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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Pimenta da Veiga e Anastasia visitam Manhuaçu
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Q

uinta-feira, 18 de setembro de 2014 os candidatos a governador Pimenta da Veiga, candidato ao Senado Antônio Anastasia, deputados Federais Lael Varella, Paulo Abi-Ackel
e o deputado estadual Sebastião Costa, acompanhados de vários candidatos a deputados, dentre eles destacamos Dr. Mário Heringer, Paulo Abi-Ackel e Davi Costa. Abaixo a
entrevista concedida pelos candidatos ao governo de Minas Pimenta da Veiga e ao Senado Antônio Anastasia.

Sindicato, Conselho e Servidores
repudiam Decreto da
Prefeitura sobre carga-horária

C

om o plenário repleto com a presença de servidores
públicos do município, a sessão ordinária da Câmara
M. de Manhuaçu realizada nesta Quinta-feira, 18, teve,
logo na abertura, o pronunciamento do Presidente do Sintram
(Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal),
Jaime Rodrigues.

PÁGs.
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Pode faltar água em
Manhuaçu se não chover

Mesa Diretora da Câmara, durante a sessão de Quinta-feira.

O

ano de 2014 tem trazido um
grande problema antes ainda
não notado a várias cidades
do nosso país. A falta d`água. A época
de seca que se estende
até o início do mês de
novembro já causa em
grande parte do país
uma imensa escassez
desse bem tão precioso
que é necessário no
nosso dia-a-dia.
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Cláudia Leitte - Silvio Santos - Tatá Werneck - Daniel
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EDITORIAL

Uma atenção especial
para o nosso Brasil

O Brasil está nas mãos dos eleitores, caso queiram podem mudar
o rumo da política brasileira, e dar cartão vermelho para muitos que
estão sendo denunciados quase o tempo todo. O poder da máquina
administrativa, vem fazendo a diferença nas reeleições de todos os
cargos: prefeitos, governadores e presidente. Tudo isso por falta de uma
reforma política correta, caso não aconteça, a nossa frágil democracia
corre sérios perigos. Como votam os brasileiros, o que leva um eleitor
votar em um determinado candidato que ele não conhece? Neste mês
os brasileiros terão a missão de escolher os governantes de nosso país.
É comum ouvir algumas pessoas a dizer: são sempre os mesmos que
ganham a eleição, ou pelo menos, o mesmo partido. Políticos denunciados que perderam seus mandatos por acusações acabam voltando
e praticando outros ilícitos, costumam voltar com mais forças ainda,
como vários casos existente em todo o Brasil. Muitos dizem que é
por causa daquela famosa frase que escutamos em todas as eleições:
"Ele rouba mas, faz". Um absurdo, e quem costuma dizer essa frase
são pessoas de todo o país, mas, em vez de ficarmos condenando o
povo por causa disso, devemos encontrar solução que o leva à votarem melhor. Chamar o povo de burro, não resolve o problema, não é
ofendendo que vamos conseguir alguma coisa). Eu penso que, caso
eu tenha uma empregada doméstica que rouba as minhas coisas, eu
não vou continuar empregando-a só porque ela faz o serviço. Alguns
políticos que não vou citar nomes, vivem envolvidos em escândalos
mas, o povo continua votando neles, só porque eles fizeram metrôs,
túneis e avenidas. Eu acho que; mesmo que um político tenha feito
algo pela cidade, estado ou país, quem rouba tem que estar na cadeia
e não no poder. O Brasil só vai melhorar o dia em que os brasileiros
escolherem melhor seus governantes, não podemos votar em quem está
envolvido em escândalos mesmo que ele tenha feito alguma obra ou
tenha dado algum benefício para a população, afinal, lugar de ladrão
é na cadeia e não no poder.
É sabido que muitos candidatos que disputam eleição no Brasil, se
fosse em outro país sério já estariam na cadeia há muito tempo, se
o povo não ajudar nosso país vai ficar
cada vez pior, muitas pessoas já deciFale com a redação
diram não votar nestes candidatos que
contato@jm1.com.br estão todos os dias nos noticiários de
(33)3331-8409
Tv sobre desvio de dinheiro, um exemplo são os noticiários da Petrobras.
Jú eu já tenho 21 anos e nunca votei em ninguém exceto no Geraldo Alckmin em 2006 porque eu não queria que o Lula ganhasse,
acho que elegeram o Lula por pura ilusão, achando que ele ia ajudar
os pobres e tal tudo bem pode ter ajudado, não sei, mas eu tenho a
seguinte opinião quem tá embaixo quer subir e com ele não é diferente acho estranho que metade do partido do PT estar envolvido
no mensalão e ele não saber de absolutamente de nada, acho que
é um dever de quem governa saber tudo que acontece a sua volta.
Se um líder quer transparência e honestidades quem for culpado
deva ser expulso do partido, no Brasil muitos partidos protegem.
O povo brasileiro parece que está alienado e muitos deles votam não porque os políticos fizeram isso ou aquilo, mas porque
estão levando alguma vantagem, Infelizmente segundo alguns
especialistas o brasileiro é cego ainda para a realidade do país.
Desinformados, acima de tudo. Capazes de acreditar em qualquer
esparrela em nome do seu candidato, que está sendo acusado de
corrupto. Eles fingem, se negam a ver a realidade, infelizmente. E
o que acontece é isso aí, por estas e outras o país não muda. Tomara
que este ano nós estejamos errado e que o Brasil possa mudar e
que o próximo ou a próxima presidenta faça algo neste sentido. A
violência, educação, corrupção e saúde necessitam de uma atenção
especial, principalmente a corrupção.

EXPEDIENTE
Diretor e Jornalista Responsável:
Devair Guimarães de Oliveira - MG-09523-JP
CNPJ: 01331762/0001-33
Colaboradores: Joaquim Saturnino da Silva - Cláudio Humberto - Adalberto
Romualdo Pereira Henrique, Pastor Celso Medeiros, Dr. Wanderley Fernandes
Avelar (correspondente junto a comunidade Européia)
Revisão: Marizete Belo
Opinião do Leitor: contato@jm1.com.br
Assessor jurídico: Dr. Geraldo Antônio Xodó dos Santos Féres
Voz Jornalística e Eventos SOCIEDADE SIMPLES Ltda ME
Diagramação e Composição: Rua Etelvino Guimarães, 217
Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000
Fone/Fax (33) 3331-8409 Cel (33) 8887-8409
E-mail: contato@jm1.com.br

CHARGE

EU leIo O
Jornal das
Montanhas
Cristian Soraia
Leite Bicalho Especialista E.E. Maria de Lucca
Pinto Coelho

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas
pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas devem ser enviadas à Rua Etelvino Guimarães, 217 - Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000, por Telefax:
(33) 3331-8409, ou por e-mail: contato@jm1.com.br. Deve constar nome completo, endereço, RG, telefone para
contato, e os textos não podem passar de 30 linhas.

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

CARTA DOS LEITORES
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”.
Um projeto do ex-prefeito de
Manhuaçu Renato da Banca

Centro Administrativo. Uma
referência nacional para juntar
todos os órgãos espalhados na
cidade, gerando economia para a
cidade e a população, aliviando
o transito na cidade com todas as
secretárias em um prédio totalmente acessível para os cidadãos
manhuaçuenses, seja ele portador
de deficiência física ou outra qualquer, um projeto que inclui todos,
garantindo atendimento mais humano e digno aos contribuintes da
cidade.

Bom dia!!!R$ 1.000.000,00
(UM MILHÃO DE REAIS)!!!

Na última quarta-feira, Maurício Júnior e o vereador Eli
Abreu estiveram na
Secretaria de Saúde
para acompanhar a
finalização da habilitação do recurso
de R$ 1.000.000,00
(UM MILHÃO DE
REAIS)
enviados
via emenda parlamentar por Renzo
Braz! Metade desse dinheiro foi destinado para compra de equipamentos para a UPA de MANHUAÇU, o restante será investido na
Casa Azul e Postos de Saúde.
Esse recurso trará benefícios para o usuário, com certeza os
equipamentos possibilitarão melhor atendimento!
A emenda foi feita meses atrás e somente agora o Ministério da
Saúde abriu janela para o cadastro.

Pimenta da Veiga – PSDB ou Pimentel - PT

Decretado estado de alerta por nível do rio
Doce em Governador Valadares

O Saae informou, em entrevista à imprensa na tarde desta sexta-feira, 19, que foi decretado estado de alerta em todo o município
para a falta de água. Isso porque o nível do rio Doce está muito
baixo e a previsão é de escassez de chuvas para os próximos dias.
A preocupação das autoridades não é somente quanto à captação
de água, mas também com o desperdício pelas pessoas.
De acordo com o diretor-técnico do Saae, Amilton Vial, a situação tem se agravado desde o final de julho, quando começou o período de estiagem. Desde então, o nível do rio Doce vem caindo,
chegando a 29 cm negativos na régua do Saae na manhã de ontem.
Com isso as máquinas da autarquia chegaram a captar apenas 550
litros de água por segundo, quando nos dias normais a captação
chega a 1.200 litros por segundo.

Dinheiro não compra nascentes
“Gostaria de agradecer a todos os proprietários rurais, principalmente aqueles gananciosos que acabaram com toda a vegetação das nascentes por causa do café e do gado, pela grande possibilidade de todos ficarem sem água!” Diz Rodrigo um cidadão
preocupado com o futuro da nossa cidade e da região. Pode sim
desmatar para plantar café ou para criação de gado, mais compre
um terreno e a cada uma arvore que você derrubar plante outras
para suprir, essa seria a ideia, mais o dinheiro gasto no desmatamento seja para plantação ou produção é mais baixo e o custo
para a plantação de novas, é absurdamente caro isso então dando
mais preferência ao desmatamento, para o produtor ou criador o
desmatamento é benéfico pois seu lucro vem muito mais rápido
e o prejuízo para a população vêm em decorrer de anos, a seca, a
falta de água, o aquecimento global e o que é bom para o produtor ou criador que lucra com o dinheiro é prejudicial para a sua
região sendo que todo o dinheiro que ele ganhou, compra tudo
menos o que a plantação original faz que é gerar água pura, limpa
e oxigênio!

Prefeito revoga decreto que
regulamentava carga horária
O Prefeito Nailton Heringer, na
tarde de sexta-feira 19, revogou o
decreto que regulamentava a carga
horária dos servidores municipais
de Manhuaçu. A decisão partiu depois dos equívocos provocados em
alguns setores da Administração
e devido a necessidade de ajustes
na própria legislação, para que se
viabilize a realização de um novo
concurso público na Prefeitura de
Manhuaçu. Os detalhes estão no
decreto.
CONFIRA O LINK NO SITE:
http://goo.gl/cnVrwb

dias para ele não repetir o ato pois prendendo e soltando ele repetirá o crime. “Eu assalto, bato na vítima e depois saio andando os
policiais me pegam e me soltam, vou fazer de novo porque temos
que aproveitar enquanto estamos novos.” Diz um rapaz de 16 anos
que após assaltar e bater em uma idosa ficou na delegacia por 15
minutos, é esse o futuro que queremos para os nossos jovens de
hoje? Marginalizados pela “folga” da lei, acho que não!

Banco do Brasil engana correntistas
Se você começar a perguntar por aí, vai ficar surpreso por tanta
reclamação, não sei como anda aqui em Manhuaçu o PROCON, mas
nas demais cidades os bancos e as operadoras de telefonia são campeãs de reclamações. Um leitor escreveu para esta coluna reclamando
do Banco do Brasil, sobre o cartão de crédito, que o banco diz para
ele ligar na operadora do cartão e a operadora passa a bola para o banco, é um jogo de difícil entendimento e quanto
isso nossos problemas não são resolvido. Um
leitor escreveu para o nosso jornal, contando
que, tem uma conta corrente com resgate automático, foi ao banco para quitar um empréstimo que restava 10 prestações e para sua surpresa depois de enfrentar fila esperar por mais
de uma hora, a atendente disse que o serviço
só era feito através do telefone. Segundo ele
foi para casa e ligou e explicou que gostaria de
quitar um empréstimo, ela disse que teria que
ter saldo na conta corrente, mesmo dizendo que a sua conta corrente
era com resgate automático, mais uma vez não foi possível realizar
a operação. A verdade é que os bancos se tornaram uma máquina
programada para tirar dinheiro dos cidadãos, e por aí vai descontos
indevidos nos cartões de créditos, como aconteceu constantemente
com correntistas. Há na justiça vários casos de descontos abusivos
feitos pelo banco. Outro correntista reclama de cobranças indevidas
em seu cartão de crédito.

Os rios precisam ser salvos
enquanto há tempo
Veja o que muitas pessoas andam dizendo por aí, sobre
a eleição para o governo de Minas Gerais, há por parte de
algum instituto e mídia forçando um pouco a barra, para tentar levar Pimentel a vencer a eleição no primeiro turno. É
verdade que todo governante sofre um desgaste, ainda mais
se ele permanecer no poder por um tempo maior que seu
mandato. Ninguém tem força por acaso, há de saber reconhecer que a administração do Aécio Neves em Minas foi
boa e aí, portanto os comentários dos especialistas que analisaram os fatos para passar para os leitores, foram com base
em alguns dados oficiais e legais, reconhecidos pelos órgãos
avaliadores.
A pesar do governo do PT não ter ajudado Minas e São
Paulo como deveriam, mesmo assim são dois estados governados pelo PSDB que sobressaíram aos demais estados.
No governo de Aécio e Anastasia todas as cidades de Minas
foram contempladas com a ligação asfáltica. A educação em
MG avaliada pelo governo federal diz que é a melhor do
país, por sua vez a saúde também é melhor em MG que em
muitos estados. Se Pimentel não vencer no primeiro turno,
coisa um pouco improvável, no segundo turno a coisa muda
e será mais dificil, em qualquer uma das hipóteses se Aécio
passar para o segundo turno, sua influência atingirá todos os
mineiros, se ele não passar, complica mais ainda, porque aí
Aécio se fará presente em todos os recantos mineiros mobilizando os prefeitos e lideranças políticas.

Quem poderá deter a sede
dos bancos brasileiros

Qualquer candidato que venha a vencer as eleições, tem que dar
um basta na ganância dos bancos brasileiros, até as cooperativas
de créditos estão se contaminando e aprendendo a sugar os cooperados, é tanto descontos de taxas, e o pior muitos correntistas não
tem percebido a mão boba dos bancos nos seus bolsos. Imaginam
pequenas quantidades cobradas de milhões e não é só isso nas próprias taxas de juros cobradas sempre a mais. Depois do governo
de Lula e Dilma isso piorou bastante, só para se ter uma ideia no
governo Lula e Dilma os bancos tiveram os maiores lucros da história, superando lucros dos maiores bancos dos Estados Unidos?

Prisão para as vítimas e soltura
para os criminosos

“Por favor, mais policiais nas nossas ruas. Esta semana já foram
4 assaltos realizados. E nós ficamos com medo de sair de casa por
causa de alguns marginais. Precisamos e queremos mais policiais
nas ruas durante o dia e a noite. Por favor tome as decisões certas
para o povo da cidade! Obrigada.” Poderia mesmo estar colocando mais policiais em pontos estratégicos para a nossa segurança
mas se o ladrão ou agressor de fato for menor a lei diz que não
pode prender, mas deveria deixa-lo em uma cela pelo menos 2

“Vamos aproveitar e copiar o que todas as cidades estão fazendo, limpando os rios, já que infelizmente eles estão abaixo do nível que é muito mais fácil, é só pensar um pouco que funciona.”
Diz um cidadão, os responsáveis poderiam sim limpar o rio Manhuaçu, mas o que adiantaria se eles limpam e os moradores não
cuidam. Os moradores ainda continuariam a jogar lixos e entulho
no rio causando assim nas épocas de chuva as enchentes. A limpeza deve sim ser feita mais iniciada pelo nosso exemplo de não
jogar lixo e preservar o rio.

Limpeza sim, cuidados não?
“Vamos
aproveitar e copiar o
que todas as cidades estão fazendo,
limpando os rios,
já que infelizmente
eles estão abaixo
do nível que é muito mais fácil, é só
pensar um pouco
que funciona.” Diz
um cidadão, os responsáveis poderiam sim limpar o rio Manhuaçu, mas o que adiantaria se eles limpam e os moradores não cuidam. Os moradores
ainda continuariam a jogar lixos e entulho no rio causando assim
nas épocas de chuva as enchentes. A limpeza deve sim ser feita
mais iniciada pelo nosso exemplo de não jogar lixo e preservar
o rio.

Atenção Secretaria de Obras

Os moradores do bairro São Francisco de Assis, Campo de Avião,
pedem ao Secretário de Obras, João
Amâncio, que por favor asfaltem com
urgência a parte da Rua das Roseiras,
próximo à casa do Geraldinho e coloquem iluminação na rua, pois os
moradores estão tendo dificuldade
para se locomover, é uma antiga reivindicação.
Assinado: Geraldo Lúcio de Souza

Dupla Irmãos na Fé

Quem quiser convidar a dupla Irmãos
na Fé para louvar a Deus na sua igreja
entre em contato conosco 84570085 ou
84405159
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"O senhor falando do PT é o sujo falando do mal lavado"

Candidata do Psol Luciana Genro falando a Aécio (candidato do psdb)
• DELAÇÃO: POLÍTICOS PEDEM
ACESSO PARA FAZER CENA

tes do partido não veem outro caminho a não ser apoiá-la
em no segundo turno contra Dilma.

A presidenta Dilma pediu acesso à delação premiada do
ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, e até recorre
ao Supremo Tribunal Federal, mesmo sabendo que o processo está sob segredo de Justiça e não pode ser compartilhado. O “jogo de cena” é igual ao das demais autoridades que pretendem a mesma coisa: todos fingem que não
temem o que deveras temem, que seus nomes tenham
sido citados.

• GASTÃO GASTADOR
Está marcado para quarta (24) o julgamento no Tribunal de
Contas da União do presidente da Fecomércio do Ceará,
Luiz Gastão. O processo pede o ressarcimento de mais de
R$ 4 milhões ao erário, por contratos e pagamentos irregulares durante a gestão de Gastão no Sesc-CE.
• FAVORITISMO

• INSISTÊNCIA

Candidato à reeleição, o governador
do Paraná, Beto Richa (PSDB-PR)
decidiu apertar o passo para derrotar
Roberto Requião (PMDB) já no primeiro turno. Sabe que é grande a chance
de liquidar a fatura logo.

Além de Dilma, outros órgãos federais solicitaram acesso
à delação premiada, como Ministério da Justiça e Petrobras. Foram indeferidos.
• NADA FEITO
A Controladoria-Geral da União, que nada controla e sempre age após a “porteira arrombada”, também pediu e teve
negado acesso à delação.
• OUTRAS INTENÇÕES
Alguns líderes da oposição, que também temem o teor da
delação, queriam saber o que foi revelado por Paulo Roberto Costa. Negado.
• MEDO
Só na primeira fase de depoimentos da delação premiada,
o ex-diretor citou 49 deputados federais, senadores e ministros. Há mais.
• DILMA DESPREZA 22 EMBAIXADORES
ESTRANGEIROS
Além da conhecida repulsa por diplomatas brasileiros e
pelo Ministério das Relações Exteriores, a presidenta Dilma Rousseff também não dá a menor pelota para diplomatas de outros países, negligenciando um dos seus papéis
institucionais mais importantes: receber credenciais de
embaixadores designados para atuar no Brasil. Até agora,
22 embaixadores estrangeiros aguardam que Dilma agende a cerimônia.

• É O CARA
Com habilidade e diálogo, o diretor regional dos Correios
no Rio Grande do Norte, José Alberto Brito, evitou pela terceira vez em menos de dois anos que a população sofresse
com greve nos Correios.
• PEGA MAL
O PT não quer Dilma ajudando Armando Monteiro (PTB)
na briga pelo governo de Pernambuco. “A gente não pode,
agora, desagradar o eleitor de Eduardo Campos”, explica
um coordenador nacional do PT.
• TOLERÂNCIA ZERO
Na briga para tentar aumentar a bancada federal em 2015,
o PV agora ameaça expulsar prefeitos, vereadores e dirigentes que apoiarem candidatos de outros partidos. A ordem é ser “implacável contra infiéis”.
• ESTRATÉGIA
Após ganhar fôlego nas últimas pesquisas, Aécio Neves
(PSDB) deverá subir o tom contra a presidenta Dilma Rousseff (PT) e segurar um pouco ataques contra Marina Silva
(PSB).

• TORCENDO O NARIZ

• FRAUDE

O embaixador do Paraguai, Manuel Cáceres, chegou ao
Brasil em novembro de 2013. Até hoje não conseguiu entregar as credenciais.

Nada como uma campanha eleitoral no meio para explicar
por que a pesquisa do IBGE mostrando que aumentaram
as desigualdades mudou de repente para “caíram as desigualdades”.

• CANSOU DE ESPERAR
O embaixador paraguaio anterior, Evelio Arévalos, chegou
em março de 2012 e foi embora há um ano sem conseguir
entregar credenciais.
• PRECONCEITO
Para Dilma, todos diplomatas são como o ex-ministro Antônio Patriota. Ignora que o Itamaraty é um centro de excelência do serviço público.
• ESCOLHA QUE DIVIDE
O mundo jurídico em Brasília sabe que, reeleita, Dilma
deve indicar em novembro o ministro José Eduardo Cardozo (Justiça) para a vaga de Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. É uma das razões de crítica do ex-presidente Lula à sucessora. Ele não gosta de Cardozo.
• PV COM MARINA
Apesar das mágoas em relação a Marina Silva, que disputou em 2010 a Presidência da República pelo PV, dirigen-

Poder sem Pudor
UM MAR DE LEITE

A base eleitoral do senador potiguar Agenor
Maria era o alto sertão,
município de Currais
Novos, onde tinha uma
fazenda de gado leiteiro.
Certa vez, durante o
prolongado recesso parlamentar, decidiu alugar
uma casa à beira-mar,
em Natal, e além da numerosa família, levou para a temporada de veraneio um
velho empregado da fazenda, seu Chico, que nunca tinha
visto o mar.
- Chico, veja só que imensidão. Imagine tudo isso sendo
nosso e, em vez de água, leite! – disse Agenor, puxando
conversa na varanda da casa.
A resposta do velho vaqueiro foi carregada de significado: - Prestava não, dr. Agenor. E aonde a gente ia achar
tanta água pra misturar nesse leite?

Veloci o dinossauro
esperto
Existia um dinossauro.
Ele se chamava
Veloci.
Ele era muito
esperto!
Quando dava
algum problema
no reino dos dinossauros era Veloci
que resolvia!
Um dia, o 1º
ministro do reino,
o Estegossauro,
avistou uma bola de fogo caindo do céu!!!
Mas estava
muito, muito,
muito, mais muito
longe!!!
Mas mesmo
assim, ia cair algum dia!
A notícia se espalhou pelo reino,
o rei, o Tiranossauro, disse pro 1º
ministro acalmar
o povo.
E isso foi
difícil!!!
Ele precisou da ajuda do 2º ministro, o Elasmossauro, para conseguir acalmar o povo!!!
E quando Veloci soube disso, já começou a
pesquisar uma solução pro problema.
Ele pesquisou, pesquisou , pesquisou, até que
ele achou!
Ele disse pra todos os seres do reino que ele ia
construir uma bola de pedra do mesmo tamanho
da bola de fogo, lançar ela com um canhão, as
duas iam se bater e iam mudar de rota para outra
galáxia!!!
Todos gostaram
do plano!!!!
Quando ele foi
feito, deu exatamente como Veloci
queria!!!!
E o reino dos dinossauros ficou em
paz de novo...
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CPI DO SAMAL apresenta relatório final

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que
investiga denúncias de irregularidades no SAMAL
(Serviço Autônomo Municipal de Limpeza Urbana)
apresentou relatório final
em plenário, durante sessão
ordinária da Câmara M. de
Manhuaçu, realizada na tarde
desta Quinta-feira, 18. Houve voto diferenciado entre
os membros da Comissão composta pelos Vereadores
Paulo César Altino - PR
(Presidente), Gilson César
da Costa - PSDC (Relator)
e Eli de Abreu Gomes - PP
(Membro) -, sendo que dois
integrantes consideraram
as denúncias procedentes e
um, improcedente. Neste
contexto, por maioria dos
integrantes, a CPI apontou
culpabilidade do Diretor do
Samal e do Prefeito Nailton
Heringer nas denúncias de
irregularidades junto à autarquia.
A CPI
Instituída em Março,
por meio do Decreto nº
001/2014, a CPI do Samal
tem o objetivo de apurar
denúncia de desvios de recursos provenientes da venda
de materiais recicláveis da
Usina de Lixo de Manhuaçu.
Em 2011, o Ministério
Público ingressou com ação
civil pública para apurar
denúncias de que uma verdadeira rede havia se instalado
no SAMAL para desviar
material reciclável. Parte
seria vendida oficialmente,
mas o restante sairia em ca-

Vereador Paulo César Altino, Presidente da CPI do SAMAL,
ao lado da pilha de relatórios resultante dos trabalhos da
comissão, nos últimos meses, para a apuração de denúncias
contra a autarquia.

minhões e não era pesada e
nem contabilizada na receita
da autarquia.
Em Março deste ano, a
Promotora de Justiça, Dra.
Geaninni Maeli Mota Miranda, encaminhou à Câmara de
Manhuaçu o depoimento de
um funcionário do SAMAL.
Ele afirmara, na ocasião,
“que irregularidades continuam acontecendo na Usina
de Reciclagem; que o controle do material é feito pela
mesma pessoa que participou
das fraudes anteriores”. Ainda declarou que o esquema
é justamente na hora da
pesagem do material. De
acordo com o depoimento,
a balança é pesada na quantidade prevista na nota fiscal
e, logo após, é desconectada
para pesar o excedente, que
é justamente o que renderia
o dinheiro pago por fora. O
referido funcionário também

citou condições precárias de
trabalho e que a autarquia
continuava pagando horas
extras que não são trabalhadas. O chamado “operador
do esquema” receberia de
150 a 190 horas extras sem
trabalhar por mês. Precisaria
trabalhar dez horas a mais
por dia, o que seria impossível.
A abertura da CPI teve
o apoio de mais da metade
dos vereadores, na sessão
de 13 de Março, pp. A CPI
foi instaurada naquela data,
por sorteio, e baseando-se
na representação partidária
da Casa Legislativa, foram
escolhidos os três integrantes
da comissão. Nos últimos
meses, os vereadores integrantes da CPI trabalharam
intensamente para a apuração
das denúncias, convocando
servidores e pessoas relacionadas para oitivas, além

Mesa Diretora que conduziu os trabalhos legislativos nesta Quinta-feira, 18. Ao centro, Pres.
Maurício Júnior, Vice-pres. Anízio G. de Souza (d) e 1º Sec., Eli de Abreu (e).

da análise de documentos
diversos.
Relatório Final
Na sessão legislativa desta
Quinta-feira, 18, houve a
leitura do relatório final da
CPI, em plenário.
O Vereador Gilson César da
Costa, Relator da Comissão,
votou pela improcedência da
denúncia, mas determinou,
no relatório, que o Diretor do
SAMAL tome providências
como mapas específicos de
produtos reciclados, nota
fiscal eletrônica para venda
de produtos reciclados, fiscalização de entrega e uso dos
EPI’s, entre outros procedimentos. Ele também solicitou
encaminhamento do processo
ao Ministério Público da
Comarca.
O Vereador Eli de Abreu
Gomes, Membro da CPI,

mencionou no relatório a
dificuldade dos trabalhos da
comissão, em que deixaram
de comparecer ou utilizaram
o direito de não se pronunciar
pessoas convocadas, além da
falta de recursos financeiros
ou humanos para um trabalho ainda mais aprofundado.
Eli pontuou que a direção do
SAMAL participa ativamente
da pesagem e da venda de
recicláveis; questionou diferenças substanciais no cálculo
de pagamento de horas extras
na autarquia, entre outros
pontos. Eli espera que os culpados paguem por seus erros.
Ao lado de uma pilha de
relatórios com registro das
apurações realizadas pela
CPI nos últimos meses, o
Presidente da Comissão,
Paulo César Altino, reiterou
o trabalho árduo desempenhado. No Relatório Final,
o Vereador considerou pro-

cedentes as denúncias e solicitou encaminhamento deste
documento ao Ministério
Público e aos Tribunais de
Contas do Estado de Minas
Gerais e da União.
Em suas considerações, os
vereadores foram unânimes
em elogiar os trabalhos desempenhados pelos colegas que
integraram a CPI do Samal,
juntamente com as Assessorias
Jurídica e Contábil da Casa Legislativa, em razão da intensa
averiguação das denúncias.
O Presidente da Câmara,
Maurício Júnior, também
fez suas considerações, indagando aos colegas de plenário sobre o posicionamento
que a Casa Legislativa deve
tomar a partir de agora, considerando que a maioria da
CPI entendeu haver irregularidades no SAMAL.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de Manhuaçu)

PREFEITO PARTICIPA DE CONGRESSO MUNDIAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Evento promovido pela Associação Internacional de Resíduos Sólidos foi realizado em São Paulo (SP) entre os dias 8 e 11 de setembro
O prefeito de Manhuaçu,
Nailton Heringer, participou
do Congresso Mundial dos
Resíduos Sólidos. O evento,
promovido pela Associação
Internacional de Resíduos
Sólidos (ISWA), foi realizado
no Sheraton São Paulo WTC,
localizado em São Paulo (SP),
entre os dias 8 e 11 de setembro. O chefe do Poder Executivo esteve acompanhado do diretor do Serviço Autônomo de
Limpeza Urbana (SAMAL),
Wellen Mendonça.
O Congresso Mundial de
Resíduos Sólidos reuniu cerca de mil participantes de 68
países, organizado pela ISWA,
em parceria com a Associação
Brasileira de Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (ABRELPE). Esta é
a primeira vez em que o evento
é promovido no Brasil.
De acordo com os organizadores, o objetivo foi trocar experiências, apresentar
perspectivas, tendências e
estudos de caso relacionados à
gestão sustentável de resíduos

sólidos.
O prefeito de Manhuaçu,
Nailton Heringer, ressaltou
que Manhuaçu elaborou o
Plano Municipal de Saneamento Básico e contou com
ampla participação de toda
a comunidade organizada.
"Entre os critérios a serem
observados e apontados pelos
moradores de todas as comunidades, estão o baixo Índice
de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM), elevado

índice de doenças de veiculação hídrica, baixa cobertura
de abastecimento de água,
baixo índice de coleta urbana
de esgoto e resíduos sólidos.
Além disso, a incidência de
enchentes ou alagamentos na
área urbana, inexistência de
outros investimentos para estudos e projetos destinados ao
Plano de Saneamento Básico.
Estamos preocupados com
os problemas afetos ao nosso
município e estamos buscando

soluções viáveis para cumprir
com as metas estipuladas pelo
Governo Federal e Estadual
no que diz respeito ao lixo
urbano", comentou o Nailton.
FÓRUM: Como parte da
programação do Congresso
ISWA 2014, aconteceu o Fórum Global da IPLA - Programa das Nações Unidas para
Gestão de Resíduos junto a
Autoridades Locais, encontro
realizado pela UNCRD – Comissão das Nações Unidas
para Desenvolvimento Regional. Lançada em 2009, a IPLA
tem como missão promover o
aperfeiçoamento da gestão de
resíduos junto aos municípios.
O Fórum Global aconteceu
como uma sessão especial
do Congresso ISWA 2014 e
visa discutir os temas mais
atuais e promissores para o
estabelecimento de uma gestão integrada e sustentável de
resíduos sólidos nas cidades.
REUNIÃO EM MANHUAÇU: No dia 28 de julho
foi realizada reunião em Manhuaçu com objetivos de tro-

car conhecimentos e soluções
visando acelerar o processo de
estruturação no recolhimento
de resíduos sólidos urbanos,
coleta seletiva e atividades na
área de saneamento ambiental. A reunião contou com a
participação do prefeito de
Manhuaçu, Nailton Heringer,
juntamente com membros do
Governo Municipal e demais
representantes de outras regiões, como Simonésia, Santana
do Manhuaçu, Reduto e São
João do Manhuaçu. As autoridades debateram o assunto

com a Promotora de Justiça
da comarca de Manhuaçu,
Marina Brandão Povoa.
Em pauta, o levantamento
de dados sobre a viabilidade
econômica de desenvolver
medidas preventivas contra os
impactos ambientais causados
pelo acumulo de resíduos,
além de projetos para controlar
e melhorar os aterros sanitários e benefícios da coleta
seletiva.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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Cafeicultores da região já são
beneficiados com a prorrogação da dívida

Câmara do Café das Matas de Minas disponibiliza laudo para cafeicultores da região
As reuniões realizadas com
o superintendente regional e
gerentes do Banco do Brasil
das agências de Manhuaçu,
Manhumirim e Espera Feliz
formalizaram o apoio aos
cafeicultores da região, em
aplicar as determinações da
resolução 4.289 que dispõe
sobre a prorrogação das dívidas dos cafeicultores. Apenas
na Zona da Mata Mineira a
dívida passa de R$ 2 bilhões.
A primeira reunião aconteceu na agência do Banco do
Brasil de Manhuaçu com o
superintendente regional da
instituição financeira, Gilson
Júnior Belém de Moraes e
gerentes da região. Durante o
encontro foram dadas orientações para que os cafeicultores possam conseguir a
renegociação da dívida, com
prazo de até quatro anos, podendo ser prorrogada por no
máximo por mais seis anos.
O superintendente Gilson
Júnior deixou claro durante
a reunião que os casos serão
analisados individualmente,
isso porque cada cafeicultor
se encontra em uma situação
específica. Por isso existe
a necessidade do laudo expedido por um engenheiro
agrônomo. Para que o banco
possa proceder da melhor
forma para ambas as partes,
dando prazo de acordo com
o tamanho da dívida de cada
um.
“Estamos de portas abertas
para todos os nossos clientes
que não tiveram como honrar
seus compromissos com o
banco e negociar essa dívida.
E agora podemos fazer uma

prorrogação de acordo com
a capacidade de pagamento de nossos clientes. Isso
está disponível para todos,
inclusive para aqueles que
fizeram a intenção de aderir
a Resolução 1.489 e não puderam, por conta da entrada
de 20%. Agora eles podem
procurar as agências e fazer
a negociação sob estas novas
condições.” Explicou Gilson
Júnior Belém.
Mas existe um porém nesta
situação. Todos os produtores que aderirem a esta
modalidade de prorrogação
e refinanciamento não poderão operar com o Banco até
pagar toda a dívida, diferente
do que acontece quando o
cliente adere à Resolução
1.489, que permite ao cliente
continuar fazendo operações
financeiras antes de quitar
toda a dívida. Esta situação,
para a Câmara do Café das
Matas de Minas, não é de
tudo ruim. De acordo com
o presidente do Conselho de
Ética da Câmara, Geraldo
Perígolo, esta imposição, de
não poder pegar mais dinheiro enquanto não quitar todo
o financiamento, é positiva.
Isso porque, contrair um
novo empréstimo enquanto
ainda está pagando o anterior, não “é salutar para
o cafeicultor que tem uma
conta para pagar e não conseguiu por causa da economia.
Quem tem dinheiro, pague a
dívida, quem não tem, prorroga. Mas, não entra mais em
dívidas.”
Reuniões

Depois deste encontro com
os representantes das agências da região e o superintendente regional do Banco
do Brasil, a Câmara do Café
da Matas de Minas realizou
mais quatro reuniões em cidades, onde os cafeicultores
estão sofrendo com as dívidas, para explicar sobre este
benefício do governo aos cafeicultores. Nas últimas duas
semanas, foram realizados
encontros em Manhumirim
(que aconteceu na sede dos
trabalhadores rurais da cidade e contou com a presença
do gerente do Banco do Brasil de Manhumirim, representantes da Câmara do Café
e cafeicultores), Manhuaçu
(que aconteceu na Câmara
Municipal com a presença do
gerente da agência local e cafeicultores), Espera Feliz (a
reunião aconteceu na Câmara
Municipal com a presença do
gerente da agência local do
Banco do Brasil, vereadores,
secretário de agricultura e
cafeicultores da cidade) e
Caiana. Na última, a Câmara
do Café realizou uma festa
para os cafeicultores em
parceria com o Sindicato dos
Produtores Rurais de Caiana.
Mais dois encontros importantes foram formalizados na semana passada. Na
terça-feira (12) representantes da Câmara do café
estiveram em Caratinga,
onde conversaram com o
presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, durante o encontro foram expostos os ideais da Câmara
ao presidente João José da

Fonseca, que mostrou-se
receptivo e declarou que o
sindicato de Caratinga tem
intensão de participar na luta
em favor dos cafeicultores
das Matas de Minas. Depois

os representantes da Câmara
do Café deram entrevistas às
Rádios Caratinga e Criativa
Web Rádio.
É importante lembrar aos
cafeicultores que, antes de ir

ao banco para renegociar a
dívida, devem procurar a Câmara do Café das Matas de
Minas, com sede no prédio
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Manhumirim.
Para conseguir este benefício
no Banco do Brasil é importante que uma análise, que
deve ser feita pelo engenheiro agrônomo da Câmara, seja
realizada na propriedade,
a partir desta análise um
laudo será confeccionado e
deverá ser apresentado na
agência para fazer a prorrogação. Como deixou claro o
superintendente regional do
banco, cada caso deve ser
analisado individualmente.
Assessoria de Comunicação da Câmara do Café

Na ultima quarta-feira (17),
mais um ato do governo do
Estado do Espírito Santo, voltado para a segurança pública,
foi realizado através da Secretaria de Segurança Pública
e Defesa Social; este ato se
constituiu da apresentação no
14º BPM situado em Ibatiba,
suldoeste do Estado, vinte e
um (21 ) novos soldados que
concluíram o curso no último
dia 10; também está previsto
a apresentação de outros onze
(11) militares remanejados de
outras Unidades.
A chegada destes novos
profissionais de segurança
pública irá proporcionar um
atendimento mais amplo aos
cidadãos que residem e/ou
visitam os municípios que

compõe a área de atuação da
Unidade. Os novos policiais
militares serão empregados em Operações Policiais
designadas pelo CPO-Sul,
e posteriormente serão destacados nas Sub-Unidades
para complementação de

efetivo, bem como para a
reativação do DPM do Distrito de Pequiá, município de
Iúna, além da criação de um
DPM no distrito de São Jorge, município de Brejetuba,
ocorrendo assim o aumento
da sensação de segurança.

14º BPM RECEBE NOVOS SOLDADOS
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Pode faltar água em
5º Santo Amaro Fest é
realizado com sucesso Manhuaçu se não chover

O

O público de toda a região abrilhantou o evento, tanto nos shows que ocorreram à noite, quanto na domingueira.

D

urante três dias, animados shows musicais embalaram a
multidão, promovendo a
boa convivência social em
Santo Amaro de Minas, distrito de Manhuaçu. Assim
foi o 5º Santo Amaro Fest
– evento que já faz parte do
calendário de festividades
do município-. O Presidente
da Câmara, Maurício de Oliveira Júnior, também esteve
presente, acompanhado de
familiares. Na oportunidade,
Maurício Júnior saudou e
parabenizou a colega Vereadora Aponísia dos Reis –
moradora do distrito – pela
dedicação e trabalho realizado especialmente naquela
comunidade. No palco, a
Secretária M. de Cultura,
Mariza Klein, mencionou o
empenho da Prefeitura para
a realização do evento.
A programação teve início na Sexta-feira, com Banda Chapahalls do Brasil e DJ.
No Sábado, aconteceram as
apresentações da Cantora
Pâmela Costa e da dupla sertaneja Henrique e Vinícius.
No Domingo, as atrações
tiveram início ainda durante
o dia, com agitada domingueira, a partir do meio-dia,
com sorteios de prêmios e
shows de Fátima Silva, Os
Carreteiros, DJ Thiago Freitas e Os Carreteiros – encerrando a programação em alto
estilo. O 5º Santo Amaro Fest
foi realizado pela Prefeitura,
com apoio da Câmara de
Vereadores, Coamma, Uniconsta e comércio.

Moradora do distrito, Vereadora Aponísia dos Reis congratulou com a população e representantes do Executivo, Legislativo e diversos segmentos sociais a alegria desta tradicional
festa em Santo Amaro de Minas.

Vereadora Aponísia dos Reis (dir.); Secretária M. de Cultura,
Mariza Klein; Cantora Pâmela Costa e Presidente da Câmara,
Maurício Júnior, durante o evento.

A Vereadora Aponísia
dos Reis, representante do
distrito na Casa Legislativa,
participou ativamente da
organização de evento. Em
entrevista, Aponísia fez avaliação positiva das três noites
de festa, ressaltando o envolvimento dos moradores e
comerciantes, o apoio da Prefeitura e da Câmara, além do

expressivo comparecimento
do público. “Ficamos muito
felizes com a realização deste
evento na comunidade. Queremos agradecer a todos que
colaboraram, em especial à
Comissão de Festas: o Etevaldo, Magno, Elane, Fábio,
José Mauricio e Paulo, entre
outras pessoas”, destacou.
(Thomaz Júnior)

ano de 2014 tem trazido
um grande problema
antes ainda não notado
a várias cidades do nosso país.
A falta d`água. A época de seca
que se estende até o início do
mês de novembro já causa
em grande parte do país uma
imensa escassez desse bem
tão precioso que é necessário
no nosso dia-a-dia.
Em Manhuaçu não está sendo diferente. A falta de chuva
em toda a nossa região já dificulta o abastecimento na parte
alta da cidade. Vários bairros
sofrem com a diminuição e
algumas vezes a falta da água
em muitas casas.
O bombeamento em alguns
pontos altos de captação tiveram que ser desligados devido
a falta de água e para economia
pois não há água suficiente para
abastecer toda a cidade com
normalidade fazendo assim
com que não haja desperdício
neste momento crítico que não
só Manhuaçu mas várias cidades do Brasil passam neste ano.
Até o período chuvoso começar uma dica muito importante é o uso consciente da
água, para se evitar que este
problema cresça e não falte
água dentro de nossas casas.

Sebastião Costa agraciado
com duas comendas

Um dos parlamentares
mais atuantes da Assembleia
Legislativa de Minas e com
uma extensa folha de serviços prestados à comunidade
mineira, o deputado Sebastião Costa foi agraciado com
duas comendas de prestigio
na cena institucional do Estado.
Uma delas foi a Comenda
do Mérito do Ministério Publico, outorgada por aquela
respeitada entidade em razão
dos “ relevantes serviços
prestados ao Ministério Público e à cultura jurídica do
pais”. Ao agradecer a outorga, o deputado a considerou
um “reconhecimento que
aceitamos com humildade”
e ao qual ele atribui "importância especial por vir de
uma entidade que sempre
se destacou pela incansável
vigilância na prática dos valores de justiça, honestidade
e comprometimento público
dos variados segmentos da
sociedade", inclusive o Legislativo.
- É honroso ser distinguido pelo Ministério Público
por uma comenda cujo valor
simbólico é dignificante e
torna-se ainda maior quando
estamos prestes a encerrar
nosso ciclo de mandatos
eletivos para Assembleia

Deputado Sebastião Costa recebeu comenda
Mérito do Ministério Público

Legislativa de Minas, disse
Sebastião Costa.
Outra comenda recebida
por Sebastião Costa foi a Medalha JK, em homenagem ao
ex-presidente Juscelino Kubitschek, cuja solenidade de
entrega foi realizada em Diamantina. Ao agradecer essa
sua indicação pela comissão
que selecionou a lista dos
agraciados, ele destacou os
“muitos pontos convergentes
do nosso ideário público e
do saudoso presidente da

República”.
Finalmente, disse que
durante a sua vida pública
de 30 anos (onde exerceu
funções de prefeito, por seis
anos, e deputado, por 6 legislaturas) realizou “apenas
o que cabe a todo cidadão
de responsabilidade - que
é o profundo respeito aos
ditames da democracia, a defesa das legítimas aspirações
daqueles que representa e o
cumprimento dos princípios
da legalidade”.
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Entrevista com os candidatos Pimenta da Veig
Q
uinta-feira, 18 de setembro de 2014 os candidatos a governador Pimenta

da Veiga, candidato ao Senado
Antônio Anastasia, deputados
Federais Lael Varella, Paulo Abi-

-Ackel e o deputado estadual Sebastião Costa, acompanhados de
vários candidatos a deputados,

dentre eles destacamos Dr. Mário
Heringer, Paulo Abi-Ackel e Davi
Costa. Abaixo a entrevista conce-

dida pelos candidatos ao governo
de Minas Pimenta da Veiga e ao
Senado Antônio Anastasia.

Pimenta da Veiga
Jornal das Montanhas –
Qual é sua proposta para a
área de segurança pública.
Pimenta da Veiga - Primeiro, devo dizer que a questão da
criminalidade no Brasil está
muito séria. O governo do PT
no país não tem cuidado das
nossas fronteiras, deixa que a
droga entre no Brasil. O Brasil
não produz drogas, no entanto, aqui dentro circula muita
droga porque o governo do PT
não toma conta das fronteiras
e deixa entrar drogas e armas.
Mas nós aqui em Minas temos
um programa muito vigoroso
com a Polícia Militar e da Polícia Civil e no meu governo eu
pretendo aumentar o policiamento ostensivo, para deixar
claro que nós não convivemos
com a bandidagem. Então, nós
vamos ter mais policiamento
ostensivo para que o cidadão se
sinta mais seguro e o bandido
fique com medo.
JM – E sobre a área educacional qual é sua proposta?
Pimenta da Veiga - Na área
de educação nós vamos levar
avante os grandes programas
que fizeram da educação de
Minas a melhor do país. E agora
o desafio é crescer mais ainda e
nós vamos fazer isso com uma
série de programas, enfatizando
os que existem, iniciando novas
ações para que a educação de
Minas mantenha essa posição
e cresça mais, por exemplo, no
ensino profissionalizante, na
questão da educação de ensino integral, que é muito boa,

porque o aluno fica na escola,
a família fica mais tranquila e o
aluno aprende mais.
JM – Na a agricultura, que
atenção o Sr dará para Manhuaçu?
Pimenta da Veiga - Aqui em
Manhuaçu nós temos que dar
uma grande atenção ao produtor rural, porque, de fato, a
função econômica desta atividade é muito importante aqui.
O café, por exemplo, tem um
papel muito importante. O
Governo do Estado criou um
fundo do café para facilitar o
produtor, para melhorar para o
produtor, um fundo que garanta preço. O que o produtor mais
quer é isso, é que esse fundo tenha recursos suficientes para
uma garantia de preço. Além
disso, com as empresas do governo e com toda a estrutura
do governo, nós vamos cuidar
das políticas de crédito e das
questões tecnológicas. O Brasil
hoje é um dos maiores produtores agrícolas do mundo pelo
avanço tecnológico. Nós vamos
manter e aprimorar isso.
JM – O que o Sr tem a dizer
sobre o contorno de Manhuaçu?
Pimenta da Veiga - Eu
gostaria de dizer também sobre alguns outros pontos. Por
exemplo, nós vamos, aqui em
Manhuaçu, tratar do Hospital
de Manhuaçu. É fundamental que a saúde aqui esteja no
nível de outras cidades polos,
sobretudo, que possa atender
as pequenas cidades que gra-

vitam em torno de Manhuaçu
com uma saúde de boa qualidade. Mais do que isso: vamos
fazer também o contorno de
Manhuaçu. É uma antiga reivindicação, isso está no nosso
Plano de Governo e nós vamos
contemplar o município com
uma grande obra de contorno.
JM - Sobre os hospitais regionais.
Pimenta da Veiga - Nós vamos concluir todos os hospitais
iniciados. Não apenas os que
estão com obras em andamento. Até agora estão prontos já os
hospitais de Pirapora, de Uberaba e de Uberlândia. E estão
outros em obras, como Governador Valadares, como Teófilo
Otoni, Sete Lagoas, Divinópolis, Juiz de Fora. Nós vamos
concluir todos esses e aqueles
que estão ainda em fase de projeto, nós vamos também iniciar
e concluir a obra. E mais do que
isso: nós vamos equipar os hos-

pitais e colocá-los em funcionamento de maneira que nenhum mineiro precise ir a Belo
Horizonte para se tratar, possa
resolver os problemas de saúde
que tenha na sua região, seja de
baixa complexidade, de média
e também de alta complexidade, através desses hospitais regionais que estão aparelhados,
estão projetados para atender
a todos os problemas de saúde.
Sobre a revitalização do Rio
Manhuaçu.
Eu queria acrescentar um
ponto que talvez seja a principal obra que vamos realizar
aqui na região, que é a recuperação, a revitalização do Rio
Manhuaçu. De maneira que
essa questão, seja do ponto de
vista ambiental, seja do ponto
de vista de enchentes, ele possa
estar plenamente recuperado.
É um projeto grande, muito
oneroso, mas nós estamos muito empenhados nisso.

23 de setembro / 2014

stasia visitam Manhuaçu
acesse: www.jm1.com.br

ga e Antonio Anastasia

S

Uma passeata com
iniciativa do povo

ergio Breder acompanhado do deputado Sebastião Costa e dos candidatos a deputado federal Paulo
Abi-Ackel e Davi Costa estadual, juntamente com alguns amigos dentre eles
o presidente do Democrata Tuca e do
Luciano presidente do PSD, estavam
visitando alguns eleitores no bairro São
Francisco de Assis e foram surpreendidos
com centenas de pessoas que começaram
a se concentrar ao lado do carro de som
onde era animado pelo locutor e radialista J, e chegando os candidatos com o ex-prefeito Sérgio Breder e aí não deu outra
foi uma grande festa, pena que a noite as
fotos não dá para mostrar a multidão de
pessoas.

Antonio Anastasia
JM – O que o Sr tem a dizer
Sobre sua visita a Manhuaçu?
Antônio Anastasia - Antes
disso, quero só agradecer mais
uma vez por estar aqui em
Manhuaçu, uma cidade tão
importante para Minas Gerais, no Leste do Estado, mais
uma vez nessa obra que nós
entregamos do aeroporto em
Manhuaçu.
JM – Qual será a principal
meta no Senado?
Anastasia - No Senado, minha bandeira principal será o
fortalecimento da federação
brasileira, ou seja, lutar para
termos mais verba para os es-

tados e para os municípios.
Quanto mais perto do local
do problema tivermos o recurso necessário para resolvê-lo,
esse problema será resolvido
de maneira mais barata e mais
rápida. Então, o Senado que é
conhecido como a casa da federação, terá lá, caso eleito, o
meu trabalho nesse sentido em
favor de Minas Gerais. E, naturalmente, trabalhando como
disse há pouco nosso próximo
governador, Pimenta da Veiga,
para alguns temas importantes.
JM - Sobre mudanças na
legislação para a segurança
pública.

Anastasia - Eu queria acrescer só o tema da segurança pública, que como você perguntava, hoje, de fato, é um grande
clamor nacional. E temos que
mudar a legislação. Toda a
legislação é federal e ela hoje
não está dando autoridade
às forças policiais suficientes
para nós combatermos a impunidade e melhorarmos cada
vez mais a segurança, porque
a polícia está, como se diz,
enxugando gelo. Ela prende,
prende e a lei permite a soltura. Temos que modificar isso e
farei esse trabalho, caso eleito
para o Senado Federal.

9

Os candidatos que havia programado
pelo menos visitar mais três bairros tiveram que cancelar as visitas e a cada
momento mais pessoas chegavam para a
grande concentração. Passamos por lá rapidamente, achando que eles iriam para
outro bairro, mas segundo o Luciano e
Tuca que estavam lá com o Sérgio disseram que foi impressionante a mobilização
da massa humana que naquele bairro e
acabou se transformando em uma grande
concentração de pessoas e tanto o Paulo
Abi-Ackel quanto Davi Costa ficaram tão
felizes pela acolhida que acabaram aderindo ao esquema improvisado e conversa
com um e outro ficaram por lá por mais
de duas horas segundo nos informou Tuca.

10
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Sindicato, Conselho e Servidores repudiam
Decreto da Prefeitura sobre carga-horária

Com o plenário repleto
com a presença de servidores
públicos do município, a sessão ordinária da Câmara M.
de Manhuaçu realizada nesta
Quinta-feira, 18, teve, logo
na abertura, o pronunciamento do Presidente do Sintram
(Sindicato dos Trabalhadores
no Serviço Público Municipal), Jaime Rodrigues. Ele
relatou o transtorno e o susto
causados pelo decreto publicado pela Prefeitura, naquela
mesma data, em jornal impresso. “Estávamos reunidos
ontem, no sindicato, para
planejar as comemorações
do Dia do Servidor, quando
fomos surpreendidos hoje
com a publicação do Decreto
do Prefeito modificando a
carga-horária dos trabalhadores públicos. É lamentável
retornar à Câmara para trazer
notícia ruim, mas os servidores não aguentam mais. Os
servidores não admitem que
um Prefeito, que encerrará
seu mandato em pouco mais
de dois anos, deixe a Administração e bagunce a vida
dos trabalhadores. Eles estão
debochando de nós. Não
aceitaremos isto", desabafou
Jaiminho.
Jaiminho solicitou apoio
dos vereadores para esta
causa e convidou a todos para
uma mobilização que ocorrerá na próxima Segunda-feira,
22, às 9h, no centro da cidade,
em que os servidores deverão
se reunir para fazer reinvindicações, como a anulação
desta decisão.
Presente à reunião, o Presidente do Conselho M. de
Saúde, Nelson de Abreu
(Nelson Jacó) também manifestou seu repúdio ao decreto,
relatando os transtornos que
servidores de diferentes áreas terão com esta mudança,
como serviçais escolares nas
comunidades rurais, os dentistas e médicos nos postos de
Saúde, entre outras situações.
O Presidente da Câmara,
Maurício de Oliveira Júnior,
ressaltou seu apoio à causa
dos servidores e mencionou
que a publicação deste edital
foi uma decisão errada e equivocada, tomada pelo Prefeito.
Em suas considerações,
todos os vereadores anunciaram apoio aos servidores
públicos.
O Vereador Rogério Filgueiras Gomes (Rogerinho)
disse que “esta foi a pior decisão tomada pela Prefeitura”.
O 1º Sec. da Mesa Diretora,
Ver. Eli de Abreu e o colega
João Gonçalves Linhares
Júnior (Juninho Linhares)
também afirmaram seu apoio
aos servidores. O Vice-pres.
da Câmara, Anízio Gonçalves de Souza (Cb. Anízio)
mencionou que “também

Mesa Diretora da Câmara, durante a sessão de Quinta-feira.

fui pego de surpresa ao ver
este Decreto publicado. Não
houve comunicação da Prefeitura sobre esta questão”. A
Vereadora Aponísia dos Reis
reivindicou a anulação do
decreto. O 2º Sec. da Mesa,
Ver. Francisco de Assis Dutra

(Chico do Juquinha) lembrou
que “tínhamos a impressão
de que isto fosse assunto
resolvido, considerando que
esta questão havia sido debatida na Câmara, a partir de
alerta feito pelo Conselho M.
de Saúde. Assustei-me quando cheguei aqui hoje e me
informaram que havia sido
publicado o decreto. Estamos
nesta luta com servidores”.
O Vereador Jânio Garcia
Mendes (Janinho) pontuou
que “foi falta de respeito do
Prefeito publicar este decreto sem dar conhecimento
aos vereadores”. Fernando
Lacerda comentou que “me
espanta que, nem mesmo os
vereadores que são da base
do Prefeito, tenham sido consultados sobre este Decreto.
Mais uma vez, o Coronel Serafim Tibúrcio Heringer toma
uma atitude ditatorial, ou terá
sido o Secretário João Batista
Hott? Vem este ditador, sem
chamar o sindicato ou os vereadores e toma esta atitude”.
Vereador Jorge Augusto Pe-

reira (Jorge do Ibéria) ressaltou que “é preciso união para
que possamos derrubar este
decreto. O Vereador Juarez
Cleres Elói também apoiou a

A Fazenda Ninho da
Águia, do Alto Caparaó,
foi a grande vencedora do
concurso Coffee Of The Year
2014 (Café do Ano). O proprietário, Clayton Barossa
Monteiro, comemorou ainda
ter uma segunda amostra

eleita como a sétima melhor
do País.
O café da Fazenda Ninho
da Águia é da cidade de Alto
Caparaó-MG, onde está localizado o Parque Nacional do
Caparaó. Clayton Barossa
Monteiro, da Fazenda Ninho

da Águia, foi premiado duplamente. Ele teve duas sacas
premiadas. Além do primeiro
lugar, o sétimo lugar foi dele.
O disputado concurso anual, em que o público escolhe
o melhor café do Brasil, foi
realizado entre os dias 15 e

Presidente do Cons. M. de
Saúde, Nelson de Abreu,
também afirmou apoio aos
servidores.

Os vereadores manifestaram apoio aos trabalhadores do município. No plenário,
grande presença de servidores públicos.

Presidente do Sintram, Jaime Rodrigues (Jaiminho), explicou
que o Decreto prejudicará os servidores do município, com o
aumento da carga-horária sem a devida remuneração.

causa: “sabemos o quanto os
funcionários públicos suam
a camisa, no dia-a-dia. Na
Segunda-feira, estarei com
os servidores, em apoio aos

trabalhadores”. Vereador
Paulo César Altino frisou
que “o mais importante na
Administração é o diálogo.
Já caminhamos para vinte
meses deste mandato e isto
não acontece. O Prefeito deveria ao menos dar uma justificativa sobre o porquê desta
decisão”. O Vereador Gilson
César da Costa (Gilsinho)
também se solidarizou com
os servidores e adiantou que
participará do movimento na
Segunda-feira. O Vereador
Hélio Ferreira acredita que
os quinze vereadores serão
solidários aos servidores
nesta causa.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de Manhuaçu)

Melhor café do Brasil é de Alto Caparaó

Agora em Lajinha!
Clayton Barbossa Monteiro, da Fazenda Ninho da Águia, foi
premiado duplamente

Festas

18 de setembro, como parte
do Espaço Café Brasil, em
Belo Horizonte, durante a
Semana Internacional do
Café 2014.
Os dez melhores, escolhidos por um júri de especialistas e Q-Graders, foram preparados em método filtrado
e ficaram durante o evento
à disposição dos visitantes
para a degustação às cegas
(em garrafas decodificadas)
gratuitamente. Um público

animado e curioso provou
as bebidas e escolheu as
preferidas.
Em 2013, Clayton Barossa
Monteiro, da Fazenda Ninho
da Águia, ficou com o sexto
lugar no Coffee of The Year.
No ano passado, além de
divulgar a qualidade diferenciada de seus cafés, Clayton,
após sua participação, conseguiu exportar 12 sacas
de grãos catuaí vermelho e
amarelo para a Austrália.
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Decreto do prefeito causa grande
inquietação nos funcionários em Manhuaçu
A
pós um grande desconforto
causado aos funcionários
público de Manhuaçu com
um decreto regulamentando a
carga horária, pegou todos de surpresa, pois ninguém havia tomado
conhecimento do fato. O prefeito

simplesmente usando de suas atribuições decreta.
O decreto bateu como uma bomba, rapidamente os funcionários
começaram a ligar para o sindicato
e para os vereadores e Câmara
Municipal, e para segunda-feira já

estava preparado uma manifestação
enfrente a prefeitura para cobrar do
prefeito uma satisfação.
O sindicato dos funcionários
públicos de Manhuaçu já estava
mobilizado e 8 ônibus alugado para
tranportar funcionários.

caso foi tão grave que o prefeito
começou receber pressão de todos
os lados. Dizem que seu primo Dr.
Mário Heringer que é candidato a
deputado federal pelo PDT, quando
ficou sabendo do decreto virou uma
fera e exigiu que o prefeito revogas-

se o tal decreto, para não prejudicar
sua campanha.
“Será que o prefeito é louco,
em plena campanha eleitoral me
faz uma dessa e depois vem me
pedir votos”. Argumentou uma
professora.

Leia entrevista do presidente do SINTRAM – Sindicato dos Trabalhadores
no Serviço Público Municipal - Jaime Rodrigues Ferreira (Jaiminho)
Jornal das Montanhas – Qual
avaliação que você faz desse decreto do prefeito?
Presidente do sindicato Jaime
Rodrigues Ferreira (Jaiminho) Tudo que é feito sem ter por base
o diálogo sempre gera um desconforto, ainda mais se tratando
de mexer com vidas. O Decreto
veio de uma hora para outra sem
haver uma troca de idéias com os
envolvidos diretamente que são os
servidores publicos. O sindicato
não foi procurado e só tomou
conhecimento do decreto pela
imprensa, inclusive os próprios
vereadores da base aliada do prefieto não tinham conhecimento.
Estamos em um momento que
o servidor vive a expectativa da
criação de um novo plano de cargos, carreiras e salários e fomos
pegos de surpresa por um decreto
que aumenta a carga horária de
alguns setores, temos sim é que
partir para o diálogo, executivo,
legislativo e servidores através de

seus representantes legais, o que
não se pode é ditar a esmo e querer
que o servidor cumpra e se cale.
JM – Você ouviu as explicações
do prefeito através da radio Manhuaçu, como avalia?
Jaiminho - Tentou passar a
versão da prefeitura sobre o fato,
mas nós temos outra versão, o sindicato na sua diretoria é composto
por pessoas de família, tementes a
Deus e nosso departamento Jurídico comandado pelo Dr. Glauber
Vidal é um dos melhores de Minas
Gerais só não recebem salários a
níveis da Assessoria Jurídica da
Prefeitura porque nosso sindicato
ainda não dispõe de recursos financeiros para tal, mas todos diretores
e colaboradores do sindicato são
pessoas íntegras de um bom relacionamento junto a sociedade. Se o
decreto está correto o porque então
da revogação? Acho que não temos
que ir para o choque e sim para o
diálogo sem agressões verbais que
não leva a lugar algum. O sindicato

faz o se papel que é defender os
servidores do município.
JM – Dizem que muitos funcionários foram contratados
para trabalhar 8 horas, e que
um determinado prefeito autorizou que eles fizesse 6 horas,
e isso foi passando de prefeito
para prefeito. Agora o prefeito
Nailton quer apenas cumprir a
Lei. O que você diz?
Jaiminho - Todo concurso tem
que ser precedido de um edital,
todo edital prevê regras e observa
situações posteriores a serem cumpridas, porém há anos que determinada situação prevalece, seria
mais fácil manter do que reverter
uma situação que já se consgrou
por anos e anos. Quanto a Lei, acho
que tudo deve ser discutido mas o
fuandamental é que o servidor
municipal não seja prejudicado
e isso o sindicato estará sempre
lutando durante todo tempo. O
diálogo é que resolve tudo, se não
chegarmos em um termo comum

caberá a justiça fazer os eu papel.
JM – Há funcionários que estão há muitos anos trabalhando
6 horas por dia, outros trabalham em outros serviços para
complementar sua renda. Como
será feito isso junto ao Tribunal
de Contas?
Jaiminho - Segundo o Prefeito
há de se regulamentar as horas
trabalhadas pelos servidores e um
ajustamento junto ao Tribunal de
Contas. Somente com um diálogo
sólido e bem amistoso é que se
poderá chegar a ter uma solução
plauzível, não se pode querer que
uma pessoa que há vinte anos trabalha 6 horas por dia mude toda
sua vida familiar e de trabalho de
uma hora para outra, há de se ter
no mínimo um respeito as pessoas,
o servidor já sofre com a falta de
alguns direitos seus que lhe são
negados e ainda vem mexer na sua
vida funcional para que aumente
sua carga horaria sem nenhuma
contrapartida?

37ª FEIRA DA PAZ DE MANHUAÇU
Dupla sertaneja Cesar Menotti e Fabiano leva aproximadamente 8 mil
pessoas ao Parque de Exposições na abertura do evento

Teve início na quinta-feira
(18) a Feira da Paz 2014 de
Manhuaçu, que está em sua
37ª edição. Na abertura do
evento, a dupla sertaneja
Cesar Menotti e Fabiano
levou aproximadamente 8
mil pessoas para o Parque
de Exposições da cidade.
Com músicas românticas,
que marcaram a vida artística
dos músicos, e obras consagradas de outros cantores,
quem compareceu ao show
pode acompanhar uma mega
produção.
Antes de subir ao palco,
o público acompanhou um
lindo show de fogos de artifício. Dentro do propósito do
Governo Municipal, o evento
está voltado inteiramente à
família manhuaçuense, que
poderá participar com total
segurança, num ambiente
saudável e com todas as
condições para momentos
de muita descontração. O espaço oferece ainda barracas
típicas e área de lazer.
O prefeito Nailton Herin-

ger aproveitou para desejar
a todos os participantes, momentos de descontração, harmonia e muita paz na “Feira
da Paz”. De acordo com o
chefe do Poder Executivo,
a vontade de proporcionar a
cada manhuaçuense a alegria
na festa que movimenta toda
a região, consagra a cidade
como sendo a propulsora na
realização de grandes eventos e traz alegria ao governo
municipal.
“Queremos que todos
participem de forma bem
descontraída, para que haja
verdadeiramente o espírito
de muita paz. Para a nossa
administração será um marco
importante, tendo acima de
tudo, a participação de todas
as pessoas”, ressalta Nailton
Heringer.
A secretária de Cultura e
Turismo de Manhuaçu, Mariza Helena Klein, também
agradeceu a presença de
todos e reiterou que o evento foi produzido pensando
nas pessoas. "Trouxemos

Dupla sertaneja Cesar Menotti e Fabiano encantou
o público com repertório variado

shows diversificados que se
encaixam nos mais variados
gostos. É sempre um prazer
receber tantas pessoas na
nossa cidade. Espero que
todos aproveitem estes momentos de muita música com
alegria e paz", completou
Mariza.
PATRONO: Quem abrilhantou a noite de abertura
da Feira da Paz 2014 foi
o patrono Wagner Orlandi
dos Santos. Homem culto,

dedicado ao jornalismo e a
cultura, ele registrou a primeira festa, que aconteceu
em novembro de 1978, para
o jornal Tribuna do Leste.
Diante do público, o patrono contou que ficou surpreendido com o convite
feito pelo chefe do Poder
Executivo e pela secretária
de Cultura, para representar
os munícipes nesse evento
considerado grandioso e
marcante na região. Muito

Patrono Wagner Orlandi é homenageado pelo prefeito e
secretária de Cultura e Turismo

emocionado, o homenageado
destacou que naquele ano escreveu a primeira reportagem
sobre a "Feira da Paz", cuja
patronesse foi a professora
Ilza Campos Sad.
"Eu me orgulho pelo honroso convite. A escolha do meu
nome é algo que me deixou
muito feliz. Espero que a Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo seja verdadeiro
canal para elevar a cada dia a
nossa cultura", disse o patro-

no Wagner Orlandi.
FEIRA DA PAZ CONTINUA: Nesta sexta-feira
(19), as atrações ficam por
conta do cantor Tony Allyson, que abre a noite de
festa. Encerrando o segundo
dia de Feira da Paz, a Banda Oba Oba Samba House
promete sacudir o Parque de
Exposições com o melhor do
samba-rock.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca

Citações
Citações
Sábias
Sábias
O silêncio é a única
resposta que deves
dar aos tolos. Porque
onde a ignorância
fala, a inteligência
não dá palpites!
Não crie expectativas
em relação às pessoas que convivem ao
seu redor. É melhor
você ser surpreendido do que decepcionado.
E de repente já é
sexta-feira. De repente já é Natal. De
repente mais um ano
se foi, e você ficou
aí parado apenas
querendo mudar sua
vida.
O primeiro passo
para se chegar a
algum lugar é decidir
que você não quer
mais ficar onde está.
A vida é uma professora severa, porque
dá o teste primeiro e a
lição depois!
A pior ambição do
ser humano é desejar
colher frutos daquilo
que não plantou.
Admire as pessoas
que confessam suas
fraquezas e tenha
cuidado redobrado
com aquelas que
vivem arrotando
santidade.
O que não provoca
minha morte faz com
que eu fique mais
forte. (Friedrich
Nietzsche)
Geralmente aqueles
que sabem pouco
falam muito e aqueles que sabem muito
falam pouco. (Jean
Jacques Rousseau)
Devemos julgar um
homem mais pelas
suas perguntas que
pelas respostas.
(Voltaire)
A parte que ignoramos é muito maior
que tudo quanto
sabemos. (Platão)

A cirurgia oncológica é indicada no tratamento de diversos tipos de câncer, entre eles:
dos órgãos do aparelho digestivo, tumores
de cabeça e pescoço, tórax, peritônio (que é
a membrana que envolve os órgãos do abdômen), entre outros.
Quais os tipos de cirurgia oncológica –
curativa e paliativa?
A cirurgia oncológica tem finalidade curativa, quando consegue uma redução completa da
lesão tumoral e a ressecção das cadeias linfodonais que drenam eventuais células malignas,
e paliativa, quando se limita apenas ao alívio
dos sintomas, como obstrução intestinal, biliar,
esofágica etc.
É importante salientar que a cirurgia oncológica não significa apenas a remoção do órgão
ou parte do órgão envolvido por tumor, mas
também a retirada das cadeias linfonodais para
que a remoção tumoral seja completa ou radical.
Vale lembrar o postulado do dr. George
Pack, diretor de Cirurgia Oncológica do Memorial Hospital de Nova Iorque, nas décadas
de 40, 50 e 60, que dizia: a cirurgia do câncer
consiste na remoção do tumor e principalmente dos gânglios linfáticos para onde drenam as
células tumorais.
Em relação a outros tratamentos, quais os
benefícios da cirurgia?
Nos dias de hoje não existe cirurgia oncológica isolada. Aqui no Einstein todos os casos
oncológicos são discutidos em reuniões específicas de oncologia com participação de oncologistas clínicos, radioterapeutas e cirurgiões
oncológicos.
Em alguns casos, como em tumores de cólon, frequentemente a cirurgia é feita de imediato, enquanto nos tumores do pâncreas,
esôfago e reto, o tratamento é iniciado com
o oncologista clínico e o radioterapeuta. Eles
realizam o tratamento chamado neoadjuvante
para que no futuro o paciente possa fazer uma
cirurgia oncológica.

Quando e em quais
casos a cirurgia
oncológica é mais
indicada?

Quais as novidades em cirurgia oncológica?
A novidade mais importante é o conceito
de tratamento multimodal. Na reunião oncológica é definida a sequência apropriada de
tratamento: cirurgia seguida de quimioterapia,
por exemplo; cirurgia mais radioterapia intraoperatória seguida de quimioterapia; quimioterapia e radioterapia pré-operatória seguida de
cirurgia.
Há também um conceito recente e inovador
que vem sendo utilizado para tumores disseminados pelo peritônio. Temos realizado com
sucesso esse método para tratamento de pseudomixoma do peritônio, câncer colorretal, gástrico etc.
Além disso, para tumores no aparelho digestivo mais precoces ou limitados, usamos
com sucesso as técnicas minimamente invasivas. E desde 2009 introduzimos o uso da
cirurgia robótica nas técnicas minimamente
invasivas, possibilitando maior precisão para
a realização da linfadenectomia e reconstruções do trânsito gastrointestinal. Essas técnicas permitem a remoção do tumor com a
mesma eficiência da cirurgia aberta, mas sem
a incisão abdominal.
Qual o diferencial/ benefícios do tratamento feito por um cirurgião oncologista?
Devido a sua magnitude, as cirurgias oncológicas estão sujeitas a um maior índice de
complicações e do ponto de vista da segurança
do paciente, somente cirurgiões que operam
alto volume cirúrgico com resultados conhecidos e avaliados continuamente na instituição
onde trabalham, podem realizar as cirurgias
oncológicas complexas.
No Brasil, América do Norte e Europa a medicina caminha para orientar casos complexos
como cirurgia do reto, pâncreas, fígado, esôfago e outros para cirurgiões líderes, que têm
condição de operar e ensinar os mais jovens a
realizar tais procedimentos, mas sempre com a
presença do cirurgião experiente.

Paçoca super prática

jsfonseca@pibrj.org.br

Coração violento

Jeremias escreveu, no sexto século antes de Cristo,
uma frase tão verdadeira e tão atual que parece ter sido
escrita ontem: “Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra” (Jr 5.30). Se alguém duvidar desta verdade, veja as manchetes dos jornais, ouça rádio, veja
TV ou busque na Internet. A violência, friamente planejada e executada, nos deixa amedrontados. É triste
ver as casas rodeadas de muros tão altos ou de grades
tão espessas, que mais lembram uma prisão. Mais triste ainda é saber que muitas vezes, como disse Jesus,
“os inimigos do homem são os da sua própria casa”.
É marido que espanca a esposa; é mãe que, em vez de
disciplinar com amor, tortura os filhos; é irmão matando irmão...
O gesto hediondo de Caim assassinando o seu irmão,
além de ser um exemplo gritante da maldade humana,
continua se repetindo espantosamente. O tempo passa,
mas parece que o homem não pensa duas vezes antes de
recorrer à violência. Pelo contrário, à medida que a ciência vai evoluindo, as práticas violentas se sofisticam
ainda mais.
Ao fazer uma radioscopia da violência humana, Jesus
não desconversou nem apelou para eufemismos. Ele
pôs o dedo na ferida quando disse: “Do coração procedem todas as maldades” (Mt 15.19). Esta declaração
joga por terra toda e qualquer esperança ou possibilidade de o homem se emendar ou remendar a si mesmo.
Antes de ser puxado, o gatilho da agressão é disparado
primeiramente dentro do coração do agressor. É lá a
nascente do pecado. Mais do que nunca, está provado
que “ninguém há bom sobre a face da terra, não há um
justo, nem um sequer!” (Rm 3.10).
O problema do homem é, portanto, o do coração, e
enquanto essa causa não for reconhecida, o tratamento
será equivocado. Para erradicar da vida o mal, é preciso
trocar o coração: tirar o de pedra e pôr um de carne,
como propôs Ezequiel (Ez 36.26). Tirar do coração o
pecado e repor Jesus no lugar dele. O amigo já fez isso?

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

INGREDIENTES
500 g de amendoim torrado
e moído com pele
1 pacote de bolacha maizena
1 lata de leite condensado
MODO DE PREPARO
Torre o amendoim por aproximadamente 20 minutos
Bata no liquidificador até
que fique todo triturado
Coloque em uma vasilha
grande para que possa misturar todos os ingredientes
bem
Bata a bolacha também no liquidificador, misture ao amendoim
Coloque o leite condensado aos poucos, mexendo bem, até que fique uma
massa bem dura

Espalhe em uma forma média untada
com margarina, apertando bem com as
mãos
Deixe descansar por 20 minutos e corte os quadradinhos

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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POLÍCIA
POLÍCIA
Adolescente é morto com golpes de faca em Manhumirim
Um adolescente de 16
anos, foi morto com facadas
na manhã desta terça-feira,
16, no bairro Nossa Senhora
da Penha, em Manhumirim.
O acusado do crime, de 24
anos, está forgadio.
O crime foi por volta de
10h30 em uma escadaria

da rua Maria Nazaré Rodrigues. A vítima foi socorrida
para o hospital, mas não resistiu e morreu.
A mãe do autor relatou
aos policiais que há dois
anos ele foi baleado pela
vítima e seu filho estava
revoltado com o fato do

A Polícia Civil de Caratinga desencadeou uma
operação, em Ubaporanga,
nesta quinta-feira, 18, que
terminou com a recuperação
de joias avaliadas em R$
500 mil, além de um aparelho celular. Uma pessoa
foi presa e levada à delegacia. Segundo Almir Lugon,
delegado responsável pelo
trabalho de investigação,
as joias foram furtadas em
uma residência, durante as
festividades que ocorreram
recentemente em Ubaporanga. O autor teve acesso
ao interior da casa depois de
arrombar uma porta.
Os materiais recuperados
pertencem a uma vítima que
é da cidade de Governador
Valadares. Ela venderia as
joias em Ubaporanga.
A operação culminou
com a prisão de um homem

de 40 anos, acusado de receptação. As joias foram
encontradas na casa dele.
De acordo com a Polícia
Civil, o autor do furto, que
não fazia ideia do valor das
mercadorias, procurou uma
testemunha para trocar as
joias e o celular em drogas.
E, a testemunha disse que
não trabalhava mais com a
venda de entorpecentes.
Ele estava perto da testemunha e se ofereceu para
adquirir os produtos. Ele
pagou ao autor do furto
R$ 150,00 pelas joias e R$
50,00 pelo celular. O receptador também não tinha noção que as joias pudessem
valer tanto dinheiro.
O autor do furto já foi
identificado e agora a polícia segue com a investigação, para prendê-lo.
Portal do Leste

O motorista Edmar
Campos de Paula, 33
anos, morreu num acidente no km 5 da MG-111,
em Ipanema, no início da
tarde de sábado, 13/09.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Edmar
dirigia um Toyota/Corolla, placa EBB-2262,
no sentido Ipanema a Manhuaçu, quando ao reali-

zar uma curva à direita,
perdeu o controle direcional, capotou e caiu em
uma lagoa às margens da
rodovia.
O condutor morreu preso no carro parcialmente
submerso.
Ele morava em Santa
Gertrudes (SP) e tinha familiares na zona rural de
Ipanema.

jovem ter tentado tirar sua
vida e, por ser menor, não
ter sofrido punição alguma.
Ela também afirmou que
o filho é usuário de drogas
e que o jovem tem envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Nossa Senho-

ra da Penha.
No local do homicídio,
a perícia recolheu a faca,
uma sacolinha com seis
pedras de crack e um par
de chinelos do autor. Ele
fugiu e não foi localizado
ainda.
Portal do Leste

Polícia Civil de Caratinga recupera
joias avaliadas em R$ 500 mil

Empresa no centro de
Manhuaçu é alvo de
assaltantes.

O escritório de uma empresa localizada na rua
Randolfo Baião, no centro
de Manhuaçu foi assaltado, por volta de 16h45
desta terça-feira, 16.
Os suspeitos com armas
em punho agiram rápido,
os três elementos abriram
todas as gavetas do escritório e levaram cerca de
R$ 1.000,00.
Após a ação, eles empreenderam fuga e não
mais vistos.
Na sequência, a PM
foi acionada para atender
ocorrência de agressão na
usina de lixo. O vigia da
usina contou que foi abor-

dado e agredido com coronhadas de revólver por um
elemento.
Segundo ele, o rapaz
que o agrediu desceu pela
mata da usina com mais
três elementos tomando
rumo aos bairros Santa
Terezinha e Engenho da
Serra.
A Polícia Militar formou
um cerco para tentar localizar os suspeitos, contando com a participação da
equipe da Polícia Civil e
equipes do canil, que utilizaram os cães para adentrar o matagal contudo
ninguém foi encontrado.
Portal do Leste

Ladrão leva 8 mil em
assalto a faculdade

Homem armado com
revólver roubou mais de
8 mil reais da tesouraria
da Faculdade Fadileste,
em Reduto, na noite desta
quarta-feira, 10/09.
Segundo as informações da Polícia Militar,
o homem entrou pelos
fundos da faculdade, chegou à tesouraria e anunciou o assalto. Exigindo
o dinheiro, o bandido
ameaçava a funcionária:
"Me dá o dinheiro ou te
mato!".
Ele levou cerca de 8.400
reais em dinheiro e cheques. Ele fugiu pulando o
muro dos fundos do prédio
da faculdade, que dá acesso a uma rua. No local,
havia um motociclista esperando para lhe dar fuga.
Alguns moradores ouviram um estrondo parecido com o barulho de um
disparo para o alto, con-

tudo não foi confirmado.
Em um bar próximo,
clientes do estabelecimento informaram que
havia passado uma motocicleta em alta velocidade com dois ocupantes
em direção ao Córrego do
Funil e à MG-111 (trecho
Simonésia). Foi realizado
rastreamento pelo local.
Na faculdade, o sistema
de câmeras da tesouraria
não estava funcionando,
dificultando a obtenção
de outras informações que
pudessem levar a identificação do autor.
O ladrão estava com
uma calça jeans clara,
uma mochila nas costas
de cores cinza e roxa, utilizando uma meia calça
na cabeça para dificultar
a identificação, tinha a altura de 1.75 à 1.80 metro
e era de cor morena.
Policia e Cia

Acusado de dois homicídios
em Carangola é preso em
ação conjunta

Motorista morre em
capotamento na MG-111

U

ma operação conjunta entre as Polícias
Civil e Militar na terça-feira, 16, culminou com
a prisão de um indivíduo.
Ele e um comparsa (já preso na Casa de Custódia de
Itaperuna/RJ) vinham sendo
investigados após um homícidio no dia 23/06 deste ano,
no dia, o povo comemorava

uma vitória da seleção Brasileira de Futebol na Copa
do Mundo.
Os dois também são investigados em um outro homicídio, no mês de março,
os dois crimes registrados
em Carangola.
O acusado foi detido em
Natividade/RJ e levado para
a delegacia de Carangola.
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ENTRETENIMENTO
Advogado materialista
Um advogado estacionou seu BMW novo
em folha na frente de seu escritório, pronto
para mostrá-lo aos seus colegas. Logo que ele
abriu a porta para sair, um caminhão passou
raspando e arrancou completamente a porta.
O advogado atordoado usou imediatamente
o seu telefone celular, discou 190 e dentro
de minutos um policial chegou. Antes que o
policial tivesse uma oportunidade o advogado
começou a gritar histericamente que o BMW,
que ele tinha comprado no dia anterior, estava
agora totalmente arruinado e nunca mais seria o mesmo. Por conta disso, iria processar o
motorista, Deus e o mundo, fazer e acontecer.
Afinal era doutor, etc…
Quando o advogado finalmente se acalmou,
o policial agitou sua cabeça em desgosto e
descrença e disse:
— Eu não posso acreditar no quão materialistas vocês advogados são. E disse mais:
— Vocês são tão focados em suas posses
que não notam mais nada.
— Como você pode dizer tal coisa? O senhor tem noção do valor de um BMW? — pergunta o advogado.
O policial respondeu:
— O senhor não percebeu que perdeu seu
braço esquerdo? Está faltando do cotovelo pra
baixo. Ele deve ter sido arrancado quando o
caminhão bateu no senhor.
— Puta que pariu! Cadê meu Rolex?

sete erros

Novo não nem eu
— Você conhece a piada do não e nem eu?
— Conheço.
— Mas eu estou falando da nova versão.
Conhece?
— Não.
— Nem eu!

O pai e o jardim
Um velhinho vivia sozinho em Minnesota.
Ele queria cavar seu jardim, mas era um
trabalho muito pesado. Seu único filho, que
normalmente o ajudava, estava na prisão.
O velho então escreveu a seguinte carta ao
filho, falando de seu problema:
“Querido filho,
Estou triste porque, ao que parece, não vou
poder plantar meu jardim este ano. Detesto
não poder fazê-lo porque sua mãe sempre
adorava a época do plantio depois do inverno. Mas eu estou velho demais para cavar a
terra. Se você estivesse aqui, eu não teria esse
problema, mas sei que você não pode me ajudar com o jardim, pois está na prisão .
Com amor, papai”.
Pouco depois o pai recebeu o seguinte telegrama:
“PELO AMOR DE DEUS, papai, não escave o jardim! Foi lá que eu escondi os corpos!”
Às quatro da manhã do dia seguinte, uma
dúzia de agentes do FBI e policiais apareceram e cavaram o jardim inteiro, sem encontrar nenhum corpo. Confuso, o velho escreveu uma carta para o filho contando o que
acontecera.
Esta foi a resposta:
“Pode plantar seu jardim agora, pai. Isso é
o máximo que eu posso fazer no momento.”

Cortando o cabelo
Depois de ir ao cabeleireiro lá vinha Joaquim com a orelha machucada:
-Como isso aconteceu? Perguntou sua mulher.
Ai Joaquim:
-Isso aconteceu enquanto o Manuel cortava
meu cabelo!
-Mas ele te cortou com a navalha?
-Não, foi com a tesoura quando eu pedi para
que ele cortasse um pouco atrás da orelha!

CURIOSIDADES
BUG - Origem da expressão
“Bug”. Os primeiros computadores
eram grandes e utilizavam válvulas.
Como consequência, as salas nas
quais ficavam em funcionamento
os tais “monstros” (em comparação
aos micros de hoje) eram abrigos
perfeitos para insetos (“bugs” em inglês), causando grandes problemas.
Os bichinhos pousavam em alguma
válvula ou chave, e morriam. Iam
se acumulando até que as coitadas
das máquinas paravam de funcionar
- pois não tinham a mesma tecnologia de hoje. Quando descobriram
a causa das máquinas pararem, ou
seja, os insetinhos, acostumaram a
chamar qualquer problema de BUG,
originando assim a tão conhecida ex-

pressão.
LUZ - Velocidade da luz é intransponível. Albert Einstein revolucionou a física moderna e foi um dos
maiores teóricos do mundo nessa
ciência. Algumas de suas ideias não
puderam ser comprovadas na prática
até hoje devido à distância que existe entre nosso cotidiano e objetos
em escala atômica, ou mais pesados
que estrelas. Um dos exemplos da
genialidade incomum do cientista
foi a sugestão da velocidade da luz
no vácuo (espaço vazio), que não é
como qualquer outra. Einstein afirmava que essa é a velocidade limite
de processos causais na natureza, a
mais alta com que a informação pode
viajar.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

LIBRA – DE 23/9 A 22/10: E o Sol continua
brilhando a seu favor e agora com duas mãozinhas – de Júpiter e Urano. Primeiro começa a se
descortinar oportunidades. Só que agora você tem
um novo plus: a criatividade e a vontade de acertar.
RELACIONAMENTOS: há maior vontade de se resguardar ainda
neste período, mas é bom saber que seu poder de atração está forte,
sobretudo com a força da luz do Sol que ao lado de Vênus faz com
que seja obrigada a tomar atitudes no campo amoroso.
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Prepare-se para deixar fluir novas ideias
e com a criatividade fortemente dando os caminhos para se percorrer.
O período conta com o estímulo do Sol em Libra que também favorece
implementar em setores como a informática.
RELACIONAMENTOS: as cobranças continuam, mas quem souber
lidar bem com elas, saberá conduzir relação com sabedoria. Não dá
para fazer com que a pessoa amada pense como gostaríamos, pois
cada um é um mundo quase indecifrável.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: Não dá para descartar as pessoas e
partir para um trabalho solitário do tipo “me, mim , comigo”. As pessoas podem ser importantes para a contribuição pessoal e coletiva no
ambiente de trabalho. Não se esqueça que ninguém é insubstituível.
RELACIONAMENTOS: às vezes as questões familiares podem tirar
do sério em demandas complexas e até simples. O caso é ter de sair
da zona de conforto para buscar soluções. As cobranças ocorrem e
devem ser encaradas de forma natural e com bom senso.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Certo destaque com as atitudes e
posicionamentos diante das pessoas. O momento não é para abstrações e sim para deixar as coisas mais claras e objetivas. Pode até ser
difícil, sobretudo porque há necessidade de se decidir e estabelecer
estratégias novas de ação.
RELACIONAMENTOS: inicia um período de maior fertilidade
para conceber uma gestação neste período. Aproveitando o ensejo,
saiba que a sexualidade está estimulada também, por isso, se quiser
dar uma levantada no astral da relação e se reaproximar da pessoa
amada, já tem a dica.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Há tendência ao aumento de atividades e tarefas no trabalho ou, àquelas que não trabalham fora, dentro
de casa. Podem ocorrer pendências nesta semana devido a falta de
clareza nas opiniões, por isso é bom antes de falar se certificar das
informações corretas.
RELACIONAMENTOS: é bom entender que ninguém é dono da
verdade e, ao mesmo tempo, é imprescindível para manter o equilíbrio da relação, saber falar, se expressar com cortesia, até na hora
da dificuldade. Se for o caso de ceder, por que não? Porém verifique
o contexto antes.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Nada melhor do que entrar numa disputa
aos leoninos. Mas agora a disputa está na busca de superação para
problemas de ordem material que podem ser perfeitamente contornados se souber antever os efeitos de cada atitude.
RELACIONAMENTOS: continua forte o poder de comunicação dos
leoninos. O fator espontaneidade e partir para uma conversa salutar
com a pessoa amada pode ser o início de um caminho para resolver
pendências agora que repercutirão no futuro.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Pode haver dificuldades em se estabelecer contatos mais claros com os superiores no âmbito do trabalho.
Será possível desentendimentos e dificuldades neste momento que
podem ser superados posteriormente quando o trânsito de alguns
planetas acontecerem.
RELACIONAMENTOS: quem tiver sócios ou parceiros em empreitadas, é bom estar preparado para contornar diferenças de pontos de
vista. Isso também pode acontecer no âmbito familiar, sobretudo com
a falta de clareza de ideias apontadas.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Período que inicia a fase do
ano em que os escorpianos, de forma geral, tendem a ficarem mais
introspectivos e pensativos diante das agruras da vida. Aproveitando
o ensejo, saiba que agora prepondera maior crescimento espiritual e
capacidade de se autorregenerar.
RELACIONAMENTOS: há tendência favorável a iniciar novas amizades e quem sabe relacionamentos amorosos. Tais contatos aliados
à força de Virgem podem fazer crescer a esperança de uma relação
segura e séria, porém é bom estar disposta a dialogar, ouvir bastante
e tomar suas conclusões.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: Pode até ser difícil iniciar uma
ideia nova ou conquistar as pessoas para comprarem a briga com
você. Saiba que mesmo assim, se souber trazer inovações para sua
área de trabalho, a tendência é que tudo prospere e após, é só colher
os resultados no futuro.
RELACIONAMENTOS: há o estímulo de amigos de seu círculo de
amizades que podem ajuda-la, se for o caso, a tomar uma decisão
necessária e importante. Você faça sua parte, valorize tais amigos e
conquiste ainda mais confiança deles que podem abrir novas portas
adiante.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: É bom ficar atenta à dispersão,
sobretudo se estiver dirigindo ou lidando com questões que requeiram
maiores cuidados técnicos específicos, como números, dados ou
estatísticas. Netuno em dificuldade com Mercúrio pode atrapalhar a
concentração.
RELACIONAMENTOS: você tem a oportunidade de estreitar as
relações de amizade com pessoas importantes, inclusive hierarquicamente superiores. Você passa maior credibilidade, mas deve se
precaver na hora de “abrir o bico”.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Reflita bem antes de fazer algo. O
momento requer calma e diplomacia na hora de falar algo, sobretudo
se for gerar antagonismos. Há novas e inevitáveis responsabilidades
que podem lhe tirar do sério, mas nada como o bom senso na hora
de ouvi-las.
RELACIONAMENTOS: o período é mágico se quiser ter um novo
romance. A química está solta e saiba que até para a questão sexual
há um bom tempero no ar. Inclusive o sexo pode ser um bom aliado
para unir mais a cumplicidade do casal.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Fazer investimentos neste momento
é ter de esperar com paciência os resultados. Tudo bem que alguns
investimentos podem atrair resultados de forma mais imediata, mas é
bom saber que é preciso ter cautela e sobriedade antes de qualquer
decisão material.
RELACIONAMENTOS: podem acontecer términos ou afastamentos
de relacionamentos amorosos ou de amizades neste período, mais
precisamente até o início de outubro. É bom fazer reflexões, rever
atitudes e mudar, se for o caso. Pense nisso.
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Tatá Werneck tem ataque de
estrelismo e gera polêmica,
diz jornalista
Conhecida por seu bom humor e pelo
contato constante com os fãs, Tatá Werneck mudou completamente nos últimos
meses e agora tem chamado atenção por
suas exigências nada convencionais nos
bastidores da Globo.
Isso, pelo menos, é o que tem sido assunto na emissora. De acordo com o blog
da jornalista Fabíola Reipert, a atriz tem causado desconforto na
empresa, principalmente após ter pedido oito seguranças para
acompanhá-la.
Boatos dão conta de que sua mudança de comportamento tenha
relação com a nova equipe contratada para representar a humorista. A empresa estaria blindando Tatá, fazendo uma verdadeira
barreira por ela.
O desconforto com a situação seria tanto, que nem mesmo a
equipe já escalada para a novela "Lady Marizete" estaria disposta a
trabalhar com a artista - que foi escalada para ser protagonista, mas
perdeu o papel para Bruna Marquezine.
Procurada, Tatá negou seu suposto novo comportamento e garantiu que o ambiente de trabalho está ótimo. "Estou trabalhando
tanto, não tenho tempo para nada. Me dou bem com todo mundo
na Globo", garantiu.

Alexandre Borges e Júlia Lemmertz
rebatem boatos de separação
Recentes rumores deram conta
de que o casamento de Alexandre
Borges e Júlia Lemmertz chegou
ao fim, após 21 anos de união.
Eles, no entanto, negam e provaram que estão juntos durante
o "Encontro com Fátima Bernardes".
O casal marcou sua participação na atração matinal, e conversaram sobre os projetos profissionais com os quais estão envolvidos atualmente.
Longe das telinhas desde o final da novela "Em Família", de
Manoel Carlos, a atriz está engajada em uma campanha beneficente. O ator, por sua vez, falou sobre sua nova peça teatral, "Uma
Pilha de Pratos na Cozinha".
Os boatos de que a relação dos artistas havia chegado ao fim
tomaram força durante essa semana, após alguns flagras de Borges
sozinho na noite do Rio de Janeiro. Segundo o jornal "O Dia", ele
já estaria procurando uma nova casa.
A assessoria de imprensa dos artistas fez questão de negar, apesar de não comentar a vida pessoal do casal. "Abrindo uma exceção para este caso, a informação não está confirmada", disse à
"Quem".

Silvio Santos revela que encontrou
ex-namorada em cabeleireiro
Silvio Santos voltou a causar burburinho
com suas declarações polêmicas durante o
“Jogo dos Pontinhos”, de seu programa homônimo, que foi ao ar domingo (21).
Em conversa com os participantes do
quadro, o Homem do Baú contou que encontrou uma ex-namorada no salão de cabeleireiro Jassa, onde costuma cuidar de
suas madeixas.
“Encontrei uma [mulher] essa semana,
no salão do Jassa, mas não posso falar
quem é... Faz 35 anos, já está vovó, ela me
disse: 'Lembra de mim, Silvio Santos? Fui convidada para falar em
um livro sobre o nosso affair!'"
Sem papas na língua, Lívia Andrade, então, provocou o patrão:
"Você deu uma 'sabugada' nela?"
Silvio Santos, por sua vez, respondeu: "Mas isso faz 35 anos, a
mulher apareceu agora!", disse o comunicador deixando o assunto
no ar.

Com look de Rihanna, Claudia Leitte vira
piada na internet
Claudia Leitte caprichou no visual para a estreia da nova temporada do "The Voice Brasil", na noite da última quinta-feira
(18), e chamou atenção por repetir um look glamouroso já utili-

acesse: www.jm1.com.br

15

zado por Rihanna.
O modelito, um conjunto de blazer
e saia da marca Balmain, custa aproximadamente R$ 4,5 mil, A peça foi
utilizada pela estrela internacional
em uma campanha de moda da grife
e também em uma premiação de música nos Estados Unidos.
Na internet, os fãs que acompanhavam a atração da Globo mostraram
que não gostaram muito da escolha da
loira. Tanto é que ela acabou virando
piada, não só pelas roupas, mas também pelo cabelo platinado.
A artista foi comparada a Ivete Sangalo, que já havia utilizado um vestido Balmain com a mesma estampa de seu figurino,
durante o "SuperStar", da Globo.
No Twitter, uma montagem mostrava também que Claudinha
estaria muito parecida com a cantora Cher e com Susana Vieira,
na época em que ela interpretava a personagem Branca, da novela "Por Amor" (1998).

tro, ele era o único a ter conhecido o
astro pop de perto. Em seguida, seguiu
para a varanda, onde encontro com
Felipeh Campos, e fez uma revelação
um tanto quanto inusitada.
"Eu estava conversando com Michael Jackson", disse o cantor. O jornalista quis saber mais sobre o estado
do 'Rei do Pop', perguntando se ele
estava bem", mas recebeu uma resposta negativa: "Não, ele não está
bem".
Ainda durante a festa no confinamento, Roy chamou atenção por
chorar ao conversar com Diego Cristo. "Eu não quero dinheiro. Eu
vim aqui para demonstrar quem eu sou. Eu só quero ajudar. Ajudar
quem precisa. Quem é pobre precisa", lamentou.

A pedido do namorado, Sabrina Sato se
organiza para engravidar em 2015

O cantor Daniel revelou, em sua
biografia, “Minha Estrada”, que ficou incomodado com os rumores
de que seria gay.
No capítulo da obra que trata sobre os seus casos amoroso, o jurado
do “The Voice Brasil” conta que as
especulações começaram porque
ele nunca assumia nenhum relacionamento publicamente.
“Quando comecei a ficar conhecido, a imprensa queria saber com
quem eu estava namorando. Como sempre fui muito caseiro, se algum
jornalista perguntava se eu estava solteiro, eu dizia que sim, mesmo
se estivesse namorando. Por conta disso, começaram a espalhar por aí
que eu era gay. Nunca tive nenhum tipo de preconceito contra os homossexuais, mas, em determinados momentos, essa história ganhou
uma dimensão que começou a me incomodar. Inventaram um monte
de histórias, algumas circulavam com força na internet...”, disse.
O artista afirmou ainda que os rumores ganharam mais força em
2000, quando ele aceitou ser garoto-propaganda de uma marca de
cuecas.
Daniel não escondeu o arrependimento de ter aceitado o trabalho.
“Eu resisti, não queria fazer [o ensaio], achava que não precisava
me expor daquela maneira, mas o Hamilton [seu empresário na época] acabou me convencendo. Bastou eu começar a aparecer de cueca
em tudo que é outdoor para me arrepender de ter topado. Além da
história de eu ser gay, começaram a falar um monte de outras coisas.
Chegaram até a colocar uma foto de um modelo, também de cueca,
do lado da minha, com a seguinte legenda: ‘Ninguém merece ver o
Daniel de cueca’. Foi difícil aguentar toda aquela tiração de sarro até
a campanha perder força”, lamentou.
Apesar de ter passado por maus momentos na carreira, Daniel garantiu que hoje em dia consegue tirar de letra todas as brincadeiras.
Ele também afirmou que todo esse burburinho sobre a sua sexualidade
acabou lhe ajudando com as mulheres.
"Esse lance de dizer que eu sou gay virou, de uma certa maneira,
até algo ao meu favor. Uma fantasia para as mulheres. Algumas com
quem eu me relacionei diziam: ‘Ah, Daniel, eu ouvi dizer que você é
gay. Se gay for isso...'", finalizou.

Conhecida por sua agenda sempre cheia de compromissos, Sabrina Sato está se organizando para ter
mais tempo em 2015. Tudo porque
ela está planejando se tornar mamãe pela primeira vez.
A apresentadora vai atender a
um pedido do namorado, João Vicente de Castro, que deseja tentar
ser pai já no primeiro semestre do
ano que vem. E para isso, ela precisa de mais tranquilidade, segundo o jornal "Extra".
Contratada da Record, a beldade também deve organizar melhor
sua rotina de gravações. Inclusive, a emissora já está sabendo dos
planos de Sabrina - uma das principais aquisições da casa para
este ano.
Em tempo: João Vicente de Castro chegou a negar o relacionamento. No entanto, em maio de 2013, o casal chegou de mãos
dadas a uma festa, acabando com a dúvida.
Para quem não se lembra, o publicitário era casado com Cleo
Pires, que hoje está com Rômulo Neto. A japonesa, por sua vez,
teve um relacionamento com Fabio Faria, atualmente noivo de Patrícia Abravanel.

Angela Sousa não voltará ao “Domingão do
Faustão” antes de fim de inquérito
Angela Sousa afirmou que precisará de mais tempo para se recompor do
episódio de agressão envolvendo seu ex-namorado, Yuri Fernandes.
A bailarina do “Domingão do Faustão”, da TV Globo, não voltará ao trabalho antes que o inquérito da briga for
finalizado.
Segundo a estudante de Jornalismo, o período afastada foi um
pedido particular dela, que pretende se preservar.
"Eu não tenho nem atendido telefone porque não tenho mais o
que dizer sobre o assunto. Tudo o que falo vira uma coisa maior
agora e eu gostaria de ficar mais quietinha. Eu não vou voltar agora
para o 'Domingão', foi um pedido meu. Estou com muita coisa na
cabeça e vamos aguardar o fim do inquérito. Continuo ensaiando normalmente, só não vou domingo. Mas continuo contratada e
tudo direitinho", garantiu ao “Ego”.
Na última quarta (17), Angela compartilhou com seus seguidores do Instagram uma publicação bem reflexiva. A loira mostrou
uma foto onde aparecia sobre uma prancha de surfe, com as mãos
unidas para orar.
Enquanto isso, o ex-BBB Yuri, que foi para Goiânia para ficar
com a família após a briga, já retomou o trabalho também.

"A Fazenda 7": Roy diz que conversou
com espírito de Michael Jackson
A madrugada deste sábado (20) foi de muita curtição na sede de
"A Fazenda", da Record. Os peões ganharam a primeira festa da
temporada, que contou com a visita de Sabrina Sato, e protagonizaram de tudo: de passinhos de funk a encontro espiritual.
Com o tema "Ostentação", a pista de dança ficou bastante animada. Durante o evento, no entanto, não foi apenas o ritmo que fez a
turma dançar. Dentre os sucessos tocados pelo DJ, também teve a
música "Beat It", de Michael Jackson.
Neste momento, o ex-Menudo Roy Rossello gritou que, ali den-

Cantor Daniel relembra fama de gay no
início da carreira: “Me incomodou”

Luciano Faccioli alfineta Datena: “Vive um
péssimo momento profissional”
Durante o quadro “Quebrando a Louça”, do programa “Mulheres”, da TV Gazeta, desta sexta-feira (19), Luciano Faccioli disse
que José Luiz Datena, seu ex-colega da Band, vem passando por
uma crise profissional.
"Hoje [Datena] não vive um bom momento, lógico que não,
toma uma surra diária do Marcelo Rezende no horário, no ‘Cidade Alerta’. Duas vezes mais audiência do Marcelo em cima dele.
Então ele vive um péssimo momento profissional", alfinetou Faccioli, que está fora da TV atualmente.
Apesar de ter deixado claro que não possui desafetos com Datena, o jornalista "quebrou a louça" para o comunicador e ameaçou jogar, de brincadeira, um prato com a imagem do comunicador pela janela.
Faccioli, aliás, não podia falar sobre Datena sem comentar o
episódio envolvendo o apresentador e Milton Neves, na rádio
Bandeirantes, no último dia 24.
"Datena, por que você é uma pessoa de dificílimo relacionamento? O Milton Neves fez uma citação na rádio Bandeirantes,
domingos anteriores, que ele [Datena] morou na mesma pensão
do Capitão Hidalgo, que foi jogador, o conheço, em Curitiba. Ele
só fez uma citação, porque o Datena era pobre. Datena hoje é um
homem vitorioso na profissão com seu próprio mérito", afirmou.
Para quem não sabe, José Luiz Datena invadiu o estúdio aos
berros e xingou o jornalista esportivo, que contava uma história
sobre o colega de Band e o ex-jogador Capitão Hidalgo, do Coritiba.
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Entrevista com o candidato Fernando Pimentel

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu o
prazo de quatro anos para
o fim dos lixões em todos os
municípios, encerrado no último dia 2 de agosto. A atual
gestão estadual promoveu
a Parceria Público Privada
(PPP dos Resíduos) para o
tratamento dos resíduos só-

lidos urbanos de 43 dos 50
municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte -RMBH. Como pretende
abranger os demais 810 municípios de Minas Gerais?
O governo do Estado não
conseguiu cumprir o prazo e
a previsão é de que os lixões
só sejam desativados daqui a
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quatro anos. Vamos trabalhar
para antecipar a solução para o
descarte irregular dos resíduos
sólidos, que tem entre outras
consequências a contaminação
da água do lençol freático. As
dificuldades técnicas e financeiras de muitos municípios
- principalmente dos menores de cumprir as exigências da lei
devem ser consideradas. Diante
delas, o Estado não pode cruzar
os braços. Deve se apresentar
para ajudar as prefeituras a a
elaborar seus projetos técnicos
próprios ou reunidos em consórcios e a viabilizar o aporte
de recursos do governo federal.
Ainda nessa área, vamos criar
um fundo específico para financiar obras de saneamento e desonerar tributos do setor.
Qual a proposta do candidato para uma melhor distribuição de renda entre as
diferentes regiões do Estado?
A profunda desigualdade
regional é uma característica
histórica da economia mineira
que precisa ser corrigida. Claro
que não será de um dia para
outro, mas com um modelo estruturante. O meu programa de
governo cria o que chamamos
de Territórios do Desenvolvimento. Prevê o fortalecimento
das cidades-polos, que passarão
a ser irradiadoras do desenvolvimento para toda a região
sob sua influência. O modelo
terá como base um plano de desenvolvimento econômico regionalizado, traçado de acordo

com as características socioeconômicas e culturais de cada
região. Estímulos e incentivos
ao setor produtivo estarão inseridos nesse contexto.
Além de fornecedoras de
serviços médicos, educacionais
e produtivos, as cidades-polo
serão um centro de cultura.
Neste sentido, a mobilidade é
peça fundamental. Vamos melhorar as rodovias de acesso a
partir dos municípios menores,
criar linhas de ônibus padrão
executivo, implantar rotas de
turismo de negócios ou de lazer. Enfim, a comunicação entre
os municípios tem que ser fácil
e eficiente. Com esta política,
vamos reduzir as desigualdades
em Minas.
Qual é posição do candidato em relação aos seguintes
temas na administração
pública: nepotismo, controle
da corrupção e transparência?
O Brasil tem leis que regulam
esses três temas e meu governo
será rigoroso no cumprimento
de todas elas. Não vamos tolerar a contratação irregular de
servidores, como foi feito por
meio da Lei 100, mau uso do
dinheiro público e desvios de
conduta. Os governos Lula e
Dilma criaram mecanismos de
controle e combate à corrupção
sem precedentes no país.
Nesse período, a Polícia
Federal realizou mais de 1,2
mil operações contra a corrupção, foi criada a Lei de Acesso

à Informação, e órgãos como
Controladoria Geral da União
e Ministério Público ganharam
força e jamais foram cerceados. Ao contrário, agiram com
o rigor necessário em todas as
ocasiões. Então, fico à vontade
para dizer adotarei a mesma
postura em Minas.
A transparência será um dos
pilares do meu programa. Vamos fazer um governo aberto
à participação popular, usar a
tecnologia como um canal entre cidadãos e governo. E não
há outra forma de fazer isso
senão com muita transparência.
Em relação à guerra fiscal,
qual é a proposta do candidato para evitar a fuga de várias
empresas para outros Estados, como vem ocorrendo
atualmente, principalmente
em regiões mais distantes da
capital?
A revisão da política tributária será prioridade. Vamos

formar um conselho, com a
participação de órgãos públicos, especialistas, empresários,
entidades de classe e representantes da sociedade civil para
estabelecer o diálogo e encontrar as melhores soluções. Hoje,
Minas tem uma legislação
anacrônica, que deixa o estado
em desvantagem, perdendo
posições nos rankings internacionais de competitividade.
Recentemente, o Estado perdeu
três posições para os estados
do Sul no ranking elaborado
pela Economist Inteligence
Unit, caindo para o sexto lugar.
A consequência mais visível
dessa perda de competitividade
foi a perda de 200 empresas
nos últimos cinco anos para
os estados vizinhos. Com elas,
foram-se empregos e renda dos
mineiros. Não pretendo entrar
na guerra fiscal, mas criar legislação adequada para atrair e
fixar empresas em Minas.

