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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Dez anos da Administração Mário Assad:

um exemplo da vida política
A

s próximas eleições presidenciais no mês de outubro agitam o cenário político nacional,
convocando a população a ir para urnas. Caminho este que deve ser percorrido com
extrema convicção e também cuidado. Afinal, há de se compreender que o futuro da
nação está ali, no voto de um mais um... até o destino que a maioria decida para o Brasil. E
quem dera, o desejo daquela representasse a sorte de todos. Sim, penso que isto é possível, pois
já vi acontecer pelas bandas do leste mineiro, um líder forjado no aço dos seus longos 50 anos
de carreira política, fazer a absoluta diferença frente à Administração Pública.

PÁGs.

8e9

Câmara estuda plano de Carreira dos Servidores
do Legislativo e aprova novos Projetos

A

primeira Quinta-feira do mês
foi marcada
pela realização de
sessão ordinária da
Câmara M. de Manhuaçu, a partir das
18h. Sob a presidência de Maurício de
Oliveira Júnior, a reunião contou com a
presença de cidadãos
e de representantes
de segmentos sociais.

PÁG.

6

Denúncia é extremamente
grave e mostra que a gestão
petista é marcada por
sustos, diz Aécio Neves

O

candidato à Presidência da República pela
coligação Muda Brasil, Aécio Neves, classificou,
como extremamente grave a
denúncia de que o PT cedeu
a um chantagista.

PÁG.

5

Marlene Mattos - Gabriel Pensador - Andressa Urach
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EDITORIAL

QUEM É MARINA SILVA
Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima (Rio Branco, 8 de fevereiro
de 1958) é uma historiadora, professora, psicopedagoga, ambientalista, e
política brasileira filiada ao Partido Socialista Brasileiro.
Iniciou sua carreira política em 1984 como vice-coordenadora da
Central Única dos Trabalhadores no Acre. No ano seguinte, filiou-se ao
Partido dos Trabalhadores. Foi eleita pela primeira vez a um cargo público
nas eleições de 1988, quando foi a vereadora mais votada de Rio Branco.
Nas eleições de 1990, foi eleita deputada estadual, novamente com a mais
expressiva votação. Nas eleições gerais de 1994, foi eleita senadora, aos
36 anos, tendo sido reeleita no pleito de 2002. Nomeada Ministra do Meio
Ambiente no governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 1º de janeiro de
2003, ficou no cargo até 13 de maio de 2008.
Foi candidata à Presidência da República em 2010 pelo Partido Verde
(PV), obtendo a terceira colocação no primeiro turno, com mais de 19
milhões dos votos válidos (19,33% da porcentagem total).
Sua atuação pela preservação do meio ambiente lhe rendeu reconhecimento internacional, tendo recebido uma série de prêmios internacionais,
como o "Champions of the Earth" da Organização das Nações Unidas, por
sua luta para proteger a Floresta Amazônica. Pela criação do Programa
de Áreas Protegidas da Amazônia Regional, Marina foi premiada com o
The Duke of Edinburgh's Award da ONG internacional WWF. Um ano
mais tarde, recebeu em Oslo, na Noruega, o prêmio Sophie, da Sophie
Foundation. Marina foi lembrada pela Fundação Príncipe Albert II de
Mônaco e recebeu o Prêmio sobre Mudança Climática, também por causa
de sua atuação na área e pelas iniciativas para criar um desenvolvimento
sustentável.11 Em 2013, foi eleita pela Revista Época, uma das 100 personalidades mais influentes do Brasil12 e foi incluída em uma lista de
10 brasileiros que foram notícias no mundo naquele ano, elaborada pela
BBC Brasil.13 Foi chamada pelo jornal The New York Times de "ícone
do movimento ambientalista".
Para muitas pessoas que não conhece a trajetória de vida de Marina
acha que foi surpresa sua meteórica ascensão. Enganam aqueles que
pensam que tudo isso foi algo momentâneo, digo que não, sua trajetória
foi construída ao longo de muitos anos, ela continua favorita nas eleições
presidenciais por conta da imagem que construiu ao longo do tempo, ela
já pagou caro por suas convicções coerentes, enfrentou o poder econômico, defendeu a reforma agrária, ficou conhecida no mundo todo por
sua posição de preservação das florestas, o
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o imposto sobre grandes fortunas e a
multiplicação do salário mínimo. Essencialmente porque sempre defendeu os anseios do cidadão comum e aos
reclamos da massa desfavorecida que a identifica como alguém igual à
maioria. Ainda mais por ter nascida e criada no meio do mato, passado
todas as necessidades, de alimentação aos cuidados médicos. Aprendeu
a ler e escrever aos dezesseis anos e passado por problemas de saúde,
além de ser negra.
Trata-se de um patrimônio para ninguém botar defeito. Faltando
20 dias para as eleições, ela continua favorita, enfrenta adversários
terríveis e quase não tem tempo no rádio e TV, e também por sua
estrutura humilde comparada ao poderio de seus adversários, Dilma
com a máquina governista e não tão diferente a do outro adversário Aécio Neves. Por certo ninguém esperava que Marina pudesse
pontuar e fazer tremer as outras candidaturas, já que só podem
chegar ao governo um dos dois que passarem para o segundo turno.
Historicamente eleições no Brasil, são feitas dirigidas para apenas
a polarização do PT e do PSDB. Se concretizar esta será a melhor
reforma política, a reforma feita com o voto. FHC, Lula e Dilma, não
fizeram a tão necessária reforma política e a cada eleição envergonha
o povo brasileiro. O povo está correndo para a terceira via dispensando PSDB e PT que ficaram no poder 20 anos e só desmoralizaram os
partidos políticos. Cansado o povo pretende mudar o rumo do país
colocando uma nova esperança no Palácio do Planalto.
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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
É bom mesmo que apresentem o
demais envolvidos nesse monstruoso escândalo que envolve políticos
e a gloriosa PETROBRAS.
Precisamos saber tudo antes das
eleições, mesmo que doa a quem
doer, não importando pessoas ou
partidos envolvidos. A revista
VEJA, por sua vez, já deverá trazer
todos os nomes e provas, a justiça
é lenta, falem antes das eleições
para que nós os eleitores façamos
uma escolha mais eficaz. Sobre os
noticiários das Tvs dizem que o PT
introduziu um diretor na Petrobras
para fazer o desfalque de bilhões,
o tal 3º mensalão, segundo Aécio
Neves, ele foi colocado lá pelo
governo Lula, e Dilma afirma que
trocou os diretores por ter encon-

trado lá erros, mas não diz que os
desacertos vieram do governo Lula,
ela prefere acusar FHC. Caso de
desvio de dinheiro da Petrobras, o
povo precisa saber toda a verdade
antes das eleições. A justiça é lenta,
mas o voto é veloz.
Ao Jornal das Montanhas
Com todo este mar de lamas em
que se atolou o atual governo, que
começo a desconfiar que pessoas
que ainda falam em votar em Dilma,
ou é totalmente desinformado ou
recebe alguma bolsa. Dizem que
Dilma está colocando os pés pelas
mãos, cada declaração fica mais
atolada. Dizem ser uma mulher
de difícil parlamento, tanto assim
que nem seus assessores diretos e
também Lula deixaram de lado os

conselhos. As entrevistas mostram
claramente as contradições da
candidata. Se os adversários começarem a explorar as "falas" ela se
enrola ainda mais. Está faltando um
pouco de raciocínio na campanha da
oposição. Marina tem os elementos
suficientes para sair da defensiva e
encurralar sua rival. Só não entendo
porque ainda não foi colocado em
prática.
Acredito que Marina estará no
segundo turno, não tem que se preocupar com os ataques de nervos da
candidata oficial. A Dilma fala tanto
que os governos passados jogavam
tudo debaixo do tapete, só que agora
é norma do PT usar tapete grande
para jogar tudo embaixo. É preciso
de mais seriedade para governar
o país.
Thomaz pascoal Lino
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Estão tentando sabotar
a inteligência do povo
Profissionais de mídias apontam para que eles chamam de
mentiras repetidas várias vezes se tornam verdades. O poder econômico consegue produzir estranhos fenômenos. A Oligarquia
Financeira Transnacional já abandonou Dilma há muito tempo,
indicando que aposta em sua derrota. Mesmo assim é impressionante o poder da máquina consegue manter Dilma em condições
de disputar o segundo turno, pelo carisma ela não consegue votos
e chegou em um patamar de muita rejeição e desgastes. No Brasil
tudo é feito para no final dar tudo certo, só uma reforma política
poderá consertar todas estas distorções que existem nas eleições
do país, se é que se pode chamar de eleições.
Coloque o Papa como candidato no Brasil e não lhe dê muito
dinheiro, aí você saberá como funciona a dita eleição brasileira.

No Brasil tudo custa mais caro
Em outros países fizeram estádios, muito mais barato que aqui
no Brasil, agora estamos em período eleitoral. Segundo dados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a soma do limite
de gastos das campanhas de todos os candidatos já registrados na
Justiça Eleitoral será de R$ 73,9 bilhões. Há quatro anos, a soma
dos tetos de despesa foi de R$ 48,4 bilhões, valor será até três Copas do Mundo, as campanhas eleitorais serão mais caras em 2014,
na comparação com o pleito de 2010. Escândalos em outros países, gera de imediato, uma série de punições, aqui é só mais um,
e em plena campanha parece que não aconteceu nada, e continua
a correr um rio de corrupção na maior tranquilidade. Será que na
hora de votar os brasileiros vão levar em conta os resultados das
investigações da Polícia Federal?

O escândalo no Brasil
Dizem que foi só o IBOPE e Data
Folha publicarem as pesquisas mostrando a espetacular decolagem de
Marina Silva (PSB) nas pesquisas para
provocar frenética corrida para adesão
à sua candidatura, por isso à sua volta
já se pode observar várias figuras conhecidas. Uma delas é o embaixador
aposentado José Viegas, por exemplo.
Ele é um dos que esteve ao lado de
Lula, assim como Luiza Helena e muitos outros que perceberam que o PT
desviou do caminho.

Quase um século de
vida política
Caso seja eleito senador pela quinta
vez (a quarta consecutiva), Pedro Simon (PMDB), que nasceu em 31 de
janeiro de 1930, vai terminar o novo
mandato no dia em que completa 93
anos de idade. É sem dúvida uma figura muito importante da vida política
brasileira.

Alternância de poder nas eleições
Se confirmar as pesquisas, mudanças virão por aí, o PT está a 12
anos no poder comandando o país, e está fragilizado e com muita
rejeição, nada melhor que uma nova via para novas esperança para
o povo brasileiro Marina Silva tem tudo para se tornar a próxima
presidenta pegando a faixa presidencial de Dilma.
Em Minas Gerais os 16 anos de domínio do PSDB também corre
sério perigo de perder as eleições para Pimentel do PT, o partido
teve tempo de sobra para marcar posição, mas em São Paulo, fala-se
muito “quem conhece PT, não vota PT. Se confirmar e Dilma vier
a perder as eleições o seu partido dificilmente chegará novamente
ao poder maior por ter distanciado de sua base e de ser acusado por
implantar a maior engrenagem de corrupção no país.
Marina é a única candidata a dizer que se chegar ao poder ficará
só 4 anos e mandará para o congresso um projeto de lei acabando
com a reeleição e dando um mandato de 5 anos para os cargos do
executivo, e qualquer um dos candidatos sabem que o povo não
aprova a reeleição que foi maléfica para o país, pois vencer quem
está no poder é muito difícil.
Dizem que a reeleição criou um lema no país, o executivo governa 4 anos para o povo e depois 4 anos para ele. Outro mal da
reeleição, dizem que o executivo também enrola, para só mostrar
serviço perto da reeleição.

Após as eleições novas campanhas
rumo a 2016

Em vários municípios as reuniões e encontros políticos tratam
das eleições de agora e da próxima de 2016, terminando as eleições começa a campanha para prefeitos e vereadores. Em lajinha
o PMDB já articula os possíveis candidatos a vereador, principalmente os puxadores de votos. Em Manhuaçu não é diferente já se
articulam possíveis candidatos ao Paço Municipal. Com certeza o
resultado de 2014 refletirá em 2016.

Insensatez política

Dizem que um dos grandes defeitos de alguns políticos é a
traição, pertencem a um partido e trabalham pedindo votos para
outros candidatos diferente do seu partido. É comum em várias
cidades constatar o fato, em Manhuaçu tem muitos políticos nestas condições. “Em 2016 eu quero perguntar para alguém que com
certeza virá pedir meu voto, e eu vou argumentar que o partido
não deve ser bom, pois em 2014 você trabalhou contra seu próprio
partido, pedindo votos para outros candidatos, deixando de lado
os candidatos do seu partido”. Comentou Elisa uma eleitora do
PSB de Manhuaçu.

Quatro anos fazendo campanha

Você sabia que Lael Varella passa pelo menos dois dias por semana
no Hospital de Muriaé, cumprimentando todos que chegam por ali, são
quatro anos agradecendo o voto recebido. “Muito obrigado pelo seu
voto”, diz Lael. Alguns chegam a
ficar impressionado com a colhida.
Alguns respondem: “Eu não votei
no Sr., mas a partir de hoje eu serei
um fiel cabo eleitoral de sua campanha”. É rotina do deputado visitar
todos os pacientes que estão hospitalizados e conversa com todos e
procura resolver muitos problemas
que lhe chegam a seu conhecimento.

Ele fez a diferença na prefeitura
de Manhuaçu

Dr. Mário Assad, prefeito de Manhuaçu de 2.000 a 2004, muitas pessoas
lembram dele com carinho pela grande
administração que fez. Administrador
como ele faz muita falta ao povo brasileiro. Conheci um prefeito em São
Paulo que era sempre o primeiro a chegar e o último a sair da prefeitura. Dr.
Mário foi um destes homens focado no
seu trabalho, que ainda tirava alguns
dias de sua folga para fazer visitas nos
bairros e distritos, são de homens públicos deste quilate que tanto carece o
país. Dr. Mário Assad foi um exemplo
de homem público comprometido com
sua função de governar bem. Além de deixar um grande legado de
obras de muitíssima importância. Governava de bem com a vida em
perfeita sintonia com a cultura e o cuidado da cidade, quem não se
lembra dos lindos canteiros de flores nos trevos da cidade. Manhuaçu
tem uma dívida com este homem público, pelo muito que fez para o
município, como deputado e como prefeito. Construiu o Hemocentro,
asfaltou as estradas que liga Manhuaçu a Ponte do Silva e a estrada
que liga Santo Amaro a BR, reformou todas as escolas e construiu
outras. Lembro-me bem do dia 21 de junho de 2004, quando o Dr.
Mário fez a entrega de 35 casas para 35 famílias que sofrera com as
catástrofes de 2003, se cada prefeito cuidasse um pouco dessa área o
déficit habitacional seria bem menor.
Devair G. de Oliviera

Correios indenizam empresa por atraso
em entrega de correspondência
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve a condenação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT) ao pagamento de indenização à empresa Laser Toner
do Brasil Ltda. em razão do atraso na entrega de correspondência destinada à conclusão de contrato decorrente de
licitação pública.
Segundo Átila Alexandre Nunes, coordenador do serviço
em defesa do consumidor. com. br a empresa postou na agência dos Correios, às 18h16, do dia 08/02/2006, via Sedex 10,
correspondência encaminhada à Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA). A correspondência deveria ter sido entregue até as 10 horas da manhã do
dia 09/02/2006. Contudo, segundo demonstrava a página de
rastreamento no site dos Correios, somente foi entregue às
17h21 do dia 09/02/2006, o que trouxe prejuízos à empresa.

Banco é condenado por impedir acesso de
deficiente visual em agência

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro manteve a sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de
Queimados que condenou o banco HSBC a indenizar, por danos
morais, um cliente no valor de R$ 7 mil.
Consta nos autos que o cidadão, portador de deficiência visual,
foi a uma das agências do banco para efetuar alguns pagamentos
e teve seu acesso negado pelos seguranças, pois a porta giratória
começou a apitar e travar, em razão de sua bengala metálica. Após
três tentativas, o cliente não obteve êxito no destravamento da porta, sendo-lhe solicitado que esvaziasse a bolsa. Ele, prontamente, atendeu à solicitação, porém, mesmo depois de mostrar todos
os seus pertences aos vigilantes, nada foi resolvido, e o cidadão,
constrangido, continuou do lado de fora. Diante da situação vergonhosa, ele solicitou acesso pela porta universal, por ser deficiente
visual e estar bloqueando a passagem de outros clientes, mas o
pedido também lhe foi negado. Após meia hora de negociação e
reclamações de outros correntistas, a porta finalmente foi destravada e seu ingresso na agência bancária foi autorizado.
Para Átila Alexandre Nunes, coordenador do serviço emdefesadoconsumidor. com. br as portas automáticas instaladas nas Instituições Financeiras, além de uma imposição legal, visam impedir
os constantes assaltos ocorridos nelas, viabilizando, assim, oferecer mais segurança a seus clientes. “Quando ocorre o travamento
da porta giratória de uma agência bancária, os vigilantes têm de
atuar dentro dos ditames legais, sem expor o consumidor a situações constrangedoras”,finalizou.

Clube recreativo de hotelaria deve cobrir
furto no quarto de associado

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou um clube recreativo que atua no ramo de hotelaria a pagar danos materiais e morais
a uma família, vítima de furto no hotel em que estavam em Balneário
Camboriú. Associados do clube, eles tiveram R$ 1,8 mil em dinheiro
furtados de dentro do quarto, assim como cartões de crédito. Além de
restituir o valor furtado, a empresa terá que pagar R$ 6 mil ao casal e
ao filho pelo abalo moral. Segundo Átila Alexandre Nunes, coordenador do serviço emdefesadoconsumidor. com. br um 'clube de férias'
deveria prezar pela segurança e integridade física e patrimonial de
seus 'sócios', inclusive com o monitoramento do prédio por câmeras.
A sentença foi baseada no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Na apelação, a empresa insurgiu-se contra este entendimento. Defendeu não ter culpa no furto dos bens em função da família ter omitido
o porte de quantia em dinheiro no check-in, descumprindo assim, o
regimento interno do clube.

Consumidores entram no ar sem censura
e são atendidos

Os consumidores de todo o país podem reclamar, protestar e
denunciar livremente, entrando ao vivo no Programa Reclamar
Adianta na Rádio Bandeirantes AM 1360 (RJ) de segunda à sexta-feira, das 10h ao meio dia, podendo ser acessado pela internet:
www.emdefesadoconsumidor.com. br.
O programa tem apoio da equipe do serviço Em Defesa do
Consumidor, o maior serviço de interesse público gratuito e personalizado do país, voltado à defesa do consumidor (www.emdefesadoconsumidor.com.br). Acesse o site e peça orientação. O
atendimento é 100% gratuito e personalizado.

Após renúncia, José Roberto Arruda diz
que deixará a vida pública

Em discurso para confirmar sua renúncia à candidatura ao governo do Distrito Federal, José Roberto Arruda (PR) anunciou no
sábado (13) que a desistência marca também sua saída da vida
pública. A afirmação foi feita em um discurso realizado na sede do
PR em Brasília. No pronunciamento, Arruda alegou que promovia
"seu último gesto na vida pública".
Arruda decidiu abandonar a candidatura após sucessivas derrotas na Justiça. Ele teve a candidatura barrada com base na Lei
da Ficha Limpa. Em seu lugar, assume o vice, Jofran Frejat (PR).
A vice-candidata de Frejat será a mulher de Arruda, Flávia Peres.
O rearranjo teve a bênção de Joaquim Roriz, principal aliado de
Arruda na briga pelo governo do DF. A desistência foi anunciada
em um comício para militantes e contou com a presença do ex-governador Joaquim Roriz e do ex-senador Luiz Estevão, entre
outros apoiadores que também disputarão o pleito de outubro.
Arruda tomou a decisão de desistir das eleições depois que o
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmou, na quinta-feira (11),
decisão no TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal) que rejeitara sua candidatura.
A substituição também foi motivada pelo fim do prazo permitido pela Justiça Eleitoral para troca de candidatos, na próxima
segunda-feira (15), 20 dias antes do primeiro turno.
O candidato antecipou-se ao julgamento de uma liminar, por
meio da qual o Ministério Público Eleitoral (MPE) pedia que o
presidente do TSE, Dias Toffoli, determinasse a suspensão dos
atos de campanha.

4

16 de setembro / 2014

acesse: www.jm1.com.br

"Não vou comparecer. Se virem. Não colaboro com o inimigo"

O tenente do Exército, José Conegundes do Nascimento, se recusou a comparecer à
audiência da Comissão Nacional da Verdade

• MRE VETA FACEBOOK PARA
NÃO FALAREM MAL DE DILMA

binação de perguntas na CPI da Petrobras. A fraude,
confessada pelos suspeitos, foi até gravada.

A proibição de acesso ao Facebook no Ministério das
Relações Exteriores (MRE), esta semana, nasceu
depois que o chanceler Luiz Aberto Figueiredo reuniu
terceiros secretários, iniciantes na carreira, e passou-lhes enorme descompostura. “Vocês não podem ficar falando mal do governo no Facebook!” exclamou.
Figueiredo não proibiu que falassem mal da política
externa, mas sim do governo Dilma Rousseff.

• PETROBRAS ADMITIU

• CENSURA

Voo DL-221 da Delta saiu de Atlanta com destino a
Brasília, quinta à noite, mas deu meia volta duas horas
após decolar, devido a defeito no radar atmosférico do
jato. Sem comida, a Delta ofereceu milhas grátis.

Os jovens diplomatas continuaram dizendo o que
pensam de Dilma nas redes sociais e, em represália,
o acesso ao Facebook foi bloqueado.
• MORDAÇA
Servidor de Estado, diplomata não deve fazer juízo
de valor sobre política externa, mas, como cidadão, é
livre para criticar governos.
• ORDEM SECRETA
Não há indícios de que foi o próprio chanceler quem
ordenou restrições de acesso ao Facebook. Pode ter
sido coisa de assessor bajulador.
• ITAMARATY SE TRUMBICA
O Itamaraty criou página no Facebook para uma “melhor comunicação” com a sociedade. Já melhorar a
comunicação com seus servidores…

Se não houvesse combinação de perguntas, na CPI,
a Petrobras não precisava ter punido com demissão o
funcionário envolvido na fraude, que era assessor da
presidente, Graça Foster.
• DIETA DE MILHAS

• BRIGA DOMÉSTICA
O presidente do Grupo Edson Queiroz, chanceler Airton Queiroz, não
apoia a candidatura de seu cunhado Tasso Jereissati ao Senado.
Simpatiza e estimula a eleição do
deputado Mauro Filho, do PROS.
• ARRUINOU GERAL
Empreiteiras citadas no caso da Operação Lava Jato
enfrentam inferno astral financeiro. Entraram em parafuso e já estão atrasando pagamentos aos próprios
fornecedores, até de pequenas quantias.
• EM ALTA
O senador João Capiberibe (PSB-AP) compara Marina Silva – que
tem sido alvo de ataques tanto do
PT quanto do PSDB – com uma
massa de pão fermentada: “Quanto
mais batem, mais estufa”, diz.

• DINHEIRO SUJO DE CAMPANHA
SEGUE POR ESTRADAS
A apreensão pela Polícia Rodoviária Federal de R$
180 mil com o motorista do senador Welington Dias
(PT-PI), em Barreira (BA), acendeu a luz vermelha no
Tribunal Superior Eleitoral. Diante do rigor da fiscalização nos aeroportos, os políticos estão usando as
estradas para circular dinheiro de “caixa 2”. O TSE
deve pedir blitzen frequentes nas rodovias que saem
de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
• FLAGRANTE HISTÓRICO
O submundo evita avião na circulação de “caixa 2”
desde a prisão do assessor do deputado José Guimarães (PT-CE) com dólares na cueca.
• REAÇÃO DE SEMPRE
O senador petista Welington Dias negou que o dinheiro apreendido fosse dele, e ainda insinuou que era do
humilde funcionário.
• SUSPEITA BOBA
Wellington Dias culpou o atual governador do Piauí,
Zé Filho, pelo vazamento da apreensão do dinheiro.
Mas a imprensa é que descobriu.
• VENCEU A INFORMAÇÃO
O ministro José Eduardo Cardozo (Justiça) não gostaria de ver vazadas as imagens do dinheiro apreendido
com o motorista do senador Wellington Dias (PT-CE),
mas o fotógrafo Jadiel Luiz, do blog de Sigi Vilares, de
Luis Eduardo Magalhães (BA), foi mais rápido.
• NOVO VEXAME
O Senado escreveu mais uma página de sua vexatória história recente, no relatório maroto negando com-

• SABEM DE NADA
Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) gerou risadas na CPMI
da Petrobras quando rebateu, fora do microfone, a fala
de Nestor Cerveró de que não sabe de corrupção na
Petrobras: “Mas se até Dilma desconhece…”
• FI*!PQP#&!!
Dilma reagiu de forma impublicável à notícia da apreensão de dinheiro com o funcionário do PT. As orelhas
de Wellington Dias arderam.

Poder sem Pudor
GEISEL AVISOU

De 1957,
representando
o
Exército no
Conselho
Nacional do
Petróleo, a
1979, quando deixou
a presidência da República, o
general Ernesto Geisel sempre
foi contra a
construção do gasoduto Bolívia-Brasil. O “alemão” sempre
perguntava, quando discutia o assunto:
- E quando os bolivianos fecharem a válvula do gás, o
que é que eu faço? Posso mandar o Exército lá abrir?

A Festa no Céu

Entre os bichos da floresta, espalhou-se a notícia de que
haveria uma festa no Céu.
Porém, só foram convidados os animais que voam.
As aves ficaram animadíssimas com a notícia, começaram a
falar da festa por todos os cantos da floresta. Aproveitavam para
provocar inveja nos outros animais, que não podiam voar.
Um sapo muito malandro, que vivia no brejo,lá no meio da
floresta, ficou com muita vontade de participar do evento. Resolveu que iria de qualquer jeito, e saiu espalhando para todos, que
também fora convidado.
Os animais que ouviam o sapo contar vantagem, que também
havia sido convidado para a festa no céu, riam dele.
Imaginem o sapo, pesadão, não agüentava nem correr, que
diria voar até a tal festa!
Durante muitos dias, o pobre sapinho, virou motivo de gozação de toda a floresta.
_ Tira essa idéia da cabeça, amigo sapo. – dizia o esquilo,
descendo da árvore.- Bichos como nós, que não voam, não têm
chances de aparecer na Festa no Céu.
_ Eu vou sim.- dizia o sapo muito esperançoso. - Ainda não sei
como, mas irei. Não é justo fazerem uma festa dessas e excluírem
a maioria dos amimais.
Depois de muito pensar, o sapo formulou um plano.
Horas antes da festa, procurou o urubu. Conversaram muito,
e se divertiram com as piadas que o sapo contava.
Já quase de noite, o sapo se despediu do amigo:
_ Bom, meu caro urubu, vou indo para o meu descanso, afinal,
mais tarde preciso estar bem disposto e animado para curtir a festa.
_Você vai mesmo, amigo sapo? - perguntou o urubu, meio
desconfiado.
_ Claro, não perderia essa festa por nada. - disse o sapo já em
retirada.- Até amanhã!
Porém, em vez de sair, o sapo deu uma volta, pulou a janela
da casa do urubu e vendo a viola dele em cima da cama, resolveu
esconder-se dentro dela.
Chegada a hora da festa,o urubu pegou a sua viola, amarrou-a
em seu pescoço e vôou em direção ao céu.
Ao chegar ao céu, o urubu deixou sua viola num canto e foi
procurar as outras aves. O sapo aproveitou para espiar e, vendo
que estava sozinho, deu um pulo e saltou da viola, todo contente.
As aves ficaram muito surpresas ao verem o sapo dançando
e pulando no céu. Todos queriam saber como ele havia chegado
lá, mas o sapo esquivando-se mudava de conversa e ia se divertir.
Estava quase amanhecendo, quando o sapo resolveu que
era hora de se preparar para a "carona" com o urubu. Saiu sem
que ninguém percebesse, e entrou na viola do urubu, que estava
encostada num cantinho do salão.
O sol já estava surgindo, quando a festa acabou e os convidados foram voando, cada um para o seu destino.
O urubu pegou a sua viola e vôou em direção à floresta.
Voava tranqüilo, quando no meio do caminho sentiu algo se
mexer dentro da viola. Espiou dentro do instrumento e avistou o
sapo dormindo , todo encolhido, parecia uma bola.
- Ah! Que sapo folgado! Foi assim que você foi à festa no
Céu? Sem pedir, sem avisar e ainda me fez de bobo!
E lá do alto, ele virou sua viola até que o sapo despencou
direto para o chão.
A queda foi impressionante. O sapo caiu em cima das pedras
do leito de um rio, e mais impressionante ainda foi que ele não
morreu.
Nossa Senhora, viu o que aconteceu e salvou o bichinho.
Mas nas suas costas ficou a marca da queda; uma porção
de remendos. É por isso que os sapos possuem uns desenhos
estranhos nas costas, é uma homenagem de Deus a este sapinho
atrevido, mas de bom coração.
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Vereadores apoiam programa de
combate às drogas do COMAD

A Presidente do COMAD
(Conselho M. de Políticas
Sobre Drogas de Manhuaçu), Luizaura Januário de
Oliveira Ferreira, participou
da sessão ordinária da Câmara de Vereadores, na noite
da última Quinta-feira, 04,
para apresentar o Programa
Municipal de Políticas Sobre
Drogas – o Promad. Com
total atenção de todos os vereadores, Luizaura ressaltou
a importância deste planejamento. Ela ainda pontuou
que o conselho busca a estruturação do setor público, com
o pleno funcionamento do
REMAD (Fundo municipal
para ações em combate às
drogas), para que políticas
públicas aconteçam em benefício de jovens e adultos,
contra as mazelas causadas
pelas drogas.
Desde a sua fundação, o
COMAD busca o enfrentamento às drogas, atuando
com campanhas preventivas
e de conscientização junto ao
público, principalmente aos
mais jovens. Constantemente, são organizadas visitas às
escolas, mobilização com os
diversos segmentos sociais e
igrejas, enfim, a entidade se
esforça, com a participação
de conselheiros voluntários,
para proteger a sociedade.
O Presidente Maurício
de Oliveira Júnior destacou

Vereadores no plenário acompanharam atentamente
o programa anunciado pelo COMAD.

Presidente do COMAD,
Luizaura Januário, durante
apresentação do Programa
de Políticas sobre Drogas,
no plenário

que “o Comad vem prestando um grande serviço para
a comunidade. Sabemos
que as drogas são um dos
grandes males do século.
É preciso repensar um programa de combate ao uso

Mesa Diretora

de drogas e ao tráfico, conforme foi anunciado nesta
reunião pela Presidente do
Comad Luizaura. Sabemos
da importância deste conselho e de seu funcionamento,
e, a Câmara, mais uma vez,

se colocou ao lado desta
entidade, proporcionando
maior efetividade a este trabalho e bem-estar ao povo
de Manhuaçu”.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de Manhuaçu)

Denúncia é extremamente grave e mostra que a gestão
petista é marcada por sustos, diz Aécio Neves
O candidato à Presidência
da República pela coligação
Muda Brasil, Aécio Neves, classificou, no sábado
(13/09), como extremamente grave a denúncia de que o
PT cedeu a um chantagista
para evitar a revelação do
envolvimento de líderes
do partido com o esquema
de corrupção na Petrobras.
Para Aécio, a história é a
demonstração de que a marca do PT é se envolver em
pelo menos uma denúncia a
cada semana.
“Vi agora cedo essas notícias. É mais uma denúncia
extremamente grave que
tem que ser investigada em
profundidade. A marca do
governo do PT é essa: uma
denúncia por semana e cada
uma mais grave do que a
outra”, afirmou Aécio, em
Belo Horizonte (MG).
O candidato da Coligação
Muda Brasil lamentou a
sucessão de escândalos envolvendo o governo petista.
“O Brasil não merece viver
com sustos como esse. Nós
temos que resgatar o padrão
ético na Presidência da
República. Nós temos que
resgatar a capacidade de o

Estado oferecer serviços de
melhor qualidade. O governo brasileiro não pode ser
alvo permanente de tantos
ataques e de tantas denúncias em razão de tantos
malfeitos”, afirmou.
Sem autoridade
Aécio ressaltou que a
atual presidente da República, Dilma Rousseff,
“perdeu a autoridade” para
tentar a reeleição. “Aliás,
eu acho que essa expressão aí já é um equívoco
semântico, porque malfeito
é muito pouco para a gravidade daquilo que nós estamos assistindo acontecer
na máquina estatal. Repito:
o governo da presidente
Dilma perdeu as condições. Perdeu a autoridade
até moral de pleitear um
segundo mandato.”
A denúncia foi revelada
neste sábado pela revista
Veja. De acordo com a publicação, Enivaldo Quadrado, denunciado no esquema
do Mensalão e da operação
Lava-Jato, procurou o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, e fez um ultimato:

ou era devidamente remunerado ou daria à polícia
os detalhes de documento
apreendido no escritório do
doleiro Alberto Youssef. O
documento era um contrato
de empréstimo entre a 2 S
Participações, do publicitário Marcos Valério, que
cumpre pena pelo escândalo
do Mensalão, e a Expresso Nova Santo André, do
empresário Ronan Maria
Pinto.
O valor desse contrato,
segundo a revista, é de R$
6 milhões, exatamente a
quantia que Valério informou ao Ministério Público

que o PT levantou na Petrobras para impedir que
detalhes sobre o escândalo
em Santo André e o assassinato do prefeito da cidade,
Celso Daniel, em 2001,
viessem à tona.
O documento, afirma a
revista, envolve no escândalo algumas lideranças do
PT, como o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, o
ministro da Secretaria Geral
da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e o
ex-ministro José Dirceu,
condenado no processo
do mensalão e preso em
Brasília.
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Uso ilícito da Petrobras,
política, políticos e
corruptores: vitória do mal
LUIZ FLÁVIO GOMES, jurista e diretor-presidente do Instituto Avante Brasil.
Estou no professorLFG.com.br e no twitter: @professorlfg

Desde a origem do mundo (escrevia o maranhense
João Francisco Lisboa 1812-1863, no Jornal de
Timon), "o bem e o mal,
em luta incessante e permanente, pleiteiam o seu
domínio. Sem dúvida, os
dois princípios opostos,
inerentes à natureza do
homem [do humano], andam sempre com ele de
companhia: mas segundo
as resistências e obstáculos,
o favor e indulgência que
encontram, ora prepondera
o mal, ora o bem". Nossa
indulgência aos políticos e
seus corruptores favorece a
vitória do mal.
A edição Veja de 10/9/14:
13 e 59 e ss., pela milionésima vez na nossa vida
social repugnante (da violência e da corrupção), vem
comprovar que a história
da política e dos políticos
brasileiros (está cada vez
mais difícil achar exceções) confirma a vitória
do mal vil e abominável,
desprezível em todos os
seus aspectos; a corrupção
promovida desde sempre
na Petrobrás virou esgoto
a céu aberto, pois ela estampa o lodo fermentado
pelas contratações falsas,
pelas licitações fraudulentas (envolvendo centenas
de empresas construtoras,
bancos etc.); é o mundo da
baixeza, da mais deplorável vigarice estabelecida
entre políticos e agentes
econômicos e financeiros,
produto de uma degradação moral sem peias, que
faz da corrupção um meio
de ilícito de vida, uma
forma de enriquecimento
inescrupuloso, dotado de
toda imoralidade que se
possa canalizar ao campo
dos negócios; é na política
e nos políticos brasileiros,
assim como nos seus desqualificados corruptores,
essa classe invisível para
a esfera da punibilidade,
que habita toda a casta dos
vícios mais degradantes
que possam ser imaginados
no planeta das fraudes; são
defeitos morais introjetados na consciência mais
profunda dos humanos
imperfeitos e gananciosos,
que geram "tormento inevitável nos ânimos generosos
que os cegos caprichos
do acaso designaram para
espectadores destas cenas de opróbio e de dor"
(Lisboa,Jornal de Timon,
p. 34).
A edição do semanário
citado revela as informa-

ções bombásticas de um
ex-diretor da Petrobras, que
afirmou que esta gigante do
ouro negro, que a natureza
tão prodigamente beneficiou o Brasil, foi, pela
enésima vez, usada como
instrumento de corrupção
"para canalizar recursos
para as campanhas de três
partidos e dar dinheiro a
uma fileira de políticos
[inescrupulosos e inimigos da nação] que inclui
três governadores, seis
senadores, um ministro e
pelo menos 25 deputados
federais. O ex-diretor disse ainda que a compra da
refinaria de Pasadena foi
usada para fazer caixa dois
para campanhas eleitorais
e premiar com propina
alguns dos participantes do
negócio".
O obscuro, atrasado, espoliador e parasitário canto
do mundo que habitamos,
mais visível pelas suas
excrescências e vulgaridades que pela decência e o
progresso da humanidade,
não escapou até hoje da
sorte daqueles que se julgam infelizes e impotentes.
Toda a história do país,
que já conta com mais de
cinco doloridos séculos,
incluindo especialmente a tenebrosa época que
nos coube atravessar, vem
marcada, na ambiência
pública e privada (com
destaque para aquela), pela
preponderância do mal,
seja o decorrente da violência, da expropriação, da
espoliação, do extermínio e
dos genocídios, seja o consequente das mais ignóbeis
fraudes e vilanias germinadoras do enriquecimento
sem causa, que aparecem
em narrativas midiáticas
tendencialmente infinitas.
Para informações
sobre publicações e
artigos: www.institutoavantebrasil.com.br
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Câmara estuda plano de Carreira dos Servidores
do Legislativo e aprova novos Projetos

A primeira Quinta-feira
do mês foi marcada pela realização de sessão ordinária
da Câmara M. de Manhuaçu, a partir das 18h. Sob a
presidência de Maurício de
Oliveira Júnior, a reunião
contou com a presença de
cidadãos e de representantes
de segmentos sociais.
O Projeto de Resolução
nº 16/2014, que “Dispõe
sobre o Estatuto e Plano de
Carreira e de Remuneração
da Câmara Municipal de
Manhuaçu e dá outras providências”, integrou a pauta
de trabalho dos vereadores nesta sessão. O Projeto
prevê ainda a realização de
Concurso Público para o
preenchimento de vagas
para cargos, atualmente feito
por meio de contratação. A
Comissão de Constituição,
Justiça e Redação da Câmara procedeu com Pedido de
Vistas para uma análise mais
aprofundada da matéria,

com a adição de emendas e
alterações eventualmente necessárias, em conformidade
com o Regimento Interno. A
Presidência do Legislativo
atendeu à solicitação feita
pela Comissão, composta
pelos Vereadores Francisco
de Assis Dutra (Presidente),
Fernando Gonçalves Lacerda
(Relator) e Paulo Cesar Altino (Membro).
Foram aprovados cinco
Projetos de Lei, a três novos
foram dada ciência ao plenário e os vereadores apresentaram pedido de Vistas a
outros quatro, para melhor
análise e posterior votação.
Quanto aos Projetos de
Resolução, um foi aprovado
– concedendo Título de Cidadão Honorário ao Senhor
Francisco Carlos Leite-. A
três, houve pedido de Vistas,
além de ser dada ciência a
outros quatro.
Novos Requerimentos
foram apresentados pelos

vereadores. Jânio Garcia
Mendes reivindicou (Req. nº
72/2014) que sejam incluídos
na galeria dos ex-presidentes
da Câmara de Manhuaçu o
nome e a fotografia do Ex-presidente da Câmara e ex-prefeito, Antônio Miranda
Sette, e, que também seja
enviado ofício à prefeitura,
para que também na Galeria
do Paço Municipal sejam
tomados estes procedimentos. O Vereador Eli de Abreu
(Req. nº 73/2014) reivindica
envio de ofício à Secretária
M. de Educação, solicitando o encaminhamento de
informações sobre todos os
imóveis alugados pela Secretaria, constando a localização
e os valores pagos, e cópia
dos respectivos contratos.
Tr ê s M o ç õ e s f o r a m
apresentadas em plenário.
Uma delas, de autoria do
Vereador João Gonçalves
Linhares Júnior, homenageou aos Oficiais de Justiça

(Moção de Congratulações
nº 097/2014). No plenário,
Juninho Linhares se pronunciou sobre o Dia do Oficial
de Justiça, comemorado em
05 de Setembro, ressaltando
a importância do trabalho
desempenhado por estes profissionais, junto à sociedade.
Ao encerrar seu discurso,
Juninho Linhares cumprimentou ao colega Vereador
Fernando Lacerda, Oficial de
Justiça, em gesto simbólico
de congratulação a todos os

profissionais desta categoria.
Outras duas Moções
apresentadas foram de Pesar: a de nº 96/2014, pelo
falecimento do Sr. Romão
Ferraz de Carvalho (Zinho
Custódio), assinada por Anízio Gonçalves de Souza, Eli
de Abreu e Hélio Ferreira,
e a Moção nº 98/2014, pelo
falecimento do Sr. Sebastião
Gonçalves Pereira (Pai do
Vereador Jorge Augusto Pereira – Jorge do Ibéria) – assinada por todos os vereadores.

Com o propósito de solicitar melhorias para a cidade
e os distritos, reivindicando
obras e serviços diversos, os
vereadores apresentaram 23
novas Indicações para encaminhamento à Prefeitura e
outros segmentos. Nesta Legislatura, a partir de Janeiro
de 2013, a Câmara contabiliza aproximadamente 350
Proposições Indicativas.
(Ass. de Comunicação
– Câmara M. de
Manhuaçu)

Semana Internacional do Café começou segunda, 15
Previsão é de 14 mil visitantes, geração de R$ 85 milhões em negócios e incremento de 15% sobre resultados de 2013.

De 15 a 18 de setembro, o
Expominas, em Belo Horizonte, está sendo o ponto de encontro da cafeicultura brasileira.
Realizada pelo segundo ano
consecutivo, a Semana Internacional do Café visa fortalecer e
valorizar o segmento, um dos
maiores da economia nacional.
A previsão é de 14 mil visitantes, geração de R$ 85 milhões
em negócios; incremento de
15% sobre os resultados de
2013. Mais de 100 expositores
e 150 marcas participarão da
maior feira da área - 9º Espaço

Café Brasil - que gera negócios
e contribui para formação do
mercado de cafés de qualidade.
A programação inclui ainda
eventos técnicos, como o Encontro Café+Forte, Seminário
Internacional DNA Café 2014,
1º Fórum da Agricultura Sustentável e Cafeteria Gourmet,
além de Rodada de Negócios
e Coffee of the Year, dentre
outras atrações.
A SIC 2014 é uma iniciativa do SISTEMA FAEMG
(Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Minas

Gerais), Café Editora e Sebrae. O evento conta com o
patrocínio diamante do Sistema
Ocemg, SESCOOP e Sistema
OCB e patrocínio ouro da Case
Agriculture.
O evento foi criado em 2013,
durante o encontro de 50 anos
da Organização Internacional
do Café (OIC), em Belo Horizonte. Contou com a realização, pela primeira vez em
Minas Gerais, do Espaço Café
Brasil - após sete edições em
São Paulo. A maior feira do
setor registrou, no ano passado,

a participação de 110 marcas
expositoras, que atraíram cerca
de 12 mil profissionais e interessados, gerando mais de R$
70 milhões em negócios diretos
e indiretos. Os resultados expressivos de público e negócios
renovaram a escolha da capital
mineira, para a atual edição.

Números esperados para a SIC 2014:

- 14 mil visitantes
- R$ 85 milhões em negócios diretos e pós-feira
- 3 mil produtores e 100 marcas participantes
- Rodadas de negócios: R$ 1,8 milhões em venda
direta, mais de 150 compradores participantes e 200
amostras de cafés verdes recebidas.

- 150 horas de palestras e workshops
- 50 mil cafezinhos servidos

Confira a programação completa e se inscreva para
os eventos técnicos pelo site www.semanainternacionaldocafe.com.br
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Humanização na saúde da
família – ESF Santa Luzia

Dando sequência a série
de matérias sobre o trabalho
realizado pelos profissionais
de saúde em cada Estratégia
de Saúde da Família (ESF)
do município, nossa equipe
prossegue com a reportagem
sobre os procedimentos realizados pelo ESF de Santa
Luzia.
ESF SANTA LUZIA:
Caracterizado pela sua estrutura organizacional, o
programa Estratégia Saúde
da Família (ESF) do bairro
Santa Luzia possibilita aumentar e qualificar o acesso
da população aos serviços de
saúde, especialmente a população mais vulnerável, com
um plano de assistência que
inclui o reconhecimento de
doenças e a proteção à saúde.
As atividades do ESF visam
aumentar o vínculo entre os
profissionais da saúde e os
usuários, proporcionando
debates relacionados a situações de saúde e de cidadania.
O horário de atendimento
da unidade é de 07h às 17h.
Os profissionais realizam
uma média de 100 atendimentos diários, os usuários
são acolhidos e encaminhados aos diversos procedimentos que a unidade realiza,
como consultas especializadas, aplicação de vacinas, realização de curativos e retiradas de pontos, administração
de medicamentos, controle
de pacientes com diabetes
e hipertensão, entre outros
procedimentos. Atualmente,
são 3.500 pessoas cadastradas na unidade, que realiza
mensalmente 400 consultas
médicas, 250 consultas e procedimentos de enfermagem,
dentre eles coleta de sangue
e vacinação.
A Estratégia Saúde da Família do bairro Santa Luzia
conta com 9 agentes comunitárias de saúde, 1 médico,
1 Enfermeiro, 1 auxiliar de
enfermagem, 1 auxiliar de
serviços gerais e 1 assistente
administrativo. Todos os profissionais da área de saúde
são gabaritados para realizar
o recolhimento (primeiro
atendimento) ao usuário a
partir do momento que o
mesmo chega na unidade.
De acordo com a coordenadora do ESF Santa Luzia,
Kenia Elicka de Oliveira,

acesse: www.jm1.com.br
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Saudades do Vasco da
Gama de Manhuaçu

A equipe do ESF Santa Luzia é capacitada em temas
específicos, como acompanhamentos a gestantes

os profissionais atuam com
medidas de promoção da
saúde, através da prevenção,
recuperação e reabilitação de
doenças, possibilitando a manutenção da saúde no bairro.
"Além desses procedimentos
internos, realizamos visitas
domiciliares, agendadas de
acordo com a necessidade
de cada usuário. Elaboramos grupos educativos na
unidade e também na comunidade, estes grupos visam a
prevenção e a promoção da
saúde em diversos setores da
comunidade. Também possuímos um grupo fixo para
trabalhar com usuários com
hipertensão e diabéticos.
Além dessas iniciativas, realizamos palestras educativas
nas escolas do município,
com atividades de apoio a
cultura e educação em saúde.
Na avaliação de Kenia
Elicka de Oliveira, o ESF
Santa Luzia possui um vinculo muito grande com a
população do bairro, devido
ao trabalho realizado pelos
profissionais. “Conhecemos
a realidade das famílias pelas quais somos responsáveis e isso nos possibilita
identificar os problemas de
saúde mais comum ao qual
aquele usuário está exposto.
Através deste procedimento
podemos elaborar um plano
de enfretamento dos problemas relacionados de saúde
e os fatores que colocam as
pessoas em risco. Executamos, com a participação da
comunidade, e as qualificações de cada profissional,
procedimentos de vigilância
e respaldo aos usuários e suas
famílias. Esta atitude cria um
vínculo de respeito entre as
partes” disse.
TRABALHO ORGANIZADO DA EQUIPE: De

acordo com o aposentado
Cláudio Schuengue de Oliveira, a unidade ampliou
e melhorou os serviços de
saúde no bairro, através de
projetos assistenciais voltados as famílias, caracterizando agilidade e precisão no
atendimento aos usuários. “É
um trabalho feito com muita
responsabilidade, só tenho a
gradecer a todos os profissionais dessa unidade, pois
são competentes e sabem
identificar de forma precisa
as doenças relacionadas aos
pacientes”.
Na opinião da moradora
do bairro, Inês Aparecida
Pereira Valentim, o ESF
possui profissionais dedicados que prestam um grande
serviço ao bairro. Ela aponta
a coordenadora do ES, Kenia
Elicka de Oliveira, como
uma das responsáveis pelo
respeito adquirido pela unidade junto ao bairro. “É uma
excelente profissional, que
atende de forma qualificada
e precisa. A equipe sabe das
necessidades dos usuários e
buscam melhorar os serviços
prestados à população”.
Segundo a secretária Cláudia Aparecida Hott, a equipe
do ESF Santa Luzia estabelece vínculos e relações de
respeito junto à população,
tal atitude é um dos reflexos
que demonstram a capacidade e a qualidade da equipe.
“São profissionais atenciosos
e bem preparados. Realizam
um trabalho de conscientização da população através
de visitas domiciliares e
palestras. Isto demonstra a
preocupação com as pessoas, pois vão até os lares dos
usuários para saber se existe
algum problema”, explicou.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Vasco da Gama de Manhuaçu – ano de 1971

O

Vasco da Gama de
Manhuaçu deixou
saudades, em 1971
era formado por grandes
Atletas onde a união entre
eles prevalecia . A equipe
tinha uma diretoria comandada pelo Presidente Alair
Bonifácio, Vice Presidente
Omar Thebit e como Técnico Wallami Polk Dornelas
(Laninhno), o Vasco se caracterizava por se identificar
com os desportistas mais
humildes, na equipe na
equipe de 71 eram destaques
jogadores como o Ex prefeito
de Manhuaçu Sergio Breder,
Gilberto Vagazim, Manoel
Caldeira, Batista, Braz, Flavio Rocha dentre outros. Na
barbearia do saudoso Félix
era então o ponto de encontro
dos torcedores e jogadores
da equipe, havia no local
um quadro de avisos que
informava a todos as notícias
do chamado carinhosamente
Vasquinho. Manhuaçu tinha
em equipes como a do Vasquinho o mais puro retrato
de uma equipe amadora, mas
bem organizada. As despesas
eram custeadas através das
rendas dos jogos realizados

nos campeonatos do município. Através de um bate
papo informal com nosso
amigo Omar Thebit pude
notar o quanto naquela época
o esporte amador de nossa
cidade era valorizado. Hoje o
que vemos em nossa cidade
é a falta do esporte amador
comprometido como naquele tempo. Uma lembrança
destacada por Omar Thebit
foram dois jogos, um contra
equipe do Ipanemense, outro
contra o Bonsucesso do Rio
de Janeiro, o primeiro jogo
empate de 2 a 2 com um gol
de Sergio Breder e outro
de Mozar Pereira e 6 a 0
com show de bola de Sergio
Breder e Gilberto Vagazin
contra o Bonsucesso. São
recordações como estas que
infelizmente nossa geração
não terá para contar . O futebol em nosso país virou mercado, e dentro deste negócio
chamado futebol se perderam
a noção da valorização do
esporte em si.
Na década de 1950 haviam 16 equipes amadoras
em toda região e as competições eram disputadas,
tinham como marca regis-

Agora em Lajinha!

Festas

trada as rivalidades entre
as equipes. O Futebol de
Manhuaçu também contava
com uma grande equipe
denominada Fluvasan que
em seus quadro contava
com atletas como Talin,
Renato Gusman e Bidoca.
O Fluvasan só não disputou
o então chamado Regional
do Asfalto justamente pelo
acesso a Manhuaçu não ser
na ocasião asfaltado. Tudo
passa na lembrança dos desportistas mas sem dúvidas as
coisas boas ficam para serem
recordadas pelos apaixonados do esporte.
Fazemos aqui uma homenagem especial aos atletas
que participaram do memorável jogo entre Vasquinho
de Manhuaçu e Ipanemense
finalizando o placar em 2 a
2. Manoel Caldeira, Marcelo
Português, Zequinha, Olivar,
Batista, Wabis, Bras,Pantera,
Cristovão, Wilson, Paulinho,
Flavio Teixeira,Altair, Gilberto Vagazin, Sergio Breder
e Mozart; Dirigentes: Olavio
Cerqueira, Félix Barbeiro,
Alalir, Bonifacio, Wallame
Polc, Hernandes Cerqueira
e Omar Thebit.
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Dez anos da Administração Mário A
Carla Duarte Motta

A

s próximas eleições
presidenciais no mês
de outubro agitam
o cenário político nacional,
convocando a população a
ir para urnas. Caminho este
que deve ser percorrido com
extrema convicção e também cuidado. Afinal, há de
se compreender que o futuro
da nação está ali, no voto de
um mais um... até o destino
que a maioria decida para o
Brasil. E quem dera, o desejo
daquela representasse a sorte
de todos. Sim, penso que isto
é possível, pois já vi acontecer pelas bandas do leste
mineiro, um líder forjado no
aço dos seus longos 50 anos
de carreira política, fazer a
absoluta diferença frente à
Administração Pública.
Lamento quem tem a memória curta, mal cultural
que assola o povo brasileiro, e também quem não viu

a banda tocar no ritmo e no
mote do Prefeito Mário Assad, que governou Manhuaçu
de 2000 a 2004, no auge dos
seus não menos 80 anos de
idade. Era loucura sim, ver
aquele senhor idoso, compassado pela válvula que trazia
no peito, enfrentar os mais
cruéis adversários - “jamais
digo inimigos, pois não tenho
nenhum” – para reconstruir a
credibilidade deste município
que se perdia no jogo de peteca do entra e sai prefeitos.
Pois bem, nada de saudosismo simplista nem muito
menos de recordações nostálgicas, Convido o leitor a uma
pequena viagem na volta ao
tempo, tempo de festa e de
muito trabalho. Falo do que
vi, do que sei da tal vontade
política estar ao lado da população. Falo como testemunha
viva que acompanhou, passo
a passo, Manhuaçu sair do
estado de letargia para avançar em direção ao desejo de

ser melhor, num percurso que
atravessou rua por rua, bairro
a bairro, distrito a distrito de
modo incansável, perseguindo o objetivo maior de provar
que a dignidade de um município pode ser restaurada com
trabalho árduo.
Nos quatro anos que segui
os passos do Prefeito Mário
Assad vi sua equipe administrativa de secretários, diretores, assessores e funcionários
ter de dançar conforme sua
música e ele adora carnaval.
O ritmo, então, não era lento,
mas alegre e movimentado
para dar conta das demandas
de todos os setores que necessitavam de melhorias para
atender a população que confiou seu voto e seus sonhos
nas mãos daquele que faria a
maior revolução administrativa municipal desde então.
Nada se fez da noite para
o dia, mas com cautela. Decisões eram tomadas, visando o equilíbrio das contas

do dinheiro público e a possibilidade de execução e por
muitas vezes ouvi: “traga-me
um projeto que seja plausível,
realizável!” Sim, Dr. Mário e
sua equipe realizaram obras
que até então, servem ainda
hoje ao povo manhuaçuense.
Exemplos existem diversos,
mas alguns mudaram para
sempre a vida de nossa gente. Aqui, posso listar a construção da E.E São Vicente de
Paulo, E.M da Petrina, E.M
Infantil Santa Luzia, reforma
e melhorias em toda rede física escolar do município, tanto
da cidade quanto dos distritos,
além disso, melhorias da merenda, móveis e do transporte
escolar e investimentos fortes
no funcionalismo do magistério municipal, incluindo os
eventos das duas diretorias
de Esportes e Cultura. Desta
época, um trio de mulheres
compreendeu o embalo do
Líder Municipal: Secretária
Ângela Maria de Fúccio e as
Diretoras Gilda Mares e Maria Camilo, rodaram mais que
suas “baianas”, contribuíram
diretamente para a grande virada da Educação, da Cultura
e do Esporte.
No setor de Saúde, um
“galo forte brigador” (com
a devida desculpa poética),
o Secretário Dr. Luiz Prata
seguiu a batuta do seu Líder
Executivo e demoliu a antiga rinha, deixando os pilares
prontos para a implantação do
Hemocentro Regional e mais,
consolidou a implantação do
CAPS II, do Canil Municipal,
reestruturou a rede de PSFs,
conseguiu o convênio para a
implantação do PROHOSP
junto ao Hospital Cesar Leite e iniciou a implantação da
UPA, Programa de combate a
Dengue, novos equipamen-

tos para diagnósticos, entre
outros feitos, que trouxeram
mais avanços significativos
no atendimento de qualidade
para toda população.
Dois guardiões e fiéis companheiros de Dr. Mário Assad, mudaram o cenário de
forma incontestável no setor
de obras e no SAAE – Dr.
Jorge e Dra. Elizabeth Espechit, pai e filha trabalharam
incansavelmente e o ritmo
das conquistas só fizeram ampliar estes dois setores com a
duplicação da ETA (Estação
de Tratamento de Água) sem
qual hoje, a cidade estaria vivendo total colapso no abastecimento, além de colocar o
município com 90% de sua
população servida das redes
de infraestrutura básica. Falar
de obras é registrar os 36 quilômetros de calçamentos realizados, o asfaltamento das
estradas de dos Distritos de
Sacramento e Ponte do Silva,
as pontes rurais erguidas e re-

cuperadas, a creche e as obras
iniciais do aeroporto de Santo
Amaro, a iluminação da BR
262, os monumentos erguidos, a recuperação das praças
e jardins públicos e das seis
quadras poliesportivas construídas. Por todo lado que se
olhar neste município, há de
se reconhecer um feito da
Administração Mário Assad.
O SAMAL teve de se reinventar para cumprir seu verdadeiro papel. A frente deste
desafio o Biólogo, Carlos
Otávio Abineder Ferreira
com sua competência e profundo conhecimento técnico,
recuperou a Usina de Reciclagem, implantou os aterros
Sanitários e Funerário. Pela
primeira vez, nossos garis
receberam uniformes e equipamentos individuais de proteção para realizarem a coleta
de lixo. Mais do que organização era a recuperação da
dignidade destes trabalhadores do serviço essencial da
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Assad: um exemplo da vida política

"Por todo

lado que se
olhar neste
município,
há de se
reconhecer
um feito da
Administração
Mário Assad.

"

Carla Duarte Motta

limpeza pública.
Na secretaria de Agricultura, Alberto José da Silva
acompanhou o ritmo do batuque, levando para Zona Rural
do município Programas que
favoreceram diversos pequenos agricultores como o Banco de Sementes, Melhorias
Nutricional de implantação
de mil hortas, apoio ao Pro-

grama de Desenvolvimento
Sustentável da Sub-Bacia do
Córrego Boa Vista vencedor
do Prêmio “Ouro Azul” em
parceria com a EMATER de
Manhuaçu.
E mais exemplos de obras
e de iniciativas cruciais ao desenvolvimento de Manhuaçu
vieram diretamente da sala do
Gabinete da Administração:

foi ali que o Prefeito Mário
Assad assinou o convênio
para a vinda do Corpo de
Bombeiros junto ao Comandante da PMMG; recebeu o
Secretário de Estado do Meio
Ambiente para suspender
o licenciamento da atividade de mineração na área do
Manhuaçuzinho, principal
vertente água limpa de abas-

tecimento do município; distribuiu subvenções às entidades filantrópicas e teve um
parceiro na esfera da política
federal que também fez contribuir para que Manhuaçu
alcançasse melhores recursos
e investimentos, Mário Assad Júnior, mais que um deputado, um filho conhecedor
da cartilha do pai, que abrira
mão de usar carro oficial da
Prefeitura, dando o exemplo
nunca antes visto e, ao final
do expediente, saborear um
pastel como se estivesse comendo um “manjar dos deuses”, simples assim em seus
atos de cidadão.
Ao lado deste político forjado no trabalho, sua mulher
não menos forte: Sra. Neide
Assad, companheira, esposa,
defensora obstinada do homem de sua vida, numa dança
que embala mais de 50 anos
de casamento, de cumplicidade, de companheirismo e
cuidados carinhosos com o
“Mário” – “Carla, por favor,
não deixe Mário fazer extravagâncias. Ele é muito guloso. Vigie se ele não vai comer
demais.” E claro, ele sempre
saboreava de tudo um pouco
e um pouquinho mais das delícias da comida mineira, oferecidas insistentemente pelos

amigos.
Sim, ficaria aqui até o findar do próximo ano falando,
registrando o melhor repertório do samba do desenvolvimento que já presenciei em
minha cidade. E é também
com extremo respeito e admiração que trago bem viva
em minha memória a melhor
saudade que possuo: “você é
a filha que escolhi ter. Filha
do meu coração.” Era assim,
que carinhosamente, recebi o
prêmio de servir ao homem

e ao político que considero o
melhor que já passou por este
vale. Por isso tudo, penso nas
próximas eleições presidenciais e lamento profundamente
que nosso Brasil só tenha tido
um único Mário Assad, ou
como os mais humildes o chamavam, e sei que é verdade,
“Mário Aço” que hoje, aos 93
anos merece o sagrado descanso do guerreiro-sambista-poeta
da arte de administrar. Sim, tenho saudades, mas não são tão
simples assim.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Decreto Municipal nº 345, de 5.9.2014. Designa Comissão Especial, Leiloeiro Especial e Servidor para estudo de veículos a serem
leiloados e dá outras providências. WILFRIED SAAR, Prefeito Municipal, com fundamento em suas atribuições legais, e considerando a necessidade de dar andamento a processo de licitação por
leilão de veículos usados e cuja manutenção pode estar sendo
economicamente prejudicial ao Município de Conceição de Ipanema, etc., decreta: Art. 1º Fica designada Comissão Especial composta por Kennedy Saar de Oliveira, CPF 090.014.946-92, João da
Mata Ferreira, CPF CPF 711.357.826-87 e Cláudio José Heringer
de Oliveira, CPF 272590136-72, comissão presidida pelo segundo
designado, com o fim especial de examinar a situação de veículos
a serem alienados por meio de leilão, opinando ao final a respeito
da necessidade da alienação, bem como sobre o seu valor mínimo
final de mercado. Art. 2º Fica designada ainda Leiloeira Especial
para a licitação na modalidade de leilão de veículos a servidora
MISLAINY DE FARIA SILVA OLIVEIRA, CPF 041.966.856-09, praticar todos os atos necessários ao leilão de veículos, sobretudo
anunciar itens e bens, informar preço de mínimo de partida, receber e examinar lances, bem como adotar toda e qualquer decisão
sobre o certame. Art. 3º Para a realização do laudo preliminar a
respeito dos veículos a serem alienados, a subsidiar o início do
trabalho da Comissão de que trata o art. 1º deste Decreto, fica
designado o servidor Luiz Carlos Alves, Brasileiro, casado, mecânico municipal, residente à Av. Geraldo de Barros, 433 – Centro,
nesta cidade, ocupante do cargo de Mecânico, CPF 642.438.26668, RG M - 5.355.543, devendo trabalhar com o modelo constante
do Anexo Único, que deste decreto faz parte integrante. Art. 4º O
departamento próprio enviará ao designado as informações, documentos e a discriminação dos veículos análise do servidor designado e da Comissão de que trata este Decreto. Art. 5º Tanto
a Comissão Especial quanto o Servidor designado e a Leiloeira
Especial podem se valer de pareceres técnicos e jurídicos necessários à realização de seu trabalho. Art. 6º A Comissão Especial
e o Servidor têm o prazo de até 90 (noventa) dias para concluir
os trabalhos referentes à alienação de veículos de que trata este
Decreto. §1º A Comissão deve concluir o seu trabalho por meio de
relatório final conclusivo a respeito de cada veículo. §2º O prazo
fixado neste artigo não diz respeito ao trabalho do Leiloeiro Especial, que só finda com a homologação do procedimento de licitação e seu arquivamento final. Art. 7º Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação. Art. 8º Revogam-se as disposições em
contrário. Gabinete do prefeito, Conceição de Ipanema, 5.9.2014.
WILLFRIED SAAR, PREFEITO MUNICIPAL. Cinthya de Carvalho
Saar, SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças)
ANEXO ÚNICO
(a que se refere o art. 3º do Decreto nº 345/2014)
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LAUDO PERICIAL PRELIMINAR
Servidor Responsável:__________________________________
VEÍCULO:____________________________________________
RENAVAM:___________________________________________
CHASSIS: ___________________________________________
ANO: _______________________________________________
MODELO:____________________________________________
PLACA:______________________________________________
KILOMETRAGEM ATUAL: _______________________________
MOTOR JÁ FOI RETIFICADO: ( ) SIM ( ) NÃO.

O VEÍCULO ESTÁ EM PERFEITO ESTADO DE:
Para-brisas: ( ) sim ( ) não ( ) outros: ___________________ .
Retrovisor: ( ) sim ( ) não ( ) outros: ____________________
Faróis: ( ) sim ( ) não ( ) outros: _ _ _____________________
Lentes dianteiras e traseiras: ( ) sim ( ) não ( ) outros: _____
Cinto de segurança: ( ) sim ( ) não ( ) outros: ____________
Para-choque diante e traseiro: ( ) sim ( ) não ( ) outros: ____
Pintura em bom estado: ( ) sim ( ) não ( ) outros: _________
Outros: ______________________________________________
SITUAÇÃO: ( ) parado ( ) em funcionamento e trabalhando ( )
outros:________________________________________________
Detalhamentos adicionais:
Resumo sobre a situação do motor:
____________________________________________________
____________________________________________________
Resumo sobre a situação da caixa de cambio:
____________________________________________________
____________________________________________________
Resumo sobre a situação de amortecedores e suspensões:
____________________________________________________
____________________________________________________
Conclusão final:
( ) É possível um plano de recuperação do veículo para que seja
utilizado pela Administração pública viável economicamente; econômico;
( ) Não é recomendável planejar a recuperação do veículo, pois a
estimativa de valor do orçamento é alta, sendo muito onerosa para
que volte a ser usado com segurança;
( ) Equipamento ou veículo em desuso e inservível para a prestação de serviços públicos, sendo recomendada a sua alienação;
( ) Outra conclusão:
____________________________________________________
____________________________________________________
_É o parecer.
_Conceição de Ipanema, em ___ de ___________________ de 2014
____________________________________________________
_Nome do Servidor Responsável
_(Decreto nº 345/2014).
_

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – Extrato de Contrato - PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PLTP. Nº. 00380004-0009-2014.Contrato nº 0009/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA. Contratado:
ÉCIO DE ARANTES – ME, CNPJ: 26.264.226./0001-93. Objeto: de acordo com o Edital, Valor:R$: 8.232,00 Dotação Orçamentária: 02040112306.0035.2032-339030.100144. Vigência:
31.12.2014. CONCEIÇÃO DE IPANEMA , 12/9/2014.Willfried
Saar, Prefeito Municipal.
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Dilma tem 'responsabilidade política'
no caso Petrobras, diz Marina Silva

Os professores como intelectuais

N

ota-se que a cada
dia diminuem os
interessados em
zelar, de forma inteiramente compromissada,
de nossas três áreas de
maior demanda, a saber:
saúde, educação e segurança pública.
Junto com os médicos,
os professores aparecem
de forma destacada na
lista das carreiras que se
candidatam a cargos eletivos. Policiais militares,
nas duas últimas décadas, com mais empenho, começam também
a investir nesta trajetória.
Aprender a tocar um
instrumento ou praticar
um esporte profissional,
tarefas que exigem disciplina e longos anos de
treinamentos, deixam
de ser cultivadas pelos
imberbes, alertam os
docentes.
Todos os servidores
que fazem parte das
áreas mais prementes
conhecem a realidade
de que, se de todos é
extraída a “mais valia”,
contudo, dos policiais,
dos médicos e dos pro-

fessores ela tem sido
exigida em grau mais
elevado.
Transcrevo mensagem destinada aos professores que, ao meu
sentir, traduz horizontes
edificantes.
“Que nossos professores possam sempre
ver com os olhos livres
e possam continuar espalhando o fertilizante
das ideias que germina
a semente da cidadania,
amadurece o fruto do conhecimento, robustece a
árvore da ciência, amplia
o cultivo da pesquisa,
alarga a floresta do saber
e, acima de tudo, ajuda a
humanizar a colheita do
nosso crescimento”.
Para alguns estes
pontos podem parecer
sonhos distantes, os poetas dirão: mas não é
exatamente o sonho que
alimenta a obstinada
epopéia humana!
Não podemos aceitar
indigência educacional,
cânceres burocráticos na
saúde ou medos e violências na segurança, áreas
que são umbilicalmente
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Ex-diretor da Petrobras denunciou que havia pagamento de propina a políticos.
Candidata do PSB afirmou que atual governo foi conivente.

ligadas.
O título desta reflexão
é homônimo a obra de
Henry Giroux, publicada pela editora Artmed,
com apresentação do
saudoso pernambucano
Paulo Freire, que nos
deixou em 1997.
Nós professores, não
devemos formar discípulos ou seguidores e
sim homens e mulheres
capazes de arremessar o
dardo do conhecimento
um pouco mais à frente
do que nos foi possível.
Simples assim!
Ronilson de Souza
Luiz, capitão da Polícia Militar e doutor
em educação pela
PUC-SP / (profronilson@gmail.com)

Marina Silva, candidata do
PSB à Presidência da República, afirmou dia segunda-feira
(8) que a presidente Dilma
Rousseff tem "responsabilidade política" sobre suposto
caso de corrupção na Petrobras. Marina deu a declaração ao ser questionada por
jornalistas sobre depoimento
do ex-diretor da estatal Paulo
Roberto Costa, que falou ao
Ministério Público que havia
pagamento de propina a políticos em contratos fechados
pela Petrobras.
O ex-diretor da estatal foi
preso pela Polícia Federal
na Operação Lava Jato, que
investiga esquema bilionário
de lavagem de dinheiro em
todo o país. Ele fez acordo
de delação premiada com a
Polícia Federal e tem prestado
depoimentos diários sobre os
supostos casos de corrupção

na Petrobras.
A candidata Marina, além
de dizer que Dilma tem "responsabilidade política", afirmou também que o governo foi "conivente" com as
eventuais irregularidades. A
candidata participou de um
ato de campanha
"Quem manteve toda essa
quadrilha que está acabando
com a Petrobras é o atual governo, que, conivente, deixou
que todo esse desmande acontecesse em uma das empresas
mais importantes do nosso
país [...] A presidente [Dilma
Rousseff] tem responsabilidade política. Eu não seria
leviana de dizer que ela tem
responsabilidade direta. Eu
prefiro que as investigações
aconteçam. Eu não vou querer
ganhar uma eleição a qualquer
custo e a qualquer preço",
afirmou a candidata.

Lista de Projetos, Resoluções, Requerimentos, Moções e Indicações da Sessão Legislativa de 04 de Setembro de 2014:
Projetos de Lei aprovados:
Executivo Municipal
*Nº 074/2014 - Altera a redação do artigo 2º e 3º da Lei Municipal nº
3.388, de 30 de maio de 2014, e dá outras providências;
*Nº 078/2014 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover repasse
de recursos financeiros à Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo
Mangalarga Marchador, na forma de cota patrocínio e apoio cultural, para
realização da I Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador em 2014 e dá
outras providências;
*VISTAS CCJ - nº 052/2014 - Altera as Leis Municipais nº 2.418, de 30
de janeiro de 2014, 2.896/2009 e 3.352, de 20 de dezembro de 2013, e dá
outras providências;
*VISTAS CCJ - nº 066/2014 - Dispõe sobre a área de expansão de uso
urbano do município de Manhuaçu e dá outras providências;
*VISTAS CCJ - nº 076/2014 - Dispõe sobre a contratação temporária de
agentes de serviço público, oficial de obras, oficial de obras II, oficial soldador e operador de máquina pesada e dá outras providências;
*CIÊNCIA - nº 077/2014 - Altera a redação do art. 2º da Lei Municipal nº
3.410, de 20 de agosto de 2014;
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 065/2014 - Define regras para a realização de audiências públicas no
Município de Manhuaçu;
Maurício de Oliveira Júnior
*VISTAS CCJ - Nº 070/2014 - Dispõe sobre denominação de Ruas no
Loteamento Vale Verde, Bairro Bom Jardim, neste Município e contém outras providências.
Eli de Abreu Gomes
*CIÊNCIA - nº 073/2014 - Revoga Lei Municipal nº 3.115, de 22 de julho
de 2011, que “dispõe sobre denominação de Rua Ilton Soares dos Reis, o
logradouro público no Centro, e contém outras providências”;
Paulo César Altino e Rogério Filgueiras
*CIÊNCIA - nº 075/2014 - Institui o Programa de Assistência aos Portadores de Doença Celíaca, Diabetes, Hipertensão e Intolerância à Lactose, no
âmbito da Rede Municipal de Ensino e Creches do Município de Manhuaçu;
PROJETOS DE EMENDA À LEI ORGÂNICA:
Maurício Júnior, Gilson César, Jânio Garcia, Linhares, Jorge Pereira
e Juarez Elói
*APROVADA em 1º TURNO - Emenda à Lei Orgânica nº 02/2014 – Altera
a redação do art. 60 da Lei Orgânica do Município de Manhuaçu e dá outras
providências; (Favoráveis (10): Eli de Abreu, Fernando Lacerda, Francisco de Assis, Hélio Ferreira, Jânio Garcia, João Linhares, Jorge A. Pereira,
Juarez Elói, Paulo Altino e Maurício Júnior; e Contrários (04): Anízio G. de
Souza, Aponísia dos Reis, Francisco Coelho e Rogério Filgueiras, Ausente:
Gílson César);
Legislativo Municipal
*APROVADA em 1º TURNO - Emenda à Lei Orgânica nº 03/2014 - Altera
a redação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 141 e acrescenta artigo 141-A na
Lei Orgânica do Município de Manhuaçu;
PROJETOS DE RESOLUÇÃO:
Mesa Diretora

*VISTAS CCJ - nº 16/2014 - Dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e de Remuneração da Câmara M. de Manhuaçu, e dá outras providências;
Jânio Garcia Mendes e Rogério Filgueiras Gomes
*CIÊNCIA - nº 19/2014 - Concede o Diploma de Cidadão Benemérito de
Manhuaçu ao Engenheiro Ferdinando Vargas Leitão de Almeida e contém
outras providências;

Maurício de Oliveira Júnior
*Nº 329/2014 - Solicita a vistoria e análise da estrutura física da ponte da Rua Luiz Cerqueira, Centro, considerando a proximidade do período
chuvoso;
Fernando Gonçalves Lacerda
*Nº 330/2014 - Indica a abertura de rua possibilitando acesso à Rodovia
BR-262, no final da R. Etelvino Guimarães ou Monsenhor Gonzalez, Centro;

João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 21/2014 - Concede o Título de Cidadão Honorário ao Sr. Francisco
Carlos Leite;
*VISTAS CCJ - nº 20/2014 - Cria o Diploma de Mérito Policial e dá outras
providências;
*CIÊNCIA - nº 22/2014 - Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Delegado de Polícia Civil, Dr. Eustáquio Leite;

Francisco Coelho de Oliveira
*Nº 331/2014 - Reivindica recapeamento asfáltico quente na R. Antônio
Medeiros até a praça do telefone, no acesso ao Distrito de Dom Corrêa;

Fernando Gonçalves Lacerda e Anízio Gonçalves de Souza
*CIÊNCIA - nº 26/2014 - Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao 6º
Pelotão de Meio Ambiente e contém outras providências;

*Nº 333/2014 - Reivindica a construção de redes pluvial e de esgoto por toda extensão na R. Nadir Mariano Estanislau, no B. Bom
Pastor;
*Nº 334/2014 - Indica a construção de redes pluvial e de esgoto por toda
extensão na Rua José Coelho Vasconcelos, no B. Bom Pastor;

Anízio Gonçalves de Souza, Rogério Filgueiras e Fernando Lacerda
*CIÊNCIA - Projeto de Resolução nº 27/2014 - Concede o Diploma de
Honra ao Mérito aos Gideões Internacionais de Manhuaçu;
REQUERIMENTOS:
Jânio Garcia Mendes
*Nº 72/2014 - Requer que seja incluído na galeria dos ex-presidentes da
Câmara de Manhuaçu e, no mesmo sentido, enviado ofício à prefeitura de
Manhuaçu para a inclusão do nome e fotografia do ex-prefeito e ex-presidente da Câmara Antônio de Miranda Sette;
Eli de Abreu Gomes
*Nº 73/2014 - Requer envio de ofício à Secretária M. de Educação, solicitando o encaminhamento de informações sobre todos os imóveis alugados
pela Secretaria, constando a localização e os valores pagos, e cópia dos
respectivos contratos;
MOÇÕES:
Anízio Gonçalves de Souza, Eli de Abreu e Hélio Ferreira
*Pesar - nº 96/2014 - Pelo falecimento do Sr. Romão Ferraz de Carvalho
“Zinho Custódio”, em 19/08/2014;
João Gonçalves Linhares Júnior
*Congratulações - nº 97/2014 - Pela passagem do dia do oficial de justiça comemorado em 05 de Setembro;
Legislativo Municipal
*Pesar nº 98/2014 - Pelo falecimento do Sr. Sebastião Gonçalves Pereira
(Pai do Vereador Jorge Augusto Pereira);
INDICAÇÕES
Eli de Abreu Gomes
*Nº 328/2014 - Reivindica a construção de camelódromo;
*Nº º 350/2014 - Reivindica a limpeza e retirada de entulho e lixo nas
margens do rio, ao lado da R. José Tertuliano Hott, próximo à bomba d’água,
no B. Lajinha;

João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 332/2014 - Solicita a construção de redes pluvial e de esgoto por toda
extensão na R. Coronel Henrique Albuquerque, no B. Bom Pastor;

Jânio Garcia Mendes
*Nº 335/2014 - Solicita iluminação pública para a Rua Nelson de Oliveira,
em Realeza;
*Nº 336/2014 - Indica iluminação pública para o ponto de ônibus próximo
ao cemitério municipal;
*Nº 337/2014 - Reivindica a colocação de um transformador mais potente, próximo à Rua da Matriz, em Realeza;
Hélio Ferreira
*Nº 338/2014 - Solicita melhorias na segurança do guarda-mão da ponte
que interliga a Vila São José à Vila Formosa;
*Nº 339/2014 - Reivindica a colocação de alambrado no campo de futebol
do B. Ponte da Aldeia;
*Nº 340/2014 - Indica a adoção de medidas para preservação e proteção
da nascente do Rio Manhuaçu que abastece o Município;
Gílson César da Costa
*Nº 341/2014 - Reivindica calçamento para o Morro do Manoel do Zé
Branco, em Manhuaçuzinho;
*Nº 342/2014 - Indica a colocação de quebra-molas na R. Nossa Senhora
do Rosário, em Vilanova;
*Nº 343/2014 - Reivindica calçamento para a R. Projetada, no Loteamento Silvério Alexandre;
Aponísia dos Reis
*Nº 344/2014 - Solicita a construção de lixeiras no Córrego Boa Vista;
*Nº 345/2014 - Indica a manutenção e limpeza do Aeroporto de Santo
Amaro de Minas;
*Nº 346/2014 - Reivindica a reconstrução da rede de esgoto da Av. Miguel
Arcanjo Brandão, em Santo Amaro de Minas;
Anízio Gonçalves de Souza
*Nº 347/2014 - Solicita o asfaltamento da Av. Palmeiras, no B. Matinha;
*Nº 348/2014 - Indica a colocação de calçamento e rede pluvial na R.
Pedra Bonita, no B. Matinha;
*Nº 349/2014 - Reivindica operação tapa-buraco na Av. das Nações Unidas, no B. Bom Jardim.
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CANTINHO DE FÉ
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Citações
Citações
Sábias
Sábias

Vantagens da meditação
aplicada na medicina e as
últimas novidades em
pesquisas na área

O que se leva desta vida é
a vida que a gente leva.
A criança diz o que faz,
o velho diz o que fez e o
idiota o que vai fazer.
Os homens nascem iguais,
mas no dia seguinte já são
diferentes.
Dizes-me com quem
andas e eu te direi se vou
contigo.
Sábio é o homem que
chega a ter consciência da
sua ignorância.
Não é triste mudar de ideias, triste é não ter ideias
para mudar.
O tambor faz muito
barulho, mas é vazio por
dentro.
Genro é um homem
casado com uma mulher
cuja mãe se mete em tudo.
Neurastenia é doença
de gente rica. Pobre
neurastênico é malcriado.
De onde menos se espera,
daí é que não sai nada.
Quem empresta, adeus.
Pobre, quando mete a mão
no bolso, só tira os cinco
dedos.
O banco é uma instituição
que empresta dinheiro à
gente se a gente apresentar
provas suficientes de que
não precisa de dinheiro.
Tudo seria fácil se não
fossem as dificuldades.

Qual a diferença no cérebro de uma pessoa que medita e uma que não?
Em nossos estudos do Instituto do Cérebro,
publicados em importantes revistas internacionais, como a NeuroImage, observamos
que pessoas que realizam um teste de atenção
sustentada, durante um exame de ressonância
magnética funcional, e que não meditam com
regularidade, precisam ativar mais áreas cerebrais que pessoas que meditam regularmente
para obter a mesma performance. Isto pode
significar que essas pessoas teriam um cérebro
mais eficiente nesse tipo de teste de atenção.
Em outro estudo, publicado na Plos One,
foi possível classificar, com uma precisão de
quase 95%, se um cérebro, pela sua estrutura, pertencia a uma pessoa que meditava com
regularidade ou não. Em um editorial em que
colaboramos da Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, apresentamos
uma panorâmica de práticas como o ioga e a
meditação e suas contribuições na área da reabilitação.
Que benefícios a meditação pode trazer
na medicina?
Em outro estudo em que colaboramos, finalista do Prêmio Saúde de 2013, foi possível
verificar que cuidadores de pacientes com Alzheimer que passaram por um programa que
envolvia ioga e meditação conseguiram não
apenas diminuir a percepção de seu próprio
estresse, como também reduzir os níveis de
cortisol (principal hormônio relacionado ao
estresse) pela metade, quando comparado a um
grupo controle.
Hoje, na área de saúde, há um grande interesse em programas que possam ajudar a mudar o estilo de vida para um modo mais saudável, com redução de sintomas de estresse e
melhora do bem-estar. Neste sentido programas que incluam práticas meditativas podem
ter um papel bastante importante, não apenas
no tratamento de doenças, como também na
promoção de saúde. Tais práticas ajudam o indivíduo a desenvolver um foco de atenção para

sua vida diária, o ajudando a perceber respostas automáticas que nem sempre se refletem
nos melhores hábitos ou comportamentos.
A meditação pode ser usada como tratamento?
Existem, na literatura científica, diferentes
trabalhos relacionando a meditação sobre uma
melhor atenção, regulação emocional e melhora de problemas cardiovasculares. Por outro
lado, sempre recomendamos o acompanhamento de um profissional de saúde quando se
trata de doenças físicas ou mentais. A prática
de meditação não é uma panaceia e geralmente
é um método coadjuvante quando se pensa em
tratamento.
Quais as descobertas mais recentes do
campo de meditação?
Alguns estudos têm procurado mostrar a
existência de diferenças entre praticar meditação e descansar, como, por exemplo, na
expressão de genes relacionados ao processo
inflamatório. Outros estudos começam a explorar o potencial de práticas meditativas no
envelhecimento cerebral, mas são apenas estudos preliminares.
Acredita que no futuro a meditação vai
ser mais difundida entre as pessoas, chegando a ser recomendada para mais pacientes?
Isso já acontece em diversos países, e no Brasil
há práticas meditativas oferecidas até mesmo em
Unidades Básicas de Saúde. Em nosso hospital,
o setor de Medicina Integrativa do Centro de Oncologia e Hematologia oferece práticas contemplativas para os pacientes interessados.
Que dicas você pode dar sobre o assunto
para uma pessoa que ainda não medita?
Nem todas as pessoas gostariam de meditar
ou conseguem adaptar a prática em sua rotina,
de preferencia diária. Mas para aquelas que
gostariam de aprender e experimentar, recomendo buscar, ao menos no início, um bom
professor.

A alma humana, como os
bolsos da batina de padre,
tem mistérios insondáveis.
Eu Cavo, Tu Cavas, Ele
Cava, Nós Cavamos, Vós
Cavais, Eles Cavam. Não
é bonito, nem rima, mas é
profundo…
Tudo é relativo: o tempo
que dura um minuto depende de que lado da porta
do banheiro você está.
Nunca desista do seu
sonho. Se acabou numa
padaria, procure em outra!
Devo tanto que, se eu
chamar alguém de “meu
bem”, o banco toma!
FRASES IMPAGÁVEIS
DO BARÃO DE
ITARARÉ

Ótimo Presente

Em 1986, quando vim pastorear aqui no Rio de Janeiro, o coro da Primeira Igreja Batista de Cascadura cantava um hino que me emocionava, cuja primeira estrofe dizia: “Muitas vezes, quando ao peso de desgostos / Nosso
alento nós sentimos fraquejar / E em pranto procurávamos conforto, / Um sussurro perto ouvimos murmurar”.
Até aqui o coro, obedecendo à instrução da compositora,
cantava em ritmo Andante, isto é, nem muito devagar
nem muito depressa. Mas quando chegava ao estribilho,
o ritmo mudava para Allegretto. E o regente acelerava:
“Esta lágrima, esta lágrima Deus limpará. / Lá na terra
de esplendor, / contemplando o Senhor. Esta lágrima, Ele
limpará”. Um dia, perguntei ao regente quem era o autor
daquele hino. E ele me respondeu com um nome que eu
então desconhecia: Eudora Pitrowsky Salles.
Em 2006, quando Deus me trouxe para esta Igreja,
trouxe também, por carta de transferência, a irmã Eudora Pitrowsky Salles e seu esposo. A convivência com a
autora do hino me inspirava tanto quanto a composição.
E dentro de mim, a mensagem do hino retornava com
mais vigor:
“Muitas vezes, quando dúvidas terríveis / Assaltavam
nossos corações em dor. / E as tristezas parecendo sufocar-nos, / Nestas horas nós ouvimos o Senhor”.
E a terceira estrofe: “Muitas vezes, quando ao darmos
a mensagem / De um Jesus que padeceu pra nos salvar.
/ E o seu nome com amargura rejeitado, / Nós sentimos
outra lágrima a rolar”. E a quarta: “Quantas vezes, em
caminhos percorridos, / Vimos frutos mui preciosos a
surgir, / De um labor constante, farto e espinhoso, / Muitas lágrimas vertemos ao sorrir”.
Na semana passada (05/09/2014), Deus a tomou para
si. Aos 91 anos, mas ainda acompanhando as apresentações de suas cantatas, Eudora mostrou que é possível envelhecer sem perder o bom humor. Fazendo jus ao étimo
de seu nome, Eudora foi um “ótimo presente” de Deus a
todos nós! Que o Senhor abençoe entre nós a memória
de Sua serva fiel!

Fonte: Dra. Elisa Kozasa,
pesquisadora do Einstein

A televisão é a maior
maravilha da ciência a
serviço da imbecilidade
humana.
Este mundo é redondo,
mas está ficando muito
chato.

jsfonseca@pibrj.org.br

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Pudim de Biscoito Recheado
INGREDIENTES
2 1/2 xícaras (chá) de leite
200 g de biscoito recheado sabor chocolate
1 lata ou 1 caixinha de leite condensado
Mococa
4 ovos
1 caixinha de creme de leite Mococa
Manteiga e açúcar para untar
Cobertura:
200 g de chocolate meio amargo
1 caixinha de creme de leite Mococa
MODO DE PREPARO
Massa:
Bata no liquidificador o leite com 150g de
biscoito
Acrescente o leite condensado, os ovos e o
creme de leite
Coloque em uma forma para pudim untada
com manteiga e açúcar e leve para assar em
banho-maria a 180ºC

Espere esfriar e coloque na geladeira por
1 hora
Cobertura:
Em uma panela derreta em banho-maria o
chocolate com o creme de leite e reserve
Desenforme o pudim, aplique a cobertura
em toda a superfície e decore com o biscoito
restante

ACADEMIA
KOMEIKAN

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

16 de setembro / 2014

acesse: www.jm1.com.br

13

POLÍCIA

POLÍCIA

Policiais de Lajinha são ofendidos em redes sociais
Policiais militares de Lajinha decidiram ingressar
com medidas judiciais por
conta de comentários desrespeitosos postados na rede
social Facebook, no final de
semana. Um usuário da rede
foi além da crítica ao trabalho dos militares e dirigiu
ofensas pessoais.
Numa fotografia publicada na internet sobre o traba-

Lavrador é baleado
duas vezes por
mexer com mulher
Adeir da Costa, 34 anos,
foi baleado duas vezes na
manhã de terça-feira, 09/09,
no povoado de Guarani,
zona rural de Reduto. Os
dois acusados de envolvimento na tentativa de homicídio fugiram.
Adeir descia uma rua em
sua motocicleta levando um
amigo na garupa. Segundo
o colega da vítima, Valmiro
José Soares, 52 anos, e o filho dele Erasmo Gonçalves
Sores, 24, chegaram em outra moto e mandaram que
parassem.
Assim que estacionou,
Valmiro sacou uma garrucha e atirou duas vezes.
Uma bala atingiu o braço de
Adeir. Em seguida, os dois
começaram a lutar e o filho
Erasmo também entrou na
briga. O amigo disse que interveio para separá-los.
Valmiro conseguiu recar-

regar a garrucha e atirou
mais duas vezes. A segunda bala acertou a barriga de
Adeir. Com a vítima baleada
e caída no chão, pai e filho
fugiram na motocicleta.
Adeir foi socorrido para
a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por um taxista. Uma bala provocou
fratura exposta no braço
esquerdo e outra perfurou
o fígado e ficou alojada na
coluna.
Os dois envolvidos deixaram a moto em casa e
fugiram num Uno prata. A
esposa de Valmiro contou
que vinha sendo assediada
por Adeir há algum tempo
e que, não aguentando mais,
contou para seu marido Valmiro, que foi atrás do homem.
Pai e filho continuam sendo procurados.
Policia e Cia

Carreta cai de ponte e
garota morre

A jovem Geísa Macedo,
22 anos, morreu num acidente no desvio da pontesobre o
rio Gualaxo, no km 45 da
MG-262, entre Ponte Nova
e o trevo de Acaiaca, na madrugada de sábado, 06/09.
Uma carreta perdeu o controle e caiu nas águas do rio.
Ao chegarem no local, aindasegundo os Bombeiros Militares, o condutor, que conseguiu sair, estava sentado em
cima da cabine do veículo,
aguardando socorro. A garota
Geísa Macedo, 22 anos ficou
submersa, presa às ferragens,
e foi retirada por volta das 11
horas da manhã.
Segundo
informações
Geísa estava de carona no

caminhão vindo de Belo
Horizonte. A jovem é filha
de Carlos Macedo, ex-vice-prefeito da cidade de Urucânia, no mandato passado.
Unidade Notícias

lho de conscientização sobre
trânsito que está sendo realizado com crianças, o internauta postou o comentário
de que: "Tem meia dúzia de
policia que é uma bosta. Só
dois polícia de verdade em
Lajinha Tavares e Fabiano.
O resto kjjkjk merda".
Os quatro policiais que
aparecem na imagem, que
trabalham em Lajinha, es-

tavam no exercício de seu
trabalho e consideraram o
ataque pessoal. Eles ainda
manifestaram que se sentiram extremamente desrespeitados.
O usuário foi identificado
como um rapaz de Lajinha
que se envolveu em um acidente de trânsitocom vítima,
em 2012. Na época, foi autuado por dirigir sem habi-

litação e o carro foi apreendido, pois a documentação
estava vencida. Um dos militares da foto era integrante da equipe que atendeu a
ocorrência. Atualmente, o
autor da postagem está residindo na cidade de Vila
Velha/ES. Os policiais vão
ingressar com representação
na Justiça contra ele.
Policia e Cia

oliciais de Divino
foram acionados na
manhã de sexta-feira(12/09) com informação
de que havia um homem
morto no meio de uma estrada vicinal no córrego
Neblina.

No local a PM constatou
que se tratava de mais um
homicídio ocorrido de quinta para sexta-feira. Waldeci
Jaime de Castro, 37 anos foi
assassinado com dois tiros
no peito. A vítima conduzia uma motocicleta

Suzuki, placa 8419 DivinoMG, mas a motocicleta não
foi encontrada junto ao corpo. Em rastreamento pelo
córrego Taquaraçu, a PM
localizou a moto totalmente
destruído pelo fogo.
A perícia técnica compa-

receu ao local. O corpo foi
encaminhado ao Instituto
Médico Legal (IML) de Muriaé. Ainda não há suspeitas
de quem teria praticado o
crime. A policia investiga o
caso.
Jornal O Campeão

O Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais
anulou a sentença dada pelo
Tribunal do Júri em Divino na ação judicial contra
Rildo Calixto, acusado de
matar o professor Marcellus
Dornelas de Abergaria e esconder o corpo.
A sentença que foi cancelada, ocorreu no dia 19 de
fevereiro de 2014. No dia,
o julgamento de Rildo Calixto, se estendeu por mais
de 12 horas. A decisão final
do júri deixou familiares do
professor Marcellus indignados pelo tempo de prisão
que foi dado ao réu. Rildo
Calixto havia recebido oito
anos de prisão por ter matado o professor Marcellus e
mais um ano e meio por ter
ocultado o corpo da vítima
no cafezal.
No mesmo dia (19/02) o
júri também julgou o caso
de Vilmo Calixto, irmão de
Rildo Calixto, que na noite
do crime ajudou a esconder
o corpo. Vilmo havia recebido a sentença de um ano e
meio de prisão e responderia em regime aberto.

emitiu um documento de
nome “Acórdão” notificando as partes o cancelamento
do júri ocorrido no dia 19
de fevereiro no Fórum de
Divino. Os Desembargadores Antonio Carlos Cruvinel e Antonio Armando dos
Anjos(relator) avaliaram as
decisões proferidas pelos jurados no dia do julgamento
e decidiram que o reú deverá ser levado a um novo júri
com data a ser marcada.
“Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos
autos consta, meu voto no
sentido de dar provimento
ao recurso ministerial para
cassar parcialmente o veredicto proferido pelo conselho de sentenças, submetendo o reú Rildo Calixto dos
Reis a novo julgamento pelo
tribunal do júri da Comarca
de Divino. Relatou o Desembargador Antonio Carlos Cruvinel.
Um ano e três meses depois do assassinato do professor Marcellus, a família
ainda clama por justiça e
expressa todo sentimento de
revolta, pedindo que de fato
seja feito justiça na apuração do crime, e que o réu
não fique impune a exemplo
de outros casos que os acusados já estão soltos.

Divino: Homem de 37 anos é encontrado
morto no córrego Neblina

P

Caso professor Marcellus volta à tona

Vítima: Professor
Marcellus
Recentemente o TJMG

Rildo Calixto havia recebido oito
anos de prisão por ter matado o
professor Marcellus e mais um
ano e meio por ter ocultado o
corpo da vítima no cafezal.

Autor:
Rildo Calixto
A decisão final do júri deixou
familiares do professor Marcellus indignados pelo tempo
de prisão que foi dado ao réu.

A data para o novo julgamento de Rildo Calixto ainda será
marcada, mas possivelmente
acontecerá ainda esse ano.
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ENTRETENIMENTO
O Elixir da Longa Vida
Um jovem vendedor ambulante oferecia,
numa cidadezinha do interior, um maravilhoso “Elixir da Longa Vida”.
Na praça central, gritava com eloquência:
- Todo dia tomo uma colher de elixir e
olhem que já vivi 300 anos!
Ouvindo isso, os espectadores logo correram às bancas abarrotadas de vidros, onde
um garoto atendia a multidão.
Foi quando um outro negociante, esperto,
resolveu desmascarar a charlatanice.
Foi até o garoto e perguntou em voz alta e
firme pra todo mundo ouvir:
- Que história é essa? O seu patrão já viveu trezentos anos?
- Não tenho certeza - respondeu o menino. - Só trabalho para ele há 120 anos.

Disco voador
Havia um cara que tinha o apelido de
disco-voador:
- Baixinho, chato e ninguém acreditava
nele!

sete erros

Terapia
A mulher fala para o marido:
-Meu médico falou que preciso de terapia!
-É, você está precisando mesmo!
-E qual terapia você acha que é melhor
para mim?
-Terapia cheia de louça pra lavar!

Baiano
Baiano tem a cabeça chata porque, desde
pequenino, o pai bate na sua cabeça e diz:
- Quando crescer irá para S. Paulo, meu
filho!

Herança
O português percebe que o seu burrinho
de estimação anda meio cabisbaixo e resolve levá-lo ao veterinário:
- Pois é, seu Manuel, o seu burro tem diabetes.
- Diabetes, oh raios, e como ele pegou
isso?
- Diabetes não se pega Manuel, essa é
uma doença hereditária.
- Ora, pois, mas ninguém da minha família tem diabetes...

Aconteceu em Minas
Uma mulher estava esperando o trem
na estação ferroviária de Varginha- MG,
quando sentiu uma vontade de ir urgentemente ao banheiro. Foi.
Quando voltou, o trem já tinha partido.
Ela começou a chorar. Nesse momento,
chegou um mineiro, compadeceu-se dela
e perguntou:
- Purcaus diquê qui a sinhora tá chorano?
- É que eu fui fazer xixi e o trem partiu...
- Uai, dona! Mas será que a sinhora já
num nasceu com esse trem partido, não?!?

O mendigo vagabundo
O mendigo bate à porta de uma dona de
casa e pede uma esmola.
— Poxa, mas o senhor me parece tão
forte e sadio, por que será que não consegue achar trabalho?
— Não sei, madame! Acho que deve
ser pura sorte mesmo!

CURIOSIDADES
POLUIÇÃO - Um estudo promovido em parceria entre o Greenpeace e a
Universidade de Lancaster da Inglaterra
revelou um novo método de medir os focos mundiais de poluição do ar, a análise
da manteiga. De acordo com eles, muitos
POPs (poluentes orgânicos persistentes), como PCBs (bifenilas policloradas),
dioxinas e alguns pesticidas, carregados
pelo vento, acabam caindo nos pastos
que servem de alimento às vacas, responsáveis pelo ingrediente que compõe
aproximadamente 80% da manteiga, o
leite. É em sua gordura que os poluentes
se acumulam, acabando em nossas mesas. Kevin Jones, um dos envolvidos no
estudo, afirma que os poluentes contidos
no alimento não demonstram oferecer
riscos à saúde, pois encontram-se em pequenas quantidades, e que as amostras de
manteiga produzidas em diversas partes

do mundo podem ajudar os ecologistas
a encontrar os principais pontos expostos à emissão de POPs. As análises feitas
com manteigas de 23 países revelaram
que os produtos da América do Norte e
Europa continham mais PCB, enquanto
que o hemisfério sul apresentava níveis
reduzidos. A quantidade de PCB encontrada nos alimentos variou de 110 a 3.330
picogramas por grama de manteiga (um
picograma é a trilhonésima parte de um
grama).
ROSAS - Se as rosas murcharem corte outra vez os cabos embaixo d’água e
mergulhe totalmente as flores num recipiente com água morna por 45 minutos.
Use um conservante floral industrializado ou improvisado, como “Melhoral” ou
“Aspirina” ou, ainda, no caso de rosas,
um pouquinho de açúcar dentro da
água.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Algumas certezas
a partir de suas próprias ações e afirmação diante
de situações chave do cotidiano podem contribuir
positivamente para a condução de atitudes a partir
de agora. Você já tem as resposta que queria, basta perceber o óbvio
a partir de sua experiência.
RELACIONAMENTOS: caso esteja próxima de entrar num relacionamento mais sério, é bom observar bem as entrelinhas dos diálogos
com o parceiro(a) e perceber que muitas vezes as atitudes valem
muito mais que mil palavras. É possível decepções e cuidado com
conversinhas baratas.
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Neste final de semana, há um espírito
de dedicação maior à saúde e também aos detalhes da vida. Seu
olhar está mais crítico e quando chegar o dia 22 de setembro, com
o Sol em Libra, é bom estar preparada para realizar escolhas, com
ou sem pressão.
RELACIONAMENTOS: inicia um período de maior importância e
dedicação com a pessoa amada. Cobranças naturais do tipo: “Dedique-se mais a mim” ou “ Cada um deve fazer sua parte no relacionamento”,
pode ser possível acontecer a partir deste final de semana.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: Boa capacidade para entender a realidade e disposição para lidar com problemas dos outros no âmbito
do trabalho. Sua criatividade para solucionar pequenos detalhes do
cotidiano pode ser importante para um futuro breve. Pense no coletivo.
RELACIONAMENTOS: o momento está muito conspirativo para
engrenar num relacionamento mais duradouro e com boas possibilidades de se desenvolver. Vênus e Saturno em harmonia podem trazer
inspiração e seriedade para se visualizar objetivo de vida comum.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Uma coisa as geminianas não podem
se queixar – muita atividade. É bom saber que chegou a hora de
colocar tudo na ponta do lápis, por exemplo, antes de um sim para
desenvolver uma nova atividade profissional. Criatividade e oportunidades não faltam.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver solteira e souber escolher
os lugares certos para conhecer gente nova, pode esperar que as possibilidades de envolvimento acontecerão. Não esqueça, porém, de ser
você, estar antenada com as coisas do mundo e da espontaneidade.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Na segunda-feira chega um período de
maior atração por questões familiares e de reconhecimento das raízes,
da base da família. Alguns objetivos de vida podem ser questionados
em pensamentos e leituras podem amenizar esse processo e lançar
luz onde precisa.
RELACIONAMENTOS: há necessidade de trocar experiências em
sua rede social e nada melhor do que organizar reuniões e ter boas
conversas para colocar, quem sabe, alguns pingos nos is. Sua objetividade e poder de crítica irá se refletir nesses encontros.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Momento de aceleração de atividades
pode aumentar naturalmente a ansiedade, mas o grande lado positivo nesse atual processo, é que sua objetividade e visão da vida
estão mais realistas a partir do dia 22 de setembro e irá se refletir nos
negócios e finanças.
RELACIONAMENTOS: há maior propensão e predisposição a
valorizar as questões da química, da pele entre o casal. Isso pode
até ser determinante nas intenções para se estabelecer seriedade no
relacionamento. Sua espontaneidade e o fator comunicação podem
fazer a diferença.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: Algumas reflexões importantes sobre
a vida ainda podem recair sobre a mente. Isso é bem natural até seu
aniversário a partir do dia 22 de setembro, quando o Sol entra em
Libra e dará maior vitalidade, objetividade e condições para seguir
em frente em planos e projetos.
RELACIONAMENTOS: nunca é bom brigar por brigar, mesmo em
discussões efêmeras que tragam dificuldades e orgulhos baratos.
Mesmo assim, algumas respostas importantes podem advir dessas
discussões, inclusive, a ratificação dos sentimentos entre ambos.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Uma das questões mais óbvias
aos escorpianos é a necessidade de focar para conquistar objetivos,
desde os mais simples aos complexos. Nada extraordinário ao signo
que domina ir a fundo nas profundezas para conseguir concluir planos
e para ser reconhecido por quem merece.
RELACIONAMENTOS: o espírito coletivo começa a prevalecer a
partir de agora, sobretudo porque se aproxima um período em que a
comunicação será determinante para fazer valer argumentos e para
trocar ideias importantes para todos.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: O período está muito interessante
para se qualificar e se deparar com novas culturas e maneiras diferentes
de ver e entender o mundo. Isso tudo poderá ser bastante benéfico para
ações que ensejam maior determinação a partir de suas convicções.
RELACIONAMENTOS: saiba que a partir deste final de semana
será possível ter de fazer escolhas, sobretudo na área amorosa. Se
concluir que é hora de dar um basta, o momento é este. Seus ideais
de felicidade e liberdade agora prevalecem muito.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: É possível que algumas situações no campo do trabalho e até familiar ainda estejam complicadas
e indefinidas. Isso incomoda um pouco, porém não é o fim do mundo.
Deve-se questionar e refletir para melhor entender a realidade. Bons
resultados trarão benefícios agora.
RELACIONAMENTOS: ares de romantismo perpassam a vida
das capricornianas e podem acontecer nos pequenos detalhes do
cotidiano. Para quem estiver solteira, uma nova relação pode iniciar
ou se tornar séria em pouco tempo.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Não é possível ter de agarrar o mundo
com os pés e as mãos. Chegou a hora de escolher quais são as ofertas
mais tentadoras, mesmo tendo de eliminar outras, talvez, importantes.
Organize-se e saiba otimizar as atividades diante do tempo. Foco.
RELACIONAMENTOS: a rotina, para quem estiver casada ou num
relacionamento mais sério, pode trazer desgastes agora. Nada melhor
do que a boa criatividade para dar uma escapada no bom sentido, em
uma viagem, em um passeio. Sair da rotina dos horários, dos deveres,
das obrigações etc
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Há uma energia mais enigmática a partir
desta semana. Inseguranças podem fazer você se retrair e não se
expor tanto, sobretudo em seus projetos de vida. Isso pode ser muito
bom por um lado, mas é bom saber avaliar um plano, por exemplo,
com pessoas mais experientes.
RELACIONAMENTOS: chegou o momento de se dedicar com mais
afinco às coisas do lar. Estar presente na família, ou até a frente de
uma empreitada doméstica poderá render bons resultados do ponto
de vista da socialização. Vestir-se de espírito fraterno é bom.

16 de setembro / 2014

Xiii... Caio Castro faz barraco em aeroporto, diz jornal
Caio Castro teria dado um 'piti' ao
embarcar no aeroporto de Congonhas,
em São Paulo, na última sexta-feira (12).
Atrasado, o ator teria perdido um voo
para o Rio de Janeiro e tentado entrar no
avião seguinte.
Contudo, o galã não teria sido autorizado pela companhia aérea e acabado por
discutir com uma funcionária. Um policial civil que circulava pelo local é quem
teria apartado a confusão entre os dois, segundo o jornal “Extra”.
O barraco, inclusive, teria sido testemunhado por quem estava
na fila do balcão do check-in. Depois, com muita conversa, Caio
teria se tranquilizado e seguido viagem sem mais problemas.
Apesar da intervenção do policia, nenhum boletim de ocorrência foi registrado contra o galã.

Gabriel O Pensador pede ajuda de taxista
para driblar blitz da Lei Seca no RJ
Gabriel O Pensador teria pedido ajuda a
um taxista para driblar a blitz da Lei Seca,
no Arpoador, Rio de Janeiro, na última semana.
O motorista, então, teria passado com o
carro do cantor pelo bloqueio, segundo o
jornal “Extra”.
Contudo, o famoso teria deixado de pagar
o profissional pela 'ajudinha'. O artista teria
apena agradecido o homem e seguido o seu
caminho.
O taxista, por sua vez, teria ficado sem
graça de cobrar Gabriel pelo 'serviço' – os motoristas geralmente
pedem uma taxa de até R$ 100 para auxiliar os cariocas a driblarem a blitz.
Vale lembrar que em agosto deste ano o cantor foi multado por
agentes da Lei Seca. O teste do bafômetro não acusou consumo
de bebida alcoólica, mas o músico estava com o licenciamento do
veículo atrasado e com a carteira de habilitação vencida.

Após 12 anos, Marlene Mattos comenta briga
com Xuxa: “Casamentos acabam”
Depois de doze anos, Marlene Mattos quebrou o silêncio sobre
o rompimento de sua parceria com Xuxa. A diretora admitiu que
as duas continuam brigadas após terminarem o relacionamento de
trabalho de quase duas décadas.
“Acredito no princípio da impermanência. Nem tudo o que é
bom precisa durar. Parcerias acabam, casamentos acabam. É normal. As águas foram turbulentas e, com o tempo, se acalmaram.
Melhor deixar assim”, declarou à revista “Veja”.
O único elo entre elas é a filha da “Rainha dos Baixinhos”,
Sasha, de 16 anos. Marlene é
madrinha da jovem, mas mostrou que não tem muito contato
com a adolescente. “Prefiro não
comentar sobre isso. Como eu
disse, melhor deixar as águas
calmas. Não quero causar turbulências.”
Conhecida por seu temperamento forte, a diretora garantiu que está mais calma por conta de
sua religião. “Continuo objetiva e sincera. Mas a gente acaba amadurecendo e abrandando com o tempo. Nasci no Maranhão, tive
uma infância difícil e precisei brigar muito para vencer. Há um
ano, comecei a frequentar a Soul, igreja evangélica, um braço da
Batista, comandada pelo pastor Kleber Lucas, aqui no Rio. Também mudei meu círculo de amizades. Acho que, com tudo isso,
fiquei mais tranquila, sim, em paz.”
Xuxa e Marlene começaram a se desentender após o fim do
“Planeta Xuxa”. As duas tiveram uma briga feia durante uma gravação e decidiram romper a parceria em 2002.

Filho de Péricles, Lucas Morato lança primeiro álbum e avisa: "Não vou ser meu pai"
Lançando seu primeiro álbum, Lucas Morato encara o desafio
de todo músico filho de um artista famoso: sair da sombra do
pai, mostrar o talento que corre em sua veia e provar que conquistou seu lugar ao sol por mérito próprio.
O primeiro passo para isso é saber lidar com as inevitáveis
comparações. Herdeiro de Péricles, Morato ainda tem um

acesse: www.jm1.com.br

"agravante": tem o mesmo timbre do pai.
"Hoje eu lido muito bem com as comparações. Talvez, não
tranquilamente, mas me sinto muito confiante no meu trabalho.
Não vou ser o meu pai, então os comentários não me incomodam. Existe essa comparação muito forte porque nosso timbre é
parecido. Dizem que eu o imito, mas não é imitação. É genética", contou em entrevista exclusiva ao Famosidades.
Lucas não decidiu seguir os passos do pai da noite para o dia.
Cantor e compositor, o rapaz fez parte do grupo Filhos do Samba durante sete anos. Em 2013, recebeu convite de uma grande
gravadora para fazer carreira solo.
"Da primeira reunião até o CD ficar pronto demorou quase um ano.
Controlar a ansiedade foi a parte mais
difícil nesse processo. Mas, podem
esperar um Lucas mais maduro, um
artista que está nascendo", garantiu
a nova aposta da Universal Music no
gênero samba e pagode.
Sua grande inspiração na carreira é
Thiaguinho, amigo íntimo de sua família e com que gravou uma das faixas do projeto. "Ele é um exemplo de
artista completo. Tem presença de palco, compõe, é afinado e
super do bem", disse o músico, que ainda é fã de Jorge Vercillo
e Ivete Sangalo.
"Incluí 'Levada Louca', uma música da Ivete, no repertório
do meu show. Faço cover também de 'País Tropical', do Jorge
Ben, e tem um momento 'pagofunk'. Ainda não dá para fazer um
show apenas com repertório próprio", explicou.

Solteiro, filho de Ronaldo Fenômeno diz
que gosta de meninas mais velhas
Blindado pelos pais, Ronald Lima quase
não dá entrevistas. Filho de Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues, o rapaz contou à
revista "Veja" que está solteiro.
O garoto, de 14 anos, terminou o namoro
de um ano e três meses com uma menina de
sua escola. O romance chegou ao fim em julho. Curtindo sua liberdade, Ronald revelou
que não curte garotas de sua idade. "Gosto
de meninas mais velhas e morenas”, afirmou.
Atacando de DJ em festa da família e de
amigos, o herdeiro de Ronaldo pretende se
jogar na profissão assim que tiver o aval dos pais.
"Comecei a gostar dessa profissão em Ibiza. Olhava um cara no
centro do lugar e pensava: 'Quero ser como ele'. Toco em festas de
amigos, sem cobrar, e dos amigos dos amigos, com cachê de R$
150", contou.

Uau! Andressa Urach
fica de calcinha durante
estreia de peça em SP
Andressa Urach estreou a peça
“Republica das Calcinhas”, em São
Paulo, na última sexta-feira (12).
Sempre polêmica, a Vice Miss
Bumbum 2012 fez striptease e ficou
de calcinha no palco.

Robert Downey Jr. comparece
à audiência do filho nos EUA
O ator Robert Downey Jr. marcou presença na audiência de seu
filho, Indio Downey, realizada nesta sexta-feira (12), nos EUA. O rapaz foi preso, em junho, por porte
de drogas.
Como Indio se declarou culpado
por portar cocaína, o juiz avisou
ao rapaz que sua ficha ficará limpa
caso ele consiga se manter sóbrio
nos próximos 18 meses.
Segundo o site "TMZ", o rapaz precisa ainda terminar o curso
de reabilitação e se manter afastado de qualquer usuário de drogas.
Responsável pela sentença, o magistrado Keith Schwartz citou
um famoso personagem de Robert Downey nos cinemas, o Homem de Ferro, na sentença. "Eu sei que na vida as pessoas sempre
procuram por super-heróis, mas eu acho que você pôde ter tido
contato de perto com um super-herói, e foi o Homem de Ferro."
O astro também lutou durante anos contra o vício em drogas,
conseguiu dar a volta por cima e está limpo há mais de cinco anos.
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Silvio Santos insinua suposto affair
com Helen Ganzarolli e ironiza:
"Ninguém desconfia"
Silvio Santos brincou sobre um
suposto affair com Helen Ganzarolli
durante a gravação do quadro "Jogo
dos Pontinhos", em seu programa
no SBT.
Tudo começou quando Lívia Andrade provocou Ganzarolli acerca
de um provável interesse da morena no patrão. "Helen, não responda.
Deixa ela pensar o que quiser. Nós
dois estamos indo muito bem, ninguém desconfia. Nem revista desconfia, minha mulher acha que é brincadeira", rebateu Silvio.
Em seguida, o apresentador perguntou a Lívia se ela estava paquerando Alexandre Frota. A atriz negou. "Não me comprometam, por
favor", interferiu o fortão.
Para abafar o assunto, Frota brincou com a sexualidade de Carlinhos Aguiar ao dizer que o ator se insinuou para ele durante um jantar.
"Ele tirou a roupa, ficou nu e desceu pelo corrimão da escada. Quando eu perguntei o que ele estava fazendo, ele me respondeu: 'Estou
esquentando a janta'." Aguiar não deixou barato: "Só que não sou eu
que queimo a ruela". Silvio saiu em defesa do fortão. "Carlinhos, por
mais que você fale, ninguém vai acreditar em você porque o Frota é
pau para toda obra." A brincadeira foi exibida no "Programa Silvio
Santos" domingo (14).

Neuza Borges detona Gominho e diz que não
vive às custas de Bruna Marquezine
Neuza Borges negou que esteja passando
necessidade financeira. Em entrevista a Luiz
Bacci durante o "Tá na Tela", da Band, a atriz
desmentiu uma matéria publicada pelo jornal
"Extra", que afirmou que a veterana estava se
mantendo com ajuda de Bruna Marquezine.
"Não gosto de fofoca, não gosto de sacanagem. Essa desgraceira que esse jornalista
fez da minha vida, que está rodando o mundo
inteiro, dizer que, se não fosse a Bruna Marquezine, eu estaria na miséria, estaria passando fome. Ele deu uma nota, na manchete, 'se não fosse Bruna
Marquezine, Neuza Borges estaria na miséria'. Vamos parar. O
que é isso? A minha vida, a minha família, vai muito bem e obrigada", desabafou.
A veterana disse ainda que está muito bem de vida graças a
uma indenização que recebeu de uma escola de samba carioca, e
que Bruna foi responsável apenas por doar a primeira peça para
seu brechó em Salvador, na Bahia.
"Eu venho de três novelas, uma indenização maravilhosa, começando uma vida nova com apartamento novo, ajudando as
minhas filhas a ter alguma coisa na vida, com esse brechó maravilhoso, que está dando certo, graças a Deus. Contei que, de fato,
a primeira peça, o alicerce dessa loja, claro que foi da mãe da
Bruna Marquezine, a Neide."
A famosa disse ter recebido cerca de R$ 4 milhões por ter caído de um carro alegórico no Carnaval de 2003 e fraturar a bacia.
"Levei 11 anos para receber essa bolada", destacou.
Neuza aproveitou para criticar Gominho. O ex-assistente de
palco de Adriane Galisteu teria dito que a veterana só aparece na
mídia para dizer que está passando necessidade.
"É a segunda vez que Gominho vai para a mídia e fala mal de
mim, dizendo que eu só vou para a televisão reclamar, que eu
estou sempre reclamando da vida. Para. Eu sou personalidade do
Realengo, já andei de ônibus, de trem", disse.

Luiz Bacci não emplaca na audiência e
deixa a Band em 4° lugar
Luiz Bacci parece não ser o “menino de
ouro”, com foi chamado durante sua contratação na Band. Os números de audiência do
seu “Tá na Tela da Band” não correspondem
às expectativas do canal que vem ocupando o quarto lugar na audiência durante as
tardes.
Segundo informações publicadas pela
coluna “Outro Canal”, do jornal “Folha de
São Paulo” deste sábado (13), o jornalista
estreou com média de 3,4 pontos, mas de
1º a 5 de setembro registrou média de 2,7
pontos. Nesta quinta-feira (11) Bacci bateu a casa dos 2,1 pontos. Vale lembrar que, ainda de acordo com o veículo, a média
da emissora no horário do meio-dia às 17h foi de 2,9 pontos em
2013. E 3,1 neste ano.
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