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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

1º Grito do Café das Matas de Minas

C

om o objetivo de reivindicar uma atenção especial para a cafeicultura brasileira, cafeicultores de várias regiões de Minas Gerais marcaram presença
no evento em Manhuaçu que ocorreu dia 13 de maio, na Praça 5 de novembro, parte central de Manhuaçu, organizado pela Câmara do Café das Matas
de Minas, que tem como presidente Admar Soares. A principal reinvindicação é
abrir renegociações de dívidas e uma garantia mínima do valor da saca de café.
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Palestras evidenciam Eleições
e Código Penal na Câmara

Câmara aprova reajuste para
motoristas de máquinas pesadas

C

om expressiva participação do público, em especial, juízes e profissionais de
Direito, representantes de segmentos sociais diversos, acadêmicos das faculdades de Direito de Manhuaçu e cidadãos em geral, além dos vereadores que
representam o município, foram realizadas duas palestras do Poder Judiciário no anfiteatro da Casa Legislativa. O Presidente da Câmara, Maurício de Oliveira Júnior, se
pronunciou, destacando esta positiva parceria que trouxe um maior conhecimento e
reflexão para a sociedade sobre as Eleições 2014 e o Código de Processo Penal.
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oram sete Projetos de Lei aprovados na sessão ordinária de Quinta-feira,
além de três Resoluções, seis Moções e dezenove Indicações – solicitando
obras diversas – e dois Requerimentos. Os membros da Casa Legislativa
também debateram questões importantes para a população. Três pessoas inscritas se pronunciaram no plenário, em uma reunião que contou ainda com
expressiva participação de cidadãos.

PÁG.
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EDITORIAL

Congresso tenta melhorar
a disputa por reeleição

Entra ano e passa os meses e nada de uma reforma
política, este ano vamos novamente ter que comparecer as urnas sem uma lei que estabeleça um critério
justo, onde o povo vota e fica satisfeito, tudo que é
votado no congresso é para que se beneficie quem está
no poder, sentindo perigar eles trataram logo de mudar
as regras para deixar Marina sem o seu partido, quem
está no poder quer dificultar ao máximo a entrada de
novos políticos, veja que daqui para frente ninguém
vai se candidatar a formação de um novo partido, pois
tanta é a dificuldade colocada, e a nossa constituição
diz que todos são iguais perante a lei, pura enganação.
Projeto em tramitação no Senado estabelece que presidente, governadores e prefeitos que tentarem novo mandato
terão de se afastar do cargo seis meses antes das eleições.
Tema polêmico no mundo político, a reeleição está
de volta a pauta do Congresso Nacional. Um projeto
pronto para ser apreciado pela
Fale com a redação
Comissão de Constituição, contato@jm1.com.br
Justiça e Cidadania (CCJ) do
(33)3331-8409
Senado pode mudar os planos
de quem pretende entrar na
corrida eleitoral para permanecer no cargo. Proposta
de emenda à constituição (PEC) obriga prefeitos ,
governadores e o presidente da República a se afastarem de seus postos até seis meses antes do pleito para
que possam se candidatar. O texto justifica a mudança
como uma forma de equilibrar a disputa, evitando que
políticos que detém mandatos tenham mais destaque
na mídia e poder sobre a máquina pública, embora
mesmo afastado o candidato pode influir nas decisões,
se tudo for acertado antes com o seu vice.
Acontece que já temos legislação interessante para o
tema que proíbe ao candidato fazer auto-promoção e
cabe ao Ministério Público fazer a fiscalização e punir
quem infringir a lei. Esta nova ação parece de fato
uma busca, no mínimo confusa e tentar coibir a ação
de políticos corruptos com propostas duplicadas ao
invés de agir como a lei existente estabelece. Punição
a quem merece é o que espera a sociedade.
Se os políticos quisessem fazer a vontade popular,
a reeleição já teria acabado, pois pesquisas comprovaram que a maioria do povo não se agrada da metodologia da reeleição, e isso já ficou comprovadamente
que nas cidades menores, o prefeito mesmo fazendo
uma má administração consegue se reeleger, tanto é
a dependência da maior empregadora da cidade.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas
Espero um dia poder respirar um pouco mais aliviado
por ter menos crueldades
contra os animais que até momento qualquer reclamação
e denuncia não sido levado
a serio nem pelo Legislativo,
executivo e Ministério Publico; lamento por somos muito
poucos os que lutam por fim
dos maus tratos e Minas Gerais parece que está um pouco
pior do que os outros Estados.
Manhuaçu ainda não mudou
em nada.
José Moreira da Silva

Aos alunos do antigo
Colégio Evangélico
de Alto Jequitibá
Tradicional festa da Independência em Alto Jequitibá, promovida pela
Igreja Presbiteriana e o ex-Colégio Evangélico (atual
Escola Estadual Rev. Cícero
Siqueira).
Sou aluno de 1972, antiga
4ª série ginasial. Atualmente no Rio de Janeiro na área
de segurança institucional
da Justiça Federal. Teria o
imenso prazer de participar
de encontros de ex-alunos.

Sou de Divino-MG, famílias Frossard e Marques.
Meu apelido era “KID BOINA”.
MÁRCIO DE SOUZA
MARQUES
Atenção Ex-alunos do antigo Colégio “Turmas do
Magistério e Contabilidade
“para que nosso encontro
venha acontecer de forma
ainda mais que “Especial”,
precisamos que nos envie
fotos e fatos acontecidos em
épocas 1958 a 1998.
Contamos com a Participação de todos!
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Eles detém o poder PT e o PMDB
Em uma conversa de boteco saiu o seguinte assunto:
o PT é o partido da presidente Dilma, mas o PMDB é o
maior partido do país e é ele que dá sustentabilidade para
o PT desgovernar, acho que é desgovernar, porque hoje em
se tratando de governo há mais desacerto do que acerto.
A segurança já esteve melhor, já roubaram menos e hoje
a corrupção é gigantesca no governo. “O mal tem que ser
combatido na raiz, o PMDB é o maior partido do país, mas
não tem projetos e nem compromisso com o povo, caso tivesse ele lançaria candidatura para presidente, não é isso
que todo partido sonha e deseja, ele é mais culpado que o
PT”. Comenta Paulo. Já Antônio Carlos pensa e sugere uma
campanha nacional contra estes dois partidos PT e PMDB,
são os dois maiores partidos do Brasil e responsáveis por
tanta corrupção, se eles quisessem já teriam feitos reformas
consistentes para melhorar a vida do povo e por consequência a imagem dos políticos brasileiros que andam em baixa,
principalmente quem detém poder.

A Copa e o mundo
O João Marcello chegou ontem de Portugal. Ele me disse agora a pouco que a
imagem do Brasil tá mais que queimada
naquelas bandas. Ele deve comentar depois
os adjetivos que ele ouviu, coisas sobre a
violência, desorganização, protestos. Ele disse que acha que
é porque a TV põe no ar diariamente notícias daqui.
E parece também que não precisaremos nos preocupar
com o caos aéreo na copa, porque quase ninguém lá (Europa) aguenta pagar o preço dos pacotes de viagem. É quase
impossível acompanhar uma seleção com tantas viagens
longas entre as sedes.
“Eu odeio ser gêmea” - Este foi o título de um e-mail que
recebi de uma gêmea de 48 anos que não fala com a irmã há
mais de 20 anos. Obviamente, a pessoa em questão quis se
manter anônima – mas este não é o único caso. Os relatos
de gêmeos adultos que não conseguem manter um relacionamento fraternal saudável são verdadeiros desabafos. Pelo
que posso perceber esses irmãos só querem contar sobre
seus conflitos, na tentativa desesperada de serem ouvidos.
Depois do desabafo vem o alivio, mas é paliativo. O que
esses irmãos desejam é a cura para um sofrimento que parece não ter fim. Eles carregam um fardo emocional pesado
demais – a dor vem embrulhada com muito rancor, raiva,
mágoa e algumas vezes, ódio mesmo. Os motivos pelos
quais irmãos gêmeos brigam e rompem a relação, são diversos. Posso mencionar dois motivos, que pra mim, ficam
evidentes nos depoimentos.

Dinis Pinheiro é confirmado como
vice na chapa de Pimenta

Na segunda-feira, 19 de maio, o
Movimento Todos Por Minas realizará o lançamento da pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), deputado estadual Dinis Pinheiro (PP), ao governo do
Estado, como vice de Pimenta da
Veiga (PSDB). O evento, marcado para às 10h, ocorrerá no auditório da Associação Médica de
Minas Gerais, na avenida João Pinheiro, 161, no Centro da capital
mineira. Estão sendo convidados prefeitos, vice-prefeitos,
vereadores e lideranças de todos os 18 partidos que compõem o grupo político do Movimento

Falta de profissionalismo

Muitos prestadores de serviços de Manhuaçu deixam muito a desejar, não conseguem acompanhar o ritmo do crescimento da cidade e com isso atrasam entregas não cumprindo
com os prazos combinados. Devido à falta de treinamentos
dos funcionários, há um déficit enorme de mão de obra qualificada. Como aumentar a produção se não há Mão de obra

especializada? Esse é um dilema de algumas empresas. A
carência atinge quase todos os ramos de serviço; um amigo
me contou que solicitou a presença de dois técnicos para a
instalação de uma antena da Skay há mais de 15 dias e nenhum compareceu até hoje isso na segunda empresa porque
da primeira ele desistiu depois de várias datas marcadas e não
cumpridas. Faltam planejamentos nas empresas e acabam assumindo um compromisso além da capacidade de trabalho
e com isso não conseguem cumprir os prazos, deixando os
clientes insatisfeitos. Coisas simples de um ou dois dias de
serviços podem fazer esperar por vários dias .

Professores da rede estadual
decidem entrar em greve a
partir do dia 21 de maio

Querem fechar os
supermercados aos domingos Você é contra ou a favor?
Algumas
opiniões - Todas as empresas deveriam
abrir aos domingos, aí era
só resolver
com escalas,
pagar mais
para ninguém
ficar desanimado, e pronto se comprar Sindicato discute fechamento aos domingos
é que é importante ninguém vai ter problemas já que todo mundo vai ter
um diazinho de folga na semana.
Esse assunto "já deu", É melhor deixar do jeito que está os
manhuaçuenses já acostumaram, e outra coisa os funcionários
que trabalham aos domingos ganham horas extras, conheço
muitos que gostam desse dinheirinho extra.
Se for assim, vamos fechar os bares aos domingos também.
As boites, acabar com tudo quanto é tipo de festa aos domingos. Único local que funcionará aos domingos serão as Igrejas,
ainda assim, se não tiver nenhum empregado ou qualquer fonte de lucro. hahahah
Enquanto no mundo inteiro a tendência é do comércio funcionar 24h, tendência essa já praticada em alguns estados da
federação, não podemos ir na contra-mão do progresso. Alguns falam das famílias ou apelam para uma chantagem emocional barata, mas esquecem-se de que há turnos de trabalho
e como tal, nenhum direito trabalhista fica a margem da lei.
Lojas de roupas e outros comércios não trabalham aos domingos, tem gente que olham só o lado dele, esquece que os
funcionários também são filhos de Deus. O domingo foi feito para descansar, durante a semana os supermercados ficam
abertos até as 22 horas, é o suficiente para as pessoas fazerem
suas compras, é uma questão de organização, se todos fecharem, o povo vai acostumar a fazer suas compras de segunda a
sábado. “Eu já trabalhei no Coelho Diniz, e no domingo agente trabalha chateada, com familiares indo em festas, visitando
amigos e agente presa ao trabalho. Pergunte aos funcionários
se eles gostam de trabalhar aos domingos” Disse Késia

Em assembleia na tarde de quinta-feira (15), os professores da rede estadual de educação decidiram entrar em greve
por tempo indeterminado a partir do dia 21 de maio.
Cerca de 300 educadores participam de uma reunião na
praça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG),
no bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de Belo Horizonte.
Ao final do ato, parte da categoria seguirá em passeata até
a Praça Raul Soares, no Barro Preto, onde acontecerá um
protesto internacional contra a Copa do Mundo. Outra parte
seguirá até o Ministério Publico Federal (MPF) para protocolar
uma ação de improbidade administrativa conta os ex-governadores Antonio Anastasia e Aecio Neves, ambos do PSDB.
Segundo a presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (SindUTE/MG), Beatriz Cerqueira, os políticos foram irresponsáveis ao implantar no Estado a Lei 100/07, que efetivou mais de 90 mil
servidores sem concurso publico. Entretanto, em março, a
lei foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal (STF).
Reivindicações: Segundo Beatriz Cerqueira, a pauta de
reivindicações dos educadores foi entregue ao governo em
31 de janeiro, mas até agora nenhuma reunião de negociação foi marcada.
A categoria reinvindica o pagamento do Piso Salarial Nacional no Estado, o descongelamento da carreira e a instituição de uma mesa de negociação para discutir a situação
dos servidores afetados pela Lei 100.
No dia 28 de maio, os professores se reunirão novamente
em assembleia para avaliar o movimento grevista.

Prestação de serviços em bancos

Saúde é fundamental

O bom estado de saúde das pessoas é de fundamental importância,
tendo em vista o alerta sobre os principais problemas que podem atingir
a população. Ter saúde é garantir a
condição de bem estar, envolvendo
os aspectos físicos, mentais e sociais. Destaca - se a atenção do município com esta mobilização mundial. O cuidado com saneamento básico, observando
cuidados com a saúde dentro de casa, com a higienização do
lar são meios de evitar doenças, devemos prevenir e ter cuidados com a saúde, tendo como focos a atividade física e a
reeducação alimentar, além de maus hábitos como o álcool, o
cigarro e outros fatores que ocasionam perda da qualidade de
vida e da saúde, também fazermos atividades todos os dias da
semana, com atuação de fisioterapeuta e educador físico.
70% das doenças que contraimos são transmitidas através de
água poluída, suja ou contaminada. Para isso, é imprescindível
cuidar das instalações hidráulicas e lavar a caixa d' água a cada
seis meses.

Manhuaçu sofre com o péssimo atendimento dos bancos,
principalmente os Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, esta campeã de demora no atendimento e o Bradesco,
as reclamações são constante, e até agora não fizeram nada,
eles estão devendo muito para a sociedade, com relação ao
atendimento que deveriam prestar, quando chega ao banco
já pode contar com a demora de mais de uma hora. Como se
não bastasse eles pedem para você ligar para o 0800 e quando você liga a telefonista pede para você voltar a agência, é
aquele jogo de empurra, os cidadãos trabalhadores não merece esse tipo de tratamento, vamos continuar reclamando
até eles mudarem o atendimento.
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Tri-Objetiva - 98
Celso de Medeiros Costa (*)
“A televisão é pequena (de 19 polegadas), sem entrada USB ou DVD. Zé Dirceu assiste apenas a
televisão aberta, como podem fazer todos os internos de bom comportamento”
filha do mensaleiro José Dirceu, Joana Saragoça, DESEJANDO Desmentir os privilégios que o pai recebe na Penitenciária da Papuda

• GOVERNO SE OMITE E VIOLÊNCIA
NOS ESTÁDIOS CRESCE
A omissão do governo federal fez ressurgir com força a
violência nos estádios, após a extinção em 2011 da Câmara
Técnica criada um ano antes para combater a intolerância
esportiva. A Câmara definiu um Procedimento Operacional Padrão (POP), que reduziu a violência nos estádios já
em 2010. Dois policiais da Força Nacional controlavam
a Câmara, monitorando o movimento de torcidas. O trabalho ia bem, mas o Ministério da Justiça a extinguiu no
início do governo Dilma.
• NA GAVETA
O POP era para ser implantado no campeonato brasileiro
de 2011, já como teste para a Copa, mas foi engavetado. E
a violência voltou.
• ESFORÇO CONJUNTO
A Câmara Técnica promoveu dois encontros nacionais
de especialistas em segurança com torcidas organizadas,
CBF, clubes, policiais etc.
• VÍTIMAS A LAMENTAR
A Câmara acabou, a violência voltou. Foram 17 casos graves em 2013. No Brasileirão, as torcidas de 17 dos 20 clubes entraram em conflitos.
• PARA INGLÊS VER
Após o conflito no jogo Atlético-PR x Vasco, em Joinville,
o governo criou às pressas um tal “Consegue”, organismo
que não sai do papel.
• FOCADO NA COPA, ALDO TEM
FUTURO POLÍTICO INCERTO
Ao término do atual mandato de deputado federal
pelo PCdoB-SP, este ano,
o ministro Aldo Rebelo
(Esportes) terá dificuldades de definir seu futuro
político, porque não lhe
sobra tempo para tratar do
tema, nem para conversar
com aliados. Ele abriu mão de disputar a eleição, este ano,
para permanecer à frente do Ministério do Esporte, a pedido da presidenta Dilma, e cuidar dos preparativos da Copa
do Mundo.
• AVIS RARA
Político sem ambição, Aldo Rebelo só se candidatou ao
sexto mandato de deputado federal, em 2010, após a insistência de aliados e amigos.
• HOMEM DA ROÇA
Após sair do ministério, Aldo Rebelo vai adorar colocar
a leitura em dia e cavalgar nas cercanias do seu sítio de
Viçosa (AL), onde nasceu.
• BOLSA NO BOLSO
Se cada brasileiro recebesse uma parte do bolo (R$6,3 bi)
do Bolsa Família em 2014, todos os cidadãos embolsariam
mais de R$ 30.
• BUUUUU
Se a ideia do PT é meter medo no eleitor, a campanha de
Dilma na TV deveria incluir imagens em “close” da presidente da Petrobras, Graça Foster, e do feioso Nestor Cerveró, ex-diretor da mesma estatal.

• MÁFIA DO CARVÃO
Impressionam as acusações que levaram o Supremo Tribunal Federal a abriu ação penal contra Bernardo Santana
(MG), líder do PR na Câmara: receptação, falsificação, lavagem e formação de quadrilha. Sem contar os 910 crimes
tributários atribuídos a ele. Chave de cadeia.
• QUEM TE VIU…
Em 18 de maio de 1980, ainda no exílio, Leonel Brizola
decidia criar o Partido Democrático Trabalhista, o PDT.
Hoje o partido, desfigurado, virou um instrumento cartorial
a serviço de um Carlos Lupi.
• TÁ DIFÍCIL
A má vontade da mídia internacional em relação ao Brasil,
alimentada pelos protestos, levou a inglesa BBC, maior canal de televisão do mundo, alertar para o risco de dengue
durante a Copa do Mundo.
• SEM LIMITES
O deputado Fernando Francischini (PR), líder do Solidariedade, está revoltado com a descoberta das relações promíscuas do correligionário Luiz Argôlo com o doleiro Youssef:
“Ele ultrapassou todos os limites”.
• MÃO AMIGA
Na reunião da cúpula do PMDB na suíte presidencial do
hotel Golden Tulip, de Brasília, Lula jurou que o PT não
deixará na mão, em seus estados, os líderes do governo,
Eduardo Braga (PMDB-AM), e do PMDB, Eunício Oliveira (CE), ambos candidatos a governador.
• CONFLITO
O governador do Piauí, Zé Moraes Filho, e o deputado
Marcelo Castro, ambos do PMDB, estão à beira do rompimento, porque ambos querem disputar o governo. Só a
cúpula do PMDB pode resolver o impasse.
• NO MUNDO DA REDE
Provável vice na chapa de Eduardo Campos (PSB), Marina
Silva ainda não entendeu que seu “partido” Rede teve o
registro negado pela Justiça e organizou um “congresso do
partido Rede” em Brasília.
• PENSANDO BEM…
…se as manifestações voltarem com o vigor do ano passado, o índice de rejeição da presidenta vai se aproximar do
nível da Cantareira.

Poder sem Pudor
MANDA QUEM PODE
Adhemar de Barros
era um jovem médico e
frequentava o gabinete
do governador de São
Paulo. Dava palpites,
tentando ajudar o chefe
de governo a não cometer erros, mas não era
levados muito a sério.
Certo dia ele sumiu,
para reaparecer semanas depois, pedindo para falar com o governador. Deram-lhe um
chá de cadeira e depois o chefe de gabinete se desculpou:
- O senhor governador manda dizer que, infelizmente, não vai
poder atende-lo.
- Pois volte lá e diga ao governador que o governador sou eu!
Trazia no bolso o ato de Getúlio Vargas nomeando-o interventor federal.

Mais fut...ilidade?
Mais bana(na)...lidade??
Mais tri...via....lidade???
1- 1º, mais desclassificação!
2- 2º, Tostão, hoje, valeria bilhão!!
3- 3º, ainda chegarei à grande questão!!!
1 - Mais Continuação – § Falei da
desclassificação do time mineiro da
presidenta-presidenciável Dilma Vana
Rousseff (*14/12/1947). Falarei da do
time, quiçá, brasileiro do senador e
presidenciável Aécio Neves da Cunha
(*10/março/1960). § Ninguém pode se
desculpar de pênalti não marcado, pela
razão de não se poder provar que o juiz ou/e bandeirinha teve/tiveram má intenção, e, pelo objetivo que não se
pode garantir que tal penalidade máxima fosse convertida
em gol. § O Cruzeiro Esporte Clube ganhou o campeonato mineiro, que, no seu finalzinho, viu um pênalti para
o Clube Atlético Mineiro – até marcado! – ser desmarcado!!! No último jogo contra o São Paulo, a falta que deu
o empate para este foi invertida... E voltando aos pênaltis,
na derrota para o Galo, e na desclassificação para o San
Lorenzo, o Cruzeiro teve pênaltis a seu favor que, dados –
e convertidos! –, mudariam sua sorte em ambas – partida
e classificação!! – perdidas!!!...
3 - Mais Comparação – § O médico- articulista Eduardo Gonçalves
de Andrade, Tostão (* 25/1/1947), foi
um brilhante futebolista. Na Wikipédia
de 22/1 p.p., atualizada às14h27 (consultada às 15h43 do dia 15 último!), há
os seguintes recordes, curiosidades e
frases sobre ele, e, u´a destas dele!!! §
Único artilheiro em 4 edições de Campeonato Mineiro seguidos (1965-68);
maior média de gols do Mineirão; 1º jogador de clube
mineiro a disputar uma Copa do Mundo; único jogador
do futebol mineiro a estar entre Maiores jogadores Brasileiros do século XX pela IFFHS (1999), e entre Maiores Sul-americanos do século XX pela IFFHS (1999),
e, na lista dos Maiores do Século XX pelo Grande Júri
FIFA (1999); maior artilheiro da historia do Cruzeiro –
249 gols –; maior média de gols do Mineirão; média de
17,875 gols por ano, enquanto Reinaldo, do Galo, 2º da
lista, tem média de 11,692... “A tabelinha de Pelé e Tostão confirma a existência de Deus.” (Armando Nogueira,
jornalista e escritor); “Poucos jogadores sabiam abrir espaços para os companheiros como Tostão fazia.” (Didi,
ex-jogador da Seleção Brasileira); “[...] Era um artista de
rara lucidez.” (Armando Nogueira); “Está entre os cinco
ou seis maiores jogadores de todos os tempos.” (Nelson
Rodrigues, jornalista, escritor e dramaturgo); “A diferença de um grande jogador para o outro é a capacidade de
inventar o momento. De repente, sai uma jogada que não
estava prevista.” (Tostão). § Deixarei algo sobre bananas
para depois...
3 - Mais Convocação – § Victor Leandro Bagy (*21/1/1983),
do Galo, continua sendo não, só,
o 1º, mas, o único dos 2 e + 1 dos
goleiros que mereceu a convocação! –... § Fábio Deivson Lopes
Maciel (* 30/9/1980) mereceria
estar entre os 3, ou, pelo menos,
como o 4º nome!!! Adio, de novo (!) o novo (?) momento
(!!!) desta nossa contribuição... § Mas, como eu dissera,
voltaria, sendo preciso-POSSÍVEL, ao fut...bol, etc....
1- 1º, isso é gozação?
2- 2º, tal é informação?
3- 3º, ou é protelação???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica livres, e
graduando e pós-graduando, pelo MEC.
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Manhuaçu pode perder quatro ambulâncias
por falta de certidão da Prefeitura

O alerta foi dado pelo Presidente da Câmara, Vereador
Maurício de Oliveira Júnior
na sessão legislativa ordinária desta Quinta-feira, 15, em
pronunciamento no plenário.
Maurício Júnior relatou que
recursos no valor aproximado de R$ 250 mil destinados
à aquisição de veículos para
a Saúde, foram viabilizados
pelo Deputado Federal Renzo Bráz, por meio de Emendar Parlamentar direcionada
ao município. No entanto, o
prazo para apresentação dos
documentos necessários ao
Governo Estadual, para este
recurso, encerrou-se neste
dia 15, e, a Prefeitura não
tem Certidão Negativa do
FGTS – um dos documentos
requisitados. “Isso dói. Manhuaçu perdeu quatro ambulâncias devido a falta de
organização da Prefeitura”,
desabafou. Ainda em seu
pronunciamento, Maurício
relatou: “o SUS tem hoje dezessete veículos e a maioria

está danificada, com apenas
três em circulação, e, destes,
só uma ambulância. Como
disse o colega Paulo Altino,
quem perde com isto, não é
o prefeito ou os vereadores,
quem perde são as famílias
manhuaçuenses, é o trabalhador que necessita e conta
com a Saúde pública”.
Maurício Júnior mencionou ainda que a Câmara irá
apurar quanto foi gasto pela
Prefeitura com o pagamento de transporte terceirizado
para o setor de Saúde.
Também indignado, Vereador Paulo César Altino
questionou as excessivas
viagens do Prefeito. “Em
um período de quinze dias,
o Prefeito manteve-se nove
dias fora, participando de
seminários e congressos, enfim, passeando. Quem sabe
se ele estivesse aqui, talvez
o município tivesse acertado
a Certidão Negativa e não
perderíamos estas ambulâncias”, comentou.

Combate a dengue

Pedestres no escuro

Um trabalho intenso
vem sendo desempenhado no B. Nossa Senhora
Aparecida e distritos para
o combate à dengue, por
parte de uma força-tarefa
de trabalhadores contratados pelo município para
proceder com limpeza
geral de ambientes propícios para a proliferação
do mosquito transmissor.
Presidente Maurício Júnior ressaltou que é mérito
da Casa Legislativa este
trabalho, considerando os
exaustivos pedidos dos
vereadores quanto às ações
preventivas e a solicitação
ao Executivo de encaminhamento de Projeto de Lei
à Câmara para a contratação de servidores para esta
finalidade. Neste contexto,
os vereadores aprovaram
dois Projetos de Lei, e, agora, estas ações estão acontecendo.

Preocupado com a escuridão a que se submetem os
pedestres que transitam na
ciclovia da BR-262, entre os
Bairros Nossa Senhora Aparecida e São Jorge, o Presidente Maurício Júnior cobrou providências mais uma
vez. “É um absurdo este
problema persistir há mais
de um ano e nada ser feito.
As pessoas que ali transitam à noite estão sujeitas a
assaltos, estupros, e às mais
diversas ações marginais.
É sabido que um ambiente
escuro favorece a prática
de crimes. Queremos providências imediatas”, afirmou.
Minha Casa, Minha Vida
Os vereadores cobraram
informações sobre as obras
do Programa Minha Casa,
Minha Vida. “Anteriormente, nós aprovamos a doação
de terreno para a construção

No uso da tribuna, Maurício Júnior demonstrou indignação
com a possibilidade da perda das ambulâncias.

de mais residências para o
programa habitacional. Na
ocasião, o gerente da Caixa
Econômica Federal esteve
aqui, com promessas e perspectivas de andamento do
projeto, mas, as obras não
estão em andamento. Nem

Vereadores cobram concurso público e
esclarecimentos na Educação e Saúde

Novos Requerimentos foram solicitados pelos vereadores à presidência do Legislativo para encaminhamento
a Prefeitura, na sessão desta
Quinta-feira, 15. Destaca-se
também que novas audiências
estão previstas para ocorrer na
Casa Legislativa sobre Educação e a questão dos animais
de rua. Vereador João Gonçalves Linhares Júnior (Inspetor
Linhares) cobrou da Prefeitura a realização de concurso
público e alertou que o prazo,
anteriormente anunciado pelo
Executivo Municipal, está terminando.
Trânsito e drogas: Linhares mencionou que o local
destinado à construção de
pista de bicicross, no antigo
“Clube do Sol”, está sendo
utilizado para o consumo de
drogas. O Vereador questionou ainda a realização de

evento esta semana, no centro da cidade, durante o dia,
em horário de intenso movimento. “Faltou comunicar,
com pelo menos quinze dias
de antecedência a população,
sobre o evento e as alterações
no trânsito que seriam necessárias, porque os transtornos
foram diversos, principalmente para os motoristas”,

comentou. Vereador Fernando Gonçalves Lacerda concordou com o colega Linhares e parabenizou a Polícia
Militar pelas ações tomadas
durante o evento.
O Vice-presidente da Câmara, Anízio Gonçalves de
Souza (Cb. Anízio) reforçou
a questão do trânsito e mencionou sua participação em

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

mobilizações regionais em
combate às drogas, relatando
inclusive a realização de audiência pública sobre Educação, em breve, na cidade.
Saúde e Educação: Fernando Lacerda solicitou no
plenário a convocação da
Sec. Municipal de Educação para comparecimento à
Câmara, para prestar escla-

recimentos diversos sobre
problemas que vem sendo
constatados no setor.
Vereador Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria) solicitou
encaminhamento de Requerimento à Sec. M. de Saúde
requerendo informações sobre
o quanto foi gasto com transporte terceirizado no setor.
(Ass. de Comunicação)

Prefeitura e nem a Caixa
informam à Câmara o que
está acontecendo. Então,
vamos continuar com as cobranças pertinentes, porque
estamos zelando pelo bem
do povo”, frisou Maurício.
(Ass. de Comunicação)

Vereador Juninho Linhares
cobrou da Prefeitura a realização de concurso público.
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Sebastião Fernandes apresenta

TALK-SHOW COM O EX-PREFEITO GETÚLIO ALVES VARGAS

Jornal das Montanhas
- Os governos desenvolvimentistas, como JK, não
existem mais?
Dr. Getúlio Alves Vargas
– Governos desenvolvimentistas dependem do perfil
de cada um. Se for egoísta,
gostar de aparecer, não faz
desenvolvimento receoso de
ser ofuscado. Mas, se tiver
visão do todo, as oportunidades aparecem. Exemplos
para Manhuaçu: Terminal
rodoviário do momento;
CEASA; dragagem do Rio
Manhuaçu com projetos já
prontos impulsionados pela
ONG Rio Manhuaçu; tratamento de lixo, do esgoto sanitário e captação do ribeirão
São Sebastião para aumentar
a vazão do Manhuaçuzinho
já insuficiente e que tem sido
socorrido pelo recalque do
Rio Manhuaçu (SESP), obra
de 1966 do governo Antônio
Xavier.
JM - Como foi governar
com escassez de verbas
públicas e crise em todos
os níveis, você fez um choque de gestão?
Dr. Getúlio - Recebi a
Prefeitura com funcionários e operários com seis
meses de atraso e descrédito no comércio, também
credor. Fizemos um choque
de gestão: Pagar dois meses
atrasados e mais o vencido
aos servidores e operários,
bem como ir quitando o débito do comércio. Em seis
meses estava tudo quitado
e fomos em busca das realizações necessárias. As
transferências correntes da
União e do Estado e outras
pontuais, tais como IPTU,
IPVA, chegavam nas épocas próprias. Sem exageros,
surgiram as festividades: 5
de novembro festivo, com
desfiles escolares; natal iluminado; carnaval à moda do
Rio de Janeiro, samba no pé.
JM - Naquela época o
município era bem maior

e a receita menor. Como
se explicam tantas realizações?
Dr. Getúlio - Manhuaçu
possuía 1.100 km2 de área
física. Hoje não chega a 600
km2, com a emancipação
de Reduto, São João e Luisburgo. As receitas do FPM,
ICMS foram partilhadas,
mas o comércio se ativou
com novo progresso e nova
gestão.
JM - Quando você adquiriu o prédio do BEMGE para instalar a
Prefeitura, já estava antecipando o conceito moderno de Centro Administrativo?
Dr. Getúlio – As aquisições dos prédios do BEMGE e do Banco Hipotecário
foram feitas por mim para a
centralização da Administração. Foi o que aconteceu.
A Secretaria de Segurança
de MG trouxe a DEPOL
para o prédio do Hipotecário e o município se centralizou no BEMGE, hoje é a
brilhante sede do TRE Juiz
Sérgio Monteiro de Andrade, que passou pela Comarca como Juiz de Direito dos
mais brilhantes com quem
militei.
JM – Benedito Valadares dizia que um governo
começa no primeiro dia
após a posse. Essa máxima é verdadeira ou é um
mito?
Dr. Getúlio – O que Benedito Valadares disse é
uma verdade – “se claudicar
no primeiro dia, o equilíbrio
vai demorar e talvez nunca
chegue.” Quem não segue
esta máxima se esfacela no
mandato. Vale lembrar aqui
a célebre frase de Thomas
Paine que diz: “O governo
quando perfeito não passa
de um mal necessário, mas
quando imperfeito é um mal
insuportável”.
JM - Ao seu ver, como
Manhuaçu pode melhorar

a sua representação junto
às esferas políticas estadual e federal?
Dr. Getúlio – Manhuaçu sempre foi rebelde para
representações conjuntas:
Dois Estaduais em disputa
permanente e cada um com
o seu Federal. Hoje, não
sobrou quase nada. Muriaé
avança sobre nós. Deputados nativos são frágeis.
Disputam o pequeno espaço. Não atraem as maiorias
populacionais. É um Deus
nos acuda! Só resta esperar
para ver.
JM – O atual Governador é filho do ex-prefeito
Cel. Alberto Pinto Coelho,
isso facilita a relação entre os governos municipal
e estadual?
Dr. Getúlio – Nascido em
Goiás, o atual Governador é
filho caçula do chefe municipal nas décadas passadas:
Cel. Alberto Pinto Coelho
– bairro Santana. É uma via
pronta a merecer uma atenção das lideranças. Quem se
habilita a ser o nosso “Moisés bíblico”? Comerciantes, empresários, políticos
podem se unir e reivindicar
juntos obras estaduais: Pro-Acesso para Palmeiras e
Jaguaraí; CEASA; Casa do
Menor infrator; Urbanização para receber o IFET em
Realeza; Pro-Acesso para
Palmeiras, São Sebastião do
Sacramento e muito mais. É
agora ou nunca.
JM - Até hoje as pessoas têm saudade de suas
festas: vídeos e fotos circulam no “facebook” mostrando as escolas de samba e os desfiles. Você acha
que Manhuaçu poderá um
dia voltar a ter o esplendor
das festas populares como
naquela época?
Dr. Getúlio – É tão simples fazer voltar a ter esplendor nas festas populares
de Manhuaçu. Já nas décadas de 30 e 40 faziam-se

carnavais, a exemplo do Rio
de Janeiro. Somos cariocas
pelas ligações ferroviárias e
rodoviárias. Coqueiro, os
Penetras, Flor de Abacate
e Esperança já disputavam
carnavais naquelas décadas,
com destaque para Futurista
Coqueiro e Penetras Centro.
Menino ainda, lembro das
disputas carnavalescas. No
ano de 40, a Futurista Coqueiro montou um enorme
barco e todos os tripulantes
e passageiros vestiam-se de
marinheiros e, sob música
carnavalesca, percorreram
as ruas da margem esquerda
do Rio Manhuaçu, levando
as suas alegrias. Os Penetras representavam mais a
área central e Esperança e
Flor de Abacate, a baixada. Este espírito de carnaval nunca morreu. É só
acordá-lo. Convoquem em
julho os carnavalescos que
eles solucionam as dificuldades. A Prefeitura deve
estar na frente com verbas
e estímulos, competência e
gerência. Convoquem também o CRM. Simonésia
está dando mostra das possibilidades dos municípios.
Manhuaçu ainda tem, em
estado latente, membros
dos Foias, Coqueiro, Santo
Antônio, Penetras e muito
mais. Trio elétrico (Bahia),
nem pensar. Em julho, os
carnavalescos começam a
organizar os barracões para
projetos, ensaios e samba
enredo. Tarde, não dá tempo para 2015. É já!
JM - Os municípios do
Espírito Santo estão se
unindo em consórcios para
a prática moderna da “reivindicação em bloco”. Você
recomendaria essa prática
também para os municípios
do leste mineiro?
Dr. Getúlio – Não havendo crescimento e melhorias
na esfera privada ou pública por falta de um plano
eficiente de gestão, o coo-

D

r. Getúlio Alves Vargas, 85 anos, formado em Advocacia, Farmácia e Filosofia,
ex-prefeito e, por duas vezes, presidente da Câmara. Getúlio governou o município
de Manhuaçu de 1973 a 1977, em um dos
períodos mais difíceis da nossa história, os
anos do governo militar. Sua administração
foi profundamente marcada por uma ênfase
desenvolvimentista: Estádio JK, Colégio Cordovil Pinto Coelho, primeira Rodoviária, aquisição de nova sede da Prefeitura, aquisição
do prédio da atual Casa de Cultura, cadeia
pública, Delegacia Regional de Polícia, primeira APAE, primeira exposição agropecuária, escolas de samba, carnaval e outras, visando sempre o progresso e bem estar social
do povo. Nesta entrevista, analisa os fatos
políticos mais importantes daquela época.

perativismo como modelo
sustentável pode representar
a “reivindicação em bloco”,
a exemplo do ES. Manhuaçu é entroncamento de duas
das mais importantes rodovias brasileiras (Br-116 e
262). Manhuaçu pode ser
o trampolim do leste mineiro para a “reivindicação
em bloco”, de municípios
que orbitam em torno de
nós. Basta citar: o INSS está
mal instalado e localizado
e tenho visto pela imprensa
que há desejos de centralizar seus serviços em área
condizente com as necessidades da região. O Hospital
César Leite já é referência
regional e caminha a passos
curtos com pequenas verbas
de deputados federais, do
Pro-Hosp e do Secretário
de Estado da Saúde Marcus
Pestana. O projeto de 10 andares da Diretoria precisa

merecer o apoio dos poderes
públicos municipais de Manhuaçu e dos demais municípios da região. Temos
ótima hotelaria, comércio
surpreendente. Basta reunir
em bloco e reivindicar: O
Presídio Regional; área para
o INSS; Aeroporto de Santo
Amaro (Muriaé já recebeu)
e Forum para as Justiças Estadual e Federal.
JM – Fique à vontade
para as suas considerações
finais e muito obrigado.
Dr. Getúlio – Fiquei feliz por você ter aparecido
de novo para mostrar o seu
talento, que nos faz lembrar
“Mateus 25”, na parábola
dos talentos. Desculpe-me
se dei alguma cochilada,
que espero não deixar desdouro e, como fala a pena de
Virgílio: “No Olimpo até os
deuses cochilavam”. Muito
obrigado.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Limpar caixas d’ água
A limpeza da caixa d’água é fundamental para a prevenção contra algumas doenças, pois 70% das doenças que
contraímos são transmitidas através de água poluída, suja
ou contaminada. Para isso, é imprescindível cuidar das instalações hidráulicas e lavar a caixa d' água a cada seis meses. Assim você vai contribuir para uma vida mais saudável.

O Brasil precisa de mudanças
Nos dias de hoje estamos expostos a vários
atentados de marginais
e criminosos em todo o
país, segurança publica
tem deixado a desejar
com relação a esse fato
preocupante e pessoas
estão exigindo mais qualidade na segurança publica o que
nós nem sempre percebemos é que os maiores culpados somos nós, na hora da escolha estamos escolhendo errado. A
educação, saúde, saneamento básico e transporte são serviços essenciais que precisamos deles no nosso dia a dia então
os prefeitos e vereadores devem trabalhar em prol do povo.

Este ano devemos saber escolher bem se não vamos continuar nessa irresponsabilidade de gastança desnecessária. A
Copa do mundo está aí, mas precisamos marcar um belo gol
é na escolha de nossos políticos.

Cidadão arrependido

Sinto muito em assumir, mas nós erramos mais uma vez
na escolha de nossos representantes. Em termos de políticos
nós estamos perdidos, na próxima votação temos que trocar
quase todos do executivo e do legislativo, pois em muitos
municípios o povo está insatisfeito com o executivo, o jeito
é continuar trocando. Em muitos casos o prefeito da mudança, não mudou nada, em outros casos a troca foi pior.

Manhuaçuense toma posse como
deputado federal

Manhuaçu agora tem um o deputado o Subtenente
Gonzaga pela posse no cargo de Deputado Federal, pelo
PDT, dia 8 de maio 2014, na Câmara dos deputados,
Brasília/DF.
Luiz Gonzaga Ribeiro, Subtenente Gonzaga, nasceu na
zona rural do distrito de São Sebastião do Sacramento, município de Manhuaçu/MG, em 31 de maio de 1962. É o décimo
filho dos lavradores Pedro José Ribeiro e Maria da Conceição
Ribeiro e tem 14 irmãos. Ele é irmão do falecido Clemente

que foi militante do PT.
Há mais de 20 anos vem militando junto à Associação dos
Praças Policiais e Bombeiros
Militares de Minas Gerais,
sendo presidente da ASPRA
pela primeira vez, em janeiro
de 1998.
Antes de sua posse era coordenador da Comissão de
Cidadania e Direitos Humanos
da ASPRA.
O Jornal das Montanhas
parabeniza-o pela posse.
O deputado federal Subtenente Gonzaga (PDT-MG),
perante seus colegas parlamentares, na sessão sob a presidência do deputado Inocêncio
Oliveira (DEM-PE), ex-presidente da Casa, lê o compromisso
de posse:
“Prometo manter, defender e cumprir a Constituição,
observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e
sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”.
Com Subtenente Gonzaga
Gustavo Lima/Câmara dos Deputados

Lista de Projetos de Lei, Resoluções, Moções e Indicações da Sessão Legislativa de 15/Maio/2014:
PROJETOS DE LEI
Executivo Municipal
*PEDIDO DE VISTAS - VER. FERNANDO LACERDA - nº
023/2014 – “Cria a Secretaria M. de Cultura e Turismo, altera a
redação da Lei Municipal nº 2.414/2003, em seu artigo 15, e dá
outras providências”;
*APROVADO C/ EMENDA – nº 024/2014 – “Institui a Ouvidoria
em Saúde do SUS/ Manhuaçu e dá outras providências”;
*APROVADO C/ EMENDA – nº 025/2014 – “Concede gratificação de participação aos membros da Comissão de Licitação e dá
outras providências”;
*APROVADO C/ EMENDA – nº 026/2014 – “Altera o Anexo I da
Lei Municipal nº 3.312/2013 e dá outras providências”;
*APROVADO C/ EMENDA – nº 027/2014 – “Altera a Lei Municipal 2.418, de 30/01/2004 e Lei Municipal 3.352, de 20/12/2013,
criando cargo e alterando o vencimento de determinados cargos,
e dá outras providências”;
*CIÊNCIA – nº 032/2014 - Dispõe sobre a cessão de dois servidores públicos municipais ao Ministério do Trabalho e Emprego
para atuarem na Agência em Manhuaçu e da outras providências;
*APROVADO C/ EMENDA – nº 033/2014 - Dispõe sobre a contratação temporária de técnicos de informática, por excepcional
interesse público e dá outras providências;
*PEDIDO DE VISTAS - nº 034/2014 - Ratifica o Protocolo de
Intenções para a adesão do Município ao CISLESTESUL (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência
da Região Ampliada Leste Sul);
*PEDIDO DE VISTAS – VER. FERNANDO - nº 035/2014 - Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para despesas com moradia, alimentação e deslocamento aos médicos
participantes do programa Mais Médicos para o Brasil”;
*APROVADO - nº 036/2014 – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial e dá outras providências”;
*APROVADO - nº 037/2014 – “Altera a redação do §1º do art. 1º
da Lei Municipal nº 3.337/2013, que institui o REFIS do Município
e dá outras providências”;
*CIÊNCIA – nº 038/2014 – “Dispõe sobre as Diretrizes para a
Elaboração da Lei Orçamentária do Município para o Exercício de
2015 e dá outras providências”;
PROJETOS DE RESOLUÇÃO

Maurício de Oliveira Júnior
*Nº 11/2014 - Concede Medalha de Mérito Legislativo ao Deputado Estadual Dinis Antônio Pinheiro, Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais;
MOÇÕES
Gilson César da Costa, Jorge Augusto Pereira e Anízio
Gonçalves de Souza
*Moção de Pesar (nº 38/2014) - Pelo falecimento do Bispo Dom
José Moreira Bastos, ocorrido em 26/04/2014;
Francisco Coelho de Oliveira
*Moção de Pesar nº 40/2014 - Pelo falecimento do Sr. Onofre
Diniz;
*Moção de Pesar nº 41/2014 - Pelo falecimento da Sra. Maria
Aparecida de Araújo Souza (Cota do Zé Ferreira);
*Moção de Pesar nº 42/2014 - Pelo falecimento da Sra. Maria
José Dornelas (Dona Fitinha);
João Gonçalves Linhares Júnior e Aponísia dos Reis
*Moção de Pesar nº 43/2014 - Pelo falecimento do Policial Civil,
Sr. Luiz Carlos da Silva (Aritana), em 30/04/2014;
Aponísia dos Reis
*Moção de Pesar nº 43/2014 - Pelo falecimento da Sra. Conceição Vieira dos Santos, em 11/05/2014;
INDICAÇÕES
Fernando Gonçalves Lacerda
*Nº 171/2014 - Indica a retirada do ponto de ônibus que fica em
frente à Igreja do Bom Pastor, na Av. Centenário, transferindo-o
para a Av. Barão do Rio Branco, em frente ao local onde funcionava a agência dos Correios; e que o ônibus que fizer a linha altere
seu trajeto, passando pela rua ao lado da 1ª Igreja Batista de Manhuaçu, contornando na Rua São Simão e retomando a Av. Barão
do Rio Branco, no B. Bom Pastor;
Hélio Ferreira
*Nº 172/2014 - Solicita cobertura para a quadra poliesportiva da
escola do B. Ponte da Aldeia;

Jorge Augusto Pereira
*Nº 08/2014 - Concede Título de Honra ao Mérito ao 3º Sgt.
PM Macmiller Wendel Cirilo, Comandante do Grupo de Trânsito
da 72ª Cia PM, pela conquista do “Prêmio Policial Padrão de Meio
Ambiente e Trânsito 2014”;

Maurício de Oliveira Júnior
*Nº 173/2014 - Indica a implantação de academia ao ar livre na
praça José Adolph Assad, no B. Baixada;
*Nº 186/2014 – Colocação de lixeira na rua ao lado da Casa de
Cultura;

Jânio Garcia Mendes
*Nº 09/2014 - Concede Título de Cidadão Honorário ao Sr. Rogério Veiga Aranha;

Anízio Gonçalves de Souza
*Nº 174/2014 - Reivindica a construção de muro de contenção
na R. Nilo Elias - próximo ao edifício Sírio-Libanês, “balança mais

não cai”, no B. Colina;
*Nº 175/2014 - Solicita a construção de muro de contenção na
Rua Augusto Sathler, no B. Lajinha;
*Nº 185/2014 - Indica asfaltamento ou operação tapa-buracos
na faixa lateral de acesso à UBA;
Anízio Gonçalves de Souza e Juarez Cléres Elói
*Nº 176/2014 - Indica a construção de creche em São Sebastião
do Sacramento;
Jânio Garcia Mendes
*Nº 177/2014 - Solicita entendimento entre a Prefeitura e o
DNIT, para que sejam providenciadas melhorias na iluminação pública e jardinagem no trevo de Realeza;
*Nº 178/2014 - Solicita ao Prefeito que determine à Secretaria
de Obras que construa guarita (abrigo de passageiros) para as
pessoas que aguardam o horário de ônibus, próximo ao posto da
Polícia Militar, em Realeza;
*Nº 179/2014 - Reivindica ao Prefeito a colocação de telões na
cidade e nos distritos para os moradores assistirem aos jogos da
Seleção Brasileira de Futebol durante a Copa do Mundo;
Gilson César da Costa
*Nº 180/2014 - Indica a construção de refeitório com self-service
para os funcionários da UPA;
*Nº 181/2014 - Reivindica a construção de estação de tratamento de esgoto em Vilanova;
*Nº 184/2014 - Solicita a realização de cursos de capacitação
para os funcionários do SUS;
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 182/2014 - Solicita melhorias na iluminação pública na Av.
Aílton Alves dos Santos, com a colocação de luminárias mais fortes, à base de mercúrio, no B. Pouso Alegre;
Francisco Coelho de Oliveira
*Nº 183/2014 - Indica a colocação de onze luminárias nos postes de iluminação pública do B. Nossa Senhora Aparecida, em
Dom Corrêa;
Aponísia dos Reis
*Nº 184/2014 - Indica a contratação de Auxiliar de Serviços Gerais para EM São Vicente de Paulo (CAIC);
*Nº 185/2014 - Reivindica a contratação de Auxiliar de Biblioteca/Secretaria para a EM Rita Clara Sette, em Santo Amaro de
Minas;
*Nº 186/2014 - Solicita o cumprimento da Legislação Municipal
no que se refere à contratação de fiscais de obra e de vigilância
sanitária, de acordo com o número de vagas previstas no plano
de carreira do Executivo, a fim de que o trabalho de fiscalização
desses servidores possa atender a demanda de pedidos dos munícipes.
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1º Grito do Café da
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Por Devair G. Oliveira

C

om o objetivo de reivindicar uma atenção
especial para a cafeicultura brasileira, cafeicultores de
várias regiões de Minas Gerais
marcaram presença no evento em Manhuaçu que ocorreu
dia 13 de maio, na Praça 5 de
novembro, parte central de
Manhuaçu, organizado pela
Câmara do Café das Matas de
Minas, que tem como presidente Admar Soares. A principal reinvindicação é abrir renegociações de dívidas e uma
garantia mínima do valor da
saca de café. Várias autoridades e produtores rurais se pronunciaram e vários cantores da
região se apresentaram, finalizando com um show da dupla
Lourenço e Lourival. “Enquanto muitos trabalhadores
dos grandes centros protestam
de maneira agressiva e quebra-quebras nós não sabemos
fazer isso, a única coisa que
sabemos é trabalhar nas lavouras, mas na passividade nunca
conseguimos nada, quem sabe
temos que aprender com os
índios que vão para Brasília
pelados de arco e flechas e conseguem suas reivindicações”,
desabafou produtor Emídio do
Sul de Minas.
Admar Soares Presidente
da Câmara do Café.

Os cafeicultores foram a
Brasília com a missão de chegar até o ministério da fazenda, Casa Civil e o Ministério
da Agricultura e lá estava o
Emídio, Claudinei, e nós da
Câmara do Café das Matas
de Minas, onde o Marcelo
Amorim esteve presente a
todas as idas a Brasília, juntamente com a minha pessoa
representando a agricultura
familiar.
O presidente da Câmara do
Café Admar Soares fez um
balanço da atual situação dos
cafeicultores de minas e da
representatividade da Câmara
do Café.“A agricultura familiar representa 80% da nossa
produção, nos municípios das
matas de minas. Toda essa
agricultura familiar são para

moradias, alimentos, filhos
e para nossas famílias. Estão
sobre o poder da Câmara documentos que foram entregue
aos representantes nacionais
em Brasília no mês de agosto de 2013, documentos que
eu registro uma situação triste, 80% dos agricultores das
matas de minas com dívidas
liberadas pela agência bancária e cooperativa de crédito da
fase de campanha no ano de
2010. Todos os cafeicultores
aqui presentes assinaram um
documento pedindo socorro,
precisamos de renegociar nossas dívidas, pois apenas 3%
dos nossos cafeicultores das
matas de minas de 27 municípios assinaram os documentos. Temos nesses municípios
146 mil hectares plantados
em café, temos 350 milhões
de pés de cafés plantados, garantindo para o comércio local
200 mil empregos diretos”.
Disse o presidente
No Triângulo Mineiro
100% do café é mecanizado e
uma medida de café é vendido por menos de dois reais, e
aqui nas matas de minas não
fica para traz, uma medida não
fica menos de 15 reais. A partir de hoje vão ouvir o nosso
grito, essa história vai mudar
e já está mudando, porque antes de subir ao palco eu recebi
dois telefonemas que estariam
aqui dois representantes do
café nacional, deputado federal Aldair Cunha ligou e
se colocou a nossa disposição
nos dias 22 e 23 de maio. O
Secretário Executivo do Ministério da Agricultura, também me ligou, colocando a
disposição o departamento nacional do café para a Câmara
do Café de Minas. Nos dias 21
e 22 de maio vão nos receber
e receberão também a comissão do Sul de Minas. E porque
não estão presentes aqui hoje?
Alegaram que não estão presentes, pois foram convocados
pela equipe do governo federal para receber os prefeitos do
Brasil. Mas irão nos receber
nos dias 21 e 22 de maio em
Brasília. Eles não vieram aqui,
mas os dirigentes da Câmara
do Café irão lá.
“Ano passado saiu uma
resolução para prorrogar as
dívidas para 5 anos e dois
anos de carência, nós não
estamos com dez anos, mas
quando chegou em 31 de janeiro de 2014 outra conquista nossa foi jogada por terra,
pois colocaram uma data, 31
de janeiro, para que todos os
agricultores fossem as agências bancárias para requerer
o pedido de prorrogação das
dívidas, chegando lá uma
das funcionárias desconhecia
a resolução e não aplicou a

assinatura dos agricultores
no requerimento, aí 70%
dos agricultores não assinaram a documentação, agora
nós temos que lutar por um
fato novo . Foi passado para
a Câmara do Café das Matas de Minas um documento
aprovado pela Câmara de
Deputados Federais no final
do ano passado que diz o
tema da prorrogação, quitação das dívidas dos agricultores e produtores rurais do
norte do país. Foi aprovada
pela Câmara dos Deputados
em Brasília a medida provisória 623 618, lá a resolução
renegociou as dívidas para
10 / 15 anos para todos os
agricultores daquela região,
e ainda com um desconto de
40% do montante antes de
parcelar, baseado nessa negociação a câmara está com
os documentos preparados.
Estamos requerendo todas
as dívidas vinculadas ao café
desde o ano de 1995 até esta
data, realizadas com cooperativas de crédito e agências
bancárias, as negociações e
prorrogações do montante da
dívida, os 40% de descontos
para parcelar com 15 anos ,
3 anos de carência, e nossa
proposta de quitação do montante da dívida com desconto
de 70%”. Concluiu Admar
Produtor Emídio Alves
Madeira Júnior

O produtor rural Emídio
é de Nova Rezende, do Sul
de Minas Gerais, nasceu e
foi criado na roça, sempre
trabalhando, seu pai tem 74
anos. “Você Edmar às vezes
fica meio triste, com a cabeça
baixa, levanta a cabeça e não
fica triste, só porque as autoridades convidadas não estão
presentes. Aqui tem muita
gente, e pessoas com qualidades, há mal que vem para
o bem.
O café é uma benção de
Deus, representa muito e ele
não vai acabar porque não vamos deixar. O café é tão abençoado que a colheita não é de
ano em ano, ela é de 6 em 6
meses para ajudar ao apanhador de café e a comunidade.

Ela começa em maio e o movimento da cidade já melhora, e ela vai até novembro,
e terminando vai fazendo a
varrição, apurando, limpando
as máquinas, secador” .Explica Emídio.
Emídio pediu à imprensa
que fotografasse o pé de café
que estava no palco e detalhou cada característica apresentada pelas folhas, galhos e
frutos, ele disse que gostaria
que fosse mandada para o
canal rural e para o IBGE,
“a realidade é que o governo
não gosta de ouvir o produtor,
a CONAB prejudicou muito os produtores, o órgão do
governo ano passado divulgou previsão de safra em 60
milhões de sacos e esse ano
o café voltou para R$ 200,00
a saca, ela sacrificou os trabalhadores do campo, isso é
covardia, pecado. A CONAB,
não devia ter falado que iria
produzir 60 milhões de sacas,
por isso, o café voltou e muita gente vendeu o café a R$
170,00. Veio o IBGE com a
pesquisa pronta em dezembro e soltou só em fevereiro,
a queda era de um milhão
e meio de sacos, covardia
do IBGE, o café recuou de
novo. O café que será produzido o ano que vem só Deus
sabe. A CONAB faz previsão
do chumbinho da flor que vai
produzir o ano que vem, porque eles não fazem uma previsão do que está no pé? Do
que está nos armazéns do estoque mundial? Uma pesquisa completa e mostra para os
produtores rurais. Vocês tem
que mandar esse vídeo para o
governo”. Disse Emidio
Segundo ainda Emidio o
produtor rural da porteira para
dentro sabe produzir, e da
porteira para fora o governo
passa rasteira para lá e para
cá e derruba o produtor que
não tem representante. Mostrando os galhos do pé de café
Emidio explica: essas rosetas
tinham que dar em média 16
grãos em cada roseta, esse
pé de café aqui é o retrato do
país, a seca judiou do café e
não ajudou a granar, o aspecto vai ser inferior ao tamanho do grão, tem muito grão
chocho, onde sete medidas
dariam um saco de café, vão
gastar 10 ou 12 .”Tem região
que eu filmei dia 12 de fevereiro, já limparam e gastaram
29 medidas de café para dar
um saco. Hoje as cooperativas estão filmando também
e falando a realidade, mas o
problema da safra esse ano
não é o mais grave. Esse ano
o café vai dar café com menos café, com mais catação.
Muita gente não conseguiu
adubar o café, umas por falta

de recursos e outras por causa
da chuva. Quem dava quarta
adubação, deu duas mais ou
menos, e muita gente perdeu
o adubo que jogou na lavoura. Nessa lavoura a guia tinha
que estar maior, as varas estão
por cima da guia, ela está com
deficiência de boro e zinco, e
não cresceu, quando não crescem as varas ela não dá café.
Quero falar para o governo
que faltou a previsão de safra,
agora eu quero ver o governo
fazer a previsão para 2015.
As lavouras não vão produzir, porque o que produz é a
folha, e o café está sem folha
e comprometido até 2016. Eu
queria que o governo, o CONAB e o IBGE mostrassem
agora a previsão para 2015,
porque vai ser difícil. Tem
muitas lavouras boas e a quebra é muito grande. Eu fiquei
muito contente com a Câmara do Café no ano passado,
porque fomos 11 vezes para
Brasília, fizemos um palanque em Nova Resende e, não
subiu um político em cima do
palco. Há 15 anos atrás eles
fizeram a marcha do café em
Varginha, eu fui na marcha,
eles colocaram uma fita isolante, dos 15 mil produtores
nenhum subiu ao palanque
para falar, 40 deputados fizeram um comício em cima do
palanque . Em Nova Resende, nós fizemos o contrário,
colocamos só produtores que
não representavam nenhuma
cooperativa em cima do palco. Fizemos uma comissão
e fomos para Brasília, lá conhecemos o Admar Soares e
a Câmara do Café, ele chegou
e apresentou toda a documentação na hora em que mais
precisávamos, e se conseguimos a renegociação das
dívidas o Brasil deve muito
a Câmara do Café. Nós vamos montar uma câmara do
café no sul de minas e vamos
somar as forças, nós vamos
montar um escritório em Manhuaçu de janeiro em diante,
e vamos proteger o cafeicultor, para não deixar o governo dar rasteira. O café é que
ajuda o município, o estado e
o país, e o homem do campo
é esquecido e abandonado.
Lidar com banco não é fácil,
o negócio deles é dinheiro,
então é muito difícil para o
produtor rural. Quando vem
chuva, ele olha para esposa,
reza, acende uma vela pede
a Deus, pede a santa Barbara
para proteger, porque ele sabe
que é só Deus quem protege.
Segundo Emidio os produtores necessitam que os
políticos criem uma política
para o café, para o produtor.
Tudo depende do produtor, é
do trigo plantado que se faz o

pão para alimentar a humanidade, o produtor é que põe
o leite, café, feijão e arroz, é
os produtores é que tratam do
mundo colocando o alimento na mesa. “Nós somos esquecidos, abandonados, estou
falando a verdade e quem fala
a verdade não merece castigo.
Se fosse uma reivindicação dos
índios que chegasse a Brasília
seria atendida no mesmo dia,
eles ficam pelados com flecha,
eles não produzem, não pagam
impostos, não geram empregos, eu respeito os índios, mas
eles sabem fazer uma manifestação. Os metalúrgicos são a
mesma coisa, já o produtor rural não sabe reivindicar, a única
coisa que sabemos é trabalhar,
vamos unir nossa forças e o
próximo encontro que tiver
traga seu vizinho, um amigo
ou parente, vamos juntar forças
para defender os nossos filhos
e netos e fortalecer a Câmara
do Café, para não deixarmos
nossos filhos tomarem rasteira
igual a nossos pais e a nós”.
Desabafa Emidio
Mauricio de Oliveira

Já o produtor de café Maurício de Oliveira, diz da falta
de uma política efetiva para o
café de montanhas das Matas
de Minas e então vendo essa
situação em 2013 dado aquela quebra de preço no café, os
cafeicultores fizeram um movimento em Realeza um chamamento das autoridades e ao
governo, um pedido de socorro
para a cafeicultura e não aconteceu. O governo demorou
muito a dar o preço de garantia
que ele tem por obrigação.
“Nós esperávamos um
valor de R$ 340,00 veio R$
306,00 depois de muita demora. Naquela ocasião nós
perdemos a safra de 2013 e
para o cafeicultor perder uma
safra não é fácil, eu digo isso
porque todos nós vendemos
café abaixo de R$ 200,00
,tendo que vender café até R$
150,00 o que não dá hoje nem
para você apanhar uma saca
de café e colocar no terreiro
. A gente vai amadurecendo
a ideia, dando algumas entrevistas, falando com o povo
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de modo geral, na verdade a
coleta de 2014 eu já sabia que
ela ia ser difícil, mas não tanto, e hoje infelizmente quem
não perdeu a colheita é porque ainda não acabou de colher, e com isso o cafeicultor
não terá condições de honrar
com os seus compromissos,

o governo acenou com taxas
de juros razoáveis, financiou
infraestrutura, investimento,
financiou veículos, máquinas,
mesmo esses financiamentos
foram para sustentar os empregos nas industrias e nós
fixemos isso na ânsia de melhorar a nossa vida, produzir

mais, a gente tem que crescer
e agora nós estamos com
esses compromissos, sem
condições de honrar, a culpa
talvez não seja só do governo,
mas também o clima, mas o
clima é natural, e nós temos
que enfrentar. O governo tem
que fazer a parte dele, e in-

Com expressiva participação
do público, em especial, juízes
e profissionais de Direito, representantes de segmentos sociais diversos, acadêmicos das
faculdades de Direito de Manhuaçu e cidadãos em geral,
além dos vereadores que representam o município, foram realizadas duas palestras do Poder
Judiciário no anfiteatro da Casa
Legislativa, na noite da ultima
Sexta-feira, 09. Logo na abertura, o Presidente da Câmara,
Maurício de Oliveira Júnior,
se pronunciou, destacando esta
positiva parceria que trouxe
um maior conhecimento e reflexão para a sociedade sobre
as Eleições 2014 e o Código de
Processo Penal.
Entres os presentes, os Juízes Dr. Walteir José da Silva
(Diretor do Foro da Comarca
de Manhuaçu), Dra. Patrícia Bitencourt Moreira, Dr.
Marco Antônio Silva e Dr.
Maurício Navarro Bandeira
de Melo; Procurador do Município (rep. do Executivo
Municipal), Dr. Antônio de
Carvalho da Silva; Conselheiro Federal da OAB, Dr. Sérgio Santos; Presidente da 54ª
Subsecção da OAB/MG, Dr.
Alex Barbosa de Matos; Capitão Adenilson (rep. do 11º
BPM); Presidente do Comsep
(Cons. M. de Segurança e Defesa Social de Manhuaçu), Dr.
Dângelo Maurício; Presidente
do Coamma, Vasco Fernando
Motta Rodrigues, e Assessores Jurídicos da Câmara, Dr.
Luiz Gonzaga Amorim e Dr.
Luiz Assis.
A primeira palestra foi ministrada pelo Desembargador do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, Dr. Alexandre
Carvalho, sobre o tema: “A
Aplicabilidade do Código de

Processo Penal”. Em seguida, abordou o tema “Eleições
2014”, em sua palestra, o Ouvidor do Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais, Juiz
de Direito Dr. Maurício Pinto
Ferreira.
O Desembargador de Justiça, Dr. Alexandre Carvalho,
avaliou positivamente este encontro e elogiou as iniciativas
da Presidência da Casa Legislativa. “Parabenizo ao Presidente da Câmara, Dr. Maurício Oliveira, e aos demais
vereadores. Considero este
encontro, nesta noite, em que
o Poder Judiciário esteve com
o Poder Legislativo, absolutamente fundamental. Estamos
na Casa do Povo, e, é, muito
importante que, além do Poder
Legislativo, os outros Poderes,
como o Judiciário, possam vir
aqui e conversar com o povo,
mostrar para os advogados e
a população em geral qual é o
posicionamento do Poder Judiciário sobre os mais variados
aspectos, incluindo também
as análises sobre as decisões
do Judiciário e a aplicação do
Direito. Também parabenizo
a Câmara de Manhuaçu pela
implantação da Ouvidoria na
Casa Legislativa e espero que
outras iniciativas do gênero
ocorram”, ressaltou.
O Palestrante Dr. Mauricio
Pinto Ferreira, Juiz de Direito
e Ouvidor do TRE-MG, destacou qualidades da população,
durante entrevista, e comentou
sobre os desafios vivenciados
pela sociedade, na atualidade,
relacionados ao período eleitoral “O povo de Manhuaçu é
inteligente, participativo, hospitaleiro, e, esta fala minha,
foi na verdade uma conversa
entre amigos, porque eu mais
aprendo, do que venho ensi-

nar. [...] Hoje, um dos grandes problemas constatados na
política em geral é o abuso do
poder econômico e no financiamento das campanhas, ou
seja, a origem deste dinheiro,
quem são os doadores, como
ele é gasto – essas são sempre
as grandes discussões e dificuldades que se têm no campo
da política”, relatou.
Um dos participantes, o Acadêmico do curso de Direito,
Nereu Edson, mencionou que
“foi uma experiência ímpar,
porque nas palestras foram ressaltados conceitos importantes
sobre o Código Penal Brasileiro. Foi muito válido do convite
do Maurício Júnior, Presidente
desta, que é a Casa do Povo.
Nós só temos a ganhar com
iniciativas como esta”.
Também estudante do curso
de Direito, Luana Silvestre de
Oliveira, residente em Manhumirim, considerou o evento como uma importante difusão de conhecimento para a
comunidade. “As duas palestras foram muito produtivas.
Ouvimos explanações sobre o
Ordenamento Jurídico atual, a
aplicação do Direito Penal, a
Teoria Minimalista do Direito,
a importância da Ouvidoria
para a questão democrática
no país com uma participação
maior do povo nas decisões, a
partir de sugestões e reclamações. Tudo isto ampliou nossa
visão sobre como funciona o
processo e esclareceu nossas
dúvidas”, frisou.
Os palestrantes foram homenageados com placas comemorativas alusivas à ocasião, concedidas pela Casa Legislativa,
e entregues pelas mãos do Presidente Maurício de Oliveira
Júnior e do Vereador e Oficial
de Justiça Fernando Gonçalves

felizmente não tem sido feito.
Manhuaçu hoje na Zona da
Mata mineira que inclui uma
vasta região, é a segunda cidade de arrecadação, comparando com Juiz de Fora, e isso
é muito bom para engordar
os cofres públicos. As cidade
vizinhas também participam

dessa arrecadação do mesmo
modo, veja bem, Ubá é um
município com mais de 100
mil habitantes, 400 industrias
no setor moveleiro e talvez
outros tipos de indústria, talvez tenha também uma pecuária forte, e nós estamos a frente de Ubá, Cataguazes, Muriaé
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que tem um grande grupo de
automóveis, um dos maiores
do Brasil. Estamos a frente
em arrecadação, então mostra
que o café é forte. Eu tenho
dito que sem o café Manhuaçu
não é a mesma e nem a nossa
região”. Concluiu Maurício
de Oliveira

Palestras evidenciam Eleições e Código Penal na Câmara

Vereadores de Manhuaçu e expressiva participação do público, no anfiteatro

Mesa Diretora, na abertura das palestras

Lacerda. “Tivemos a honrosa
presença de dois ilustres representantes do Poder Judiciário
do Estado de Minas Gerais,
Excelentíssimo Desembargador de Justiça Dr. Alexandre
Carvalho e o Juiz Dr. Maurício
Pinto Ferreira, conhecido também por sua atuação na sociedade de Manhuaçu. Hoje, mais

uma vez, a Câmara cumpre a
sua proposta de ser participativa e de estar aberta às necessidades de toda a sociedade. Foi
uma noite muito preciosa, muito positiva e que contou com
presença maciça de estudantes
de Direito, estes que também
são formadores de opinião e
tiveram a oportunidade de au-

Presidente Maurício Júnior entrega homenagem ao Desembargador Alexandre Carvalho.

mentar os seus conhecimentos.
[...] Nosso mandato prima pela
transparência e a participação,
e, democraticamente, trazer o
cidadão para os debates sobre
os rumos do município, os
debates caros à Democracia”,
destacou o Presidente Maurício Júnior.
(Ass. de Comunicação)

Vereador e Oficial de Justiça Fernando Gonçalves Lacerda entrega homenagem ao Ouvidor
do TRE-MG, Juiz Dr. Maurício Pinto Ferreira.
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Início da implantação de telefonia móvel em quase 700 distritos
é um dos temas do programa Conversa com o Governador
Alberto Pinto Coelho também fala sobre as políticas
públicas da educação no Estado: “Minas Gerais trata sua
juventude e suas crianças da melhor forma possível”

Mais de 1,7 milhão de
pessoas que vivem em 692
distritos de Minas serão beneficiadas na segunda etapa do Minas Comunica. O
programa está ampliando o
acesso à telefonia móvel em
todo o Estado. A operadora
Vivo, vencedora da licitação
pública, já começou a insta-

lar os primeiros receptores.
Até o final de 2014, metade
dos 692 distritos já terá o sinal de celular. No Conversa
com o Governador, Alberto
Pinto Coelho fala sobre a
importância deste programa.
“O telefone celular é um
meio hoje indispensável
para que as pessoas possam

ter segurança. Naturalmente,
tornou-se também um instrumento para a efetivação
dos negócios e para escoamento da produção. É um
equipamento indispensável
para propiciar o desenvolvimento econômico, social e a
tranquilidade para as pessoas”, ressalta o governador.

HANDEBOL MASCULINO,
MANHUAÇU TORNOU-SE FRÁGIL

Os Jogos Abertos de Minas Gerais tiveram como
sede para Manhuaçu a cidade de Ponte Nova no mês de
Abril, dentre as modalidades que participamos uma
delas nos chamou a atenção
negativamente, trata-se do
Handebol Masculino, nos
Jogos Abertos de Minas
(antigo JIMI) essa modalidade nunca havia sido derrotada pela cidade de Viçosa
o que veio a ocorrer no dia
19 de Abril pelo placar de
14 a 13, placar este que reflete o nível técnico que foi
disputado, já no dia anterior
o Handebol Masculino de
Manhuaçu sofreu também
uma derrota para a equipe
de Ponte Nova por 36 a 24,
placar que quebrou um tabu
de cinco anos que nosso
Handebol não perdia para
Ponte Nova, por fim no dia
20 de Abril mais uma derrota para fechar a participação
de Manhuaçu nessa modalidade perdendo para Juiz de
Fora por 42 a 10. Estes resultados negativos de nosso
time de Handebol Masculino em Ponte Nova requer
que façamos uma reflexão a
respeito, temos um trabalho
de base bem desenvolvido
nessa modalidade? A substituição de toda equipe que
antes representava Manhuaçu no Handebol Masculino
foi acertada? São perguntas
que devem ser respondidas
pela Secretaria Municipal de
Esportes e pelos responsáveis por essa modalidade no
meio esportivo. O Handebol
Masculino de Manhuaçu
sempre trouxe medalhas
para nossa cidade e por diversas vezes trazia o título
de campeão o que lamentavelmente não ocorreu desta
vez e que curiosamente não

foi dada nenhuma
nota explicitando
os resultado obtidos em Ponte Nova
no período de 18 a
20 de Abril. Novas
competições virão
por aí e esperamos
que nosso Handebol Masculino se
recupere dos baixos resultados sofridos no mês de
Abril nos Jogos
Abertos de Minas
Gerais e para tanto
sugerimos que seja
feita uma seleção
mesclada de novos talentos e dos talentos
anteriores, que somados,
de certo farão bonito em
qualquer competição pelas
Minas Gerais que envolva
a modalidade de Handebol
Masculino. Há dias conversei com Martinho que é
o técnico da equipe de Manhuaçu que nos anteriores
representava Manhuaçu no
Handebol Masculino e o
mesmo me dizia que estava preparando sua equipe
para representar outro município devido algumas divergências internas junto a
Secretaria Municipal de Esportes, divergências que me
pareceu ser mais de cunho

O Conversa com o Governador sempre tem a
participação de um cidadão mineiro e, nesta semana, Elias Jéferson de Belo
Horizonte, pergunta sobre
os projetos do Governo de
Minas para a área da Educação. Alberto Pinto Coelho
lembra o desempenho da
educação pública de Minas
no Ideb, onde o estado conseguiu o primeiro lugar do
país nos primeiros anos do
ensino fundamental. E destaca como um dos projetos
prioritários a expansão do
PIP, o Programa de Intervenção Pedagógica, para
praticamente todo o estado.
“É importante destacar e
louvar com relação à adesão
dos 850 prefeitos ao PIP, a
sensibilidade e a visão política deles para uma questão
que é a mais importante.

E também dos secretários
municipais de Educação,
que são especialistas nessa
área e viram nisso a grande oportunidade de trazer
para os jovens da rede pública municipal o ensino
de melhor qualidade”, afirma o governador mineiro.
Alberto Pinto Coelho
destaca também o Programa Reinventado o Ensino Médio, que além, da
grade de estudos normal,
busca também qualificar
os alunos para o acesso

ao seu primeiro emprego.
“Minas Gerais trata sua
juventude e suas crianças
da melhor forma possível”, conclui o governador.
Produzido pelo Núcleo de
Rádio e TV da Superintendência Central de Imprensa,
o programa Conversa com o
Governador estará disponível sempre às quintas-feiras
nas modalidades texto, áudio e vídeo (HD) e poderá
ser reproduzido por qualquer
veículo de imprensa, sem
ônus e de forma espontânea.

CURSO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES
SOCIAIS ACONTECE EM MANHUAÇU

político, não se pode de maneira alguma haver envolvimento político no esporte
pois tal envolvimento pode
causar danos irreparáveis no
futuro e no presente, certo
seria uma boa harmonia entre todos e que Manhuaçu
volte a brilhar no Handebol
Masculino, lembro ainda
que não estamos aqui querendo desmerecer o trabalho
que vem sendo realizado no
Handebol e nem tão pouco
os atletas que integram a
atual equipe, apenas acho
que a união em prol de dias
melhores nessa modalidade
seria muito bom para nossa
cidade e o esporte em geral.

Dia 12 de maio, aconteceu na sede da AABB
de Manhuaçu, a abertura
do curso de formação de
educadores sociais, do programa integração AABB
Comunidade. Na ocasião,
educadores sociais da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo,
oferecem assessoria pedagógica a educadores dos
municípios de Manhuaçu,
Muriaé, Mutum, Conselheiro Lafaiete e Viçosa.
O evento ocorrerá durante toda a semana e terá
a duração de 40 horas.
De acordo com Ricardo
Boaventura da Silva, educador Social da PUC-SP, o
programa existe a 25 anos,
e é feito em parceria com
o Banco do Brasil que disponibiliza as estruturas das
AABB’s para a realização
do encontro. O objetivo é
atender crianças e adolescentes de escolas públicas
em situações de vulnerabilidade social. “A ideia é
promover o acesso deles a
bens culturais que normalmente não teriam. O projeto oferece aos educadores
a base conceitual da filosofia desse programa. Então,
nessas 40 horas, iremos
discutir quais os princípios, a metodologia desse
programa, sua concepção
pedagógica, os marcos legais, ou seja, o estatuto da
criança e adolescente e a
declaração universal dos

Coordenadores pedagógicos e educadores sociais
participaram do evento

direitos humanos, que são
as bases do trabalho realizados por eles . Como
existe uma rotatividade
grande dos educadores por
conta de situações locais,
nós precisamos renovar
esse trabalho para que eles
saibam quais são os princípios que norteiam a pratica ao lidar com as crianças e adolescentes”, disse.
A coordenadora do projeto integração AABB
comunidade, Vera Lucia
Domingues, explica que o
projeto AABB comunidade está em Manhuaçu a 12
anos e atende 120 crianças, entre 6 e 14 anos, de
famílias de baixa renda. O
projeto oferece atividades
lúdicas e de informática
e seu foco é o trabalho de
prevenção, pois visa tirar
crianças e adolescentes de
uma possível situação de

risco. Vera explica que o
curso de formação acontece pela terceira vez consecutiva no município e o
trabalho realizado tem gerado bons resultados, tanto
para os educadores, como
para as crianças atendidas.
“A fundação Banco do
Brasil, juntamente com a
PUC-SP, desenvolve este
projeto. Os educadores da
PUC-SP são competentes
e a realização deste projeto é importante para os
educadores
municipais.
É um trabalho pedagógico através das medidas de
proteção integral definida
pelo Estatuto da criança e
do adolescente. O projeto
é marcado por uma oportunidade de fortalecer o
apoio e auxiliar a crianças
e adolescentes”, explicou.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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Câmara aprova reajuste para motoristas de máquinas pesadas
Foram sete Projetos de Lei
aprovados na sessão ordinária desta Quinta-feira, além
de três Resoluções, seis Moções e dezenove Indicações
– solicitando obras diversas
– e dois Requerimentos. Os
membros da Casa Legislativa
também debateram questões
importantes para a população. Três pessoas inscritas se
pronunciaram no plenário,
em uma reunião que contou
ainda com expressiva participação de cidadãos.
Um dos Projetos de Lei
aprovados (nº 27/2014), de
autoria do Executivo Municipal, que trata da criação de
cargos e alteração de vencimentos, recebeu Emenda
Parlamentar dos vereadores,
propondo reajuste salarial
também para os motoristas de máquinas pesadas
da Prefeitura, para que os
mesmo recebam um valor
aproximado de R$ 2.500,00
mensais. Vereador Jorge
Augusto Pereira (Jorge do

de três anos de Manhuaçu no Livro dos Recordes.
O artista também elogiou
Maurício Júnior por seu eficiente trabalho junto à Presidência da Câmara.

Ibéria), Presidente da Comissão de Direitos do Servidor Público, comemorou
a aprovação do Projeto com
esta Emenda Parlamentar,
ressaltando que os motoristas desempenham trabalho
árduo no cotidiano e necessitam deste reajuste.

Secretaria de Cultura

Líder comunitário
parabeniza vereadores
Conhecido por sua atuação junto às entidades
sociais, Benoni da Paixão
parabenizou o trabalho desempenhado pelos vereadores na busca por melhorias
para população. “A Câmara está trabalhando para o
povo e cumprindo tudo o
que determina a Legislação.
Os vereadores estão de parabéns”, destacou. Benoni
também fez uma explanação
de seu trabalho junto à Ass.
de Moradores do B. São Vicente e nas áreas da Saúde e
Assistência Social.

Mesa Diretora da reunião.

Professora Nair Marques
de Almeida se pronunciou
solicitando que a aprovação do Projeto de Lei (nº

023/2014) que cria a Secretaria M. de Cultura. Na
oportunidade, a presidência
esclareceu que a Câmara precisa proceder com a devida
análise de todos os Projetos
antes da votação cumprindo, inclusive, prazos regimentais, e que os vereadores
são plenamente favoráveis à
instalação de uma secretaria
para o setor em Manhuaçu.
(Ass. de Comunicação)

Livro
O Comendador de Artes
Plásticas e Presidente da
ACLA-MG, Fabrício Santos,
mencionou o adiamento da
abertura do evento de intercâmbio cultural “Minas-Rio
2014”, em razão da recente
retirada de trabalhos artísticos de um salão do município na Praça Dr. César Leite.
Fabrício anunciou também
o lançamento de seu primeiro livro, intitulado “Silêncio
no Céu” e a comemoração

Vereadores aprovaram Projeto de Lei com Emenda reajustando também o salário
de motoristas de máquinas pesadas do município.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
- O silêncio é a única
resposta que deves dar
aos tolos; porque onde
a ignorância fala a
inteligência não deve
dar palpites.
- Não crie expectativas
em relação às pessoas
que convivem ao seu
redor; é melhor você ser
surpreendido do que
decepcionado.
- E de repente já é
sexta-feira. De repente
já é Natal. De repente
mais um ano se foi, e
você ficou aí parado,
apenas querendo mudar sua vida.
- Aquele que não luta
para ter o futuro que
quer, deve aceitar o
futuro que vier.
- O primeiro passo para
se chegar a algum lugar
é decidir que você não
quer mais ficar onde
está.

5 atividades simples e
divertidas para perder peso
Você sabia que atitudes simples no dia
a dia podem contribuir para a perda de
peso? Ter uma vida ativa ajuda não só a
emagrecer, mas a conquistar mais qualidade de vida e saúde no presente e no futuro.
Mas quem disse que só é ativo quem frequenta a academia?
Os conceitos de ativo e sedentário podem
variar muito. Quem malha duas vezes por
semana na academia, por exemplo, pode ser
igual ou até menos ativo do que quem faz
atividade física por meio de atitudes simples, porém com mais frequência.
O importante é movimentar o corpo!
Se fazer exercícios físicos “tradicionais” é
difícil para você como é para mim, adote algumas medidas simples para se movimentar
mais – e até perder peso! Abaixo separei 5
delas; algumas bem divertidas!
Volte a ser criança
Faça uma viagem no tempo e pare para
lembrar o que você fazia para se divertir
(grifado mesmo!) na hora do recreio. Pular
corda e brincar de bambolê provavelmente
já foram umas dessas atividades. Então, por
que não voltar à infância e pegar esses dois
“brinquedos” para brincar por alguns minutos durante a semana?
Além de se divertir, você vai perder peso!
Alterne as horas diante da TV com uma
caminhada pelo quarteirão
Em vez de passar três a quatro horas con-

secutivas assistindo à TV ou navegando na
Internet, pare por 20 minutos e faça uma
caminhada pelo quarteirão. Você vai se exercitar, ver as casas novas que estão sendo
construídas e conhecer ruas pelas quais nunca passou, além de sair da inércia de ficar
tanto tempo à frente da TV!
Dance, dance, dance!
Esta é a melhor forma de colocar o corpo
em movimento. E não precisa saber dançar,
basta começar a se mexer enquanto ouve
uma música de que gosta. É divertido e
queima calorias.
Opte pelas escadas
Tenho certeza de que algum lugar que você
frequenta tem escadas, seja o prédio onde
mora, seja o do trabalho. Assim, é bem possível que você tenha à disposição um ótimo
meio para se movimentar sem nem ter se dado
conta disso. Então que tal deixar o elevador de
lado e subir e descer de escadas pelo menos
três vezes por semana? Imagine que está em
uma competição (contra você mesmo e a preguiça) e se desafie a subir cada dia mais rápido.
E, por que não?, faça sexo!
Você sabia que fazer sexo três vezes por
semana queima cerca de 7.500 kcal por ano,
ou o equivalente a correr 120 km? Então não
espere até o fim de semana para praticar esse
exercício tão prazeroso e afetivo!
E você? Tem mais alguma dica de atividade? Compartilhe com a gente!

Os defeitos dos outros
não devem nos incomodar, mas sim nos
ensinar.
Só erra quem produz.
Mas só produz quem
não tem medo de errar.
É bem mais fácil
recebermos um sorriso
quando sorrimos para
alguém.
Quem se prende aos detalhes de determinada
obra, na maioria das
vezes, perde a visão do
conjunto.
Não basta conquistar
a sabedoria, é preciso
usá-la (Cícero)
Quanto menos inteligente um homem é,
menos misteriosa lhe
parece a existência.
(Arthur Schopenhauer)
Seja mais sábio que as
outras pessoas, se você
consegue; mas nunca
lhes diga isso. (Lord
Chesterfield)

Bolo de amendoim com café
Massa:
4 ovos
3 xícaras de farinha de trigo
2 e 1/2 xícaras de açúcar
1 e 1/2 xícara de café quente e bem forte
sem açúcar
1 colher de sopa de fermento em pó
Recheio e cobertura:
3/4 de xícara de café
frio e forte
125 g de margarina ou 2
colheres de sopa
1/2 pacote (300 g mais
ou menos) de amendoim
torrado e moído sem sal
(acha pronto e para moer
é só dar uns pulsos no liquidificador)
1 lata de leite condensado
1 xícara de açúcar
Reserve um pouquinho do amendoim
moído e uns grãos inteiros para decorar
MODO DE PREPARO
Massa:
Bater as claras em neve com uma pitada
de sal e separar
Bater as gemas com o açúcar até ficar

cremoso
Juntar as claras em neve e a farinha de
trigo e bater
Depois de bem batido (fica um pouco
firme), acrscentar o fermento misturando
com uma colher, sem bater
Por último acrescentar o café quente
mexendo bem rapidamente
Levar ao forno préaquecido em assadeira
untada com manteiga
e farinha por aproximadamente 35 minutos
(faz aquele teste básico
de enfiar a faca ou o
palito)
Recheio e cobertura:
Bater a margarina com o
açúcar até se transformar
em creme
Juntar o café frio, o amendoim moído e o
leite condensado, misturando tudo muito bem
Montagem do Bolo:
A massa do bolo deve estar bem fria
Cortar ao meio e rechear com um pouco
do recheio
Cobrir com a outra parte da massa
Umedecer ambas as partes com vinho,
guaraná ou calda da sua preferência
Cobrir com o o restante do creme
Enfeitar com amendoim em grãos inteiros
que reservou antes e também os moídos

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

Papai ainda mora aqui?
Estranhando a prolongada ausência do pai em
casa, a neta de Magali Cunha chegou para avó e
perguntou: "Vó, o papai ainda mora aqui?"
A pergunta da menininha me fez recordar um
episódio semelhante, vivido por Billy Graham.
Logo no início de seu ministério, o evangelista foi
com sua equipe realizar as chamadas cruzadas na
distante Austrália. Por lá, ele e a equipe ficaram
muito tempo. Meses depois, quando Billy retornou
a casa, o filho Franklin olhou estranho para o pai e
foi perguntar à mãe quem era aquele homem.
Muitas vezes as exigências da vida roubam de
nós o tempo que gostaríamos de dedicar aos nossos familiares. Mas uma coisa é certa: precisamos
definir as prioridades. Se os filhos são pequenos,
eles devem receber a devida atenção. Até porque, não ficarão pequenos para sempre, nem para
sempre ficarão conosco. É comum encontrar pais
que olham para trás e lamentam que não tenham
podido dar mais tempo aos filhos. Agora, que
gostariam de fazer isso, os filhos já cresceram e
têm outros interesses! Por essas e outras é que o
Eclesiastes ensinava que "TUDO tem o seu tempo
determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu" (Ec 3.1). Há um tempo, definido e
limitado, quando podemos jogar bola com o filho,
brincar de boneca com a filha, brincar de casinha,
correr, empurrar de leve o filho num balanço, enfim... ser um pai ou mãe que dedique tempo para
curtir a infância dessas pequenas criaturas que o
Criador, por pouco tempo, nos emprestou. Quanto
mais quando se sabe que essas serão as memórias
mais gloriosas que conservarão consigo pelo resto
de suas vidas!
O grande desafio que a vida coloca aos pais do
século XXI é justamente encontrar o equilíbrio
entre o presente e o futuro. Será que vale a pena
dar aos filhos um futuro de riquezas perdendo com
isso a vivência com eles na infância? Para achar
esse equilíbrio, os pais necessitarão da suprema
sabedoria do Céu.

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Acidente envolve três veículos na MG-111

Carangola/MG. No início
da noite desta quarta-feira
(23/04) aconteceu um acidente na MG-111, no local
conhecido como “Corte de
Pedra”, entre Carangola e
o trevo de Faria Lemos, o
ponto mais alto da rodovia
MG-111.
O acidente envolveu uma
perua Quantum de uma
funerária, que trafegava no
sentido para Carangola, e
uma
caminhoneteMitsubishi. O veículo da funerária
ficou completamente destruído e a caminhonete sofreu grandes danos, chegando a perder uma das rodas
dianteiras.
Um terceiro veículo, que
seguia no sentido a Carangola, bateu na caminhonete
já parada após a colisão inicial. No local não há marcas
de freadas e, a princípio, não
é possível afirmar quem invadiu a contra mão de direção e provocou a colisão. A
PM de Carangola e a Brigada Voluntária foram os pri-

meiros a chegarem ao local
e sinalizaram a rodovia, que
ficou praticamente interditada.
O SAMU foi acionado
e chegou ao local com sua
equipe prestando o socorro à vítima que conduzia
veículo funerário, com suspeita de várias fraturas. O
paciente foi encaminhado
para aCasa de Caridade de
Carangola e passa por exames para diagnosticar suas
condições físicas. Nos demais veículos houve apenas
danos materiais. Nenhum
dos condutores ou passageiros sofreram qualquer tipo
de corte ou fratura.
A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e deverá solicitar o serviço da perícia, a
fim de tentar determinar as
causas do acidente.
Um caixão que era transportado vazio pelo veículo da funerária causou um
grande susto em quem passava pela rodovia no momento do acidente.

Colisão frontal entre caminhonete e
carreta deixa três mortos na BR-116

Um
acidente
ocorrido na BR116, em Laranjal,
na Zona da Mata,
deixou três pessoas mortas na manhã deste sábado
(17). O trânsito
chegou a ficar retido no local mas
já foi liberado no
início da tarde.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por
volta de 6h uma carreta cegonha com placa de Betim e
um Toyota Hilux com placa
do Rio de Janeiro bateram
de frente uma com a outra
na altura do quilômetro 744.
O veículo teve sua cabine
completamente aberta. Com
o impacto, as vítimas foram
jogadas na pista. A violência
da batida foi tamanha que o
eixo da carreta soltou.
Os três ocupantes do carro morreram com o impacto

da batida e o motorista da
carreta foi socorrido e levado em estado grave para o
hospital de Leopoldina.
Duas das três vítimas
que morreram foram identificadas: Marcelo Fonseca
Oliveira, de 35 anos e Silas
Maciel Carneiro, de 26. O
terceiro ocupante da Hilux
ainda não teve a identidade
oficialmente apurada.
Ainda não foi possível esclarecer os motivos que levaram ao acidente e o trânsito já está liberado no local.

DNIT retira quebra-molas construídos
por populares de Santa Rita de Minas
Santa Rita de Minas/
MG. Na manhã de quarta-feira (23/04), a população
de Santa Rita de Minas foi
surpreendida por uma equipe de homens e máquinas
trabalhando no quilômetro
538 da BR-116, que corta o
perímetro urbano daquela
cidade. O Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DNIT,
determinou a retirada dos
três quebra-molas construídos em fevereiro deste ano
pelos próprios munícipes.
A retirada dos quebra-molas
contou com o apoio de policiais rodoviários federais
e também militares. Por
causa das obras, o trânsito do trecho ficou lento até
a conclusão dos trabalhos.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o DNIT
determinou a retirada das
lombadas porque foram
construídas contra a lei. Já
que somente o DNIT pode
autorizar a construção de
quebra-molas nas rodovias.
“Os quebra-molas estavam
causando danos aos veículos. Então, o DNIT solicitou
o nosso apoio para dar segurança a eles na retirada dos
quebra-molas, devido ao
fato de terem sido construídos pela população”, disse
Rudson Cordeiro, inspetor
da PRF.
Os quebra-molas foram
feitos em um trecho onde já
existe um radar eletrônico,
que não é respeitado pelos condutores, conforme
a população da cidade. De
acordo com a comunidade,
os quebra-molas foram construídos devido à travessia constante de pedestres,
principalmente, de estudantes, por causa de uma escola que fica às margens da
BR. O outro motivo para a

construção das lombadas
seria o índice de acidentes
que existiria no trecho. Os
populares que são contra
a retirada das lombadas ficaram insatisfeitos com a
atitude do DNIT.
“A comunidade se reuniu e
fez isso, não foi para afrontar
ninguém. Foi para defender
vidas! Nós vivemos aqui sob
um risco contínuo na BR. A
sociedade fez isso aqui querendo falar algo para o poder, no caso o DNIT. Porque
fizemos o quebra-molas no
dia posterior ao do acidente
da minha prima. Mas já tiveram pessoas, que não foi
possível socorrer. A filha de
um senhor morreu na hora,
após um acidente de moto,
e, teve outro menino que
um caminhão o atingiu e a
cabeça dele abriu. E quando
acontece um acidente, não
vem esse tanto de viaturas
para ver”, comentou o serigráfico Geovane Pereira de
Oliveira.
“Hoje nós temos a cidade de Santa Rita que desenvolveu muito ao longo
dos anos. Todo o serviço
de utilidade pública está às
margens da BR e a população trafega de um lado para
o outro todo o dia. Na rede
de educação, por exemplo, temos 800 crianças que

atravessam a BR para ir à
escola. E existe sim o radar,
que coloca uma velocidade
máxima de 50 km/h. Mas
não adianta, pois as motos não respeitam, a gente
se depara com carreta ultrapassando carreta, e o
trânsito fica inviável para a
população. E eu não vejo o
porquê de retirar os quebramolas, se a gente não está
prejudicando ninguém”, destacou Rojânia Bordone, secretária municipal de saúde
de Santa Rita.
“Neste caso aqui, os
veículos já circulam em
baixa velocidade devido aos
radares presentes no local, e
que atendem muito bem. E
o índice de acidentes é muito pequeno. Então, não há
nenhuma justificativa para

a colocação desses quebramolas”, afirmou o inspetor
da PRF.
As opiniões se dividem.
Uma moradora de Santa
Rita, que reside às margens
da BR, disse ser a favor da
retirada dos quebra-molas.
“Eu estou achando bom ter
retirado os quebra-molas.
Porque morando aqui, eu
vejo o que esses motoristas
estão passando. O tanto de
carro que eu tenho visto que
já bateu nos quebra-molas.
É gente tomando prejuízo
e tentando viajar. Simplesmente, se colocar um radar
para funcionar ali ‘direitinho’
não precisa de um quebramola. ‘Doendo no bolso’, ele
vai diminuir a velocidade”,
relatou a auxiliar de serviços
gerais Vanuza Ribeiro.
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ENTRETENIMENTO
Os Piratas
Há muitos e muitos anos, viveu um homem do mar, conhecido como o Capitão.
Ele era muito valente e jamais teve medo
diante de qualquer inimigo. Certa vez, navegando pelos sete mares, um dos vigias
da embarcação viu que se aproximava um
barco pirata. O Capitão gritou: -Tragam
a minha camisa vermelha! E vestindo-a ordenou aos seus homens: -Ataquem!
Ataquem e vençam estes malditos piratas!
E assim foi feito. Alguns dias mais tarde,
o vigia viu dois barcos piratas. O Capitão
pediu novamente sua camisa vermelha e a
vitória voltou a ser sua. Nesta mesma noite, seus homens perguntaram porque ele
sempre pedia a camisa vermelha, antes de
entrar na batalha, e o Capitão respondeu:
- Se eu for ferido em combate, a camisa
vermelha não deixará que meus homens
vejam meu sangue, e assim, todos continuarão lutando sem medo. Todos os homens, diante daquela declaração, ficaram
em silêncio, maravilhados com a coragem
de seu comandante. Logo no amanhecer
do dia seguinte, o vigia viu não um ou
dois, mas DEZ barcos piratas que se aproximavam. Toda a tripulação, assustada,
dirigiu os olhos para o capitão, e ele com
sua voz potente e sem demonstrar nenhum
medo gritou: - Tragam minha calça marrom!

Banheiro errado
Era uma vez um sujeito que estava curioso para saber como funcionava o banheiro das mulheres. Entrou num banheiro
de shopping dos mais modernos, achou
tudo muito bonito, sentou-se, fez o que
precisava e notou que ao lado do 'trono'
haviam 4 botões: AM, SAQ, AT, e RAT.
Curioso, apertou o 1o, AM e recebeu um
maravilhoso jato de Água Morna nas partes baixas. Achou ótimo e deduziu: - É
por isso que as mulheres demoram tanto
no banheiro. Apertou o 2º botão, SAQ,
e recebeu a Secagem de Ar Quente, um
espetáculo... Achou ótimo e foi para o 3º
botão, AT, quando recebeu uma pequena
Almofada de Talco refrescante perfumada
em toda a região; que maravilha! Apertou
o 4º e último botão RAT. Acordou numa
cama todo amarrado, tendo ao lado uma
enfermeira, à qual perguntou: - Onde estou, o que aconteceu? E ela: - Você está no
Hospital Albert Einstein. Foi trazido pelos
seguranças do Shopping. Você acionou o
Removedor Automático de Tampax. Seu
pinto está ali, naquele vidrinho.

CURIOSIDADES
SEXTA-FEIRA 13 - Essa crendice de
azar na sexta-feira que cai num dia 13 é a
mais popular entre os cristãos. Explica-se:
Jesus Cristo foi crucificado numa sexta-feira
e, na sua última ceia, havia 13 pessoas à
mesa. Antes disso, porém, existem 2 versões
que provêm de 2 lendas da mitologia nórdica. Na primeira delas, conta-se que houve
um banquete e 12 deuses foram convidados.
Loki, espírito do mal e da discórdia, apareceu sem ser chamado e armou uma briga que
terminou com a morte de Balder, o favorito
dos deuses. Daí veio a crendice de que convidar 13 pessoas para um jantar era desgraça
na certa. Segundo outra lenda, a deusa do
amor e da beleza era Friga (que deu origem
a friadagr, sexta-feira). Quando as tribos
nórdicas e alemãs se converteram ao cristianismo, a lenda transformou Friga em bruxa.
Como vingança, ela passou a se reunir todas
as sextas com outras 11 bruxas e o demônio.
Os 13 ficavam rogando pragas aos humanos.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4 - Questões do passado
podem voltar e haverá vontade, até certo ponto, de
você se isolar um pouco neste final de semana. Há,
também, necessidade de se sentir útil a alguma
causa nobre. Na terça-feira o humor melhora e a
vontade de se comunicar também.
Bens e finanças: o momento financeiro é de cortar gastos desnecessários e equilibrar as economias. Se conseguir fazer isso, os frutos
podem ser colhidos antes do esperado, sobretudo para quem gerencia
ou é dono de seu próprio empreendimento.
TOURO – de 21/4 a 20/5 - Uma das melhores virtudes dos taurinos
é não arriscar sem ter uma base de sustentação. Bem, entenda que a
partir de agora, suas atitudes e investimentos podem trazer benefícios
importantes, inclusive na forma como as pessoas lhe veem.
Bens e finanças: boas ideias estão tinindo. Tudo bem que elas
vêm de forma desorganizada, mas é preciso colocar ordem e pô-las
em prática. E por que não ganhar uns trocados a mais ou até conseguir
uma promoção no trabalho? Cuidado com compras grandes. Pesquise.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6 - Momento de maior introspecção e
até de preguiça podem acontecer até seu aniversário. Calma, não se
assuste, é apenas um curto espaço de tempo. E por que não parar
um pouco para repensar atitudes ou planos futuros? Use o bom senso
para equilibrar seus muitos e fortes pensamentos.
Bens e finanças: neste período não está muito bom para iniciar
novos projetos, sobretudo aqueles com maior necessidade de investimentos, porém se tal projeto já está em desenvolvimento, procure se
resguardar sem se desestimular. Tenha esperança e otimismo para os
bons momentos que se avizinham.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7 - Os projetos que envolvam outras pessoas
para contribuir com o bem comum, geralmente tendem a dar certo, pois
a união de forças e o ímpeto para resolver questões são, de fato, importantes. É um período para rever atitudes diante do novo e das relações.
Bens e finanças: tudo que possa envolver negociações com o
mundo internacional, de forma direta e indireta, será interessante
acender o alerta. Com a Lua Minguante em Peixes, é possível enganos
e trapalhadas. Mesmo assim, possibilidade de ganhos e de destaque
no meio profissional.
LEÃO – de 23/7 a 22/8 - Só para variar, o sucesso que você faz
entre seus amigos e parceiros, estará tinindo, sobretudo se conseguir
se expressar de forma clara com o que deseja e espera deles. Aproveite
para cuidar um pouco mais do visual neste final de semana e espere
pelos sociais que virão a partir da semana que vem.
Bens e finanças: você sabe muito bem de seu papel na hora de
negociar uma dívida ou até vender um imóvel. Cuide para que sua
reputação, neste meio, não seja arranhada, pois agora você tem tudo
para controlar as finanças. Depois do dia 20, investir em algo palpável.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9 - Para as pessoas do primeiro decanato de
Virgem (23/8 a 1/9) algumas preocupações com questões sentimentais e
até do passado podem tirar um pouco as forças. Para o restante dos virginianos, questões que envolvem planos futuros fazem parte do período.
Bens e finanças: é preciso, vez por outra, se preocupar com a
imagem construída diante dos meios profissionais. Se for o caso, nada
melhor do que desenvolver novos projetos de estudos para garantir
novas empreitadas financeiras.
LIBRA – de 23/9 a 22/10 - Mudanças ocorrem, porém sempre é
um aprendizado saber lidar com acontecimentos que poderão fazer
parte de sua vida num futuro próximo. De mais a mais, o sentimento
de posse e até o ciúme, por mais que tire o sono, faz com que você
se conheça melhor.
Bens e finanças: em alguns casos, exemplificando, questões
referentes à negociação de bens familiares podem gerar discussões
e provocações. Use sempre o que os librianos têm de melhor, a capacidade e a diplomacia para saber ouvir e deixar a poeira baixar para
opinar e conduzir a situação.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11 - Sempre é bom ter uma boa noção
do mundo real, ou seja, do mundo presente para tentar estabelecer
metas futuras. Estabelecer e trabalhar nas bases agora pode ser um
bom sinal para se efetivar tais planos, mesmo que em longo prazo.
Bens e finanças: as escolhas têm de ser feitas quando se deseja
investir em algo mais palpável. A questão agora é não fazer gastos além
do necessário para não se perder em cirandas financeiras, pagando
mais juros do que o valor principal.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11 - Neste final de semana há sinalização e inspiração para estabelecer contatos com amigos e até
restabelecer velhas amizades. As questões familiares é que podem
trazer dificuldades , porém nada que a inteligência não possa resolver.
Aproveite para ler mais e encontrar tempo para sua intimidade.
Bens e finanças: investir no lado profissional, principalmente em
seu aprimoramento técnico e cultural pode fazer a diferença. Muita
inspiração para procurar inovar em seu trabalho. Aproveite para que
cada ideia não seja perdida, anote-as para o momento certo.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1 - Procure saber bem o que quer
e pensar antes de se pronunciar. Cultivar sua imagem diante das redes
sociais pode trazer benefícios. Alguma inspiração artística servirá para
tranquilizar neste período. A partir do dia 20, bom para contribuir em
casa com ideias e maior controle de seu cotidiano.
Bens e finanças: alguma dificuldade com sócios ou questões jurídicas podem atrapalhar os planos de um projeto. O bom senso servirá
para encarar bem a situação. Na área profissional requer dar tempo ao
tempo e esperar o que acontece. Às vezes ouvir é melhor do que falar.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Pense em reformular planos para maior
sustentação das bases familiares e, também, para garantir resguardar
a intimidade, incluindo o anseio por mais liberdade. A partir do dia 20,
a criatividade estará bastante estimulada e isso poderá trazer, de fato,
novas possibilidades.
Bens e finanças: antes do dia 20, quando o Sol entra em Gêmeos, não adianta forçar a barra em projetos, incluindo os financeiros,
que parecerá andar em círculo. Algumas dificuldades relacionadas à
família e aos próprios opositores podem atrapalhar. Até o final do mês,
financeiros que estavam engatados podem aparecer oportunamente.
PEIXES – de 20/2 a 20/3 - O lado intelectual dos piscianos está
mais forte. Ler, estudar e preparar trabalhos para consolidar situações
profissionais podem justificar a dedicação e o tempo necessários para
desempenhar seu papel no ambiente de trabalho. De qualquer forma,
sempre é bom estar atento às questões técnicas.
Bens e finanças: questões de ordem familiar, até investimentos em
pequenas reformas ou a compra de um novo imóvel, podem permear os
pensamentos. A questão é: comprar e investir no que seja necessário.
Diga-se, tais investimentos podem ser tecnológicos ou estéticos para
dar uma subida na qualidade de vida.
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Prestes a voltar aos palcos,
Erasmo Carlos fala da
saudade do filho
Erasmo Carlos utilizou a internet na madrugada de domingo (18) para poder agradecer o apoio
que tem recebido após a morte do filho, Alexandre Pessoal.
O cantor revelou que tem passado por um período difícil, mas que
está apegado aos momentos de felicidade que teve com o herdeiro
para poder superar a dor.
“Só a força dos amigos, as lembranças felizes e as orações de
todos me ajudam nessa hora difícil. Obrigado do fundo do meu coração”, publicou no Twitter.
Mesmo abalado, o músico voltará aos palcos no dia 24 de maio,
com um show no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele lançará o disco
“Gigante Gentil”.
Em tempo: Alexandre Pessoal sofreu um acidente de moto no dia
7 de maio e foi internado com traumatismo craniano e perfuração
no pulmão. Após um período crítico no hospital, ele teve sua morte
cerebral declarada na última quarta-feira (14).

David Beckham diz que seus filhos têm
vergonha de seus anúncios de cuecas
Um dos homens mais desejados do
mundo, David Beckham confessou
que não faz tanto sucesso assim em
casa. Principalmente quando aparece
com poucas roupas em campanhas
de moda.
Isso porque Brooklyn, Romeo e
Cruz, filhos do ex-jogador, não gostam de ver o pai de cueca. “Eles me
olham com cara de vergonha cada vez que cruzamos com a campanha nas ruas”, disse durante o lançamento de sua nova linha de
roupa íntima para a “H&M”.
Aliás, parece que o bonitão só recebe mesmo o apoio da esposa, Victória Beckham, e da caçulinha da família, a pequena Harper.
“Minha mãe também faz uma cara parecida quando vê”, brincou.
Dono de ótima forma física aos 39 anos, o ex-craque aposta que
os fãs vão enjoar logo de sua beleza. “As pessoas vão se cansar rapidamente de me ver sem roupa”, avaliou.

Após polêmica, Beyoncé volta
a encontrar Solange Knowles
Beyoncé utilizou sua página no Instagram, na noite do último sábado (17),
para poder mostrar que o clima com a sua
irmã, Solange Knowles, não poderia ser
melhor.
Sorridentes, as cantoras posaram lado
a lado para o clique compartilhado na
rede social. “Nova Orleans, 17 de maio
de 2014”, legendou Bey.
A imagem foi utilizada para acabar com os rumores de que elas
não estavam se falando após o vazamento do vídeo em que Solange
aparece batendo no cunhado, Jay Z.
Assim que as imagens tomaram conta da internet, Knowles chegou a apagar todas as fotos da irmã das redes sociais. Beyoncé, por
sua vez, publicou vários momentos da dupla.
Vale lembrar que, em nota, a família já havia garantido que tudo
estava bem entre o rapper e a cunhada: “Ambos pediram desculpas
e seguimos em frente como uma família unida”.

“Não imaginei que teriam mordedores de
canela”, diz atriz que foi atacada em Cannes
America Ferrera passou por uma situação para lá de inusitada na última sexta-feira (16), ao passar pelo tapete vermelho
do Festival de Cannes, onde promoveu o
filme “Como Treinar o Seu Dragão 2”.
Na ocasião, um homem invadiu o local
e colocou sua cabeça debaixo do vestido
da atriz. “Eu nem sei o que aconteceu! Eu
senti algo atrás de mim e tinha esse cara
debaixo do meu vestido. Aí, outros dois
caras arrastaram ele”, disse à revista “Vulture”.
“É a minha primeira vez em Cannes e tem sido uma experiência e
tanto [risos]! De todas as coisas para as quais me preparei para viver,
esta não foi uma delas. Eu não imaginei que teriam mordedores de
canela em Cannes”, comentou.
De acordo com a publicação, o homem que causou o tumulto é
um jornalista ucraniano, conhecido por pregar peças em famosos,
como Will Smith e Bradley Cooper.

acesse: www.jm1.com.br

Ailton Graça faz treinamento para viver drag
queen em “Falso Brilhante”
Após viver um delegado na série “O Caçador”, da Globo, Ailton Graça se prepara para
viver um personagem bem mais animado e
colorido.
O ator está escalado para viver a drag queen
Xana Summer em “Falso Brilhante”, a nova
novela de Aguinaldo Silva para o horário nobre da Globo.
Para não fazer feio, o artista já começou a se
preparar para o desafio, que vai exigir muito
de suas habilidades como profissional da beleza, segundo o jornal
“O Dia”.
Graça vai, a partir da semana que vem, fazer um laboratório em
alguns salões de beleza no Rio de Janeiro, para aprender mais sobre
a profissão.

Clara Aguilar faz ameaça a fãs ousadas:
“Vai tomar soco na cara”
Clara Aguilar não gostou nada de ser assediada
durante um evento realizado em Caruaru, Pernambuco, na madrugada de domingo (18), e resolveu
desabafar sobre o ocorrido.
A ex-BBB, que se apresentou como DJ na festa,
utilizou sua página no Twitter para avisar que não
gosta de alguns tipos de investidas. “E fica um aviso. A próxima que passar a mão em mim em balada,
vai tomar soco na cara”, prometeu.
De acordo com o relato, a loira foi ‘atacada’ por
uma garota na pista de dança. “Tem ‘mina’ que é pior que homem…
vai se f****!”, reclamou.
No entanto, a noite da modelo não foi ruim. Acompanhada por
seus fãs, ela recebeu uma homenagem e ficou emocionada. “Obrigada por me fazer chorar na frente de uma balada lotada”, agradeceu
ao fã-clube.

Martin Scorsese está atrás de novos
talentos com ajuda de produtor brasileiro
Martin Scorsese se uniu ao produtor brasileiro Rodrigo Teixeira na missão de encontrar jovens talentos do cinema. Em um joint
venture, o diretor de filmes renomados como
'Taxi Driver', de 1976, ajudará a produzir filmes de cinco novos cineastas.
'Vamos ter a missão de encontrar o novo
Martin Scorsese', afirmou Rodrigo à 'Folha
de S.Paulo'.
Em um comunicado oficial Scorsese declarou: 'Estou entusiasmado e energizado de trabalhar com Rodrigo Teixeira e a RT Features
nesta iniciativa. Está ficando cada vez mais difícil para jovens diretores fazerem seus filmes. Este fundo fornecerá suporte real onde
tanto se precisa'. Os dois se encontraram pela primeira vez no fim
de outubro do ano passado mas apenas nesta semana o contrato foi
assinado. A produtora de Rodrigo, a RT Features, ficará responsável
em escolher os nomes que serão apresentados ao diretor.
'Ele aprovará tudo, do nome à edição final. Nossos nomes estarão juntos nos créditos de produtores, o que é um sonho para mim',
contou o brasileiro.

Suposto affair de Neymar
pode substituir Bruna
Marquezine em campanha
Fãs de Bruna Marquezine não gostaram nem
um pouco de saber que a atriz pode ser substituída pelo suposto novo affair de Neymar, Gabriella
Lenzi, em uma campanha. O grupo de admiradores da morena estão promovendo, inclusive, um boicote à marca de
roupas. A estudante de moda foi apontada como nova namoradinha
do craque da Seleção após ir à Espanha às custas do jogador, segundo o jornal “Extra”. A garota tem cerca de 300 mil seguidores no
Instagram e foi vista em recente evento ao lado de amigas do clube
de Neymar. Segundo a publicação, Neymar e Bruna reataram o namoro, porém mantêm em sigilo até a abertura da Copa do Mundo,
em 12 de junho.

Viúva de Luciano do Valle detona FIFA por
credencial do jornalista
A FIFA tentou prestar uma homenagem a Luciano do Valle emitindo a credencial dele como a primeira de todos os jornalistas da
Copa do Mundo, mas parece que o tiro saiu pela culatra. Pelo menos
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em relação à família do jornalista. Flávia, viúva
do narrador, criticou o fato.
Logo depois de ver a credencial do ex-marido postada no Facebook do narrador Jota Júnior, do SporTV, Flávia comentou: 'Eu acharia
legal se eles tivessem comunicado a família!
Me sinto desrespeitada ao ver a credencial do
meu marido nas redes sem ter sido comunicada
ou ao menos indagada se queria! Triste! Não
faz um mês que ele se foi e já temos que conviver com os (colegas) afastados até por princípios! Desculpa Jota.
Mas acho bem feio! Bjo querido!”.
O documento oficial chegou aos estúdios da TV Bandeirantes na
última quinta-feira (15).
O repórter Fernando Fernandes, o narrador Nivaldo Prieto e o
diretor de planejamento Juca Silveira foram retirar a credencial no
centro de imprensa. 'É uma honra que jamais imaginei ter na vida.
E para falar a verdade, não deveria ser assim. Deveria ser ele colocando essa credencial no peito, para a gente estar trabalhando juntos.
Olhando a cara do Luciano aqui sorrindo a gente só fica inspirado e
seguir aquilo que ele ensinou para a gente', disse Fernandes.

Record se mobiliza para tentar renovar
contrato de Marcelo Rezende
Com menos de um ano de prazo
até o final do contrato de Marcelo
Rezende, a Record já começou a
se mobilizar para tentar renovar o
compromisso entre as partes.
A emissora está preocupada com
o fato de o jornalista ter sido sondado pelas concorrentes, incluindo
o SBT - o próprio Silvio Santos já
demonstrou interesse em seu passe.
Acontece que, caso o apresentador decida deixar o canal, o baixo
valor da multa rescisória poderia facilitar sua saída, segundo a coluna do jornalista Flávio Ricco.
O novo contrato de Rezende deve ser negociado em breve. A conversa definitiva ainda não aconteceu por conta da falta de espaço em
sua agenda.
Vale lembrar que outro motivo para a demora seria o atual balanço
nas conta do “Cidade Alerta”, que não tem lucrado tanto quanto os
outros programas da grade.
No tempo em que fica no ar, pouco mais de 3 horas, o noticiário
tem apenas dois intervalos comerciais. Em contrapartida, o SBT e
Globo, durante o mesmo horário, têm média de 38 intervalos cada.

Silvio Santos investiga
casos de assédio
moral no SBT
O SBT realizou, recentemente,
uma pesquisa de satisfação entre
seus funcionários e acabou com resultados nada animadores.
Chamou a atenção o número de reclamações com relação ao assédio moral sofrido por lá, segundo a coluna do jornalista Flávio
Ricco.
A situação ficou tão preocupante, que até Silvio Santos teria se
manifestado, com interesse em apurar melhor os dados coletados.
Xi…

Andressa Urach afirma que teve caso
recente com Cauã Reymond: “Virou a
minha cabeça”
Após revelar detalhes de um suposto caso
com o jogador de futebol Cristiano Ronaldo,
Andressa Urach abriu o jogo sobre mais um
affair, durante o “Muito Show”, da RedeTV!,
na última sexta-feira (16).
A apresentadora garantiu que ficou com
Cauã Reymond em mais de uma ocasião. Um
dos encontros, inclusive, aconteceu recentemente, após o fim do casamento do ator com
Grazi Massafera - por conta de um suposto
caso dele com Isis Valverde.
“O ator global que eu já fiquei foi o Cauã
Reymond. Duas vezes. O problema agora é que
ele não vai mais querer ficar comigo. Mas qual
é a graça de ficar e não contar, né?”, disparou,
em conversa sobre o novo namoro do galã.
Questionada sobre a performance do bonitão, a loira não economizou elogios. “Ele é
maravilhoso, é tudo. Mulheres, morram de inveja”, provocou. E acrescentou: “O negócio é
tão doido, que ele virou minha cabeça”.
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Fabyo G. de OLiveira - Parabéns
por mais um ano de vida completado dia 18 de maio

Ronney Guimarães - Felicidade
e os nossos parabéns pelo seu
aniversário dia 20 de maio.

A dupla sertaneja Lourenço e Lourival marcaram
presença no 1º Grito do Café das Matas de Minas

Os irmãos Maria de Lourdes e Devair comemoram mais um aniversário ela dia 14 e ele dia 15 de
maio com as felicitações de amigos e familiares

Presidente da Câmara do Café Admar Soares, apresentando no 1º Grito do Café das Matas
de Minas as reenvindicações que serão enviadas a Brasília

Alunos da Escola Estadual Cordovil Pinto Coelho em
viagem de trem de Mariana a Ouro Preto MG

