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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Seminário Cultural Ambiental é realizado em Mutum

P

O evento que teve mais de 50 educadores participando

rofessores da rede municipal e estadual de Mutum participaram
de um importante Seminário Cultural Ambiental. Segundo Leonardo Moreira, gerente de Marketing da Porto Alegre o objetivo é
aproveitar a escola como meio multiplicador de conhecimentos difundindo conceitos de educação ambiental.

PÁG.

9

SAMAL abre inscrições para
concurso público em Manhuaçu

E

stão abertas as inscrições para concurso público nº. 001/2014 do
Serviço Autônomo Municipal de Limpeza Urbana (Samal), que
visa preencher 177 vagas. Destas, dez serão destinadas para pessoas com necessidades especiais (PNE).

PÁG.

11

Ticiane Villa Boas - Roberto Carlos - Débora Secco - Gusttavo Lima

Durandé é um município da região Sudeste de Minas Gerais situado a 319 km de BH

Ex-prefeito de Durandé vai
responder ação por improbidade

O

Ministério Público Federal (MPF) ingressou com ação civil pública contra o ex-prefeito de Durandé/MG, Hélio de Paiva Coelho, pedindo sua condenação por improbidade administrativa.
Também é ré na ação a ex-secretária municipal de Saúde, Sirlei Guerra
de Paiva.

PÁG.
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Prefeitura de Manhuaçu oferece
680 vagas para cursos gratuitos

A

Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, oferece vagas para cursos gratuitos no município. Os cursos profissionalizantes estão vindo para atender a
demanda de mercado com mão de obra qualificada e serão ministrados
pelo SESI/SENAI (Sistema FIEMG=), através do Programa Escola Móvel.

PÁG.
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EDITORIAL

A comunicação de
quem está distante

O computador ajuda bastante na comunicação, é rápido e muito eficaz. Foi
através de algumas horas que uma moça de Alagoas descobriu seu pai em Manhuaçu, ela foi a uma Lan House e digitou seu nome. Só aos 33 anos , através
de seu marido que ela descobriu o nome completo de seu pai. Sua mãe nunca
quis contar quem era seu pai biológico, mas a natureza tem sua força e sua mãe
que estava passando férias em Alagoas deparou com um grande nome de um
restaurante que era o sobrenome de seu pai, ela ficou atônita e sem querer leu
o nome em voz alta e disse, como pode esse é o nome do pai da minha filha,
o seu genro que ouviu correu e contou para sua esposa, foram correndo para a
Lan House e digitaram o nome completo, no famoso Google, já que ela sabia
o primeiro nome e não deu outra, o Google revelou que aquele nome tinha
uma vasta informação na internet. De posse do e-mail de seu suposto pai, ela
passou um e-mail e duas horas depois ela já sabia, onde morava seu provável
pai. Restavam agora algumas trocas de e-mails e algumas perguntas, já que suas
informações davam que seu pai era do estado do Rio, mas o nome veio como
Manhuaçu MG, bastou algumas trocas de e-mails para saber que realmente
havia encontrado seu pai, este, porém descobriu que tinha uma filha com 33
anos e um casal de netos, que não sabia que existia, passaram alguns meses
eles se conheceram e a comprovação através de um exame de DNA, embora
fosse só uma mera prova documental, pois a aparência tanto dela quanto dos
filhos não deixavam dúvida.
No ano passado uma senhora procurou o
Fale com a redação
Jornal das Montanhas para ajudá-la no reencontro de sua irmã, que havia se separado contato@jm1.com.br
há mais de 30 anos, desde a separação de
(33)3331-8409
seis irmãos, com a morte de seus pais todos
foram entregues a famílias diferentes. Celeste
já havia encontrado cinco de seus irmãos, mas faltava a sua irmã caçula, publicamos a única foto que ela possuía da irmã e poucas informações, quinze
dias depois de postado em nossa página www.jm1.com.br e no Facebook do
jornal, recebemos uma ligação de uma senhora que disse conhecer a sua irmã
e que ela morava na roça, mas sempre estava em sua casa, foi então marcado
um encontro, nesta casa e ligamos da redação do jornal e as duas se falaram
por telefone, para a felicidade de Celeste, e agora se comunicam semanalmente
e em breve ela virá a Manhuaçu para esse reencontro depois de mais de 30
anos. Além de falar da eficiência da comunicação queremos abordar alguns
casos dos anos 60 e 70 onde muitos mineiros saíram para várias cidades, como
Volta Redonda para trabalharem na (CSN) Companhia Siderúrgica Nacional,
Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. Nosso foco aqui é a comunicação. Com
certeza muitos leitores lembrarão as grandes dificuldades que tinham para se
comunicar com comunidades do interior do país, principalmente os distritos,
não havia telefone, televisão e as estradas eram de terra, asfalto nem pensar,
e só restavam os Correios e Telégrafos, uma carta demorava de 15 a 25 dias
dependiam muito das estradas, um telegrama com muita sorte poderia chegar
ao destino em dois a três dias, as ligações telefônicas precisavam ser feitas de
cidades em cidades até completar a ligação.
Mas isso não era obstáculo para se comunicar, quem morava no Rio, São
Paulo ou Paraná sabia mais ou menos o período que demorava chegar uma
carta ou um telegrama. Só nos casos especiais, como aniversários, dia das
mães, dos pais, natal e ano novo, as pessoas usavam o telegrama para dar um
alô, às vezes poucas palavrinhas para não se gastar muito, o mais importante,
todos calculavam o tempo e se antecipavam para que as cartas chegassem a
tempo, e às vezes as alegrias eram enormes, quando a carta chegava no dia
certo. Uns trocavam correspondências com seus pais duas vezes por mês,
outros trocavam correspondências semanalmente com amigos e parentes.
Hoje com tanta tecnologia na internet, pode-se falar trocar vídeos, e-mails
em qualquer parte do mundo em fração de segundos. O mundo hoje não é
diferente, os filhos continuam saindo para os grandes centros, para trabalhar
ou estudar. Só que muitos têm a sua frente todo dia um computador e passam
mais de 15 dias sem dar notícias, mas ainda bem que uma das partes pode
saber notícias mesmo que as não recebam, através dos rastros deixados no
Facebook ou outras redes sociais. “Meu filho passa mais de 15 dias sem
comunicar comigo, mas eu sempre estou vasculhando seu Facebook, e de
seus amigos para saber o que se passa com ele”. Declarou Elenice que tem
um filho que mora em São Paulo.
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CHARGE

EU leIo O
Jornal das
Montanhas
Sirlane Gonçalves
Professora de
Ensino Religioso
em Manhuaçu

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas
pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas devem ser enviadas à Rua José Camilo Avelar, 296 - Apt. 101 - Bairro Bom Pastor – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000
, por Telefax: (33) 3331-8409, ou por e-mail: contato@jm1.com.br. Deve constar nome completo, endereço, RG,
telefone para contato, e os textos não podem passar de 30 linhas.

ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

Agradeço ao JM1 pelas dicas,
são excelentes! Hoje fiz uma
pergunta e tive de usar a palavra
(ABERTO), mesmo assim resolvi
pesquisar para esclarecer as dúvidas, o site é realmente muito informativo e ajuda muitas pessoas
a se informar sobre nosso próprio
idioma. Se a nação brasileira
lesse mais, não teríamos pessoas
arrogantes, com o pensamento
vinculado em redes sociais e futebol. O país evoluiria rapidamente, pois uma boa comunicação
é fundamental, exclusivamente
no mundo contemporâneo. O
brasileiro tem a péssima mania
de ler pouco.
Se tivéssemos pessoas bem
informadas seríamos mais exi-

gentes e isso ajudaria a melhorar
a qualidade do país. As pessoas
que não se informam fazem
errado sem saber, gastam água,
jogam alimentos em bom estado
no lixo e outras coisas mais. Vamos procurar aprender e ser um
leitor frequente.
Luana Freitas Gonçalves
Ao Jornal das Montanhas

A cada dia que passa gosto
mais de ler o Jornal das Montanhas, e tem uma razão muito
simples, nem sempre entendo o
que se passa na vida política de
nossa cidade e nada melhor do
que pessoas mais esclarecidas
dar as notícias de maneira que

possamos entender e agente se
posicionar, não se fala tanto nos
formadores de opinião? Taí...
aquele caso do SBT da Jornalista
Rachel Sheherazade, que foi
proibida de dar sua opinião, quer
coisa mais sem sal, eu assistia
todos os dias o jornal do SBT, só
que agora ele está igual ao Jornal
Nacional, sem nenhuma graça e
acho que os jornais devem ser
imparciais, mas devem escrever de forma que seus leitores
entendam o que realmente está
acontecendo, a opinião de um
profissional é sempre bem vinda.
Infelizmente o poder econômico
ainda é o que regem as nossas
notícias
Silvani H. Oliveira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Entrada da cidade

Os acessos de uma cidade representam a sua “porta de
entrada”, por onde passam visitantes, moradores e turistas.
Entretanto, quem passa por Manhuaçu não tem a melhor
das impressões e, a julgar por suas entradas, imagina que
se trata de uma cidade feia, suja e abandonada, e o que era
para ser o cartão de visita da cidade causam uma péssima
impressão às pessoas que passam por ela.

Supermercados de Manhuaçu
Os supermercados têm um
grande numero
de reclamações
na sociedade, e
isso ocorre não
só em Manhuaçu, mas em todos os lugares.
A principal reclamação é o
tempo de espera
na fila dos caixas, mas há muitas outras coisas, como filas
no açougue, alguns supermercados não tem balança nos
caixas então tem a fila para pesar, e quando alguém esquece, tem que voltar e pesar parando a fila do caixa e é o que
acontece com frequência. E tem ainda a reclamação do mau
atendimento em alguns mercados. Uma boa dica é, prefira
ir ao supermercado durante o dia porque durante a noite o
fluxo de pessoas é bem maior, existem supermercados que
você faz o pedido por email ou telefone isso é muito útil
para compras pequenas e objetivas, assim você evita o desconforto de ter que esperar na fila, e quando você estiver
fazendo compras em lugar que não faz a pesagem dos alimentos como hortifruti, pese – o antes de sair para comprar
outra coisa e com relação ao mau atendimento isso cabe ao
gerente responsável pelo setor solucionar, e para isso ele
precisa saber, então fale! Assim você evitará transtorno na
hora de fazer suas compras.

A banana é uma fruta incapaz de se
reproduzir na natureza
Eu aposto que
isto não se parece com o tipo
de banana que
você está acostumado a comer e
por boas razões.
Sementes de banana são naturalmente comestíveis, e a carne do
fruto é bastante
difícil. Cerca de 8.000 anos atrás, os humanos começaram
a domesticar as bananas. Depois de gerações de seleção artificial, carne de banana tornou-se mais suave e mais doce.
Disponível em sua mercearia as bananas foram projetadas
para ser sem sementes para maior conveniência, que deixa
a planta incapaz de se reproduzir na natureza.

O blá blá blá das casas populares
em Manhuaçu vai completar 5 anos
Manhuaçu é uma cidade centenária, ou seja, 136 anos, e com
todo esse tempo deixou muito
a desejar. O apoio para as classes mais necessitadas nunca foi
prioridade, principalmente no
que diz respeito ao empreendimento de casas populares, e
com isso calcula- se um déficit
de mais de 10 mil moradias, a
primeira construção de um bloco
de 211 moradias foi anunciada
em dezembro de 2009, compareceu a Câmara Municipal de Manhuaçu o gerente geral da Caixa
Econômica Federal João Francisco para esclarecer sobre o
programa.
De lá para cá foram só blá blá blá de políticos e por parte
da Caixa Econômica Federal, as obras começaram e pararam, e várias vezes políticos e gerentes da CX Econômica
estiveram reunidos, para sempre enganar o povo carente.
Os jornais estão cheios de promessas, dizendo que as obras
se iniciam dentro de três meses, depois de paralisadas as
promessas são do reinícios das obras que já vão completar
5 anos.
Em janeiro de 2014 para cobrar uma solução, ficou decidido que as obras seriam retomadas em 60 dias, mas até
agora não vemos nada sendo construído. As obras já estão ruins e o dinheiro gasto poderá ser perdido e com isso
os moradores de Manhuaçu são os mais prejudicados com
esse impasse. Enquanto muitas cidades estão entregando as
casas para as famílias, aqui ainda nem recomeçou o programa. O terreno está localizado no local conhecido como
“Clube do Sol”. a obra começou a ser erguida no inicio de
2013, mas em poucos meses foram paralisadas por falta de
condições de continuar o projeto. Lamentamos essa situação, pois há muitas famílias carentes precisando das casas,
mas em Manhuaçu esse é só mais um problema burocrático para ser resolvido. Só falta eles anunciarem que não há
mais dinheiro, porque a prioridade foi a Copa do Mundo, e
pelo jeito vai levar muito mais tempo do que imaginamos.

O problema de som alto em
Manhuaçu continua
Os populares incomodados
com o som alto nas ruas da cidade
soltam os verbos, segundo Sr José
Antônio morador do Coqueiro, já
até perdeu a esperança de ver solucionado o problema, “entra ano
e sai ano, continua muito barulho,
todo mundo sabe que isso é falta
de educação de algumas pessoas e falta de punição para
elas, pois colocam o som no volume alto e acham que os
vizinhos tem que ficar escutando, os carros que circulam
pelas ruas. As autoridades deveriam fazer valer os direitos
dos cidadãos que não gostam ou não querem ouvir som
alto”, lamenta Antônio. Sempre tem alguém reclamando e
sempre estamos alertando os interessados, até quando virá
a solução não sabemos, nossa parte de informar estamos
fazendo, cabe agora as autoridades tomarem providências.

Nova lei para empregadas domésticas
As domésticas estão ganhando mais direitos, patrão que não quiser assinar
carteira do empregado vai
pagar multa. Uma das mudanças que passam a valer
é a jornada de trabalho de
oito horas diárias e 44 horas
semanais. O pagamento de
horas extras, a garantia de
salário nunca inferior ao mínimo (hoje em R$ 724,00) e o
reconhecimento de convenções ou acordos coletivos tam-

bém entraram em vigor. De todos os direitos garantidos às
domésticas, sete itens ainda precisam ser regulamentados:
seguro-desemprego, indenização em demissões sem justa
causa, conta no FGTS, salário-família, adicional noturno,
auxílio-creche e seguro contra acidente de trabalho. Outro
destaque é a obrigatoriedade de seguir as normas de higiene, segurança e saúde no trabalho. Mas, para muitos analistas esse é um problema de difícil solução, muitas donas de
casas já mudaram seus hábitos, e estão se virando com apenas diaristas uma ou duas vezes por semana, para muitos a
realidade brasileira é muito diferente em cada região e com
isso cresce o desemprego, pois a maioria dos empregadores
domésticos não suportam todo esse gasto. Em nossa região
muitas domésticas deixam o serviço e trabalham na lavoura
de cafés, onde o trabalho é mais cansativo, com uma renda maior. O governo deveria valorizar todas as classes, assim poderia haver maior equilíbrio, as professoras são um
exemplo, tem uma dura jornada de trabalho e são obrigadas
a gastar parte do baixo salário com algumas diaristas.

Cargas tributárias
O Brasil está entre os países que tem uma das maiores
cargas tributárias do mundo, e
continua sendo o que proporciona o pior desempenho em
retorno dos valores arrecadados com impostos em prol do
bem estar da sociedade.O que
deixamos de pagar sobre nossa renda, pagamos sobre nosso patrimônio e, sobretudo, nosso consumo. A maioria das
pessoas nem se dá conta disso, mas há impostos nos preços
de todos os produtos que são comprados. São impostos cobrados das empresas e embutidos por elas em seus preços.
A carga tributária total do Brasil já está entre as mais altas
do mundo, no mesmo patamar de países como Alemanha e
Canadá, onde o retorno para a população dos impostos pagos - por meio de investimentos em educação e saúde, por
exemplo é bem maior. Neste mês de abril, os 5 milhões de
brasileiros que efetivamente pagam imposto de renda terão
uma coisa em comum: ao fazerem seus cálculos, chegarão
à conclusão de que estão contribuindo demais para o governo. Pagar muitos impostos não é tão ruim, se o dinheiro
for convertido em benefícios para o contribuinte, o que não
acontece no Brasil. Cidadãos de países como Dinamarca,
Suécia e Finlândia estão entre os que mais pagam impostos,
mas também desfrutam das melhores taxas de qualidade de
vida. O Brasil é um país que cobra um imposto de um país
desenvolvido e é também um país que menos aplica o dinheiro em benefícios para a população.

Água potável está acabando
O Brasil, conta
com 13% da água
potável do mundo, mas se não
economizarmos
pode acabar, pois
oconsumo é cada
vez maior e o mau
uso dos recursos
naturais, o desmatamento, a poluição, o desperdício,
a falta de políticas
públicas que estimulem o uso sustentável, a participação
da sociedade e a educação ambiental, isso tudo colabora
para o desperdício. Uma das formas de conscientização está
no planejamento da construção civil. Contudo, a adesão às
melhores práticas ainda deixa a desejar. Lojas de materiais
de construção e indústrias fabricantes de metais sanitários
apontam que a demanda por produtos que proporcionam
uma utilização mais racional da água no Brasil é muito baixa, mesmo que diversos produtos estejam disponíveis no
mercado a preços similares àqueles que não economizam
água.
Um banho demorado chega a gastar de 95 a 180 litros de
água limpa. Banhos de no máximo cinco a quinze minutos
economizam água e energia elétrica. Escovar os dentes com
a torneira aberta gasta até 25 litros.
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Tri-Objetiva - 97
Celso de Medeiros Costa (*)

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

Fútil bola? – Útil bala!!!

• DESPREPARO

1- 1º, contradições?
2- 2º, conversações??
3- 3º, condenações???

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

• FACÇÃO BLACK BLOC DISTRIBUI
CARTILHA DE GUERRA
Criminosos que se intitulam
“revolucionários
black blocs”, distribuem
cartilha com táticas de
guerrilha para membros
da facção. A estratégia
inclui assaltos, emboscadas, execuções, uso de
coquetéis molotov e até
explosão do Senado, segundo exemplar obtido pela coluna. Barricadas e placas como “fogo na PM” aparecem no
material. Para os policiais descobertos infiltrados, o grupo
é taxativo: morte.

Experiente na arte da política, o ex-senador Heráclito Fortes (PSB-PI)
observa que se o PT não estava preparado para o poder, após a vitória de
Lula em 2002, hoje não parece estar
preparado para deixá-lo.
• O ALVO
Antes contrário à aliança com PSDB em Mato Grosso do
Sul, o PT agora estimula o senador petista Delcídio Amaral a disputar o governo com o tucano Reinaldo Azambuja
como seu candidato ao Senado, com o objetivo de fragilizar
o palanque de Aécio Neves no Estado.

• TÍTULOS

• BASE ALIADA

Na cartilha, os black bloc se definem como “revolucionários”. Para o bando, o nome adotado deve ser “grupo de
intimidade”.

Em reunião privada antes do Encontro Nacional do PT, na
sexta (2), o presidente Rui Falcão contabilizou o apoio de
nove partidos à reeleição de Dilma, sem incluir o PR do
mensaleiro Valdemar Costa Neto.

• INTOLERÂNCIA
Entre os deveres dos black blocs, o material impõe o “revide não-pacífico” às forças policiais do Estado. Ou seja,
bala na polícia.
• GRANADAS
O guia ensina como fabricar explosivos, alguns deles podendo chegar a 2.000 ºC. Tem de tudo, até bomba a partir
de um desodorante.
• LISTA NEGRA
Os “justiceiros” divulgam uma lista com alguns dos inimigos que devem ser “combatidos da forma como merecem”: Polícia, Exército e Políticos.
• GOVERNO DILMA GRAMPEIA
ATÉ SINDICALISTAS DA PF
Fontes da Federação Nacional dos Policiais Federais garantem que ao menos 30 celulares de sindicalistas são monitorados pelo governo Dilma. A entidade atribui ao ministro José Eduardo Cardozo (Justiça) atuação nos bastidores,
com auxílio do Ministério Público Federal, para enquadrar
os policiais na mesma legislação usada para prender o vereador Marco Prisco, líder grevista na Polícia Militar da
Bahia.

• PURO FISIOLOGISMO
Rui Falcão disse a um grupo de dirigentes regionais do PT
que os deputados do PR pediram o “Volta, Lula” porque
querem substituir César Borges pelo senador Antônio Rodrigues (SP) nos Transportes.
• REATIVANDO AS BASES
O vice Michel Temer combinou com presidente do PMDB, Valdir Raupp (RO), de
fazer um périplo em maio nos Estados para
acertar coligações e acalmar rebeldes que
querem desembarcar da aliança com Dilma.
• FIM DE FESTA
Foram mixurucas a formatura do Instituto Rio Branco e
a condecoração da Ordem do Rio Branco, quarta (30), no
Itamaraty: a maioria dos agraciados recebeu o convite no
mesmo dia, e em protesto ou porque não deu tempo, não
apareceu. E a vaia a Dilma, prevista, não rolou.
• LIBERADO
O Tribunal Superior Eleitoral publicou acórdão permitindo
que as 40 sessões de 30 segundos do PMDB nacional, em
rádio e TV, sejam usadas pelos diretórios estaduais.

• SEM DISTINÇÃO

• SÍNDROME DE MACUNAÍMA

Dirigentes da federação da Polícia Federal reclamam que
virou rotina a troca de chips de celulares visados, inclusive
de familiares próximos.

Síntese no Twitter da fala de Dilma na TV: “ Falar em Bolsa
Família no Dia do Trabalho é igual a cantar Parabéns em
velório.”

• ESTILO OBAMA
Só na federação, uma central telefônica (PABX) chegou a
estragar por conta do superaquecimento causado pelo monitoramento do governo.
• SABOTAGEM
O vereador e sindicalista Marco
Prisco está preso na Papuda, e responde por crimes previstos na Lei
de Segurança Nacional.
• QUEM PAGA
Enquanto deputados gastam a torto e a direito, funcionários da Câmara reclamam que até o cafezinho sofre racionamento nos anexos da Casa.

Poder sem Pudor
TEMPO DE IMPROVISAÇÃO
O presidente do Senado, José Sarney, sempre lembra dos tempos
em que era jornalista e
trabalhava em jornal de
oposição ao governador
do Maranhão, Eugênio
Barros. Certa vez, a tipografia avisou que não
dava para usar a letra
“u” na manchete, logo
no dia em que nova denúncia de corrupção atingia o governador.
Um colega gritou a solução:
- Cortem o “o” no meio!
E o problema foi resolvido.

1 - Curiosidades – § Cousas curiosas
aconteceram com o Clube Atlético Mineiro, no ano passado e neste ano. No
passado, esse time ganhou, belamente –
especialmente em Belô! – o título maior
do Continente (!!!), se bem que com
aperturas, em situações que o arqueiro
– no lugar de artilheiro– foi o destaque!!! Se bem que
vitorioso na copa continental, no título mundial não foi
tão vitorioso, perdendo para uma equipe menos famosa
e – o que é pior! – menos brilhante!!! § Do ano passado
para este, times que também têm designação “atlético”,
ganharam do Clube Atlético Mineiro – o Clube Atlético
Paranaense foi, no ano passado, o único a ganhar dele
no Horto (se não o único, um dos pouquíssimos, no mínimo!), e o Raja Club Athletic o bateu no Mundial de
Clubes!!! Neste ano, Club Atlético Nacional S.A., de Medellin, da Colômbia, foi outra pedra no sapato do Galo.
§ No ano passado, as cousas favoreceram ao Galo – até
aquele pênalti que Vitor defendeu com o pé, ele adiantou,
e o juiz não mandou que a batida fosse repetida!... –, e,
aquele escorregão do Ferreira, que atacava para o Olímpia do Paraguaio, perdendo um gol que derrubaria o time
mineiro!!!... Neste ano, o Galo, no final de sua disputa
estadual com a Raposa, o juiz voltou atrás no momento
que ele tinha marcado um pênalti, no que poderia decretar
a vitória alvinegra, e, logo, o título mineiro. Na derrota de
1º do 5, 5ª, “Dia do Trabalhador”, ou “Festa Nacional do
Trabalho”, o gol do atleta do “Atlético Nacional” foi bem
trabalhado, mas, mesmo assim, não nos impede de dizer
que foi em impedimento.
2 - Comunicabilidades – § A
reação do Diego Tardelli, ao ser
substuído, 5ª p.p. não é a recomendável a quem é dirigido. § No
entanto, é compreensível, no calor
da disputa, na vontade de ganhar, e,
também, por quê ele fazia sua parte, corria, lutava e esperava ganhar.
§ A prática da conversação poderá resolver muita coisa
– no futebol, na política, no casamento, na religião, na
empresa, et caterva, et cetera, et coetera... –.
3 - Cumplicidades – § No ano
passado, o Galo teve o mestre Cuca,
que recebeu uma proposta milionária, em plena primeira disputa mundial desse clube mineiro. Isso deixou
muita gente inculcada. Ai, o pessoal
precisou aturar o Autuori, que do
alto de seu prestígio desceu, ou melhor – pior! – caiu,
após a derrota, na Colômbia, do Club Atlético Nacional
S.A.!!! Nessa disputa, pensou-se que o Mineiro ganharia
do Nacional, não no Estadual e nem no Nacional, mas,
no Continental. Após atuar o Autuori, oh!, Levyr Culpi,
não leve a culpa!!! Porquanto, você chegou com o bonde
andando, ou desgovernado. § Alexandre Kalil não calou,
mas disse que ele é o culpado. Como presidente, colocou
a cara para que, quem quisesse, batesse. Ele foi até simpático! Destoou quando disse que o Cruzeiro Esporte Clube
ganhou a Libertadores, enquanto esse titulo não valia!!
Com isso ele ofendeu outros times!!! – e, mais, ele se
esqueceu de pensar que, há mais tempo, o Galo ganhou o
Nacional – será que, naquele tempo, valia mais que valeu
as duas últimas vezes que seu arqui-rival ganhou? –. §
Enquanto 2 times madrilenos disputarão a final européia,
esperava-se que 2 belorizontinos fossem disputar, pelo
menos, as 4ªs de final sul-americanas.
1- 1º, conhecemos?
2- 2º, convencemos??
3- 3º, compreendemos???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica
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Ofereça os produtos
que o mercado quer

Caso sua propriedade tenha um fácil acesso ao público, uma boa opção é comercializar seus produtos nela.
Transforme um celeiro em um pequeno posto de vendas,
pois é mais prático do que um ponto na beira da estrada.
Pesquise o seu mercado potencial. Produza em pequenas quantidades, ofereça amostras, pesquise
um produto novo para os
clientes já existentes. O
toque humano é fundamental, preste atenção, escute os clientes, pesquise
o que eles querem e o que
facilitaria a vida deles. Desenvolva novos produtos,
feitos com qualidade e toque artesanal, pois terão grande
possibilidade de dar certo.
Crie uma marca, divulgue o nome, divulgue informações sobre sua propriedade, ofereça material impresso,
sobre os produtos e receitas, tendo seus produtos como
ingrediente.
As associações de produtores são, também, uma boa
opção para comercializar seus produtos. Participe das
feiras semanais ou em lojas de produtos da região. Além
da comercialização, estes locais divulgarão seus produtos.
Uma excelente alternativa é fazer parceria com hotéis
e restaurantes. Ofereça frutas e verduras, assim como
produtos com valor agregado. Pergunte ao chef o que ele
gostaria de ter disponível, ofereça seu produtos, propondo-se a desenvolver algumas geleias ou queijos especiais.
Pense na possibilidade de usar a internet, para divulgar
sua propriedade e seus produtos. Pode ser através de um
blog, site ou uma loja virtual.

EDITAL DE PRAÇA - 1ª VARA DA
COMARCA DE ABRE CAMPO/MG.
Exmo Sr. Dr. Marcus Vinícius do Amaral Daher, Juiz de
Direito da Comarca de Abre Campo, Estado de Minas
Gerais, na forma da lei etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele o conhecimento tiverem que
no dia 14/05/2014, às 13:00 horas, o Oficial porteiro dos
auditórios deste Juízo trará a público pregão de venda e
arrematação a quem mais der e melhor lance oferecer
em 1ª praça, os bens penhorados nos autos de Processo
nº 0003 13 001678-9, ação de Execução Hipotecária que
o Banco Bradesco S/A move em face de Matusalém Fernandes de Souza e Maria Lúcia Fernandes Cotta Souza,
a saber: Uma área de terras com 17.40.00 (dezessete
hectares e quarenta ares), terrenos de pastagens e culturas, imóvel rural denominado "Fazenda Garimpo", situado no Córrego dos Mafras, conforme matricula nº 10.752,
registro 01, folhas 242, livro 2-EA do CRI da comarca de
Abre Campo-MG, existindo lavoura de café com aproximadamente 30.000 (trinta mil) pés de café, atribuindo à
terra o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) o hectare,
perfazendo no total do imóvel penhorado a importância
de R$ 208.800,00 (duzentos e oito mil e oitenta reais), e a
lavoura de café o valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) o pé de café, perfazendo no total a lavoura
de café a importância de R$ 75.000,00 (setenta e cinco
mil reais) 1027, Reg. 1 O, em divisas com o Rio Matipó,
Francisco Xavier Toledo em condomínio, terras, estando
de posse do imóvel os réus, mais sendo depositário o
gerente da agência do Banco Bradesco S/A da Cidade de
Matipó/MG. Se os bens não alcançarem lanço superior à
importância da avaliação, serão levados em 2º leilão no
dia 10/06/2014, às 13:00 horas, oportunidade em que serão vendidos a quem mais der e melhor lance oferecer. E
para que chegue ao conhecimento de todos os interessados expediu-se o presente que será afixado e publicado
de acordo com a lei. Cumpra-se. Dado e passado nesta
cidade ao 01 de julho de 2.013. (OAB-MG 79.246). O Escrivão (a) Ana Elisa Martins Rodrigues, o digitei e assino.
(a) Marcus Vinicius do Amaral Daher- Juiz de Direito.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos
o que “Dizem por aí”.

Eleitor tem até o dia 7 de maio para tirar título
O eleitor que pretende
tirar o título pela primeira
vez ou pedir a transferência
do documento para outro
estado tem até o dia 7 de
maio para fazer os pedidos
à Justiça Eleitoral. O prazo
também vale para pessoas
com deficiência solicitarem
transferência para seções
adaptadas. O primeiro turno das eleições será no dia
5 de outubro.
Para resolver as pendências, basta procurar o cartório eleitoral mais próximo.
Para quem vai tirar o título
pela primeira vez, é preciso levar documento oficial
com foto, comprovante de
residência e certificado de
quitação do serviço militar,

no caso dos homens maiores de 18 anos.
Para transferir o domicílio
eleitoral para outra cidade, o
eleitor deve apresentar um
documento oficial de identificação com foto, o título de
eleitor e um comprovante de
residência. Algumas regras
também devem ser observadas, como não ter pendências com a Justiça Eleitoral,
morar no endereço atual há
mais de três meses, ter tirado o primeiro título ou ter
feito a última transferência
do documento há pelo menos um ano.
No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
também é possível fazer
o pré-atendimento, até o

Prêmio de R$ 500 mil sai para
bilhete vendido em Carangola

O sorteio da extração
4861 da Loteria Federal, ocorrido de sábado,
26, teve seu primeiro
prêmio sorteado para
um bilhete vendido na
cidade de Carangola.
O dono do bilhete
com número 13.696 irá
embolsar um prêmio de
R$ 500.000,00.
Na cidade já virou comentário mas ainda não há
informações sobre a iden-

tidade do sortudo e nem a
confirmação se ele é mesmo morador da cidade ou
das imediações.

Redução da maioridade penal

Uma pesquisa feita pelo
Institudo DataSenado publicada em outubro de 2012
apontou que 89% dos entrevistados querem a redução da maioridade penal...
sendo que 35% fixaram 16
anos como idade mínima...
18% apontaram 14 anos e
16% pedem 12 anos... outros 20% disseram 'qualquer idade' ou seja, independente da sua idade, deve

ser julgada e condenada
como um adulto se for o
caso...
Nossos legisladores deixam a desejar não atendendo os anseios da população... enquanto isso, vidas
de famílias inocentes vão
sendo vítimas de uma onda
chamada... "sensação de impunidade" roubos, sequestros e homicídios ...praticado por juvenis...

dia 2 de maio, antes de
procurar os cartórios. O
eleitor pode acessar a página Título Net, do TSE,
ferramenta disponível para
agilizar atendimento final,
feito nos cartórios eleito-

rais. Após preencher os
campos de identificação, o
usuário deve comparecer ao
cartório com a documentação exigida para concluir
o atendimento e receber o
documento.

No clima da Copa do Mundo 2014
- Moradores do centro enfeitam a
primeira rua na cidade
Faltando
pouco mais
de um mês
para o início
da Copa do
Mundo 2014
que será realizada
no
Brasil, moradores da rua
João Claudino, (Próxima
a igerja Matriz de São
Lourenço) no
centro de Manhuaçu deram
o ponta pé inicial para a festa e enfeitaram toda a rua.
Não há quem não repare. Bandeiras do Brasil e
detalhes nas cores verde e
amarela embelezam e di-

ferenciam a rua já no clima
da competição mundial.
A torcida pelo hexa já
começou e esperamos ver
toda a nossa cidade vestida
com as cores da nossa seleção para a Copa do Brasil.
Leste Notícias

SBT proíbe comentários da
jornalista Rachel Sheherazade

Depois de todas as polêmicas envolvendo o
nome da jornalista Rachel
Sheherazade, âncora do
“SBT Brasil” que tinha
carta branca para emitir
sua própria opinião no
vídeo, o canal de Silvio
Santos resolveu moderar
a participação da apresentadora. Em nota divulgada
no mês passado, o SBT
informa que a partir de
agora os comentários em
forma de editorial em seus
telejornais serão de responsabilidade do canal.
A assessoria do canal informa ainda que a apresentadora poderá ler comentários que não serão mais de
sua autoria.
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Sebastião Fernandes apresenta

TALK-SHOW COM O EMPRESÁRIO NAYME JOSÉ DE SALLES
Jornal das Montanhas
– Por que Manhuaçu não
possui uma cooperativa
dos produtores de café nos
moldes de Lajinha?
Nayme - Manhuaçu já
teve sua cooperativa dos
produtores de café nas décadas de 1950/1960, por
aí. Em respeito aos Diretores que eram em número
de três, por se tratarem de
pessoas idôneas, sem restrições quanto à honestidade
e outros louváveis tributos.
Entretanto, por confiarem
em seus encarregados, excesso de poderes, lá nos
armazéns que eram mais de
três, onde estavam os estoques dos cafés para serem
re-beneficiados,
catados
por mulheres, naquela época não havia eletrônicas, o
que aconteceu não se sabe
se as vendas não eram bem
feitas... A verdade é que
ela entrou em dificuldades.
O IBC , na época socorreu
com Cr$ 60.000.000,00,
o que era uma quantia respeitável, não foi o suficiente. Em Lajinha, quase que
aconteceu coisa igual. Por
sorte, veio outra Diretoria
(atual) que superou os problemas, deu credibilidade e
transparência, juntos com
os produtores, e hoje é uma

invejável cooperativa na região. Aqui existe hoje um
enorme descrédito do nome
de Cooperativa, não só de
café, mas também a do leite
que era a COPAREAL, em
Realeza, uma fortaleza do
setor, empresa de referência
Estadual. É triste ver da estrada a que ponto chegou, as
ruínas. Contudo isso acima
narrado, não sou pessimista, temos que ter a nossa.
Começar apenas com um
grande armazém, somente
para estocar. Temos pessoas
entusiastas e honestas e nossa localidade é estratégica.
Manipulação do café e venda virá depois.
Jornal das Montanhas Como incentivar o retorno
ao crescimento do parque
industrial de Manhuaçu,
uma vez que o município
perdeu grandes indústrias
nos últimos anos?
Nayme - Não é que se
perdeu, grande parte foi a
COPAREAL como já disse.
Não houve o crescimento
que se esperou devido ao
desinteresse das autoridades
Estaduais e principalmente da Municipal – abro parêntese, há mais de 30 anos
que Manhuaçu não tem
planejamento municipal. O
crescimento é na verdade de

pessoas físicas e jurídicas,
mas fazem da maneira que
querem.
Jornal das Montanhas O endividamento dos produtores é um risco para a
estabilidade econômica da
região?
Nayme - Todo endividamento do setor agrícola é
altamente prejudicial à economia, afetando a estabilidade econômico-financeira
da região.
Jornal das Montanhas Como você vê o futuro dos
grandes cafeicultores em
face da demanda de mão
de obra?
Nayme - Os maiores produtores de café, em face da
demanda de mão de obra,
ainda em número pequeno,
estão tendo suas alternativas
com a mecanização aqui em
nossa região. A saída, ao
meu ver, será a agricultura
familiar, com faixa até de
50.000 pés. Isto não será a
curto prazo; seria saída para
um melhor manuseio e melhor qualidade.
Jornal das Montanhas
Quais os projetos da
SICOOB/Credilivre para
o setor agrícola da região?
Nayme - O SICOOB
está cada vez mais envolvido com seu associado,

procurando
alternativas
necessárias ao agricultor,
preferencialmente, junto às
autoridades governamentais, no sentido de ajudá-lo
com novas linhas de crédito subsidiadas, mais ainda:
temos recentemente investido em técnicos agrícolas,
para atendimento mais íntimo aos nossos agricultores.
Neste ano contratamos um
consultor para treinamentos, que só trará benefícios
à classe.
Jornal das Montanhas Qual a sua avaliação para
a nova onda de fusão de
cooperativas de crédito?
Nayme - A fusão de cooperativas, no caso as de
crédito, na realidade, torna
o sistema mais fortalecido.
Porém é uma integração
que tem que ser bem explicada ao associado. Deve
haver pré-assembléias em
cada região de cada SICOOB, explicando, repito,
em detalhes a incorporação
ou fusão porque haverá
a perda de identidade do
nome do SICOOB da região.
Jornal das Montanhas A construção do contorno
de Manhuaçu incentivará
a implantação de indústrias no município. Por

entrevista de
hoje é com
Nayme José
de Salles, industrial,
cafeicultor,
líder empresarial,
Diretor Presidente
da SICOOB/ CREDILIVRE,
entusiasta do desenvolvimento econômico
de Manhuaçu, rotariano,
membro
da Associação Comercial, Industrial
e de Agronegócio de Manhuaçu
-ACIAM.
Nayme discorre sobre o futuro
da economia do
nosso município e
fornece dicas para
tomadas de decisão a curto, médio e longo prazos, para
sanar obstáculos no caminho do pleno desenvolvimento
econômico da nossa terra.
Discorre também sobre os projetos futuros da CREDILIVRE e seu papel no fomento da economia regional.
O Jornal das Montanhas agradece ao empresário e
se sente lisonjeado com o alto nível das respostas.

que esta obra demora tanto?
Nayme - Sinceramente,
para este quesito não tenho
resposta que atenda ao meu
caro Sebastião. Isto porque
não vejo mais espaço para
construção do contorno de
Manhuaçu, uma vez que as
áreas de tempos atrás estão
todas tomadas em construção. Agora, em nível de Realeza, talvez...
Jornal das Montanhas Por que o incentivo à produção de cafés especiais é
insuficiente, se na região
existem campeões estaduais de qualidade de cafés?
Nayme - Não é insuficiente e sim falta de divulgação, pois já há muito
tempo que produzimos café
de qualidade, só que os documentos eram substituídos
por outros, onde café já tem
nome de qualidade.
Jornal das Montanhas
- O aeroporto de Santo
Amaro é fundamental para
o desenvolvimento regional. Por que a sua entrada
em operação é tão remota?
Nayme - O Aeroporto de
Santo Amaro se estivesse
em outros municípios como
Caratinga, Muriaé, Ponte

Nova, etc., oficialmente já
era da área Federal, Estadual. Já teria seu valor sacramentado. Os nossos políticos só lembram da época
de eleição. As estradas federais, estaduais e municipais
não comportam mais veículos, já chegaram aos limites.
Jornal das Montanhas
- Fique à vontade para as
suas considerações finais.
Nayme - Quanto às considerações finais tenho a
dizer ao meu amigo Sebastião Fernandes, houve muito
exagero citando predicados
que muitos não tenho. Com
respeito e admiração agradeço com um abraço.
Jornal das Montanhas
– O que foi dito na abertura é um pouco do reconhecimento, ao longo desses
anos, do seu trabalho em
prol do desenvolvimento de
Manhuaçu, quer à frente do
SICOOB ou no Rotary e na
ACIAM. O Jornal das Montanhas, com esta série de entrevistas, está ouvindo as lideranças do município – em
todas as áreas – sobre o que
pensam e suas sugestões
para tornar nossa cidade
mais próspera, mais humana
e acolhedora.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Ciclo de debates vai abordar
o tráfico de pessoas

O deputado Sebastião Costa
fala a nossa reportagem sobre
o ciclo de debate que haverá
no dia 8/5/2014 no Plenário da
Assembléia Legislativa de MG.
“O tráfico de pessoas tem que
ser combatido com rigor.A Organização das Nações Unidas
(ONU), no Protocolo de Palermo (2003), define tráfico de
pessoas como o recrutamento,
o transporte, a transferência,
o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo-se à
ameaça ou ao uso da força ou
a outras formas de coação, ao
rapto, à fraude, ao engano, ao
abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o
consentimento de uma pessoa
que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. Segundo a ONU, o tráfico de pessoas movimenta anualmente 32
bilhões de dólares em todo o
mundo. Desse valor, 85% provêm da exploração sexual, a
Assembléia de Minas está
atenta ao aumento de turistas na Copa, promove evento
para tratar do problema que
atinge todas as regiões do
mundo”explica o deputado.
Twitter: A realização da
Copa do Mundo, ao mesmo
tempo em que traz grandes
oportunidades ao Brasil, como
o incremento do turismo, oferece também alguns riscos. Autoridades já estão atentas para
tentar inibir a ação de criminosos que buscam obter lucros
com a exploração sexual, o trabalho escravo e a facilitação de
adoções ilegais.
Também preocupada com
esse problema, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) promove na quinta-feira (8/5/14), no Plenário,
o Ciclo de Debates Enfrentamento do Tráfico de Pessoas.
O evento é fruto da parceria do
Legislativo com 23 entidades
do poder público e da sociedade civil. Por meio dele, pretende-se conhecer melhor as modalidades de tráfico, as formas
de ocorrência e de prevenção
do crime, discutir estratégias e

Deputado Sebastião Costa

ações para combatê-lo e articular uma rede de enfrentamento
desse problema.
Na opinião do presidente da
Assembléia, deputado Dinis Pinheiro (PP), “a sordidez do tráfico de pessoas exige de todos
uma atuação firme e comprometida”. Segundo o parlamentar, não se pode permitir que
criminosos se aproveitem da
boa-fé dos cidadãos, por meio
de falsas promessas de emprego ou da esperança em uma
vida abastada, para explorá-los.
Ele destaca que a ALMG
prioriza constantemente em
suas atividades a necessidade
de preservação dos direitos dos
cidadãos e do interesse social
e, nesse sentido, também cabe
ao Legislativo combater ações
que atentem contra esses direitos. “O tráfico de pessoas, por
privar um cidadão da liberdade,
violar a sua dignidade, submetê-lo a tratamento desumano
ou degradante e a situações
de escravidão ou exploração
sexual, enquadra-se como prática reprovável e merecedora
de ações de enfrentamento por
esta Casa”, conclui.
Copa do Mundo – Dados
apresentados em audiência da
Comissão de Segurança Pública
da Assembléia em 2013 mostraram que nas últimas Copas, da
Alemanha e da África do Sul,
foram traficadas 40 mil e 110
mil pessoas, respectivamente.
Tráfico de pessoas é um
problema mundial: Um dos

parceiros da Assembléia de
Minas na realização do evento é o Comitê Coração Azul
contra o Tráfico de Pessoas.
Essa instância é derivada do
movimento mundial encabeçado pelo Escritório das Nações
Unidas contra Drogas e Crimes
(UNODC) de luta contra o tráfico humano, por meio da campanha Coração Azul.
Números - Estimativas do
UNODC revelam que cerca
de 2,4 milhões de pessoas no
mundo seriam levadas ao trabalho forçado como resultado
do tráfico de pessoas. O tráfico doméstico foi detectado em
pelo menos 32 países. A ONU
estima em US$ 32 bilhões o
valor do mercado do tráfico de
pessoas.
Também segundo o escritório da ONU, mulheres e meninas representam cerca de 80%
das vítimas detectadas, sendo
que a exploração sexual representa cerca de 80% dos casos.
O tráfico de crianças, detectado
em todas as regiões do mundo,
é responsável por 15% a 20%
das vítimas.
Inscrições – O interessado
em participar do evento pode
fazer sua inscrição das seguintes formas: presencial, até o dia
do evento, no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC),
à Rua Rodrigues Caldas, 30
- Térreo - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte; e pelo
Portal da ALMG, até as 15 horas de quarta-feira (7).
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Oficina de leitura comunitária sobre
saneamento realizada com sucesso

Um público seleto participou
ativamente da oficina de leitura
comunitária sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB), que está sendo elaborado com a participação de toda
a sociedade.As pré conferências
ocorreram nos distritos de Dom
Correa, Sacramento, São Pedro
do Avai, Vila Nova, Realeza,
Santo Amaro de Minas,Ponte do
Silva, Manhuaçu e Palmeiras.
Em todas essas localidades,
os levantamentos junto aos moradores apontaram como situação prioritária a falta de infra
estrutura, drenagem, manejo das
águas pluviais, falta d'água e
outras demandas. O projeto está
sendo bem elaborado para vinte anos,para atender a demanda
e às diretrizes do Programa de
Universalização do Saneamento
e, em conformidade com a Lei
n0 11.445/2007, que eBottom of
Form 1. estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico,
bem como para a política federal
e o acesso a recursos federais
destinados ao saneamento, a partir desse ano.
Outros pontos fundamentais
como a integralidade, compreendida como o conjunto de todas
as atividades e componentes de
cada um dos diversos serviços
de saneamento básico, propiciando à população o acesso na
conformidade de suas necessidades, maximizando a eficácia das
ações e resultado, abastecimento
de água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública
e à proteção do meio ambiente.
Todos esses e tantos outros princípios, estão contemplados no
Plano Municipal de Saneamento
Básico.
Com a oficina realizada e novas
propostas apontadas, o município
ficará responsável a formular a
política de saneamento básico,
a fim de fixar direitos e deveres
aos usuários, além da utilização
de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de
soluções graduais e progressivas,
bem como a transparência das
ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios
institucionalizados.
PARTICIIPAÇÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO
MUNICÍPIO - Desde o início,
todas as comunidades foram mobilizadas para participarem desse
momento tão relevante, em busca de melhorias e de um governo
participativo. O processo para
a seleção e hierarquização do
município para contratação dos
planos foi realizado pelo IBIO
- AGB Doce, com o apoio do
Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Manhuaçu (CBH Manhuaçu), que tem realizado um importante trabalho de mobilização
junto aos gestores municipais.
Em Manhuaçu, a empresa Vallenger Engenharia é a responsável pela execução do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Todo o trabalho é avaliado e inspecionado pelas equipes, que participaram das pré conferências.
Para o mestre em Ciências
Ambientais, Roberto Rúbio, a
participação da socieadade para
discutir amplamente o assunto,
expressar a opinião foi muito importante. Segundo ele, as pré conferências atenderam às exigên-

Representantes de vários seguimento participaram da oficina
de leitura comunitária sobre o saneamento básico.
Dez delegados foram escolhidos, para acompanhar as ações
inerentes aos trabalhos a serem elaborados.

cias legais e,os trabalhos foram
muito bem elaborados. "Quanto
a oficina comunitária sobre o
saneamento básico, a comunidade deu uma parcela colaboração exemplar,pois entenderam e
apontaram os pontos mais críticos, que devem ser trabalhados na
sede e nos distritos. A construção
do plano de Manhuaçu atende todas as exigências de como deve
ser feito", ressalta Roberto Rúbio.
Para o professor Elis da Silva
Adriano, morador no distrito de
Vilanova, o movimento foi muito
legal. "O povo pôde participar, expressar as ideias do que acontece
e, de forma participativa mostrar
oque verdadeiramente necessita
cada comunidade, para a construção de uma cidade e distritos,
bem melhor para se viver",disse
Elis da Silva.
O morador de Dom Correa,
João Batista Dornelas avalia que
todas as ações foram positivas
e, a participação de cada pessoa
foi fundamental para detectar os
problemas. "A oportunidade para
levantar junto à comunidade, para
o encaminhamento ao Poder Público, a fim de que possa receber
verba do Governo Federal para
atender todas as necessidades
existentes,também foi muito rele-

vante", frisa o morador.
O coordenador do Setor de
Odontologia do SUS, Dr. Keller
Filgueiras também achou fundamental o envolvimento de lideranças, estudantes na elaboração
das propostas para o Plano Municipal de Saneamento Básico. "É
preciso que tenha o envolvimento, a opinião de todas as pessoas
nesse processo tão singular.Temos de atribuir e partilhar responsabilidades, para que o resultado
seja excelente", destaca Dr.Keller
Filgueiras. A presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Rio Manhuaçu, Isaura Pereira da Paixão
diz que todo o plano foi discutido,
com ampla participação de toda a
comunidade organizada. Ela explica que, a leitura comunitária do
Plano Municipal de Saneamento
Básico possibilita que o município de Manhuaçu saia na frente,
com uma participação ativa das
pessoas. A partir da próxima segunda -feira, 05, duas equipes
técnicas estarão visitando todas as
comunidades, em busca de dados
secundários. "As duas equipes estarão entre os dias 05 ao dia 15,
percorrendo os lugares, para uma
leitura bem pormenorizada em
cada comunidade", destaca Isaura
da Paixão.

Para o mestre em Ciências Ambientais, Roberto Rúbio, a
participação na elaboração de todas as propostas
garante o sucesso.

Equipe do CBH/Manhuaçu e a equipe técnica da empresa
Vallanger Engenharia, responsável pela execução do
PMSB no munícipio.
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Seminário Cultural Ambiental é realizado em Mutum
Professores da rede municipal e estadual de Mutum
participaram de um importante Seminário Cultural
Ambiental. Segundo Leonardo Moreira, gerente de
Marketing da Porto Alegre o
objetivo é aproveitar a escola como meio multiplicador
de conhecimentos difundindo conceitos de educação
ambiental. A Porto Alegre e
a Tetra Pak em parceria com
a Prefeitura de Mutum, através da Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável/SEMADES promoveram o evento
que teve mais de 50 educadores participando. A Porto
Alegre continua investindo
no desenvolvimento social e
sustentável nas localidades
onde atua.
O evento foi realizado
no dia 29 de abril de 2014,
no salão paroquial da Matriz
de São Manoel, em Mutum/
MG. Os participantes receberam orientações sobre
como desenvolver programas de reciclagem nas escolas, visando à conscientização de crianças e jovens
sobre a responsabilidade
de cada um. Todos os professores receberam um “kit
educação ambiental” composto de cartilhas, vídeos
educativos, revistas e cartazes do ciclo de vida das embalagens. Genilson Tadeu,
secretário de meio ambiente, recebeu um “kit escola”,
composto de liquidificador
e instrumentos para reciclagem de papel, que ficará a
disposição de todos educadores.
O programa Cultura Ambiental nas Escolas, criado
em 1997, já beneficiou mais
de seis milhões de estudantes e mais de 40 mil escolas
públicas e privadas com informações sobre coleta seletiva e reciclagem. Os educadores de Mutum poderão
dar continuidade à formação através do site www.
culturaambientalnasescolas.
com.br que oferece gratuitamente informações completas, desde como gerenciar e selecionar o lixo, até
o processo de reciclagem de
cada material. Trata-se de
uma importante ferramenta
interativa, o que desperta o
interesse das crianças que
poderão adquirir o conhecimento brincando nos jogos
e assistindo os vídeos.
Durante a oficina os servidores públicos municipais
Amarildo Pereira da Costa e
Marlúcio Pereira da Costa
que trabalham na coleta de
lixo, deram uma importante
contribuição. “Nosso trabalho é muito pesado, no
latão está indo muito pau,
pedra, ferro, terra e muita areia. Nós somos quatro
homens que trabalham no
caminhão, gasta os quatro
para poder levantar o latão,

Por Devair G. Oliveira

Secretário de Meio Ambiente Genilson, Amarildo,
Marlúcio e Paulo

Participantes do Seminário Cultura Ambiental em Mutum

Participantes do evento que ficaram até o final

na segunda-feira nós fazemos a rota toda na cidade de
Mutum, e a partir da terça-feira, fazemos nas vilas, na
segunda-feira pesa de mais,
fazemos quatro viagens com
o caminhão de lixo socado,
não temos horário de almoço, pegamos direto para dar
conta. Eu gostaria de pedir a
vocês para falar com as pessoas para não colocar pau,
pedra, terra e areia, peço sua
colaboração para colocar o
lixo nas sacolas, assim, pegamos as sacolas sem ser
preciso levantar o latão”.
Disse Amarildo.
O empresário Paulo Roberto morador de Lajinha,
que após acertar a parceria
com a prefeitura de Mutum, resolveu o problema
da cidade relativo ao descartes de ossos nos lugares
indevidos, hoje o Sr Paulo
recolhe todo dia um total
aproximado de 500 Kg de
ossos em Mutum, trabalho
este que faz também em
Lajinha (500 Kg) e Chalé
(300 Kg), é uma parceria
que resolveu um problema.
“Depois que passamos a
recolher os ossos, este tipo
de sujeira deixou de existir
na cidade, todos os dias fazemos a coleta de segunda
a sábado, fazemos a coleta
nos açougues, supermercados e no matadouro. Antes
os ossos iam para o aterro
sanitário. Empresa também
gera emprego, pois eu tenho
quatro funcionários e dois
caminhões trabalhando nesse serviço fazendo a limpeza da cidade”. Explica Paulo
Roberto.

Frutificando o Município: A Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais/
APAE apresentou o projeto
“Frutificando o Município”
no qual seus alunos provem
o cultivo e distribuição de
mudas frutíferas para a comunidade, visando a conscientização das pessoas
para com o maior símbolo
da natureza. Segundo Cristina Lamarca, coordenadora do projeto, “A árvore é
sinônimo de vida e dela recebemos incontáveis benefícios, como a manutenção
da qualidade de vida. Nosso
projeto tem haver com este

S

brilhante Seminário Cultura
Ambiental”.
VEJA ALGUNS DEPOIMENTOS DE EDUCADORES:
“Considero
que foi muito positivo trabalho da orientadora Elaine.
Ficou bem claro, objetivo e
foi muito proveitoso. Nossa
missão agora é conscientizar os alunos, que são hoje,
os grandes semeadores
desta cultura. Vamos trabalhar para que nossos alunos
possam se beneficiar de um
ambiente favorável a convivência” disse Nelson Almeida, educador de matemática
para o ensino fundamental I,

II e ensino médio.
“Eu acho que falta prática.
Mutum já tem toda teoria
apresentada nesta oficina.
Nossa cidade tem problemas sérios com lixo. Não temos aterro sanitário, temos
um lixão. A responsabilidade é de todos nós. Existem
algumas obras que não dão
votos, porque são obras
subterrâneas como o esgotamento e o tratamento de
água. Enfrentar os problemas ambientais é uma questão de saúde pública, quanto
mais se trata o lixo, menos
gente vai para o Hospital. O
Seminário é bom. Mas Mutum precisa de muito mais”,
relatou-nos Ricardo Machado, educador de geográfica
do ensino médio.
“O Seminário foi ótimo.

Aprendemos muito e fizemos muitos esclarecimentos,
principalmente nesta área
de reciclagem daquilo que
consumimos e fazemos virar
lixo”, disse Lucimeiry Aparecida, educadora da Apae.
“A oficina foi muito interessante e trouxe muitos
esclarecimentos para nossa cidade. Mutum é uma
cidade pequena, ainda em
desenvolvimento e tem uma
grande geração de lixo. A
oficina vem ajudar-nos a
trabalhar isso com nossos
alunos e com a população
mutuense. Se a gente começar agora, evitaremos muitos transtornos futuros. Parabéns a Porto Alegre pela
iniciativa” declarou Miriam
Lima, bióloga, educadora de
ciências e biologia.

César José Pires (secretário de cultura), Leonardo Moreira
(gerente de marketing da Porto Alegre), Cristina Lamarca (educadora da Apae/Mutum) e Genilson Tadeu (secretario de meio
ambiente) no espaço do projeto “Frutificando o Município”

Povo consciente ajuda bastante a cidade

egundo o Genilson,
a secretaria de meio
ambiente tem buscado
desenvolver muito a questão da educação ambiental,
“precisamos atuar nas lideranças, nas escolas, igrejas,
em todas as comunidades e
também divulgar. Esse seminário tem uma grande
importância, estamos trabalhando aqui cinquenta
educadores de escolas municipais e estaduais, levando a informação a todas as
escolas do município e são
mais de quinze escolas contando os distritos e a sede
e foi muito importante o
depoimento dos trabalhadores demonstrando um
pouco das suas atividades
o que muitas vezes não
vemos a dificuldades que
eles encontram para fazer
seu trabalho, a população
pode contribuir para que
o trabalho deles sejam feito
de melhor forma possível”.

Comenta o secretário.
Os vereadores poderiam
dar uma grande contribuição elaborando leis que venham de encontro ao trabalho dos garis, na região
os trabalhadores no setor
de coleta de lixo, trabalham
dobrado se comparar com
outros centros maiores
onde há uma fiscalização
maior e até multas para
quem coloca pedras, ou
terra no lixo. Fala-se tanto
na conscientização, mas
quanto tempo necessita
uma sociedade para conscientizar? Se não houver legislação, fiscalização, vantagem para quem colabora
e multa para quem desobedece, será difícil essa conscientização se não houver
lei e fiscalização.
“O aterro sanitário de
Mutum está muito complicado desde a gestão passada
vem sendo feito um trabalho não muito adequado e

nós temos trabalhado para
adequar e isso depende de
recursos e de estrutura e
quem faz a gestão do aterro
é a secretaria de obras ela é
quem tem os equipamentos
necessários, nós atuamos
mais na cobrança da ação
dentro do aterro.
Está na secretaria do
meio ambiente é um desafio muito grande, estamos
trabalhando dentro da secretaria para criar um sistema de gestão ambiental
para o município, a nossa
proposta é criar uma lei de
politica ambiental municipal além de um programa
de gestão com um corpo
técnico para elaboração de
projetos para licenciamento fiscalização e controle
ambiental além da questão
do paisagismo da jardinagem e outras atividades que
poderia ser atribuições da
secretaria”. Finaliza o secretário

Secretário de Meio Ambiente de Mutum
Genilson Tadeu
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Ex-prefeito de Durandé/MG vai responder ação por improbidade

Materiais de uso permanente adquiridos com verbas federais desapareceram dos postos de Saúde e não foram localizados por fiscais da CGU
Manhuaçu. O Ministério Público Federal (MPF)
ingressou com ação civil
pública contra o ex-prefeito
de Durandé/MG, Hélio de
Paiva Coelho, pedindo sua
condenação por improbidade administrativa. Também
é ré na ação a ex-secretária
municipal de Saúde, Sirlei
Guerra de Paiva.
Durandé é um município
da região Sudeste de Minas
Gerais situado a 319 km de
Belo Horizonte/MG. Sua população é de 7.423 habitantes, segundo dados do IBGE.
Hélio Paiva Coelho administrou o município no
período de 2005 a 2008. Durante seu mandato, no ano de
2007, ele firmou convênio
com a União para aquisição
de equipamentos e material
permanente para a Unidade
Básica de Saúde municipal.
Em 2011, o município foi

Ex-prefeito de Durandé/MG,
Hélio de Paiva Coelho

alvo de fiscalização empreendida pela Controladoria-Geral da União (CGU), quando
foi constatada a ausência de
vários itens que constavam
do Plano de Trabalho referente ao convênio firmado com o
Ministério da Saúde. Durante
a vistoria, os fiscais não conseguiram encontrar quatro
aparelhos de ar condicionado, 50 cadeiras, cinco mesas

de escritório e uma central de
nebulização adquiridos com
verbas federais.
Notificada a apresentar os
móveis e equipamentos, a
Prefeitura de Durandé/MG
informou que não era possível esclarecer o paradeiro
dos quatro aparelhos de ar
condicionado e das 50 cadeiras, porque esses itens teriam
sido adquiridos na gestão
anterior. O então prefeito,
sucessor de Hélio de Paiva
Coelho, disse ainda que duas
das quatro mesas estariam
nos postos de saúde instalados em dois distritos municipais, São João da Figueira
e São José da Figueira, onde
também estaria a central de
nebulização.
Os fiscais da CGU deslocaram-se então aos dois
distritos para conferir as
informações prestadas pela
Prefeitura, mas não con-

PREFEITO DE MANHUAÇU LAMENTA FALCIMENTO
DO BISPO JOSÉ MOREIRA BASTOS NETO

O

Bispo José Moreira
Bastos Neto

prefeito de Manhuaçu,
Nailton Heringer, lamentou o falecimento do bispo
de Três Lagoas (MS), dom José
Moreira Bastos Neto, aos 61 anos,
na tarde de sábado (26). De acordo com informações da diocese,
ele sofreu infarto e foi levado ao
Pronto Atendimento. O quadro
de saúde se agravou e levou o bispo a óbito por volta das 17 horas.
"É com pesar que recebi a notícia da morte do bispo José Moreira Bastos Neto. A família cristã em
todo mundo está de luto, pois perdeu um ilustre filho. Os desígnios
de Deus são chaves indecifráveis
do mistério que Ele guarda para
seus filho. O que nos conforta é
ter a certeza de que ao trilhar os
caminhos do senhor, José Moreira
reservou um lugar ao lado do Pai.
Externo aos familiares e amigos

o meu mais profundo pesar. José
Moreira foi um exemplo de ser
humano para todos nós", lamentou o prefeito Nailton Heringer.
Natural de Simonésia (MG), dom
José Moreira foi ordenado presbítero em 28 de outubro de 1979. Sua
nomeação episcopal ocorreu no
dia 07 de janeiro de 2009 pelo papa
Bento XVI. Escolheu como lema
de seu episcopado “Tomou-me
para o seu serviço”, dedicando-se à
formação e às atividades pastorais
em paróquias, seminários e comunidades de Minas Gerais. Dom José
Moreira era membro da Comissão
Episcopal Pastoral para o Serviço da
Caridade, da Justiça e da Paz e vice-presidente da Comissão Pastoral
da Terra (CPT), organismo vinculado à CNBB.
Secretaria de Comunicação
Social de Manhuaçu

seguiram localizar as duas
mesas que supostamente estariam ali. Por outro lado, a
central de nebulização que
se encontrava em São José
da Figueira não correspondia
ao especificado no convênio,
porque o aparelho localizado
possuía quatro saídas de ar, e
não cinco, conforme constava da respectiva nota fiscal.
A soma dos valores do
material desaparecido ultrapassou os 14 mil reais:
Omissão inadmissível - Para
o MPF, a responsabilidade
dos agentes públicos não se
esgota na aquisição dos bens,
cabendo-lhes zelar pela integridade do patrimônio público durante todo o curso do
mandato. “Permitir que bens
do patrimônio público sejam subtraídos das unidades
de saúde configura omissão
inadmissível”, afirma o procurador da República Lucas

de Morais Gualtieri.
Ele ressalta que "o próprio
convênio estabeleceu que
o município não poderia se
desfazer dos bens adquiridos sem prévia e expressa
concordância do órgão concedente da verba, sendo que
o advento de caso fortuito ou
força maior que levasse ao
desaparecimento do equipamento deveria ser comunicado formalmente".
Mas não foi o que ocorreu.
Tanto o ex-prefeito como a
ex-secretária municipal de
saúde agiram com negligência, permitindo que o patrimônio público fosse dilapidado, sem tomar quaisquer
providências para evitá-lo.
Essa negligência, segundo a ação, “configura culpa
gravíssima e inescusável na
medida em que é diligência
de qualquer pessoa comum
– e, portanto, mais que es-

perada de um agente público
– a fiscalização do patrimônio permanente dos órgãos
da administração pública,
sobretudo mediante a realização de inventários”, o que
também não foi feito.
Sanções – O Ministério Público Federal pede a condenação dos acusados nas sanções
previstas pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei
8.429/92), entre elas, o ressarcimento dos danos causados
ao erário, a suspensão dos
direitos políticos e a proibição
de contratar com o Poder Público ou de receber incentivos
fiscais e creditícios por prazo a
ser fixado na sentença.
A ação foi recebida pela
Justiça Federal de Manhuaçu
no dia 3 de abril.
(ACP nº 391794.2013.4.01.3819)
www.prmg.mpf.mp.br/
manhuacu

BOA NOTÍCIA, MEC (Manhuaçu
Esporte Clube) SERÁ PROFISSIONAL
Com alegria que recebemos a notícia de que o MEC
(Manhuaçu Esporte Clube) irá se profissionalizar.
Manhuaçu desde o fim do
Ipiranga FC não conta com
o futebol profissional na cidade.
Há muito venho observando a forma em que o
Presidente do MEC Toninho Gama vem trabalhando
a equipe, e é bom salientar
que parece estar bem com os
pés no chão, criando um alicerce para manter a equipe
futuramente.
Manhuaçu tem um comércio ativo e invejável
na região, mas não basta
só isso para se manter uma
equipe profissional com patrocínios, tem que existir
uma diretoria competente
e uma comissão técnica a
altura e o MEC a meu ver
está no caminho certo. Com
a nova investida da diretoria do Manhuaçu Esporte

Clube é hora do torcedor
de Manhuaçu que é apaixonado pelo futebol voltar
ao Estádio JK para juntos
formamos uma corrente
pra frente em torno dessa
nova realidade que o MEC
está criando. Temos ótimas
lembranças do estádio JK
lotado e alegrias e decepções que lá passamos, mas
uma coisa não se pode negar, era Airton Senna de
manhã e Ipiranga a tarde,

hoje nossos domingos estão
incompletos na área esportiva, com a profissionalização do MEC voltamos a
ter esperança que melhores
dias virão e que aos domingos teremos novamente o
estádio JK lotado e com
muita alegria. Boa sorte ao
Manhuaçu Esporte Clube e
parabéns a toda sua diretoria na pessoa de Antônio
Xavier da Gama (Toninho
Gama).
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Prefeitura de Manhuaçu oferece 680 vagas para cursos gratuitos

(Foto: Arquivo Programa Evidência/Unaí)

A Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria
de Trabalho e Desenvolvimento Social, oferece
vagas para cursos gratuitos
no município. Os cursos
profissionalizantes estão
vindo para atender a demanda de mercado com
mão de obra qualificada
e serão ministrados pelo
SESI/SENAI
(Sistema
FIEMG=), através do Programa Escola Móvel.
A Escola Móvel SESI/SENAI possibilitará que pelo
menos 680 alunos tenham
oportunidade de garantir participação nos cursos
de atendimento ao cliente,
educação ambiental e sustentabilidade, auxiliar administrativo, secretariado, costureiro assistente, eletricista
predial assistente, mecânico
de motos assistente, pedreiro de alvenaria assistente,
cozinha Brasil, artesanato cartonagem, artesanato

trançado de fita, artesanato
patch apliqueé e artesanato
pintura com giz.
Os cursos terão início
no dia 21 de maio e encerrarão no dia 25 de junho,
com acompanhamento de
instrutores experientes e
qualificados para ministrar
as aulas teóricas e práticas,
nos turnos da manhã e tarde.
O consultor do Programa
Escola Móvel SESI/ SENAI
Jairo Carmo Antunes voltou
a Manhuaçu na última quinta-feira para saber o andamento do local onde a tenda
itinerante será instalada.
Na tenda, que funcionam as
salas de aula com todo um
sistema capaz de viabilizar
assiduidade e rendimento, o
objetivo é fazer com que os
alunos aprendam uma profissão e se qualifiquem para
o mercado de trabalho", comentou Jairo.
As inscrições devem ser
feitas no Centro de Refe-

rência de Assistência Social
(CRAS). Jairo Antunes detalha que as vagas são limitadas. As pessoas interessadas devem ficar atentas para
não perderem a oportunidade de buscarem o aprimoramento gratuito.

A coordenadora do Núcleo de Apoio ao Trabalhador, Ana Paula Barros explica que há bastante tempo o
SESI/SENAI e a Secretaria
Municipal do Trabalho e
Desenvolvimento
Social
estão se desdobrando para

oferecer todos os cursos
gratuitos às pessoas. "É importante que os interessados, compareçam no CRAS,
levando documentos. A
gente espera que o interessados possam reservar seu
certificado com a garantia

e a chance do SESI/SENAI,
detalha Ana Paula Barros.
Outras informações, os
interessados podem ligar
para os telefones (33) 33323800 e 3332-3770.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

A Prefeitura Municipal de
Manhuaçu, através do Departamento de Cultura, levou
crianças ao Circo Itália, recentemente instalada na cidade. A

visita faz parte do projeto "Um
dia no Circo", que tem o objetivo de incentivar a cultura
circense no município. Para
a diretora de Cultura, Mariza

Helena Klein, "precisamos
resgatar essa tradição cultural
tão importante. Atualmente
existem poucas famílias que
mantém viva a cultura circen-

se em nosso país. Dos chineses aos gregos, dos egípcios
aos indianos, quase todas as
civilizações antigas já praticavam algum tipo de arte circen-

se há pelo menos mil anos".
O projeto visa atender cerca
de 800 crianças em Manhuaçu. As crianças assistidas pelo
AABB Comunidade partici-

param da primeira etapa do
programa na última sexta-feira (25).
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Jairo Carmo Antunes e Ana Paula esperam
que todas as vagas sejam preenchidas

Manhuaçu terá tenda da Escola Móvel SESI/SENAI como está instalada em Unaí

Parceria proporciona diversão às crianças de Manhuaçu

Inscrições abertas para concurso
público do Samal Manhuaçu
Estão abertas as inscrições para concurso público nº.
001/2014 do Serviço Autônomo
Municipal de Limpeza Urbana
(Samal), que visa preencher 177
vagas. Destas, dez serão destinadas para pessoas com necessidades especiais (PNE).
Os interessados poderão se
inscrever de forma presencial,
das 8h às 16h, no Samal, localizado na avenida Dário Grossi,
nº. 30, km 34,5, Pouso Alegre,
Manhuaçu - MG, ou pelo site da
organizadora, que é www.agoraconsultoria.srv.br, das 8h do dia
23 de abril de 2014 até às 20h de
22 de maio de 2014. A taxa custa R$ 45 para motorista e R$ 40
para as outras colocações.

Das 177 vagas, 165 são de nível elementar, e estão divididas
entre os seguintes cargos: gari
(53 + 3 PNE), gari de caminhão
(29 + 2 PNE), trabalhador braçal
(69 + 4 PNE), vigia (2) e motorista (3).
Os profissionais que possuem
o ensino fundamental têm dez
chances, sendo oito na função de
Fiscal Educador (7 + 1 PNE) e
duas na de assistente administrativo. Há apenas uma colocação
de nível médio, que é escriturário, onde estão disponíveis duas
vagas. As remunerações são de
R$ 724, R$ 730,68 e R$ 763,14,
em jornadas de 40 horas por semana.
Para classificar os participan-

tes, serão realizadas provas objetivas e dirigida, com previsão
de serem iniciadas no dia 15 de
junho de 2014. Também haverá
prova prática para Motorista. O
programa consta no edital.
O certame valerá por dois
anos, a contar da data da homologação final, podendo ser prorrogado por igual período.
Outras informações você confere no edital, que segue no link
abaixo.
http://www.agoraconsultoria.srv.br/v2/arquivos/anexos/
10865c170a34c14c9af14ecb37
240b9d.pdf
Secretaria de Comunicação
Social de Manhuaçu

Agora em Lajinha!

festa
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Chega um tempo
na vida que a gente
aprende que ninguém
nos decepciona. Nós é
que colocamos expectativas demais sobre
as pessoas. Cada um
é o que é e oferece
aquilo que tem para
oferecer.
O povo não deve
temer seu governo, o
governo é que deve
temer seu povo.
Jamais se desespere,
mesmo estando em
sombrias aflições, pois
das nuvens negras cai
água límpida e fresca.
Tente ser feliz ao invés
de tentar ser perfeito.
Seja você a mudança
que tanto procura nos
outros. As pessoas não
mudam com cobranças, mudam com
exemplos.

Pr. João Soares
da Fonseca

Berinjela: um legume versátil
As vantagens de usar a berinjela como ingrediente nas refeições.

Os pratos de berinjela –
com exceção da berinjela
à milanesa e frita, muito
gordurosa e calórica – não
são tão comuns em nossa mesa quanto deveriam.
Volumosa e com textura
semelhante à da carne, a
berinjela acompanha bem
pratos de massa, pois permite que você use menos
massa, diminuindo assim
a carga glicêmica da refeição, e ainda encha o prato. É um recheio fabuloso
para a lasanha, podendo até
substituir a carne, reduzindo assim a quantidade de
calorias e de gordura saturada.
Quando não é frita (a berinjela age
como uma esponja, absorvendo quatro
vezes mais gordura do que a batata frita), ela é pobre em calorias (constitui-se
de 95% de água) e carboidratos. Como
sua polpa esponjosa também é uma boa
fonte de fibras solúveis, pertence à lista
de alimentos que ajudam a regular a glicose no sangue e o colesterol.

Embora não apresente alto teor de vitaminas e minerais, a berinjela é uma
das fontes vegetais mais ricas em antioxidantes disponíveis nos mercados, ao
lado do espinafre e da batata-doce.
A porção ideal é de meia xícara. No
entanto, como a berinjela contém pouquíssimas calorias e uma carga glicêmica bem baixa, a sinta-se à vontade para
comer mais do que a porção indicada –
sobretudo se não adicionar óleo.

Há pessoas que
passam pelas nossas
vidas para nos ensinar
a NÃO sermos como
elas.
“Nem tudo o que se
enfrenta pode ser
modificado. Mas nada
pode ser modificado
até que seja enfrentado”. (James Baldwin)
“Os pequenos atos
que se executam são
melhores que todos
aqueles grandes que
se planejam”. (George
C. Marshall)
O fracasso é a
oportunidade de se
começar tudo de novo,
inteligentemente.
(Ford)
Se um homem não
sabe a que porto se
dirige, nenhum vento
lhe será favorável!
(Lucius Annaeus Sêneca – 4 a.C. - 65 d.C.)
Não confunda jamais
conhecimento com
sabedoria. Um o ajuda
a ganhar a vida; o
outro a construir uma
vida! (Sandra Carey)

Bolinho de mandioca
recheado de carne moída

jsfonseca@pibrj.org.br

Vivendo e morrendo por Cristo
Na cidade de Inchon, Coreia do Sul, um pastor foi
preso pelos comunistas juntamente com a sua família. Levados para um tribunal improvisado, onde
tudo o que o governo propunha era indiscutivelmente aprovado, foram convidados a abandonar a fé em
troca de liberdade. É claro que a resposta foi não.
Os comunistas tentaram de novo, mas sem sucesso.
Então mandaram cavar um buraco onde a família
toda seria enterrada viva.
Cavou-se o buraco na terra.
O oficial ainda tentou demover a família de sua
fé, insistindo em que eles abandonassem as "superstições" dos cristãos. E de novo a resposta foi negativa.
Toda a família foi lançada no buraco. Enxadas e
pás afoitas começaram a lançar terra para dentro do
buraco. Nesse instante, um dos filhos levantou a voz
e disse:
- Papai, por favor, pense em nós!
Este inesperado apelo do filho deixou o pai indeciso por um momento. Quem é pai pode entender
perfeitamente os sentimentos desse homem. Mas
então uma outra voz se fez ouvir naquele instante. A
mãe interveio enérgica e enfaticamente:
- Nossa resposta é NÃO.
E voltando-se para os filhos, essa heroína da fé
ordenou-lhes:
- Fiquem quietos, filhos. Então vocês não sabem
que esta noite vamos jantar com o Rei dos reis e
Senhor dos senhores?
E a estas palavras ajuntou um cântico que falava
do céu (algo como Eu avisto uma terra feliz...).
A família prosseguiu cantando enquanto as pás
ferozes da intolerância lançavam terra sobre seus
corpos vivos. Cantaram, cantaram, cantaram, até
suas vozes sumirem completamente sob o monturo. Entre a multidão de testemunhas, um silêncio
indescritível.
Quem contou a história foi o pastor e escritor sul-coreano, Paul Yongi Cho, num de seus livros. Ele
concluiu o relato afirmando que muitas pessoas que
presenciaram a cena ali em silêncio, depois se tornaram crentes profundamente comprometidos com
o Senhor. "Muitos ? diz Cho ? são membros de minha igreja".

Ingredientes
1 kg de mandioca
1 ramo de cebolinha
verde
1 colher de sopa de sal
4 copos de farinha de
trigo
2 copos de leite
2 copos de água
500 g de carne moída
ou o recheio de sua preferência
MODO DE
PREPARO
Cozinhe a mandioca na pressão com
1 colher de sopa de sal por 45 minutos
Escorra bem e amasse com um garfo
até virar um purê, jogue a cebolinha
picadinha e misture a massa, reserve
Refogue a carne moída como de costume, deixe ela bem sequinha, sem
água
Em uma panela ferva o leite a água,

tempere a gosto, deixe ferver e jogue
a farinha toda de uma vez
Amasse até ficar homogênea
Jogue essa massa em uma bancada e
deixe esfriar um pouco, sove bem
Misture a massa da mandioca reservada, passe óleo na mão e monte os
bolinhos recheando
Fritar em óleo bem quente

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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POLÍCIA
POLÍCIA
Policial de Manhuaçu é morto após assalto em São Paulo
Policial civil de Manhuaçu,
Luiz Carlos da Silva, conhecido por Aritana, aposentado
há uma semana, foi morto
no km 86 da rodovia Fernão
Dias, no interior de São Paulo
na noite do dia 30 de abril.
Aritana era um dos seguranças que frequentemente
prestava serviços aos lojistas de Manhuaçu que vão

a São Paulo fazer compras
para revender no comércio
da região. Além do ônibus que leva o grupo, uma
carreta trás as mercadorias
compradas. Aritana fazia a
escolta da carreta. Era um
trabalho para complementar
sua renda.
Segundo informações, por
volta de 19 horas, a carreta

foi abordada por bandidos na
região da Fernão Dias. Durante a ação, quando os bandidos identificaram que Aritana era policial, o mataram.
O Corpo de Bombeiros
chegou a ser chamado ao
local, mas não adiantou. O
policial civil aposentado foi
baleado na cabeça.
Os lojistas estavam num

ônibus que não foi abordado
pelos bandidos. O objetivo
deles era a carga da carreta.
Policiais civis se deslocaram até São Paulo para
acompanhar o caso. O corpo de Aritana chegou a Manhuaçu quinta-feira e foi sepultado no sábado. A Polícia
Civil de Manhuaçu está de
luto.

Carro bate em casas, motorista morre na hora e
carona fica ferido em Piedade de Caratinga
Piedade de Caratinga/
MG. .Na tarde deste sábado
(26/04), por volta do meio-dia, um acidente grave matou um pai e deixou gravemente ferido o seu filho. A
ocorrência foi registrada na
rua Antônio Sabino, no bairro São José, em Piedade de
Caratinga.
O veículo Ford/Escort,
placa de Caratinga, estava
sendo conduzido por Joel de
Freitas Barroso, de 51 anos,
que perdeu o controle da direção e bateu contra a parede de duas residências. Joel
morreu na hora, preso às
ferragens, já o seu filho, Joel
de Freitas Barroso Júnior,
de 20 anos, foi socorrido
com vida, mas bastante ferido. O resgate da vítima foi
feito por equipes do Corpo
de Bombeiros Voluntários e
Civis de Caratinga. Foi preciso o uso do desencarcerador para a retirada do corpo
da vítima das ferragens.
O dono de uma das residências atingidas, Valdir da
Conceição, falou ao jornalismo do Super Canal que a
família tomava café na cozinha minutos antes do acidente. Por sorte, ninguém se
feriu em meio aos destroços
provocados no quarto da
casa após a batida.
Já o morador Luis Carlos, morador da residência situada no segundo
andar,conseguiu correr e
não ser atingido. “Eu estava no quarto pegando uma
extensão de energia elétrica
e de repente ouvi um barulho e vi muita poeira, eu saí

Joel de Freitas Barroso, de 51 anos, morreu na hora, preso às ferragens

correndo para a cozinha”,
relatou, destacando que no
momento a preocupação era
com a esposa grávida que,
por sorte, não estava dentro
de casa no momento do acidente.
A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada.
Segundo o perito, Gilson
Batista,será investigada a
possibilidade do veículo ter
apresentado falha no sistema de frenagem durante a
descida da ladeira. O corpo
de Joel de Freitas Barroso
foi liberado para a funerária.
Segundo
informações
apuradas na manhã de segunda-feira (28/04), a vítima Joel Júnior segue internada na UTI do Hospital
Nossa Senhora Auxiliadora
e seu estado de saúde é grave e estável.
Dentro de instantes a reportagem em vídeo completa e todos os detalhes na
edição do telejornal Hora de
Notícia desta segunda-feira,
às 11h45.
TV Super Canal

O corpo do policial civil, Luiz Carlos da Silva, conhecido
como Aritana, morto em São Paulo na noite de quarta-feira
(30/04) chegou sexta pela manhã na cidade de Manhuaçu.

Audiência dos acusados de fraude em
vestibulares de medicina será dia 13 de maio

A primeira audiência de instrução e julgamento das 20 pessoas denunciadas pelo Ministério Público de Minas Gerais
(MPMG) por suposta fraude
em vestibulares de medicina
está marcada para começar às
09 horas do próximo dia 13 de
maio, no Fórum Desembargador Faria e Sousa, em Caratinga. A audiência será presidida
pelo juiz de direito da 1ª Vara
Criminal Júlio Ferreira de Andrade.
Max Capella, advogado de
defesa de dois dos 20 acusados de fazer parte do esquema
criminoso, explicou que nessa
primeira sessão serão ouvidas
testemunhas de acusação e
defesa. Os acusados foram denunciados ao Poder Judiciário
de Caratinga, após a ‘Operação Hemostase’ (nome que se
refere a um procedimento
médico para estancar uma
hemorragia). A Polícia Civil
realizou a operação em dezem-

bro do ano passado, quando foi
apreendida uma grande quantidade em dinheiro. Segundo a
polícia, pelo menos 11 faculdades particulares de Minas e
do Rio de Janeiro foram alvos
do esquema criminoso milionário. Cada vaga para o curso de
medicina seria vendida por até
R$ 150 mil.
Os candidatos receberiam as
respostas das provas por meio
de ponto eletrônico e de mensagens sms com o uso de um
minicelular. Também existiriam outros métodos como vaga
direta, terceiros que faziam a
prova no lugar do candidato ou
falsificação de históricos escolares. A operação desencadeada
pelos policiais civis no ano passado aconteceu em 17 cidades
mineiras e fluminenses.
Defesa: Max Capella defende a estudante Lorena Rocha Marques, de 22 anos, que
é de Caratinga, e o policial
aposentado Jorge Rodrigues

Oliveira, de 60, que
é do Rio de Janeiro.
O
Ministério
Público aponta Lorena como uma das
coordenadoras do
esquema e Jorge
como um dos corretores maior do
esquema. Lorena
foi denunciada à
Justiça pelos crimes
de
organização
criminosa, fraude
em
vestibular,
crime contra a relação de consumo (favorecer alguém a utilizar determinado bem ou serviço induzindo o consumidor
a erro) e falsificação de documentos públicos.
E o policial aposentado Jorge
pelos crimes de organização
criminosa, crime contra a relação de consumo e falsificação
de documentos públicos. Max
destacou que a tese de defesa
de seus clientes será a negativa

de autoria.
Ainda de acordo com a
denúncia feita ao Poder Judiciário, o Ministério Público
também pediu à Polícia Civil
para instaurar outro inquérito
policial com o objetivo de apurar os candidatos que teriam
sido beneficiados com a fraude,
além dos genitores ou responsáveis desses clientes pelos
pagamentos realizados aos integrantes do esquema.
TV Super Canal
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ENTRETENIMENTO
Perguntas...
Cada um faz perguntas ao outro, se o
burro não sabe a resposta, ele paga 1 real
ao outro, se é o inteligente que não sabe a
resposta ele paga 100 reais... ao outro porque ele é mais inteligente, e assim parece
justo. O inteligente começa: - O que é que
tem quatro patas e mia? - Não sei. Toma 1
real. - O que é que tem 4 patas e late? - Não
sei. Toma 1 real. - Faz uma pergunta você
- pede o inteligente. - Tá bom! O que é que
tem oito patas de manhã e quatro de tarde?
- O inteligente pensa, pensa, pensa, mas depois de uma hora sem achar a resposta, tem
que desistir: - Não sei. Toma cem reais. O
que é, hein? - Não sei. Toma um real.

Marçons
Estava havendo uma reunião maçônica
e alguns garotos jogavam bola perto do
prédio. Dado um chute mais forte, a bola
entra por uma janela e cai dentro de onde
os maçons estavam reunidos. Um dos garotos pula pela janela a fim de pegar a bola.
Quando desceu dentro da sala, os maçons,
imediatamente, tamanho o desrespeito do
garoto, deram uma tremenda bronca no
garota e o jogaram de volta pela janela.
Quando caiu do outro lado, os amiguinhos
perguntaram pra ele: - Afinal, o que tem lá
dentro da maçonaria? E o garoto: - Agora
sou maçon, não posso contar!

Plim...
O Promotor de Justiça chama sua primeira testemunha, uma velhinha de idade bem
avançada. Para começar a construir uma linha de argumentação, o Promotor pergunta
para a velhinha: - Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe quem eu sou e o que
faço? Respondea Testemunha: - Claro que
eu o conheço, Carlinhos! Eu o conhecibebê. E, francamente,você me decepcionou.
Você mente, você trai sua mulher, você
manipula as pessoas, você espalha boatos
e adora fofocas. Você acha que é influente
e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um coitado. Ah, se eu o
conheço! Claro que conheço! O Promotor
ficapetrificado, incapaz de acreditar no que
estava ouvindo. Ele fica mudo,olhando para
o juiz e para os jurados. Sem saber o que
fazer,ele apontapara o advogado de defesa
e pergunta à velhinha: - E o advogado de
defesa,a senhora o conhece? - A velhinha
responde imediatamente. - ORobertinho?
é claro que eu o conheço! Desde criancinha. Eu cuidava delepara a Marina, a mãe
dele. E ele também me decepcionou. É
preguiçoso,puritano, alcoólatra e sempre
quer dar lição de moral nos outros sem
ternenhuma para ele. Ele não tem nenhum
amigo e ainda conseguiu perder quasetodos os processos em que atuou. Neste momento, o juiz pede que asenhora fique em
silêncio,chama o Promotor e o advogado
perto dele, sedebruça na bancada e fala baixinho aos dois. - Se um de vocês perguntara
esta velha filha da pu*a se ela me conhece,
vai sair dessa sala preso!Fui claro?

CURIOSIDADES
A Invenção da Asa Delta
A Asa Delta, foi concebida no final dos
anos 40 por Francis Rogallo, da Nasa.
A idéia era fazer um pára-quedas manobrável para a reentrada das naves espaciais
tripuladas, mas o projeto acabou sendo arquivado.
Os australianos John Dickerson, Bill
Moyes e Bill Benett, que usavam grandes
pipas para subir aos céus rebocados por uma
lancha, aprimoraram o projeto em 1969.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: É bom refletir sobre
gastos e, também, como se organizará a questão
tempo no trabalho e na vida social. Procure economizar energia e aproveite para direcioná-la a ações
produtivas que lhe renderão algo interessante. O
momento lhe dá maior determinação.
Saúde: para facilitar a vida do corpo, seria interessante buscar maior
flexibilidade e diminuir a rigidez de ideias diante de embates. Cuidado
com doenças relacionadas aos órgãos da fala e dos pulmões nesses
próximos vinte dias.
TOURO – de 21/4 a 20/5: A mesma energia da semana passada
continua, porém agora Mercúrio em dificuldade com o Sol, traz um
pouco de ansiedade e impaciência diante de questões materiais. Mas
Plutão dá aquela forcinha e ajuda até na recuperação do prestígio e
da ascensão social.
Saúde: com Marte na casa da saúde, há possibilidade de acentuar
o espírito competitivo no trabalho. Há a sugestão de movimentar o
corpo com exercícios, evidentemente, sob a supervisão profissional.
Relaxe e não descuide da alimentação.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: O momento sugere cautela antes de
aceitar, por exemplo, um desafio. Nada melhor do que se concentrar e
avaliar bem qualquer proposta ou oportunidade antes de um sim, não é?
Procure entender o valor das coisas, mas principalmente de seu tempo.
Saúde: a “pilha” pode estar fraquejando, ou seja, o cansaço pode
tomar conta nos primeiros dias de maio. O importante é paciência
para evitar se expor demais em lugares de grandes aglomerações,
sujeitando-se a adquirir viroses. Preserve-se.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Alguma ação no ambiente de trabalho
que, por sinal, lhe beneficiará, afetará o ambiente. Se de forma positiva ou negativa, não dá para acertar, pois cada um faz a sua história
individual e com os outros. Tendência a marcar posição. Verifique as
questões legais.
Saúde: há sensação de bem-estar que pode gerar a tranquilidade
para fazer fluir outro aspecto interessantíssimo: a criatividade. Por
que não investir em algo mais cultural ou, se for o caso, dedicar-se a
alguma atividade artística? Bom humor faz bem.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Os desafios são naturais neste momento e
embates com pessoas que detêm o poder poderão afetar o cotidiano.
A dica é aproveitar para deixar as coisas fluírem com mais naturalidade, mesmo que demore um pouco, a justiça tarda, mas não falha.
Recomeço.
Saúde: nem sempre dá para controlar de forma efetiva as ações
das pessoas. O melhor, no entanto, é procurar manter a mente sadia;
buscar energias positivas; gastar com exercícios o excesso de calorias,
para deitar à noite em paz num bom travesseiro.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Para quem estiver mantendo a determinação para se atingir metas e objetivos, o momento traz maior sensação
de gratificação. Além disso, maior favorecimento para quem estiver
estudando e descobrindo novos caminhos culturais e profissionais.
Saúde: neste período será muito bom para aliviar um pouco as
tensões do dia-a-dia, procurar desenvolver alguma atividade física.
Canalizar as energias do corpo para limpá-lo será um santo remédio,
quem sabe, para evitar mazelas.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: Neste momento será bem importante não
desanimar diante das dificuldades. Quem não tem lá suas oposições,
atire a primeira pedra? Conclusões e novos recomeços estarão na
pauta, porém se pensar que uma frustração poderá atrapalhar; tenha
certeza que sim.
Saúde: suas atitudes serão determinantes para alterar o convívio
com as pessoas, mas agora você deseja mais praticidade, pois a
sensibilidade está a mil, inclusive para criar. Essa maneira mais salutar
de encarar a vida beneficiará a mente e os hormônios da felicidade.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Sua disciplina e responsabilidade
serão testadas neste período. O momento está excelente para solidificar a relação amorosa, mesmo que não esteja lá tão romântica. Sua
compreensão a respeito da realidade está mais clara e é bom para
colocar ordem na casa.
Saúde: qualquer tipo de radicalismo pode afetar de forma direta ou
indireta a saúde, a começar pela mente. Manter a sobriedade diante de
mudanças, por mais difícil que seja, será fundamental para amenizar
as taxas ruins no sangue e a retenção de líquidos no corpo.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11: Mudanças e mais mudanças podem
alterar seu ponto de vista sobre determinadas situações especiais para
sua individualidade. É possível que alguns bloqueios, diante até das
melhores das intenções atrapalhem negociações, porém o que pode
ajudar é a intuição forte.
Saúde: a energia física não está tão forte como em outros momentos, porém você sabe que precisa se mexer e isso fará com que
fluam as energias do corpo. Cuidado com o excesso de líquidos e com
possíveis overdoses de remédios, se for o caso.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: Agora a intenção é prestar um
favor e querer o retorno, na base de “Uma mão lava outra”. Tendência a progressos pessoais, porém precisa trabalhar bem a energia,
sobretudo de forma positiva. Momento de superação de dificuldades,
limites e medos.
Saúde: questões sentimentais ou novos arranjos nos relacionamentos amorosos podem fazer fluir bem a energia do corpo, e quem sabe,
trazer mais alegria e felicidade. Saber entender os outros e procurar o
caminho da solidariedade pode fazer muito bem ao coração.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Conclusões a respeito das ações, novas
ou antigas, na área do trabalho podem descortinar novas possibilidades
e oportunidades. Alguns projetos podem estar demorando, mas nada
melhor do que deixar seguir o fluxo natural das coisas.
Saúde: há maior sentimentalismo no ar e que poderá permitir
uma nova forma de ver os parentes e amigos. Algum desânimo pode
acontecer devido à fragilidade da saúde, sobretudo se tiver pendências
a resolver, não é?
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Procure enfrentar as possíveis adversidades de forma mais natural. Saiba que neste momento é importante
saber traduzir o que pensa para expor em seu trabalho ou no relacionamento. A expressão pode ser afetada de alguma forma, mas será
passageiro.
Saúde: é possível que alguns piscianos sintam desgaste e cansaço
físico maior do que o normal. Entenda de a necessidade de saber deixar
fluir melhor a energia para saber poupar e beneficiar o próprio corpo.
Saiba equilibrar bem o gasto de energia no cotidiano.
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Gusttavo Lima muda o
visual e sensualiza para
mostrar resultado aos fãs
Gusttavo Lima decidiu mudar o visual e, para sorte dos fãs, ele mostrou o
resultado na internet, na noite da última
sexta-feira (2).
O cantor sertanejo aposentou o topete alto e agora ostenta um penteado no estilo moicano, com as
laterais da cabeça raspadas. Empolgado para exibir o novo look, o
artista sensualizou para uma selfie. No entanto, acabou sendo flagrado por uma segundo pessoa, que registrou sua pose de galã.
E Lima não se importou. Pelo contrário, gostou tanto da imagem
que acabou compartilhando com todos os seus seguidores no Instagram. Gostou do novo corte do cantor?

“Fiquei chateado com os exageros de ecologistas
e vegetarianos”, diz Roberto Carlos
Roberto Carlos voltou a falar sobre a recente polêmica de seu contrato com um frigorífico, durante entrevista cedida ao apresentador
Amaury Jr., da RedeTV!.
O cantor revelou que não ficou feliz com
a repercussão de seu trabalho como garoto-propaganda da marca, já que foi bastante
criticado pelo fato de ter deixado de ser vegetariano.
Mas, ao contrário do que alguns apontaram, ele garantiu que nunca foi vegetariano.
Portanto, não anunciou que estava comendo
carne vermelha só por causa do dinheiro do
contrato publicitário.
“Fiquei chateado com os exageros de ecologistas e vegetarianos
radicais. Cheguei a ir em um restaurante no Rio e publicaram que lá
não havia garantia de que eu comi carne. É demais”, disse.
E continuou: “As pessoas adoram boas fofocas. Fiquei muito tempo sem comer carne, mas nunca fui vegetariano, pois comia frango e
peixe. Faz dois anos que voltei a comer carne vermelha”.

Em alta! De volta ao SBT, Jean Paulo Campos
garante liderança de audiência ao “The Noite”
Jean Paulo Campos garantiu sucesso
de audiência ao “The Noite com Danilo
Gentili”, na noite da última quinta-feira
(1). Na ocasião, o programa conquistou
a liderança de audiência, com média de
6,8 pontos no Ibope - cada ponto equivale a 65 mil domicílios na Grande São
Paulo. A Globo, que geralmente ocupa o
primeiro lugar do ranking, por sua vez,
ficou na vice-liderança com 5,7 pontos durante o mesmo horário.

Público rejeita relacionamento lésbico
na trama de “Em Familia”
Ao contrário do que aconteceu em “Amor à Vida”, em que o grande público torceu para os personagens Niko e Félix terminarem juntos, em “Em Família” o romance de Clara (Giovanna Antonelli) e
Marina (Tainá Muller) não tem sido
visto com bons olhos.
Grande parte dos telespectadores,
principalmente as donas de casa, estariam torcendo em favor da família
de Clara, segundo a colunista Fabíola Reipert. De acordo com a publicação, o público acha estranho que
um romance lésbico se concretize
em uma novela das 21h.
Na verdade, eles rejeitam o fato
de Clara largar o marido doente e o filho pequeno para viver um
romance, independente de ser com uma mulher.
Com isso, a trama deve ganhar novos rumos, especialmente devido aos baixos índices de audiência.

Vidente Mãe Dináh morre aos 83 anos
Morreu, na última sexta-feira (2), Mãe Dináh, em São Paulo. Ela
estava internada no Hospital da Luz, na Vila Mariana.
O atestado de óbito consta como causa da morte um choque séptico gastrointestinal e falência de múltiplos órgãos e sistemas.
O velório teve início na manhã deste sábado (3), às 8h, e acontecerá até às 15h, no Cemitério da Paz, no Morumbi, em São Paulo.
O enterro está marcado para acontecer na sequência.
Vida e obra: Conhecida como Mãe Dináh, Benedicta Finazza
nasceu em São Paulo, no bairro do Paraíso. Desde criança já indi-
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cava sensações e visões de médium. Com pais
incrédulos, aos 7 anos a garota previu que sua
avó morreria e desde então conquistou a confiança da família.
Apesar de ter o sonho de se tornar freira ou
cantora, logo aos 13 anos a jovem começou a
atender amigos e vizinhos em consultas e previsões.
Um dos momentos mais marcantes da carreira de Mãe Dináh foi quando previu que em
1994 Ayrton Senna teria um ótimo ano, justamente quando ele se
acidentou e morreu.
No entanto, em outra visão previu a morte da banda Mamonas
Assassinas. Ela costumava dizer que, ao ver os rapazes na TV, eles
apareciam para ela cobertos de uma fumaça preta. Em 1996, os integrantes morreram em um acidente de avião.
Seu último trabalho em público foi em 2013, na MTV, em que
protagonizava alguns comerciais ironizando suas próprias previsões.

Exame de sangue ajuda
Deborah Secco a perder
11 kg em 40 dias
Usando um novo método de emagrecimento
chamado Food Detective, Deborah Secco chegou a perder 11 kg em 40 dias. A novidade, febre entre as famosas, analisa através de um exame de sangue o grau de intolerância alimentar a
até 50 alimentos.
Segundo a médica ortomolecular Heloísa Rocha, que atende a
atriz, Deborah a procurou para voltar ao antigo peso, 50 kg, depois
de ter engordado para dar vida a uma ex-apresentadora infantil no
longa “A Estrada do Diabo”, segundo o “Notícias da TV”.
A especialista ainda cuida de Flávia Alessandra, Isis Valverde e
Juliana Paes. Explicando o método, Heloísa contou que o exame
indica os alimentos que devem ser eliminados do cardápio, o que
torna o processo de emagrecimento mais fácil, além de trazer mais
disposição no dia a dia.
Além da dieta detox elaborada pela médica, Deborah pegou pesado na malhação, seis vezes por semana, e ainda se submeteu a tratamentos estéticos para evitar a flacidez e acelerar o emagrecimento.

Rachel Sheherazade deve
fechar contrato com a Band
na semana que vem
Silvio Santos bem que tentou, mas as chances de
perder um dos grandes nomes do Jornalismo do SBT
só tem aumentado.
O motivo? Avançaram as negociações entre a Band
e a jornalista Rachel Sheherazade, apresentadora do “SBT Brasil”.
Funcionários de ambas emissoras teriam garantido que a contratação da âncora pelo canal do Morumbi pode ser anunciada na semana
que vem, de acordo com o “Notícias da TV”.
Se Sheherazade, de fato, for para a Band, ela deverá ganhar R$
350 mil por mês, R$ 100 mil a mais do que na emissora da Anhanguera. O contrato, aliás, será de quatro anos.
E seu destino na grade de programação da emissora também já foi
traçado. Rachel deverá ser o terceiro membro da bancada do “Jornal
da Band”, famoso por ter uma linha crítica ao governo federal, ao
lado de Ricardo Boechat e Ticiana Villas Boas.
Vale ressaltar que a apresentadora mostrou interesse em trocar de
TV depois que o SBT anunciou, no início de abril, que seus apresentadores não vão mais emitir comentários pessoais em seus telejornais.
Isso porque a jornalista virou notícia ao afirmar que achava 'compreensível' a atitude de um grupo de 'justiceiros' que amarrou a um
poste um suposto assaltante de 16 anos, no Rio de Janeiro, em fevereiro.
Para Sheherazade, a medida foi uma espécie de censura.

Cauã Reymond pede para
voltar com Grazi e Isis
rompe feio com o galã
Desde que vem tentando voltar para Grazi Massafera, há cerca de um mês, Cauã
Reymond perdeu todas as chances que tinha com Isis Valverde.
Isso porque a atriz, que esperava ser assumida por ele, acabou rompendo feio o
namoro.
A briga foi tão feia que os dois pararam até de se falar, segundo
o jornal “Extra”.
Depois de ser apontada como pivô da separação do casamento
de Cauã e Grazi e ainda ter sofrido acidente de carro que a deixou
impossibilitada de trabalhar, Isis ficou bem magoada ao saber que
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ainda assim o affair preferiu voltar com a ex-mulher.
Novamente solteira, a morena procurou conforto na família, no
interior de Minas Gerais, para manter as emoções equilibradas, já
que acabou de sair de uma profunda depressão.
Enquanto isso, Cauã tenta incessantemente retomar seu relacionamento com Grazi. Com isso, ele intensificou as visitas à filha, Sofia.
Já Grazi parece que está de romance novo. Recentemente, boatos
deram conta de que a loira estaria conhecendo o lutador de UFC
Erick Silva.

Estilistas da Dolce & Gabbana
são condenados
Domenico Dolce e Stefano Gabbana tiveram recurso negado pela
justiça italiana contra condenação
por sonegação de imposto de renda
na manhã da última quarta-feira (30).
A dupla de estilistas acabou sendo
condenada a um ano e seis meses de
prisão, porém, como a pena não ultrapassa o mínimo de dois anos, não
precisará ser cumprida em cárcere
privado. Eles ainda deverão pagar € 400 milhões em impostos.
Para quem não sabe, em meados de 2013, Dolce & Gabbana perderam um processo judicial, que vinha se desenrolando desde 2008.
Na época, a polêmica envolvendo a dupla fez com que as nove
lojas da marca em Milão fechassem as portas por três dias como
forma de protesto.
Isso porque o então prefeito da cidade, Giuliano Pisapia, afirmou
que os designers não podiam ser autorizados a mostrar suas criações
em espaços comuns de Milão por conta dos crimes.

VJ da MTV critica encontro de Avril
Lavigne com fãs brasileiros e vai parar nos
TTs do Twitter
Na noite da última quinta-feira (1), a vlogger Kéfera
Buchmann usou seu Twitter
para mostrar indignação com
o Meet&Greet que Avril Lavigne teve com os fãs brasileiros.
Nas imagens divulgadas
dos admiradores da cantora
durante o encontro em São
Paulo, eles aparecem cerca de
um palmo longe da cantora,
que teria proibido o contato com os fãs.
Sem acreditar no que via, a VJ da MTV desabafou: “Pagar R$ 800
pra tirar uma foto com o seu ídolo e não poder chegar nem 2 metros
perto dele é bem triste, hein?”.
E continuou: “Cada um sabe o que faz, mas se é pra ter tanto 'não
me toque' em um meeting, por que faz então? Ninguém é melhor do
que ninguém pra ter isso de 'não me toque' durante uma foto com
um fã”.
Kéfera ainda postou uma foto de uma fã ao lado de Avril (como
você pode ver na imagem à direita) para deixar claro sobre o que
estava falando e completou: “É decepcionante, parece que tem nojo.
Credo. É intocável, não merece ser tão privilegiada por todos. É feio
da parte do ídolo não deixar um fã chegar perto dele”.
Não demorou nem uma hora para que uma legião de fãs da Avril
viessem defender a cantora. Tanto que criaram a hashtag #KeferaMaisFlopadaQueOrkut, que foi parar em número um nos assuntos
mais comentados do Twitter no Brasil.

Ricardo Boechat abre guerra contra
apresentadora baiana
Ricardo
Boechat
resolveu abrir guerra
contra a baiana Ticiana Villas Boas, com
quem divide a bancada
do ´Jornal da Band´.
Ele ficou irritado após
a mulher do bilionário
Joesley Batista, dono
da Friboi, dar uma entrevista para a revista
Veja, afirmando que
não sabia preço da gasolina porque era seu
motorista quem abastecia seu Porsche e que ótimo poder sair para
jantar a qualquer hora e que poderia comprar toda hora uma nova
bolsa. A matéria virou piada nos bastidores da Band e a moça ganhou o apelido de “rainha do camarote”.
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