perseguição
a jornalista em Ponte Nova

Operação Impacto prende 85 pessoas
em 18 cidades do Estado

-graduada em Psicologia do
Desporto e diretora do Naira
Anthunes Centro de Danças,
os benefícios da Dança de Salão não se limitam apenas aos
aspectos de saúde e estética.
“As consequências positivas
enumeradas por médicos e
terapeutas atraem públicos
diversos com desejos semelhantes.
Descontração,
melhora no convívio social

e da auto-estima, aptidão física, prevenção de doenças
articulares ou circulatórias
e perda de peso, são alguns
exemplos, e é claro prolonga por todos esses benefícios
a jovialidade entre os que a
praticam”, conclui.
FÁBIO SALTIÉL
fabio_saltiel@yahoo.
com.br
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Prefeito se reúne com supermercadistas de Manhuaçu
Objetivo do encontro, que contou com a presença de secretários municipais, foi estreitar os laços com os comerciantes

O prefeito de Manhuaçu,
Nailton Heringer, se reuniu com
supermercadistas de Manhuaçu
na quarta-feira (23). O encontro
aconteceu no salão do Centro
Cultural. Estiveram presentes
ainda o secretário de Agricultura, Indústria e Comércio, Sandro
de Souza Tavares; secretario de
Fazenda, Cristovão Rocha; secretário de Administração, João
Batista Hott; sub-procurador do
Município, Dângelo Maurício
Rodrigues; representantes da Secretaria do Trabalho Desenvolvimento Social, Amadeu Caldeira
Dutra Brandão (CREAS) e o
vereador Gilson César da Costa.
Em suas considerações, o prefeito ressaltou o crescimento da
cidade e as perspectivas que estão
sendo delineadas para Manhuaçu,
bem como empreendimentos,
que já são do conhecimento dos
comerciantes e da população.
Para Nailton, com o crescimento
da população, o comércio local
terá maiores demandas.
"O nosso objetivo é estreitar
os laços com a população e o comerciante local. Queremos que

mos desde o início do trabalho,
em 2012, o principal motivo do
aumento da mendicância em
Manhuaçu é a safra do café. A
maioria deles não é morador de
rua. Essas pessoas têm família,
casa e até outros bens. Porém,
tiveram desavença com pessoas
próximas e preferiram sair da
sua residência e morar longe da

Em suas considerações, o prefeito Nailton Heringer ressaltou o crescimento da cidade e as
perspectivas que estão sendo delineadas para Manhuaçu

Manhuaçu assuma, de uma vez
por todas, da sua função de cidade polo na região. As pessoas
que passarem por nossa cidade
precisa ser bem atendida para
que possam retornar sempre",
argumentou Nailton.
DEBATES: Dentro do deba-

te surgiram diversos assuntos.
Dentre eles, os comerciantes
demonstraram preocupação com
relação à Segurança Pública. Outro ponto discutido foi a abertura
do comércio aos domingos e nos
feriados. Sobre o grande número de andarilhos no município,

família", relatou.
De acordo com levantamentos
do CREAS, em Manhuaçu existem 21 pessoas em situação de
rua. Destas, 13 estão dentro de
suas casas. "Isso graças ao trabalho que fazemos de abordagem
social", completou Amadeu.
Secretaria de Comunicação
Social de Manhuaçu

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

principalmente na região central
de Manhuaçu, o representante da
Secretaria do Trabalho Desenvolvimento Social, Amadeu Caldeira Dutra Brandão (CREAS)
explicou que a Prefeitura tem
feito a sua parte.
"Pelo levantamento que fize-

Lista de Projetos de Lei, Resolução, Indicações, Moções e Requerimentos da Sessão Legislativa de 24/Abr./2014:
Projetos de Lei:
Executivo Municipal
Pedido de Vistas Ver. Anízio – (nº 023/2014) - Cria a
Secretaria M. de Cultura e Turismo, altera a redação da
Lei Municipal nº 2.414/2003, em seu artigo 15, e dá outras providências;
Pedido de Vistas Ver. Anízio – (nº 024/2014) - Institui
a Ouvidoria em Saúde do Sistema Único de Saúde de
Manhuaçu e dá outras providências;
Pedido de Vistas CCJR – (nº 025/2014) - Concede
gratificação de participação aos membros da Comissão
de Licitação e dá outras providências;
Pedido de Vistas CCJR – (nº 026/2014) - Altera o Anexo I da Lei Municipal nº 3.312/2013 e dá outras providências;
Pedido de Vistas CCJR – (nº 027/2014) - Altera a Lei
Municipal 2.418, de 30/01/2004, e Lei Municipal 3.352,
de 20/12/2013, criando cargo e alterando o vencimento
de determinados cargos, e dá outras providências.
Projeto de Resolução:
Anízio Gonçalves de Souza
*Nº 06/2014 – Aprovado - Institui a Frente Parlamentar
de Promoção da Igualdade Racial no âmbito da Câmara
Municipal de Manhuaçu e dá outras providências;
Requerimentos:

ser civilmente responsabilizada;
Anízio Gonçalves de Souza
*Nº 36/2014 - Requer a reativação das oficinas da
CRAS, para a 3ª idade, com terapia ocupacional;
Moções:
Francisco Coelho de Oliveira e Anízio Gonçalves
de Souza
*Moção de Pesar nº 32/2014 - Pelo falecimento da
Sra. Agemira Rosa Satira;
*Moção de Pesar nº 33/2014 - Pelo falecimento da
Sra. Madalena Gomes Hilário;
*Moção de Pesar nº 34/2014 - Pelo falecimento do Sr.
Toni Tomé de Souza;
Anízio Gonçalves de Souza
*Moção de Pesar nº 35/2014 -Pelo falecimento do Sr.
Jair Lopes;
João Gonçalves Linhares Júnior e Fernando Gonçalves Lacerda
*Moção de Pesar nº 36/2014 - Pelo falecimento do Sr.
Júlio Maria de Oliveira;
Francisco Coelho de Oliveira
*Moção de Pesar – Pelo falecimento de Sra. Adil Ferreira de Souza;

Maurício de Oliveira Júnior
*Nº 33/2014 - Requer a reiteração do Requerimento nº
33/2014 ao Prefeito, solicitando informações sobre todos os programas Estaduais e Federais que o Município
está inserido para receber benefícios, como recursos,
verbas e bens;

Fernando Gonçalves Lacerda
*Moção de Congratulações nº 37/2014 - Ao Pastor
Márcio da Conceição Melo, pelos sete anos completados à frente da 1ª Igreja Batista de Manhuaçu;

Legislativo Municipal
*Nº 34/2014 - Requer ao Prefeito, doação de imóvel situado no Loteamento Vale Verde – B. Bom Jardim-, para
construção da sede própria da Agência da Previdência
Social em Manhuaçu;
*Nº 35/2014 - Requer envio de Requerimento à Defesa
Civil, solicitando comparecimento com máxima urgência
para verificar a situação da EM São Vicente de Paulo
(CAIC), com a emissão de posterior laudo, sob pena de

Fernando Gonçalves Lacerda
*Nº 153/2014 - Reivindica obras de patrolamento e
cascalhamento da estrada entre o Córrego São Simão
e a divisa com Simonésia, próximo à ponte do Gigi Pratinha;

Indicações:

Anízio Gonçalves de Souza
*Nº 154/2014 - Solicita a colocação de quebra-mola
próximo à Igreja Assembleia de Deus, em Ponte do Silva;

*Nº 155/2014 - Indica a colocação de calçamento ou
asfaltamento na Rua dos Angicos, no B. São Francisco
de Assis.
*Nº 156/2014 - Reivindica a colocação de quebra-mola
na Rua Antônio Wellerson, em frente à Pedrinhus Boutique, no B. Santo Antônio;
Gilson César da Costa e João Gonçalves Linhares
Júnior
*Nº 157/2014 - Indica a troca das luminárias dos postes da escadaria José de Souza (B. Coqueiro), por luminárias de mercúrio;
Gilson César da Costa
*Nº 158/2014 - Reivindica a criação de dois pontos de
táxi no B. Nossa Senhora Aparecida;
*Nº 159/2014 - Solicita calçamento para a Rua do
Campo, em Vilanova;
Francisco Coelho de Oliveira
*Nº 160/2014 - Reivindica a troca das luminárias queimadas na Rua Agostinho Corrêa Faria, em Dom Corrêa;
*Nº 161/2014 - Solicita a colocação de faixa de pedestres na R. Agostinho Corrêa Faria, em frente à escola,
em Dom Corrêa;
Jânio Garcia Mendes
*Nº 162/2014 - Indica a construção de capela velório
no distrito de Realeza;
*Nº 163/2014 - Solicita a instalação de torre de telefonia em Bom Jesus do Realeza;
*Nº 164/2014 - Solicita melhorias na rede de iluminação pública em Realeza;
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 165/2014 - Solicita iluminação pública na escadaria Leandro Gonçalves (acesso à Retam, no B. São
Vicente);
Aponísia dos Reis
*Nº 167/2014 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Rita Clara Sette;
*Nº 168/2014 - Indica a aquisição de área no entorno da
EM Ivo Mendes, (Cór. Boa Vista - Santo Amaro de Minas);
*Nº 169/2014 – Reivindica implantação de Academia
ao ar livre para Santo Amaro de Minas.
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ATENÇÃO Secretaria Municipal de Educação de Manhuaçu, SAMAL,
Prefeitura Municipal de Manhuaçu, Câmara Municipal de Manhuaçu:
Vejam a situação da Escola Municipal São Vicente
de Paulo (CAIC), no bairro
Alfa Sul. A ESCOLA ESTÁ
SENDO TOMADA PELO
MATO! Segundo a diretoria
da escola, solicitações de
capina já foram feitas, mas

até agora NADA de providência.
O mato está tão alto que
algumas crianças, em pé,
somem no meio dele. Se
uma delas se machucar ou
passar mal e cair no meio
desse mato, ninguém conse-

gue ver. E ainda tem o problema dos insetos, lagartas,
aranhas, que já começam a
aparecer ao redor da escola
e até dentro do prédio. Sem
mencionar que até cobra já
apareceu dentro desta escola
e eu mesmo tive que colocá-la para fora, soltando-a na
área de preservação da FUMAPH, ao lado da escola.
Esse fato foi há uns dois anos
atrás, mas do jeito que está
hoje pode acontecer de novo.
Por favor, pensem pelo
menos nas crianças. São
cerca de 200 alunos que
dependem desta escola. E
não se esqueçam que é uma
ESCOLA INTEGRAL. Os
alunos permanecem nela de
07h até as 17h. Vamos deixar
de politicagem, rivalidades,
burocracia desnecessária e

Deputado Sebastião Costa destaca
papel social do legislativo

Ao defender que o sistema
democrático brasileiro tem
se fortalecido e se aperfeiçoado através da atitude determinada das casas legislativas
estaduais, o deputado Sebastião Costa ressaltou que,
somado a isso, a Assembléia
Legislativa de Minas, “tem
cumprido também o verdadeiro papel social que cabe
ao Poder Legislativo ao propor e aprovar medidas que
alcançam todos os segmentos da nossa sociedade”.
Para ilustrar sua fala, o
deputado lembrou que a
aprovação do Fundo da Erradicação da Miséria foi
uma iniciativa que marcou
uma nova era das relações
entre o Legislativo e a população mais carente. No

âmbito empresarial, citou o
aperfeiçoamento, em debates internos, do Estatuto da
Pequena e Média Empresa –
com repercussão intensa na

criação de novos empregos
e aumento da produtividade
das empresas.
Além desses projetos
sedimentares, o deputado
Sebastião Costa lembrou
que “de forma cotidiana o
plenário e comissões da Assembléia tem debatido assuntos de interesse de toda
a sociedade mineira”. Como
exemplo citou a aprovação
da lei do queijo artesanal,
uma medida inédita para
preservar nosso patrimônio
de bens imateriais e culturais – que será ampliada
com novas iniciativas. Lembrou também as várias medidas de apoio à população
com a melhor idade, passe
livre intermunicipal e bolsa
reciclagem – entre outras.

vamos tentar AGIR, TRABALHAR!
Repito: Por favor, que não
seja por mim, ou por um ou
outro servidor, ou por algum
vereador. Mas QUE SEJA
PELAS CRIANÇAS QUE
DEPENDEM DESTA ESCOLA. Uma escola que, apesar de todas as dificuldades,
elas tanto amam. Vamos cuidar melhor de nossas escolas.
Vocês ainda têm a chance
de serem melhores do que
as administrações anteriores,
porque ainda podem decidir
e fazer. Não deixem a oportunidade passar, como os
anteriores deixaram, porque
vocês serão lembrados pelo
que fizeram ou deixaram de
fazer, e não pelos discursos,
promessas ou desculpas.
Leandro Belga

UMA COPA SEM LUCIANO DO VALLE

O Brasil tá de luto no esporte, com a partida de Luciano
do Valle perdemos um ìcone
na narrativa esportiva, Luciano
deixa um Voley mais forte, o
Futebol Feminino e o de Marters foram também obra sua,
Luciano do Valle fortaleceu todas as modadalidades esportivas
amadoras dando notoriedade
aos esquecidos pela imprensa
e governantes, partiu deixando um legado e a cada dia que
nos aproximamos da copa do
Mundo aumenta a saudade de
um locutor que era de um estilo
diferente e próprio de narrar.
Luciano começou a carreira
em 1963, com apenas 16 anos,
como locutor da Rádio Brasil,
de Campinas. Mudou-se para
São Paulo quatro anos depois
para trabalhar na Rádio Gazeta.
Ganhou destaque nacional em
1971, quando passou a narrar na
Globo onde ficou por 11 anos.
Além do futebol, narrou as conquistar de Emerson Fittipaldi na
Indy, cobriu os Jogos Olímpicos
de Munique, em 1972. Dois
anos mais tarde, com a saída de
Geraldo José, tornou-se o principal locutor da Globo.
Deixou a emissora em 1982,
teve passagem rápida pela Record e em 1983 começou sua
trajetória na Band. Foi responsável pela criação do “Show do
Esporte”.

Luciano era o principal narrador da Band, onde teve duas
passagens, de 1983 a 2003 e
depois de 2006 até os dias de
hoje. Transformou a emissora
em Canal do Esporte. Além de
se especializar na narração do
futebol, foi um dos principais
divulgadores dos esportes olímpicos. Narrou boxe, onde lançou
Maguila. Também foi ícone da
geração de prata do vôlei masculino na década de 80. Sua
importância foi tão grande que
ganhou o apelido de Luciano do
Vôlei. No basquete, deu apelido
de Magic Paula e Rainha Hortência, quando o time feminino
conquistou o Mundial no início
dos anos 90.
Apresentou ao Brasil a Fórmula Indy e também foi técnico

e criador da Seleção Brasileira
Masters de Futebol, que contava
com ídolos e amigos como Rivelino, Edu e Dario.
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Governo amplia beneficiados pela vacinação contra gripe

Começou dia (22) a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Este
ano, a imunização deve
atingir mais crianças do que
em anos anteriores, já que
a faixa etária definida pelo
Ministério da Saúde foi ampliada. Com a nova regra,
crianças de 6 meses a menos
de 5 anos poderão ser vacinadas. No ano passado, apenas crianças com até 2 anos
podiam receber a vacina.
Representantes do governo acreditam que a ampliação dessa faixa etária vai
beneficiar tanto as crianças
quanto outros grupos vulneráveis, como menores de 6
meses de idade que ainda são
amamentados, idosos e pessoas com doenças crônicas.
A campanha continua até 9
de maio e a meta do governo
é vacinar pelo menos 80%
do público, que representa
49,6 milhões de crianças.
A vacina também será
disponibilizada para grupos
considerados mais vulneráveis à gripe, como as pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, povos
indígenas, gestantes, mães
até 45 dias após o parto,
população que cumpre pena

Foto Kesia Rebeques JM1

Enfermeira Geruza Almeida de Oliveira vacinando o Sr Leon Deniz Salazar e a menina Ester Ribeiro Brum

em presídios e funcionários
do sistema prisional.
O Ministério da Saúde
ainda incluiu pessoas que
têm doenças crônicas não
transmissíveis ou que estão
em condições clínicas especiais, mas não definiu uma
meta a ser atingida nesses
casos. Essas pessoas terão
que apresentar prescrição
médica no ato da vacinação.
A escolha dos grupos
prioritários segue recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS),

e o governo brasileiro se baseia em estudos que apontam que a vacinação pode
reduzir entre 32% e 45% o
número de hospitalizações
por pneumonias e de 39% a
75% a mortalidade por complicações da influenza.
De acordo com o ministério, serão distribuídos 53,5
milhões de doses da vacina,
capazes de proteger pessoa
de três subtipos do vírus da
gripe (A/H1N1; A/H3N2
e influenza B). O material
será distribuído para 65 mil

postos de vacinação e 240
mil pessoas estarão envolvidas na imunização.
Manhuaçu
A vacina estará disponível nos centros de saúde, no
Coqueiro foi montado um
posto de vacinação no salão
da Igreja Católica. A meta é
imunizar 80% das pessoas
indicadas para a vacinação,
em todo o estado a meta é
5 milhões (80%) de pessoas que compõem o grupo

prioritário em Minas Gerais,
protegendo quem tem mais
riscos de desenvolver as formas mais graves da doença.
Este ano, a campanha foi
ampliada para as crianças
e serão vacinadas crianças
de seis meses a menores de
cinco anos. “Os casos de influenza e suas complicações
ocorrem mais nas crianças
menores de 2 anos seguida
das menores de cinco anos”,
explica a coordenadora de
Imunização da SES-MG,
Tânia Brant.

População a
ser vacinada:
- Crianças maiores de 6
meses e menores 5 anos:
593 mil
- Pessoas acima dos 60
anos: 1,4 milhão
- Gestantes: 103 mil
- Puérperas (mulheres até
45 dias após o parto): 17 mil
- Indígenas aldeados: 21
mil
- Doentes crônicos: 1,2
milhão
A campanha de vacinação
vai até o dia 9 de maio.
Na rede privada, as doses
estão disponíveis desde março
a um preço médio de R$ 80,00
Para os locais de mais difícil acesso, o governo anunciou que vai disponibilizar 27
mil veículos terrestres, marítimos e fluviais.
O tema deste ano será Vacinação contra a Gripe: Você
Não Pode Faltar, e a campanha será veiculada na TV, no
rádio, na mídia impressa e internet, com custo total de R$
14 milhões.
Por Devair Guimarães
com informação da
Agência Brasil

Começam obras de recalçamento da área central de Manhuaçu

Começaram dia 23 as
obras de revitalização do calçamento da região central de
Manhuaçu. O prefeito Nailton Heringer, revelou que
está feliz em poder realizar
as obras e, consequentemente, sanar problemas antigos
no centro da cidade. "A revitalização dos calçamento da
área central de Manhuaçu é
um requerimento antigo da
comunidade. Estávamos precisando desta reforma, uma
vez que havia reclamações
junto ao Ministério Público
sobre acessibilidade. Temos
problemas difíceis de serem
resolvidos, mas isso será
completamente
corrigido
para atender, principalmente,
aos idosos e portadores de
deficiência física. Antecipamos desculpas pelos transtornos que serão inevitáveis,
mas garantimos que será
para o bem da população.
Depois de prontas, as calçadas serão bastante atrativas,
até mesmo para o comércio
local", informou.

CRONOGRAMA E
ORGANIZAÇÃO
O prazo de conclusão das
obras é de 120 dias. Na noite
desta segunda, a equipe de
gestão da Prefeitura apresentou o cronograma com
datas de início e fim. "Inicia-se um novo conceito. O
poder público vai revitalizar
o passeio e apresentará essas
alterações ao comerciante,
que poderá avaliar se segue
ou não o mesmo modelo. A
obra prevê a substituição do
material de revestimento do
passeio das praças e ruas.
As calçadas serão alargadas
e terá piso antiderrapante.
Além disso, contará com a
criação de sete novas rampas de acessibilidade, para
atender principalmente aos
deficientes físicos e idosos",
explicou o engenheiro civil
Djalma Santos Neiva, responsável pela empresa DNA
Engenharia Construtores e
Incorporadores Ltda.
Djalma informou ainda

que ficou surpreso com a
organização da obra, que
passou por vários setores da
Prefeitura. Apesar dos transtornos gerados inicialmente,
o responsável pela revitalização dos passeios garante
que será de grande importância e trará benefícios à
população. "Sabemos que
a obra vai gerar transtornos
no curto prazo em que estaremos a executando. Porém,

os benefícios depois que as
calçadas estiverem prontas
vão compensar não só os
pedestres, mas também os
comerciantes".
REUNIÃO E ANÚNCIO:

O prefeito de Manhuaçu,
Nailton Heringer, e sua
equipe de gestão se reuniu
com comerciantes e moradores da região central da
cidade no dia 14 de abril.

Agora em Lajinha!

Monte sua festa

O objetivo foi apresentar o
projeto de revitalização e
reforma do passeio das Praças Cordovil Pinto Coelho e
Cinco de Novembro, além
da rua Amaral Franco e avenida Salime Nacif.
O anúncio de contratação
da empresa responsável pelas obras já havia sido feito no dia 21 de março. Os
recursos, que devem ser
destinados exclusivamente
para este fim, são oriundos
de convênio firmado entre
o município e o Estado de
Minas Gerais. O objetivo é
adequar, inicialmente, a área
central da cidade com exigências legais de segurança
e mobilidade.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
O homem comum fala,
o sábio escuta, o tolo
discute.
Sabedoria oriental
Volta teu rosto sempre
na direção do sol, e
então, as sombras
ficarão para trás.
Sabedoria oriental
O silêncio é de ouro e
muitas vezes é resposta.Sabedoria popular
Chega-te aos bons, serás um deles, chega-te
aos maus, serás pior
do que eles.
Sabedoria popular
Não ergas alto um
edifício sem fortes
alicerces, se o fizeres
viverás com medo.
Sabedoria persa
A dúvida é o principio
da sabedoria.
Aristóteles
Cem homens podem
formar um acampamento, mas é preciso
uma mulher para se
fazer um lar.
Provérbio Chinês
Só é lutador quem
sabe lutar consigo
mesmo.
Carlos Drummond de
Andrade
Temos o destino que
merecemos. O nosso
destino está de acordo
com os nossos méritos.
Albert Einstein

Pr. João Soares
da Fonseca

Suplementos alimentares
para controlar a glicemia?
Acabe de vez com as dúvidas!

Existem muitas
páginas na internet
que promovem suplementos que prometem reduzir os
níveis de açúcar no
sangue. Mas será
que existe mesmo
algum suplemento
capaz de ajudar no
controle da glicemia?
A maioria das ervas e de outros suplementos alimentares que surgem na internet e em lojas de
vitaminas prometendo redução da glicemia não foram estudados com rigor,
portanto simplesmente não sabemos
se eles funcionam de fato. No entanto,
existem alguns suplementos que podem
ajudar.
Aumentar o consumo de fibras pode
diminuir um pouco os níveis de açúcar
no sangue. Se você não conseguir incluir
mais grãos integrais na alimentação, suplementos de fibras são uma opção. (O
aumento no consumo de fibras deve ser
feito aos poucos e a dose recomendada
do suplemento não pode ser excedida.)
Suplementos de cromo também po-

dem puxar a glicemia para baixo, embora as evidências disso não sejam
incontestáveis. O cromo é um mineral
presente em cereais integrais e em outros alimentos. O cromo é necessário
para que a insulina atue de modo adequado, por isso pessoas que têm deficiência desse mineral pode não conseguir
armazenar a glicose de maneira eficiente, o que leva à elevação da glicemia.
Em estudos, pacientes tomaram 400
microgramas ou mais de cromo por dia.
No entanto, a quantidade de cromo necessária para reduzir os níveis de glicose no sangue – e se esses suplementos
realmente funcionam – não se sabe.

jsfonseca@pibrj.org.br

Cisco no olho
Há alguns anos, li, num almanaque popular, uma
curiosa sugestão: "Quando entrar um cisco no olho,
basta chorar que ele sai". Um dos fatos da biografia
de Jesus que bem revela a sua humanidade está na
frase curta e objetiva, anotada por João: "Jesus chorou" (Jo 11.35).
Muitas vezes, nosso pequenino coração parece
esmagado sob o peso de tantos dramas, dilemas, dúvidas e inquietações que a vida amontoa sobre ele.
Como um cisco no olho, os problemas perturbam a
nossa paz, tiram a nossa tranquilidade e afugentam
o nosso sono. Que fazer?
O conselho popular é: chore! E os analistas das
emoções humanas enaltecem as virtudes terapêuticas do ato. Ensinam que chorar cura. As lágrimas
seriam, portanto, ferramentas de alívio. E quem nos
fez com a capacidade de chorar sabia por que nos
fez assim. É privilégio que o Criador concedeu aos
seres humanos. Por isso, não tente conter a lágrima de quem esteja desabafando através dela. Pelo
contrário, os profissionais até estimulam a que as
pessoas extravasem seus sentimentos.
Jesus chorou algumas vezes; e isso jamais foi
visto como fraqueza de sua parte. Pelo contrário,
o registro disso é evidência de sua compaixão para
com as nossas fraquezas: "...não temos um sumo
sacerdote que não possa compadecer-se das nossas
fraquezas; porém, um que, como nós, em tudo foi
tentado, mas sem pecado" (Hb 4.15).
Portanto, se sentir que deve chorar, não se envergonhe disso. Chore; não o choro do desespero, porque o crente é portador da esperança que dá significação e plenitude à vida, mas o choro que vai ajudar
a tirar do coração os ciscos que a vida traz.
Chore agora, porque chorar é ato que no céu não
haverá. O Apocalipse, temido por tantos, já acenava
com a supressão das lágrimas no Reino Vitorioso
do Messias: "E Deus limpará de seus olhos toda a
lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem
clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são
passadas" (Ap 21.4).

Biscoitos com cobertura
de chocolate

Ingredientes

Aprendi o silêncio com
os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com
os maldosos; e, por
estranho que pareça,
sou grato a esses
professores.
Khalil Gibran

24 cerejas em calda escorridas e sem caroço
½ xícara (125 g) de manteiga
¾ de xícara (165 g) de açúcar mascavo
peneirado, apertado no medidor
1 colher (sopa) de caldo de cereja
1 colher (chá) de essência de baunilha
1½ xícara (225 g) de farinha de trigo
¼ de colher (chá) de sal
1 xícara (170 g) de gotas de chocolate
ao leite
½ colher (chá) de manteiga adicional

Um homem não pode
fazer o certo numa
área da vida, enquanto
está ocupado em fazer
o errado em outra.
A vida é um todo
indivisível.
Mahatma Gandhi

1 – Seque as cerejas com papel-toalha
para remover o excesso de umidade e reserve. Numa tigela, bata a manteiga e o
açúcar até obter um creme claro e fofo.
Adicione o suco de cereja e a baunilha,
batendo sempre. Em outra tigela, misture
a farinha e o sal, e adicione-os aos poucos ao creme de manteiga, mexendo bem.
Cubra e leve à geladeira por 1 hora, ou até
que a massa esteja maleável.

2 – Coloque uma
gota
de
chocolate
dentro de
cada cereja. Envolva
cada cereja
em 1 colher (sopa)
de massa.
Arrume-as
em assadeiras não untadas, deixando 3 cm entre elas.
3 – Leve ao forno a 180C por 15-17
minutos, ou até as bordas dourarem levemente. Deixe esfriar sobre uma grade.
4 – Derreta o restante das gotas de chocolate com a manteiga em banho-maria
ou no micro-ondas e mexa até obter um
creme liso. Mergulhe a parte de cima dos
biscoitos no chocolate e deixe escorrer
o excesso. Deixe descansar sobre papel-manteiga até o chocolate secar.
Rendimento: 24 unidades

ACADEMIA
KOMEIKAN

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

Assassinato é apurado em Mutum

Mutum/MG. O lavrador Alex Belmiro Garcia,
22 anos, foi assassinado no
quintal da casa dele, no Distrito de Humaitá, na zona
rural de Mutum, na madrugada de sábado, 19/04.
Segundo o registro policial, vizinhos encontraram
o corpo no quintal. Ele tinha
cortes no pescoço e num
braço e levou uma pancada
na cabeça. No local, foram
encontradas uma lâmina,

uma faca tipo peixeira e três
pedaços de pau.
A principal suspeita da
autoria são os cunhados da
vítima. Segundo a Polícia
Militar, ele era contumaz em
confusões no distrito, inclusive com registro de ameaças conta a esposa.
Na noite de sexta, depois
de discutir com a esposa, ele
terminou com ela e jogou os
objetos dela no quintal. Os
dois cunhados teriam ido

buscar os pertences da irmã.
A Polícia Militar apurou
também que a vítima agrediu a cunhada há poucos
dias e isso havia deixado a
família bastante chateada.
Os policiais foram até a
esposa. Ela negou a participação dos irmãos, mas eles
não foram encontrados.
Haviam saído numa motocicleta em direção à zona
rural.
Polícia e Cia

Motociclista fica ferido em colisão
com Focus em Simonésia

Simonésia/MG. O motociclista Sebastião Lourenço
da Silva 25, de Simonésia,
ficou gravemente ferido, no
inicio da noite de segunda
feira (21), na MG 111, na
altura do KM 64. A moto
que ele pilotava, uma Honda
Twister, bateu de frente com
um Ford Focus.
Com o impacto da batida,
o motociclista foi arremessado contra o para-brisa do
veículo, passando sobre o
teto e rolando por alguns metros na pista. Uma motorista
disse que foi possível ouvir
um forte estouro e, pelo retrovisor, viu o motociclista
passando sobre o teto do veículo. Ela ajudou no socorro.
Os cinco ocupantes do
Focus que nada sofreram.
Eles trabalham na cidade de
Linhares (ES) e estavam retornado de Ubá, onde foram
visitar familiares e amigos,
aproveitando o feriado prolongado.
O motorista relatou que a
moto pilotada por Sebastião
Silva invadiu a pista contrária e não foi possível evitar
a colisão frontal com o seu
veiculo que seguia sentido
Manhuaçu a Simonésia.
As informações iniciais

POLÍCIA

Dois morrem em disputa
por causa de namorada
Amparo do Serra/MG.
Dois jovens de Amparo
do Serra (região de Ponte
Nova) morreram na noite
deste domingo por conta de
uma suposta disputa por namorada.
De acordo com a Polícia
Militar, uma testemunha encontrou Marcos Suel Guicciardi Ribeiro, 22 anos, caído agonizando perto de sua
casa, no bairro Conceição,
após ouvir disparos de arma
de fogo. O vizinho ainda viu

duas pessoas entrando num
Gol e fugindo.
Marcos Suel foi socorrido, mas morreu pouco
depois de dar entrada no
hospital em Ponte Nova. No
rastreamento, os policiais
apuraram que outro envolvido na confusão estava internado no mesmo hospital.
Quando chegaram, o jovem
Marcos Vinicius Victorino
Fernandes , 17 anos, também havia falecido.
Em seguida, os policiais

encontraram o pai do adolescente. José Geraldo Fernandes, 38 anos, foi ferido
a golpes de faca, estava em
casa, foi levado ao hospital e,
em seguida, para a delegacia.
O crime teve motivo
passional. Segundo a PM
apurou, Marcos Suel teria
apresentado interesse na namorada de Marcos Vinicius.
A partir daí, houve a confusão que resultou na morte
dos dois.
Polícia e Cia

Lavrador é executado dentro de carro em Taparuba
Taparuba/MG. O lavrador Cláudio Lopes de Arruda, 36 anos, foi encontrado
morto dentro do carro dele,
um Fiat Uno, no Córrego
Palmeiras, zona rural de Taparuba, na manhã de sexta-feira, 18/04.
A Polícia Militar foi acio-

nada por moradores das proximidades que encontraram
o corpo. A perícia fez os levantamentos no local.
Ainda de acordo com os
levantamentos, moradores
ouviram duas pessoas conversando, a movimentação
de motocicletas e disparos

de arma de fogo por volta
de 2:30 da manhã.
As informações sobre as
suspeitas da autoria e outros
detalhes foram encaminhadas para a Polícia Civil, que
seguirá com as investigações.
Polícia e Cia

Menina que estava desaparecida é encontrada

apontam para um corte profundo na região da virilha
(cocha direita), fratura no
braço, diversas escoriações,
além de apresentar confusão mental, no momento do

atendimento. Sebastião foi
atendido imediatamente peloserviço de saúde de Simonésia e encaminhado para a
UPA em Manhuaçu.
Polícia e Cia

Carangola/MG. Foi localizada na manhã desta
terça-feira (22/04) a menina
Ashylei, 11 anos, que estava
desaparecida de sua residência no Bairro Triângulo em
Carangola.
A menina, que estava escondida da mãe, foi levada pelaPolícia Militar para
o Hospital Evangélico da
cidade. De acordo com informações, ela está sendo
acompanhada por uma equipe médica bem como por
policiais que estão fazendo
todo o levantamento do histórico que a levou a desaparecer. O Conselho Tutelar
também foi acionado e está
acompanhando a situação.

doviária Federal (PRF), os
dois eram irmãos e estavam
em uma motocicleta,com
placa de São Paulo (SP),
quando o condutor perdeu o
controle da direção em uma
curva e bateu de frente em
uma carreta, com placa de

Juiz de Fora, que seguia em
sentido contrário.
Ainda segundo a PRF,
chovia no momento do acidente. Os rapazes morreram
na hora e o motoristado caminhão não teve ferimentos.
Fonte G1.com

Simonésia/MG O corpo
de Michel Figueredo Baia,
16 anos, morador da Barra
de Simonesia Fo encontrado boiando nas águas do rio
Manhuaçu, próximo a Cachoeira, na região da antiga
Fazenda do Doutor Abel –

Dois adolescentes morrem em acidente de moto

Fervedouro/MG. Dois
adolescentes, um de 16 e
outro de 19 anos, morreram em umacidente na noite
deste domingo (20), na BR116, em um trecho próximo
a Fervedouro.
Segundo a Polícia Ro-

13

A mãe da menor que tem
problemas de saúde, já tinha
sido denunciada por maus
tratos a irmã, que tem 9
anos, e contra a própria menina de 11 anos de idade. As
duas meninas moram sozinhas com a mãe.
Em uma das denúncias,
a garota de 11 anos foi encontrada amarrada em uma
mata da região e libertada
pelos Bombeiros Voluntários da cidade. O pai das
meninas mora em Inhapim
(MG), próximo a Caratinga,
e já tem outra família.
Ainda na terça-feira a
mãe, como também as menores, serão ouvidas pela
polícia local. As duas me-

ninas estão sob guarda do
Conselho Tutelar, porém
uma tia e um tio, que residem em Natividade, no
Noroeste Fluminense, já demonstraram o interesse em
obter a guarda permanente
das duas crianças.
Click Carangola

Gigi Pratinha, na tarde de
domingo (20/04).
Por volta das 16 horas,
dois pescadores estavam à
beira do rio, quando o corpo
veio a boiar. Eles acionaram
a polícia. Um perito também compareceu ao local,

constatando que o corpo
não apresentava sinais de
violência.
De acordo com a Polícia
Militar, Michel Figueredo
Baia, 16 anos, era, morador
da Barra de Simonesia.
Divino Augusto

Identificado corpo encontrado no rio Manhuaçu
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ENTRETENIMENTO
Direiro Divino
Uma garota exuberante, com um decote enorme, entrou na igreja, se ajoelhou e
começou a rezar. Muito puto, o padre se
aproximou e disse: -Senhorita, cubra os
seus seios ou vai ter que sair da igreja! Ela
não deu bola. O padre insistiu: -Senhorita,
por favor, cubra os seus seios ou terá que
sair da igreja! A garota se levantou, colocou as mãos na cintura e disse: -Padre, eu
tenho o direito divino! E o padre, observando o decote: -E o esquerdo também,
mas se não cobrir vai ter que sair!

Três torturas chinesas
Um homem precisando de socorro,
pede para dormir no castelo de um Senhor
Chinês. o chinês concorda em acomodar
o rapaz, mas o adverte! - Se você mexer
com minha sobrinha vai sofrer as 3 torturas chinesas, o rapaz concorda. Naquela
noite ele fica admirado ao ver aquela chinesa linda dando moral para ele, ele não
resiste e no meio da noite vai até ao quarto
da chinesa e satisfaz seu desejo. Na manhã seguinte ele acorda deitado na cama
do quarto mais alto do castelo em que está
hospedado e se depara com uma pedra
enorme em cima dele com um bilhete escrito - Primeira Grande Tortura chinesa,
grande pedra sobre peito.- O rapaz pensa
que e apenas isso e com muita força arremessa a pedra janela a fora, e repara um
bilhete na janela escrito - Segunda grande
tortura chinesa, Testículo direito amarrado a pedra.- Assustado e sem tempo para
pensar lembra que lá em baixo tem um rio
e decide pular atrás da pedra, e por fim enquanto está caindo observa o chinês lá em
baixo esperando com uma placa escrito Terceira Grande Tortura, outro Testículo
amarrado ao pé da cama!

Plim...
Tinha 3 homens, eles acharam uma
lâmpada mágica e aí o gênio falo: vocês
tem 3 desejos. O primeiro homem disse
"eu quero ser o homem mais bonito do
mundo" *plim* Transformou ele no homem mais lindo do mundo. Aí o segundo
disse "eu quero ser o homem" mais rico
do mundo" *plim* transformou ele no homem mais rico do mundo. Aí o terceiro
disse "eu quero ser o homem mais inteligente do mundo *plim* transformou ele
numa mulher!

CURIOSIDADES
Invenções Curiosas
O jogo Monopoly foi inventado por Charles Darrow em 1933. Em 1935, ele vendeu os direitos para
George Parker. Parker inventou mais de 100 jogos,
incluindo Pit, Rook, Flinch, Risco e Clue.
Em 1876, Elisha Gray patenteou o design do telefone uma hora antes de Alexander Graham Bell
registrar sua patente. Depois de anos de disputa, a
patente foi para Bell.
O permanente de cabelo foi inventado em 1906
por Karl Ludwig Nessler na Alemanha.
Leonardo da Vinci nunca construiu as invenções
que projetou.
Thomas Edison apresentou 1.093 patentes, inclusive para a lâmpada elétrica, ferrovias elétricas e a
câmera de cinema.
O Conde Alessandro Volta inventou a primeira bateria, no século 18.
Durante a década de 1860, George Leclanche desenvolveu a bateria seca de células, a base para as
baterias modernas.
Em 1827, Joseph Niepce criou a primeira imagem
fotográfica do mundo.
O primeiro correio eletrônico, ou "email", foi enviado em 1972 por Ray Tomlinson. Foi também sua
idéia utilizar o sinal @ para separar o nome do usuário a partir do nome do servidor.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4
Sonhar sempre é bom, mesmo que algumas
vezes a realização de tantas vontades seja difícil.
Não esmoreça e nem fique se lamentando, pois
é possível realizar agora em que o Sol harmoniza
com Netuno. Por isso, questione, indague e faça a diferença.
Relacionamentos: as relações poderão ser estimuladas se houver sinceridade e objetivos comuns entre o casal. Para quem estiver
solteira(o), o momento favorece paixões mais intensas baseadas na
química entre ambos.
TOURO – de 21/4 a 20/5
É possível, depois da terça-feira, ou talvez até antes um pouquinho,
buscar alternativas para alcançar saídas para problemas corriqueiros,
sobretudo relacionado à matéria. Sua energia está forte e saiba diferenciar o sim de um não, quanto às consequências.
Relacionamentos: você sente a necessidade de se expressar
e dizer o que pensa para determinadas pessoas de seu convívio. É
bom, no entanto, saber para quem vai direcionar tais palavras, pois a
escolha de um “ombro amigo” pode ser legal agora.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6
Chegou o momento de se pensar no mundo concreto. Não é hora
para divagações e sim de determinação para “acertar ponteiros” de
equipes, de ações e de objetivos. É possível surgirem oportunidades
e ideias novas. Pense bem antes de um sim.
Relacionamentos: para quem estiver num relacionamento mais
duradouro, é bom procurar ter mais paciência na hora de mexer nas
finanças. Conscientização é tudo. Procure deixar claro sobre o que
pensa e não deixe arestas para depois.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7
Os cancerianos estão muito bem na foto há bastante tempo. Nem é
bom, com tantas oportunidades e saídas, se queixar, por exemplo, da
vida. Saiba quanto mais for teimosa(o), mais chances de aumentarem
os contratempos. Use o bom senso e cresça.
Relacionamentos: para quem estiver solteira(o), sua energia e
sensualidade, por mais que nem acredite, estará mais intensa. Nesse
aspecto, há um inconsciente imperceptível que move as paixões e
alimenta os corações. A química está no ar.
LEÃO – de 23/7 a 22/8
Chegou o tempo de se preparar materialmente para novas frentes
de trabalho, sobretudo porque inicia, até certo ponto, o momento de
se repensar as finanças e, quiçá, colher os frutos provenientes de seu
trabalho, contratos, acordos etc.
Relacionamentos: atire a primeira pedra quem não tem lá seus
problemas no relacionamento? Bem, é preciso enfrentar situações
de forma equilibrada para não acarretar mais problemas. Detalhe: os
amigos podem ser importantes neste momento.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9
O momento agora é de procurar economizar um pouquinho para
poder investir em planos futuros, quem sabe até trocar de carro ou
comprar um novo? Calma que a tendência é a situação financeira
melhorar a partir de maio.
Relacionamentos: com o eclipse em Touro, questões do passado
podem voltar, sobretudo no quesito material com cobranças de pessoas
mais afastadas. Mudanças de planos podem acontecer e é bom se
preparar para lidar novas situações.
LIBRA – de 23/9 a 22/10
Novas possibilidades e oportunidades aconteceram e se cristalizam em sua frente. Procure manter a calma e a paciência para saber
interpretá-las e tomar um novo direcionamento. Dúvidas, tudo bem,
mas medo, em hipótese alguma. Determinação.
Relacionamentos: questões envolvendo parentes e até amigos
nesse meio podem acontecer. Prepare-se para ter de resolver questões
que diretamente não lhe envolvem. Cuidado com o ciúme excessivo,
pois quando a boca fala, o corpo padece.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11
O momento agora, principalmente para o povo escorpiano do dia
23 de outubro até aproximadamente o dia 6 de novembro, é de ter
mais paciência com as questões materiais e agir com moderação nas
aquisições de bens. Algumas crises no ar.
Relacionamentos: para quem estiver em um relacionamento duradouro, é possível desentendimentos seguidos de impasses. Procure
respirar fundo e pensar bem antes de qualquer atitude mais drástica
para não se arrepender depois.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11
Sua atenção está mais voltada para as atividades cotidianas e até
domésticas. É possível sim, encontrar paz dentro de casa sem precisar
buscar alternativas mirabolantes lá fora. Aproveite para colocar em dia
questões burocráticas, impostos, questões judiciais etc.
Relacionamentos: muitas vezes, conversar com pessoas mais
experientes pode ser sinal de sabedoria e humildade. Para decidir
com maior precisão, porque não buscar tais alternativas para maior
reflexão. Está bom para bons encontros com os amigos.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1
É bom se preparar um pouco mais para ter despesas fora do normal
neste período. Preste atenção na relação entre valor e benefício, ou
seja, o volume do gasto e da real necessidade daquele objeto em
seu dia-a-dia.
Relacionamentos: para quem estiver solteira(o), é bom se preparar para algumas emoções inesperadas. A química tende a funcionar
mais do que a razão, isto é, porque realmente é assim que você quer.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2
Neste período, coincidentemente, haverá certas oscilações nas
demandas do poder que refletirão nas finanças de empresas e indústria
em geral. É uma fase, apenas. O importante é que aquarianos sempre
têm uma “carta na manga”, ou seja, um plano B.
Relacionamentos: esteja preparada(o) para determinados impasses ou embates na área do trabalho e até entre amigos neste período.
É hora, inclusive se tiver algum parente envolvido, de usar a sabedoria
e a vontade de compartilhar seus conhecimentos.
PEIXES – de 20/2 a 20/3
Reunir com equipes de trabalho, marcar posição, isto é, se sua ideia
for realmente boa, e trazer possíveis soluções para o campo profissional ou da vida pessoal, estarão na ordem do dia neste momento.
O importante é que agora sua criatividade está a mil.
Relacionamentos: para quem estiver no início de um relacionamento, por mais que as intenções não sejam as mais sérias, se houver
maior sinceridade, o compromisso poderá ficar mais sério e ambos
poderão se sair bem.
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A festa de aniversário do SBT
será uma comédia.
A festa de aniversário do SBT será uma comédia. E olha que isso
não é ironia. A emissora paulistana resolveu comemorar seus 29
anos de existência através de um especial no programa “A Praça é
Nossa”, apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega.
Todos do elenco – atores, jornalistas e apresentadores - do SBT
devem passar pelo famoso banco da praça.
Entre as “vítimas” dos comediantes, está a apresentadora Eliana
que vai levar cantadas do Bêbado, interpretado por Giovani. Ratinho
vai ter um papo com o deputado João Plenário (Saulo Laranjeiras),
César Filho será atacado pelo Ex-Gay (Tatá Mendes) e Christina
Rocha e Lívia Andrade vão brigar pela atenção do charmoso Zé
Bonitinho (Jorge Loredo). O jornalista Carlos Nascimento também
participou da brincadeira e foi entrevistado pela Marília Gabi, versão de Raphael Veles. Roberto Justus, Ligia Mendes, Celso Portiolli,
Hermano Henning e Roberto Cabrini também estão incluídos no pacote de piadas do humorístico.
“A Praça é Nossa” especial aos 29 anos do SBT será exibida nessa
quinta-feira, dia 18, às 23h15.

A Praça É Nossa” celebra apresentador
Carlos Alberto
de Nóbrega comemora 60 anos
de carreira com
especial.
O apresentador
Carlos Alberto de
Nóbrega, 78, acaba de completar
seis décadas de
carreira e, para
comemorar, o seu A mesma praça. Carlos Alberto de Nóbrega
programa, “A Pra- herdou o banco do pai, Manuel de Nóbrega
ça É Nossa”, fará
um especial, no dia 1º de maio, com homenagens ao artista. SÃO
PAULO. “Eu já sei de tudo o que vai ocorrer, só não sei o que os
meus amigos de vida vão falar de mim. Sei que vou gravar com o
Renato Aragão, com o Boni e com o diretor Carlos Manga”, diz ele.
Porém, a emissora pretende levar ao ar mais homenagens, de familiares e de pessoas ligadas à carreira do apresentador. Além disso, quadros antigos da “Praça” serão rememorados, assim como os
melhores momentos de Carlos Alberto na TV. “A ‘Praça’ é a minha
vida, o meu maior tesouro. Eu não penso em me aposentar, pois ainda consigo participar ativamente de tudo. Mas, de uma coisa pode
ter certeza: eu sairei da TV antes que a TV me tire”, revela ele.
Ao longo de 27 anos, o artista diz ter feito muitos amigos, mas se
lembra de que nem tudo é alegria. “Muitos colegas de trabalho morreram ao longo desse caminho, o que me deixa triste e com saudade.
O programa também é uma forma de homenageá-los, pois fizeram e
sempre farão parte da ‘Praça’”. Ele completa: “O público vai gostar
do especial, que está sendo feito com muito carinho. A ‘Praça’ é
toda nossa”.
A boa média de audiência que “A Praça É Nossa” (SBT) vem
conquistando – 7 pontos no Ibope – só dá motivos para Nóbrega
pensar em inovar o programa.

Band define substituto de
Luciano do Valle
Após um período de muitas especulações, a Band definiu o nome do
locutor esportivo que vai substituir
Luciano do Valle - que morreu no último sábado (19), vítima de um infarto. O escolhido foi Oliveira Andrade,
profissional contratado do Grupo Bandeirantes há quase dois anos.
O veterano atuava no canal BandSports e agora foi efetivado para
a rede de TV aberta. O jornalista já estava escalado para a Copa do
Mundo, mas agora acumulará também a locução do Campeonato
Brasileiro, ao lado de Téo José e Nivaldo Prieto.
“Ao lado de grandes companheiros, como são os casos de Téo e
Prieto, faremos de tudo para cobrir esta lacuna e dedicar o melhor
dos nossos trabalhos ao Luciano. É, com toda certeza, o que ele iria
esperar de todos nós”, disse à coluna do jornalista Flávio Ricco.

Silvio Santos diz
que Tiago Leifert
copia Rodrigo Faro
Silvio Santos apresentou o 'Troféu Imprensa”, que foi gravado
nesta semana e vai ao ar apenas no
próximo domingo (27), e, como
não poderia deixar de ser, soltou

algumas ‘pérolas’.
Piadista, o apresentador não perdeu a oportunidade de comentar a
saída do ator Jean Paulo Campos, que trocou o SBT pela Record. Na
ocasião, o Homem do Baú disse que estava disposto a pagar a multa
rescisória para ter o intérprete de Cirilo de volta, de acordo com o
jornal 'Folha de S. Paulo'.
Em outro momento, o dono do canal da Anhanguera garantiu que
não conhecia Tiago Leifert, da Globo, mas que ele parecia copiar
Rodrigo Faro na TV.

Após fechar contrato com Record, Jean Paulo
Campos é recontratado pelo SBT
Após uma breve passagem pela Record, Jean Paulo Campos foi recontratado
pelo SBT na tarde desta sexta-feira (25).
“O SBT acaba de renovar o contrato
com o ator mirim Jean Paulo Campos,
que ficou conhecido em todo o Brasil
através da adaptação da novela Carrossel
[2012], onde interpretou o doce e ingênuo
personagem Cirilo”, informou uma nota divulgada pela emissora.
Jean chegou a assinar contrato com a Record e foi apresentado
no programa “Domingo Show”. No entanto, o artista continuava a
cumprir compromissos com a turma da Anhanguera e a gravar a
“Patrulha Salvadora”.
A Record foi pega de surpresa com o anúncio da concorrente. A
assessoria de imprensa do canal informou que, até segunda ordem,
Jean ainda era contratado do canal. Tudo estava acertado com os
pais do menino.
A emissora deve divulgar uma nota oficial sobre o assunto até o
final do dia.
Houve especulações que o SBT teria desembolsado cerca de R$ 1
milhão para renovar o contrato com Jean Paulo. No entanto, a assessoria do canal negou a informação: “Não é verdade”.

Oi? Richard Gere é confundido
com mendigo em Nova York
Richard Gere provou que é mesmo um bom
ator. No papel de um mendigo, o veterano não
foi reconhecido durante a hora do rush em uma
das cidades mais movimentadas do mundo:
Nova York, nos Estados Unidos.
O artista, que está trabalhando no filme
“Time Out of Mind”, tem levado seu papel tão
a sério que passou mesmo por um morador de
rua. Uma mulher, inclusive, chegou a servir
um prato de comida a ele.
“Eu o vi. Ele parecia um mendigo de verdade, não parecia que estava atuando. Ele estava
colocando a mão no lixo e parecia muito um
mendigo procurando algo, como outros que vejo por aí”, disse Mizan Rahman ao jornal “New York Post”.
O galã estava tão convincente em seu personagem, que mesmo
ao receber o alimento, não revelou sua identidade. Apenas sorriu e
agradeceu o gesto de generosidade.

Sharon Stone teve um AVC durante
passagem pelo Brasil, diz jornal
Sharon Stone não comentou o assunto, mas
ficou internada em um hospital de São Paulo,
no início deste mês, por conta de um AVC - Acidente Vascular Cerebral.
Pelo menos foi isso o que afirmou o jornal
“The National Enquirer”, garantindo que a atriz
deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, apesar
de a assessoria de imprensa da unidade médica
ter negado na ocasião.
“Depois do derrame de 2001, Sharon disse
que viu uma luz branca e que seguiu até um túnel. Agora, sempre que ela sente essa dor de cabeça e parece além do
normal, vai direto ao hospital para ter certeza de que não teve uma
hemorragia no cérebro”, contou uma fonte.
Em tempo: No Brasil, a revista “Veja” revelou que a estrela de
Hollywood deu entrada no hospital para ser atendida por um médico infectologista. Ela teria passado mal e levada às pressas para o
pronto-socorro.

Justin Bieber é detido em aeroporto
Parece uma retrospectiva, mas não é. Justin Bieber foi preso, mais
uma vez, no Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos Estados
Unidos, na última quarta-feira (24), assim que desembarcou de um
voo.
O cantor voltava de uma viagem ao Japão, onde aproveitou folga
com a mãe e alguns amigos, e não teve oportunidade de sair do local

15

sem antes conversar com agentes federais.
As autoridades afirmaram que ele precisava se explicar “por causa
de uma série de problemas legais”, de acordo com o site “TMZ”.
Dentre os crimes do rapaz estão agressões e direção sob influência
de álcool.
No entanto, a detenção provisória era esperada pelo artista, já que,
por conta de sua ficha criminal, seu nome foi parar na lista de segurança dos Estados Unidos. Assim, todas as vezes em que deixar o
país e voltar, o interrogatório será necessário.
Vale lembrar, por exemplo, que em fevereiro deste ano, Bieber
não só foi detido em um aeroporto de Nova Jersey, como teve seu
jato particular revistado. Nenhuma substância ilegal foi encontrada
na ocasião.

Leonardo Medeiros aciona advogado após
vazamento de vídeo íntimo
Leonardo Medeiros é a mais nova celebridade brasileira a ter uma suposta sextape divulgada na internet. Após o vazamento do tal vídeo íntimo, o ator de 'Em
Família' - trama das 21h da Globo - decidiu procurar ajuda para cuidar do caso.
O artista acionou seus advogados para
saber o que fazer com as imagens que circulam pela rede, segundo o jornal 'Agora
S.Paulo'.
A assessoria de imprensa do ator, por
sua vez, afirma desconhecer o material e
não confirma que seja seu cliente no vídeo.
Na gravação, Medeiros aparece usando apenas uma blusa azul
e sem calça, enquanto se masturba. Também é possível ver que o
artista conversa com alguém por meio de um computador, por conta
da luz do monitor refletida nas lentes de seus óculos.
Após deixar o rosto visível pela câmera, Medeiros muda o ângulo
de gravação e passa a mostrar apenas a área íntima. O vídeo tem
cerca de seis minutos.

Dançarina de Anitta diz que ficou ofendida
com piada de Faustão
Dançarina de Anitta, Arielle Macedo se pronunciou sobre a polêmica em torno de uma piada feita
por Fausto Silva com seu cabelo
durante o 'Domingão do Faustão'
no último domingo (20).
Ao entrevistar Anitta, o apresentador comentou, em tom de brincadeira, que Arielle tinha cabelo de
'vassoura de bruxa'. Em seu Facebook, a dançarina afirmou ter ficado ofendida com a postura do comunicador.
“Sobre o episódio do Faustão, fico muito feliz pelo carinho. Se
me ofendi? Claro. Apelidos são o que mais recebo por aí. O racismo
sempre vai existir. Ele se fortifica quando nos sentimos ofendidos',
desabafou.
Arielle disse ainda que ama seu cabelo e que não se deixa levar
pelas opiniões alheias. 'Eu tenho a minha forma de me manifestar
quanto a isso. O cabelo é meu, a vida é minha e me acho linda. Isso
é o mais importante! Não me deixo oprimir por nada e nem pela
opinião de ninguém.'
Horas depois, a dançarina apagou o desabafo.
Em nota, a Central Globo de Comunicação informou que o apresentador não teve a intenção de ofender a bailarina.
'Durante todos esses anos, seu programa ajudou a divulgar campanhas e ações pautadas na ética, na promoção e no respeito à diversidade. E sempre repudiou qualquer ato de racismo ou discriminação', dizia o comunicado.

Se recuperando de um câncer, Carlos
Nascimento pode voltar ao ar em maio
Carlos Nascimento parece estar
vencendo sua luta contra um câncer
no intestino. Longe da TV desde o final de 2013 para tratar a doença, o jornalista deve ter alta médica em breve.
Nascimento, inclusive, pode retomar o trabalho no SBT entre o fim de
maio e o começo de junho, segundo a
coluna do jornalista Flávio Ricco. Na
última quarta-feira (23), o profissional
apareceu em público pela primeira vez
após o tratamento durante a gravação
do 'Troféu Imprensa'. Bem mais magro, Nascimento agradeceu o
apoio de Silvio Santos, que renovou seu contrato mesmo ele estando
afastado do trabalho.
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LOBOS OU CORDEIROS???
Alguns vereadores que
não querem fiscalizar

Os vereadores Gilsinho e Aponísia argumentaram que não poderiam
parar a pauta só por uma escola

Os vereadores Anízio e Rogerinho foram os únicos que votaram contra a CPI do Samal

A

reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Manhuaçu desta semana levantou alguns questionamentos que há
tempos estão incomodando aos cidadãos que
frequentam as reuniões, assim como alguns
vereadores que ficam indignados com o comportamento de determinados colegas da Casa
Legislativa.
Num pronunciamento comovente e de certa
forma assustador, o professor Leandro Belga
levou imagens e fez relatos da situação de total
abandono e desrespeito do Governo Municipal
com a Escola do Caic.
Fotos do mato invadindo os espaços destinados às crianças e a quadra de esportes, o
campo totalmente tomado por sujeira e o capim quase cobrindo as traves do gol, banheiros quebrados e isolados com arame farpado,
colocando em risco os estudantes, fios desencapados e paredes soltas das vigas, com real
risco de desabamento em cima dos funcionários e alunos.
Leandro relatou também que bichos peçonhentos como aranhas, cobras e escorpiões
já foram achados nas dependências da escola.
Isto tudo mostrado em fotos e deixando os vereadores perplexos com tamanha falta de respeito com a educação do município.
A indignação dos vereadores passou nas falas de Paulo Altino, Mauricio Júnior, Fernando
Lacerada, Eli de Abreu, Jorge do Ibéria e principalmente pelo vereador Juninho Linhares,
que falou que essas cobranças junto ao prefeito e a Secretaria de Educação têm sido feitas
constantemente e que nenhuma providencia é
tomada. Ele falou que várias escolas do município passam pelo mesmo problema e que,
após 16 meses de governo as desculpas sempre
são as mesmas e as soluções ou ações nunca
acontecem.
O vereador Juninho Linhares, num ato de
desabafo e total revolta pela falta de ação do

Governo, propôs aos colegas vereadores que a
Casa não votasse nenhum projeto da prefeitura enquanto providências não fossem tomadas
pelo prefeito na escola do Caic. Imediatamente
a maioria dos vereadores apoiaram a proposta
de Juninho Linhares, mas estranhamente alguns colegas começaram a questionar tentando
justificar o injustificável.
Vereadores Gilsinho, Anísio, Jânio e Aponísia argumentaram que não poderiam parar a
pauta só por uma escola, que o prefeito havia
assumido um compromisso público em Palmeiras na inauguração da reforma da escola ,
que a próxima a ser atendida seria o Caic e a
discussão se estendeu. No final, a reunião terminou com a proposta de Juninho Linhares de
votar projetos somente depois de tomadas devidas providências no Caic.
A proposta teve apoio de 11 vereadores.
Apenas quatro vereadores: Chico do Juquinha,
Chiquinho Dom Corrêa, Aponísia e Cabo Anísio não concordaram com a proposta.
CPI E ATITUDES ESTRANHAS: Estranhamente há aproximadamente 45 dias, algo
parecido aconteceu na Casa do Povo. Após
uma denúncia do Ministério público – que
foi encaminhada a Câmara pela Dra. Geaninni Miranda, sobre supostas irregularidades,
desvio de dinheiro por venda de recicláveis e
pagamentos indevidos de hora extra no Samal,
assim como já havia acontecido nos governos
anteriores, o presidente Maurício Júnior e outros vereadores propuseram a criação de uma
CPI para levantamento e investigação por parte daquela Casa para que todas as denúncias
fossem apuradas.
Dos 15 vereadores, 13 foram a favor da criação de Comissão Parlamentar de Inquérito. O
fato estranho: apenas 2 foram contra, Vereadores Cabo Anísio e Rogerinho, que até hoje
manifestaram aos eleitores o porquê do voto
contra a investigação do Samal.

