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EDITORIAL

Em toda crise política o
tema reforma aparece

CHARGE

O

s brasileiros estão cansado de ouvir a tão badalada Reforma Política, mas infelizmente não podemos esperar que este congresso
faça as alterações que o Brasil necessita. Quem está no poder
quer assegurar vantagens e métodos que facilite sua reeleição, se o povo
brasileiro tivesse conhecimento necessário e não fosse tão preso aos
programas de governos o país poderia há muito estar mais politizado.
O Congresso Nacional começa a discutir novas regras para as Eleições
a partir de 2016. Fim das coligações proporcionais (válidas para vereadores e deputados), nova regra para doação de campanha, tempo na mídia,
financiamento público de campanha. Tudo isso está em discussão em
Brasília, em meio ao maior escândalo de corrupção da história do país.
Deputados que se apressam para mudar as regras, para descontentamento de integrantes dos chamados partidos nanicos. Esses terão
mais dificuldades para elegerem seus representantes a força, volta aos
grandes partidos e remete aos tempos do MDB e Arena, dois partidos
que reinavam ainda no tempo dos militares.
Não podemos negar que toda reforma tem seu valor, mas também é
preciso discutir muito bem antes de qualquer decisão. Tirar dos partidos
menores a possibilidade de ter seus representantes, é limitar a democracia, contudo, manter esse monte de siglas, muitas vezes vivendo como
filiais de certos partidos, sendo negociados o tempo de rádio e TV, fato
que atrasa e prejudica o avanço democrático
Quando voltamos para nosso interior MG Manhuaçu e demais cidades
da região a reforma política pode ser ainda mais decisiva, será sem
sombra de dúvida o fim das candidaturas populares, sem recursos. Os
abonados serão eleitos e dos discursos e ideologias ficarão para segundo
plano, ou apenas, nas palavras que serão levadas ao vento.
Todo brasileiro sabe que a Reforma Política se faz necessária, disso
ninguém tem dúvidas, mas qual a reforma que beneficia a maioria?
Isso ninguém sabe, e talvez nunca saberemos, já que a maioria não
está representada nos poderes constituídos, mesmo que estejam lá pelo
voto popular.
Propostas de redução do prazo de filiação partidária para alguém se
candidatar a um cargo eletivo e a criação de uma “janela” no sétimo
mês antes da eleição para mudar de parFale com a redação
tido dividiram a opinião dos deputados
contato@jm1.com.br da comissão especial da reforma política
(PECs 344/13,352/13 e outras). O relator
(33)3331-8409
do colegiado, deputado Marcelo Castro
(PMDB-PI), apresentou as sugestões na
tarde do dia 17 de março.
Atualmente, para se candidatar a um cargo eletivo, o cidadão deve
estar filiado a um partido político há, pelo menos, um ano antes do pleito.
No caso de juízes e militares, esse prazo é de seis meses. A proposta de
Castro é que esse período menor (seis meses) passe a valer para todos
os brasileiros, sem exceção.
Pelas regras em vigor, se eleito, o candidato deve permanecer na
agremiação até o final do mandato, salvo os casos previstos em lei
(fusão partidária, justa causa). Caso contrário, perde o mandato, pois,
segundo a Justiça Eleitoral (Resolução TSE 22.610/07), o mandato
pertence ao partido. Castro propôs que, sete meses antes das eleições,
o cidadão já filiado tenha 30 dias para poder mudar de legenda por livre
e espontânea vontade.
Já os deputados Luiza Erundina (PSB-SP) e Jean Wyllys (Psol-RJ)
se posicionaram contra a redução para seis meses da filiação partidária.
“Isso encurta as condições para habilitar o cidadão ao exercício pleno da
democracia. Isso é infidelidade partidária”, defendeu Erundina. “Um ano
de filiação já é pouco, imagina seis meses?”, questionou a parlamentar.
Por sua vez, o deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA) afirmou que a fidelidade partidária tem a ver com o mandato e defendeu o período menor
de filiação para alguém se candidatar. “Prazo grande de filiação engessa
o processo eleitoral. A experiência brasileira não é boa”, argumentou.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas,
Envio o resumo das notícias dos jornais do dia 24
Apenas um quarto das privatizações foi adiante
Falhas fizeram maioria dos projetos lançados em 2012
ficar só no papel
Governo prepara novo pacote, mas dos R$ 241 bi
previstos no anterior só R$ 55 bi foram contratados
Prestes a anunciar uma série de concessões para a área de
transportes, o governo sofre com falhas de planejamento
que fizeram a maioria das obras previstas no último
programa de privatizações, lançado em 2012, ficar só
no papel. Dos R$ 241 bilhões em projetos para portos,
rodovias e ferrovias, apenas R$ 55 bilhões foram adiante,
informa Danilo Pasuello. Para especialistas em infraestrutura, inconsistências em projetos e estados insuficientes
reduziram a interesse do setor privado. Com a piora do
cenário econômico, o governo terá agora condições de
crédito bem mais restritivas a oferecer. (Págs. 1 e 37)
Para Levy, governo cede a pressões
Foi por protesto que o ministro da Fazenda, Joaquim
Levy, não compareceu ao anúncio do corte do Orçamento. Ele se queixa de que o governo cede a pressões
no ajuste fiscal. Ontem, FH e a Fiesp fizeram críticas

aos cortes. (Págs. 1, 6 e 7)
Petrobras discute reduzir diretorias
Os diretores da Petrobras discutem agrupar as setes
áreas em duas superdiretorias. Os investimentos e até
2019 devem cair a US$ 129 bilhões. (Págs. 1 e 37)
Elio Gaspari
Depois do trem-bala, é a vez do trem chinês. (Págs.
1 e 10)
Veja: Manchete: Mensalão 10 anos
Uma década depois, testemunhas contam como e a
que custo Lula escapou do escândalo. (Pág. 1)
Corrupção oficial
Provado: quanto mais militantes em cargos, maior o
escândalo. (Pág. 1)
Época - Manchete: 18-16 É hora de conversar
sobre isso
O assassinato de uma ciclista no Rio de Janeiro
provoca uma discussão inadiável no país: como punir
menores por crimes graves?
Jovano dos Santos Aguiar
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Prévia da inflação em maio, chega a
8,24% em 12 meses

Escolhemos mal nossos vereadores

Pascowitch foi preso em São Paulo por reiteração criminosa e para a garantia da ordem pública, segundo o procurador Carlos Fernando Lima. As movimentações financeiras
do operador, oriundas de propina, sustenta ele, continuavam
em andamento mesmo após a deflagração da Lava Jato.

Momento de reflexão em Caputira

O IPCA-15 - prévia da inflação oficial de maio - atinge
0,6%. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) fechou o mês maio
em desaceleração, ficando em 0,6%. Os dados foram divulgados hoje (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). No mês anterior, o índice atingiu 1,07%
e, em abril do ano passado, 0,58%.
E com isso sofre os brasileiros com tudo ficando mais
caros, os dados do IBGE indicam que o grupo saúde e
cuidados pessoais (1,79%) foi o mais elevado no mês,
com destaque para os produtos farmacêuticos, cujos preços aumentaram, em média, 3,71%. Este item liderou a
relação dos principais impactos, sendo responsável por
0,12 ponto percentual do IPCA-15 de maio. E em todas
as cidades o que mais se vê são lojas fechando e muitos ficando desempregados. Com informação da Agência
Brasil

Você já imaginou quanto o governo
arrecada de multas
Resumo: o governo arrecada uma fortuna. Como a receita é extraorçamentária, não passa pela fiscalização dos
"tribunais" de contas. E agora como tem sido aplicado este
dinheiro? É não se sabe, para tal grana evaporar é muito fácil. Não existe uma política de transparência. Nem a afetiva
aplicação dos recursos em programas de educação para o
trânsito. O pior que isso ocorre nos 27 estados da federação
de mentirinha. Tudo é facilitado pela omissão dos cidadãos,
mas também pela falta de consciência e civilidade de muitos motoristas, verdadeiros monstros criminosos por trás de
um volante.
O caso do trânsito é igual ao da água, da saúde, da educação, da segurança pública, da infraestrutura e por aí vai. O
modelo de Estado no Brasil é Capimunista - rentista, corrupto, improdutivo, especulativo e explorador da sociedade. Fonte Jorge Serrão.

A Câmara Municipal de Manhuaçu aumentará mais duas
vagas, passando de 15 para 17 vereadores. A política em
nossa cidade principalmente a política feita pela câmara,
deixa muito a desejar. Em todas as rodas de bate papo, as
críticas são ferrenhas. Dizem que a maioria desconhecem a
Lei Orgânica Municipal. A impressão que se tem de quem
assiste as reuniões, são que os vereadores não estudam e
nem debatem os projetos, deixando tudo para as reuniões
que se tornam chatas e demoradas. São feitas apenas duas
reuniões ordinárias por mês, se os vereadores fizessem uma
pré-reunião, facilitaria para os ouvintes e seriam mais produtivas, e com isso o público se afasta. As funções fiscalizadora dos vereadores, não aparecem, foi só mudar a presidência da Câmara para muitos vereadores fazerem o que
sabem e gostam, aparecerem nas fotos ao lado de obras do
executivo para tentar angariar votos dizendo, que a obra foi
feita por iniciativa deles. Vamos alertar o povo para tomar
conhecimento do desempenho dos vereadores. Segundo o
João do Café, se 15 vereadores estão se batendo aí por falta
do que fazerem, imagina 17, Os que conhecem a Lei Orgânica Municipal discutem, quem não sabe fica calado, em
todas as reuniões são poucos os que debatem. Em Manhuaçu já passaram até hoje centenas de vereadores, mas as leis
foram elaboradas por poucos. Fique de olho, ano que vem
será ano de escolher melhor os vereadores.

João Vaccari ameaça o PT
com delação premiada
O ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, que está preso
em Curitiba, deixou a direção do partido em pânico. Sentindo-se “abandonado”, ameaça fazer acordo de delação
premiada e revelar à Justiça o papel da “cumpanherada”
no assalto à Petrobras. Ligado a Lula, de quem é homem
de confiança, Vaccari mandou recados exigindo “postura
firme” do partido em sua defesa, inclusive fazendo pressão
no Judiciário.

Estamos à deriva sem representantes
Os partidos políticos brasileiros não tem representatividades,
ou melhor, não tem credibilidade. Hoje com tantos escândalos
e prisões, assim desenvolvem o processo tocado em Curitiba
pelo juiz Moro, mas os brasileiros não se sentem tranquilos,
pois não existem firmeza nas autoridades para passar credibilidade ao povo. Veja bem a presidenta Dilma maior autoridade
do pais, não nos passa credibilidade, por pertencer ao PT, partido que desde a eleição de Lula se envolveu em ilegalidade
através de seus dirigentes. Aí nos restam a recorrer as outras
forças: legislativo e judiciário. Então gritamos, quem poderá
nos socorrer? O presidente do Senado foi denunciado, de igual
modo o presidente da Câmara também foi acusado. Passamos
para o Judiciário, o STF já deu péssimos sinais para o povo
brasileiro, liberando presos para cumprir pena em casa, criminosos que deveriam estar na cadeia. Grande ilusão, corremos
agora para o PSDB, que teve uma votação espetacular e se
credenciou como uma oposição capaz de fazer alguma coisa,
foi só uma ilusão. O PSDB se acovardou, sua voz desapareceu,
com tudo que aconteceu até agora provas incontestáveis e eles
se dizem sem respaldo legal e apoio político para um pedido
de impeachment, os partidos de oposição seguiram o PSDB e
anunciaram dia 21 quinta-feira a decisão de pedir a abertura de
uma ação penal contra a presidente Dilma Rousseff.
Os tucanos desistiram, recuaram e estão se borrando de
medo, parece que o telhado é de vidro, e deixaram de bancar
pedido de impeachment e deram uma desculpa esfarrapada.
Reunidos no gabinete do presidente do PSDB, o senador Aécio Neves (MG), os líderes oposicionistas decidiram levar, hoje
(26), o pedido de abertura de investigação à Procuradoria-Geral
da República. O argumento é que Dilma cometeu, em seu primeiro mandato, crime comum com a prática das chamadas "pedaladas": manobras fiscais com o uso dos bancos oficiais.

Pátria
Educadora

Top 10 piores salários mínimo do mundo
TOP......... PAÍSES............. S. mínimo U$....S. mínimo R$
1º............. Burundi.............. U$ 6.9.........................R$ 13,80
2]............. Serra Leoa........ U$ 11 ........................ R$ 22,00
3º............. Gana................. U$ 57........................ R$ 114,00
4º............. Bangladesh....... U$ 58........................ R$ 116,00
5º............. Bulgária............. U$ 74........................R$ 148,00
6º............. Vietnã................ U$ 84........................R$ 168,00
7º............. Afeganistão....... U$ 89........................R$ 178,00
8º............. México............... U$ 117......................R$ 234,00
9º............. Lituânia............. U$ 146......................R$ 292,00
10º........... China................. U$ 173......................R$ 346,00

O candidato a prefeito, oposição em Caputira, Celso Gonçalves, está bastante empolgado, trabalhando, visitando.
Mas o que o povo não sabe? É que Celso, ele é irmão da
professora e diretora da Madalena Gonçalves, pois além de
sua irmã no passado, Madalena Gonçalves foi candidata a
diretora da escola estadual Padre Alfredo Kobal, foi eleita
pelo nosso grupo político, e renunciou sem dar nenhuma explicação, para que o vice diretor assumisse. Será que Celso
Gonçalves não está entusiasmado? Ou empolgado? E se ele
for eleito e não se adaptar como prefeito. Como vai ficar nossa cidade? Nós sabemos que Celso Gonçalves anda visitando
e afirmando que ele não trata, que ele não é igual aos outros
ex-prefeitos. Será? Povo de Caputira questione mais o senhor
Celso Gonçalves antes de dar o seu voto, pois 4 anos demora
muito para passar e eleger uma pessoa duvidosa, empolgada.
Observe mais se o Celso tem cara de político sério. Depois
você decida.

Lava Jato prende operador que fez
pagamentos a firma de José Dirceu
Aconteceu no dia 21, mais uma fase da Operação Lava
Jato, A Polícia Federal prendeu Milton Pascowitch, ele foi
apontado como operador da empreiteira Engevix em contratos da Petrobras e suspeito de repassar propina na diretoria de Serviços, que Renato Duque ocupou entre 2003 e
2012 na estatal.

O governo Dilma deve
sentir no mínimo constrangida por tomar medidas
impopulares diante de sua
Pátria Educadora cujo lema
ela proferiu. O segundo governo da presidente Dilma
Rousseff, Governo divulgou
hoje o tamanho do corte que
fará no orçamento deste ano. R$ 69,9 bilhões a menos. Educação, área que segundo a presidente Dilma seria prioritária ao
seu governo, será uma das mais atingidas. Contrariando todas
as declarações na campanha, serão R$ 9,4 bilhões a menos para
investimentos na área! Os ministérios das Cidades e Transportes
também sofrerão grandes reduções. Além de reduzir recursos,
governo vai ainda aumentar a arrecadação por meio da elevação
de impostos
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"Um homem letrado como ele é não tinha o direito de falar bobagem",

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu as acusações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso,
veiculadas no programa de TV do PSDB

TEMER TENTA SEGURAR PDT NO GOVERNO COM CARGOS

DOCE ILUSÃO

Em reunião com pedetistas, o vice-presidente Michel Temer garantiu que Manoel Dias continuará à frente do Ministério do Trabalho. Ele informou que foram “superadas as arestas” causadas
pela posição do PDT contra as medidas provisórias do ajuste fiscal, que arrocha direitos trabalhistas. Temer, que é único e último
articulador do governo, tentou acalmar o ânimos com a lorota de
que que Dilma “nunca cogitou” retirar o ministério do PDT. Muitos
deputados não acreditaram na conversa.

A deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP) levou ao
governador do DF, Rodrigo Rollemberg (PSB),
proposta para melhoria na acessibilidade em Brasília. Vai esperar muito até ver suas propostas implementadas.

SEMPRE ELE
Deputados pedetistas e de outros partidos aliados do governo
atribuem ao ministro Aloizio Mercadante (Casa Civil) a posição
contra as MPs.

OPOSIÇÃO OU GOVERNO?
Em busca de identidade, o Partido Socialista Brasileiro vem dizendo que estará “na oposição de tucanos e petistas”. Mas, na
verdade, vem ajudando o governo, especialmente nas votações
do ajuste fiscal.
OFF-LINE

MAIS RECURSOS

O perfil no Twitter do ex-deputado André
Vargas (ex-PT-PR) foi cancelado. Mesmo
preso, uma mensagem de “olá” foi publicada
no perfil e rendeu uma batida da Polícia Federal na cela do detento.

Temer prometeu adiar o prazo para que os municípios executem
emendas. A liberação de recursos acontecerá ainda em maio, disse.
MAIS CARGOS

PENSANDO BEM...

Na reunião, o PDT reivindicou novos cargos, alegando que ocupa
apenas uma das quatro secretarias do Ministério do Trabalho.

... ao vetar emenda que quebra sigilo em empréstimos do BNDES,
Dilma aliviou muitos empreiteiros insones.

OPOSIÇÃO

GOVERNO RETOMA O CONTROLE DOS BILHÕES DA VALE

Temer acalmou os ânimos dos deputados, mas Cristovam Buarque (PDT-DF) e Reguffe (PDT-DF) continuam defendendo a saída
da base.

Sem alarde e utilizando de artifícios marotos, o governo retomou o
controle da Cia Vale do Rio Doce, privatizada em 1997. Os fundos
de pensão Previ (do Banco do Brasil), Funcef (Caixa) e Petros (Petrobras), além do BNDESpar, controlados pelo Planalto, somam
agora 52,5% da mineradora. Isso garante à “cumpanherada” proximidade dos negócios bilionários da Vale. Sem licitações, sem TCU
e sem MPF por perto.

EMBRAER E ODEBRECHT SÃO 90% DO BNDES LÁ FORA
A Embraer e a Odebrecht, empreiteira preferida do PT, receberam
mais de 90% de toda a grana investida no exterior pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em
2014. De acordo com as planilhas de desembolso pós-embarque,
quando o serviço é realizado no exterior, a estatal da aviação levou mais de US$ 1 bilhão, enquanto a empreiteira baiana faturou
pouco mais de US$ 848 milhões.
ANOS DOURADOS
Durante o primeiro mandato de Dilma, a Odebrecht liderou os
aportes do BNDES: US$ 4,1 bilhões contra US$ 3,7 bilhões da
Embraer
VELHAS CONHECIDAS
Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz Galvão e Camargo Corrêa figuram no Top 10 das empresas mais queridas pelo BNDES no
governo Dilma I.
SÓ LÁ FORA
Os valores não englobam a grana liberada para obras no Brasil,
como o R$ 1,1 bilhão que a Odebrecht levou em 2014 pelo estaleiro nuclear.
PRIVADO, PERO NO MUCHO
Os fundos Previ (Banco do Brasil), Funcef (Caixa) e Petros (Petrobras), além do BNDESpar, somam 61,5% da Vale, e não apenas
52,5%. Os fundos são de direito privado, mas como seus dirigentes são escolhidos pelo governo, na prática a Vale é controlada
pelo governo petista.
CENSURA PATRONAL
A TV Brasil, do governo, foi proibida de transmitir ao vivo o anúncio dos cortes do governo. Por quê? “Notícia negativa não pode”,
explicaram. Como se fizesse diferença. E como se existissem notícias positivas.
DÁ-LHE DISTRITÃO
O deputado Bruno Araújo (PSDB-PE) prevê que apenas o “distritão”, apoiado por Eduardo Cunha (PMDB-RJ), passará na reforma
política. Segundo Bruno, até a oposição deve apoiar a criação do
“distritão”.
CENSURA
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) ironizou o PT por recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral contra propaganda tucana em
televisão: “A verdade dói, e o PT não esconde o incômodo com
as verdades”.

EMPRESA LARANJA
Para disfarçar os investimentos na Vale, os fundos criaram uma
empresa, Litel, da qual a Previ tem 78,4% das ações.
PÉS FRIOS
Após retomada da empresa, uma das mais rentáveis do mundo,
a Vale viu agravada a crise da desvalorização do minério de ferro.
DISFARÇA, DISFARÇA
Para assumir o controle da Vale, os fundos investiram mais do que
a lei autoriza, e agora tentam “desenquadramento” para fugir da
ilegalidade.
FECHANDO OS OLHOS

Mulan
Mulan, linda história infantil.
Historia da Mulan para
crianças.
Naquela Manhã, Mulan,
uma jovem chinesa, precisava ir ao encontro da casamenteira do povoado.Estava
na hora de escolher um marido.
Antes de sair, Mulan correu para servir o chá a seu
pai.
- É bom se apressar! - disse ele.
- Você está atrasada - repreendeu a avó.
- Vá se vestir e se pentear, rápido!
Finalmente Mulan ficou pronta.
- Leve esse gafanhoto - disse a avó.
- Ele vai lhe trazer sorte.
Que catástrofe!
Diante da casamenteira, Mulan só fez bobagens.
Irritada, a casamenteira mandou Mulan voltar para
casa.
A jovem ficou muito triste!
- Não faz mal - consolou-a o pai.
- Você ainda não estava pronta para o casamento!
Estourou a guerra! Seu pai foi convocado para servir,
mas Mulan tinha medo, pois seu pai já estava velho. Resolveu então ir no seu lugar.
Mulan se disfarçou de rapaz e partiu a todo o galope
para juntar-se ao exército.
- Capitão! - exclamou Mulan quando chegou ao acampamento militar.
- Quero me tornar um soldado!
Mas não é fácil aprender a lutar quando se é desajeitada!
Porém Mulan fez progressos e se tornou mais hábil
que qualquer outro soldado.
Com a ajuda de seu companheiro, Mushu e graças a
sua audácia e coragem os chineses ganharam a guerra.
Mais tarde no palácio, o Imperador felicitou Mulan, e
todos os súditos se inclinaram diante dela.
- Minha filha, estamos muito orgulhosos de você! declarou o pai, abraçando-a.

O ministro Carlos Gabas (Previdência) pressiona a Previc, que fiscaliza fundos de pensão, a “buscar uma solução” para não puni-los.
REFORMA POLÍTICA LIBERA TROCA-TROCA DE PARTIDOS
Além de impedir que partidos nanicos tenham acesso aos R$ 868
milhões do fundo partidário, o projeto da reforma política libera políticos eleitos a mudar de partido sem risco de perder o mandato,
mas só pelos dois meses após a promulgação da lei. Hoje e após
a janela de sessenta dias, político que se desligar do partido pelo
qual foi eleito perde o mandato, salvo em casos como a criação de
nova legenda.
CORRIDA PELA GRANA
A mudança na partilha do fundo partidário deve levar deputados
de 16 pequenos partidos a usar a brecha para trocar de legenda.
FURADA
Partidos em
vias de criação como
o Rede, de
Marina Silva, e o PL
de Gilberto
Kassab (Cidades) vão nascer sem dinheiro e sem deputados.
SENADO JOVEM
Ao contrário de senatus, que vem de “ancião” em latim, a idade
mínima de nossos senadores será reduzida para 30 anos na reforma política.

MISSÃO IMPOSSÍVEL

CONTRABANDO QUESTIONADO

O líder do PSB no Senado, João Capiberibe (AP), considera difícil
a fusão entre o partido e o PPS. “No fundo, está tudo travado”,
afirma. Os socialistas não querem abrir muito espaço para membros do PPS.

O PPS entrou com mandado de segurança no Supremo contra
o “contrabando” na MP 668 que libera construção do “Parlashopping” no novo anexo da Câmara. O “jabuti” foi aprovado na MP no
último dia 20.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Matinha vai receber mais obras após Encontro Entre Líder Comunitário e Prefeito

N

Reunião entre prefeito Nailton Heringer,
equipe da secretária de Obras e líder comunitário
define novas obras para o bairro da Matinha.

o final da tarde da última sexta-feira, 15, o
presidente da Associação de Moradores do bairro
Matinha, Evaristo de Souza
Gomes, esteve reunido com o
chefe do Executivo municipal,
Nailton Heringer, para tratar
de benfeitorias para a comunidade, que é uma das mais
populosas da cidade. Entre as
reivindicações, foram acordados o asfaltamento das ruas da
parte alta, construção de muros
e arrimo, conserto do forro da
creche, obras de tapa buracos,

entre outras.
No encontro, o Governo
Municipal reiterou a parceria
que tem com a comunidade, e
que já vem promovendo melhorias em todas as áreas, em
todo município. No bairro da
Matinha diversas obras já foram realizadas como destaca
o líder comunitário. “Vem fazendo muita coisa como a limpeza de bueiros, entulhos das
ruas, asfaltou ruas. A Avenida
Palmeiras é um exemplo. Ela
foi toda asfaltada até o loteamento Alphaville. Só precisa

fazer algumas coisas na parte
alta do bairro,” – elenca Evaristo.
O presidente da Associação
Comunitária ainda destaca:
“Ele (o prefeito), já tinha feito
esse compromisso e agora reafirmou. Isso eu achei importante para nós, que moramos
lá no bairro da Matinha. Serão mais de duzentas famílias
beneficiadas por essas obras”.
Tão logo terminou o encontro,
o Prefeito Nailton Heringer
se reuniu com o secretário de
Obras, João Amâncio, e pediu

agilidade nas ações da Prefeitura para o bairro.
Já nessa segunda-feira, 18, o
secretário de Obras informou
que os trabalhos na Matinha
tem início ainda esse semana.
No primeiro momento serão
realizadas as obras que dispensam licitação, que podem
ser feitas pelo efetivo da pasta, enquanto a contratação dos
demais serviços é feita por
meio de licitação, nesse caso,
as obras de maior porte e valor.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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Estudantes de medicina visitam Caf e conhecem
realidade do Esf Nossa Senhora Aparecida

O CAF – Centro de Atenção
à Família – no Bairro São Francisco (antigo Campo de Avião),
recebeu esta semana a visita de
alunos do primeiro período do
curso de medicina da FACIG –
Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu. A visita foi
acompanhada pela coordenação
da equipe de Estratégia de Saúde de Família – ESF Nossa Senhora Aparecida.
Implantado pelo Centro Espirita Manoel Henrique, o CAF
tem como objetivo o apoio e
acolhimento às famílias carentes, adolescentes e crianças, oferecendo todo tipo de serviço de
assistência social, engajamento
com a sociedade, valorização
à pessoa, tratamento médico,
clinico, odontológico, capilar e
oficinas com várias atividades.
O presidente do CAF, Luiz
Henrique Tomaz de Arruda
Veraz, destaca que o trabalho é
voluntário e envolve também a
colaboração de diversos órgãos.
Entre eles estão o Governo de
Manhuaçu, por meio do CRAS,
CREAS, CAPS AD, Conselho
Tutelar, FUMAPH, CEM e FACIG.
Para manutenção dos trabalhos, além das parcerias a entidade recebe doações de pessoas
físicas e jurídicas e ainda desenvolve projetos e realiza bazares.
Os recursos ajudam na manutenção das despesas, na compra
cestas básicas para as doações,
aquisição de materiais médico e
odontológico e das oficinas ofe-

Luiz Henrique recepcionou os estudantes de medicina no CAF

Presidente Luiz Henrique, enfermeira e coordenadora
do ESF Sandra Rodrigues e a professora do curso de
medicina Tatiana Vasques

recidas.
GOVERNO APOIA INICIATIVAS: O Centro de Atenção à Família atende, hoje, 165
pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, em diversas
oficinas. São atividades como
a brinquedoteca, jiu-jítsu, desenho, violão, curso de confecção de boneca de pano, reforço
escolar, artesanato, capoeira e

educação física. São oferecidas
também aulas de música envolvendo diversos instrumentos
com a participação de quarenta
alunos. As aulas são em parceria
com o 11º Batalhão da Polícia
Militar e o Rotary Clube. O serviço voluntário também proporciona atendimento odontológico
e aulas de informática.
As crianças e adolescentes

atendidas nas oficinas e atividades do CAF são cobradas em
relação a assiduidade na escola
regular. Os pais também são
engajados nesse compromisso
em relação às crianças e adolescentes. Além das oficinas,
74 famílias são atendidas pelo
Centro com visitas regulares
de acompanhamento nas residências e doações de alimentos,
roupas, medicamentos e até pagamento de contas de luz, água
ou aluguel, após um estudo da
situação da pessoa.
O Governo de Manhuaçu
apoia a iniciativa do CAF e
mantem convênio oferecendo
quatro professores para as oficinas. Um assistente social do
município também apoia os trabalhos do CAF na comunidade
e a equipe da Estratégia de Saúde da Família utiliza o espaço
do Centro para os atendimentos,
inclusive com o médico.
A professora do curso de medicina, Tatiana Vasquez Camila
dos Santos, da disciplina Medicina Familiar Comunitária I,
disse que a iniciativa visa inserir
os futuros profissionais médicos
nesse universo da atenção primária em saúde e o sistema de
funcionamento do CAF representa bem esse conceito ampliado onde as demandas primárias
e as dinâmicas da prevenção e
promoção se apresentam de forma ampla.
“O objetivo é trazer os alunos
para além muro da faculdade e
apresentar essa realidade da pre-

Estudantes acompanharam atentamente as informações
repassadas sobre o funcionamento do CAF e do ESF

venção da saúde no seu âmbito
primário. É conhecer a realidade
do ser humano além do consultório médico em sociedade ampla e diversificada” - lembrou.
“Essa já é a segunda turma, são
trinta alunos. A atividade já está
sendo inserida como uma dinâmica específica da disciplina” –
concluiu.
ATENÇÃO BÁSICA É
PORTA DE ENTRADA: A
enfermeira Sandra Rodrigues de
Souza Barbosa, coordenadora
do ESF Nossa Senhora Aparecida, que atende também o Bairro
São Francisco, considera importante a visita dos estudantes. “A
saúde da atenção básica é a porta de entrada para esses médicos
futuramente e precisamos que
eles sejam comprometidos” –
comentou. “O paciente deve ser
visto como um todo na realida-

Agora em Lajinha!

Festas

de em que vive e não fragmentado” – concluiu Sandra Barbosa.
A unidade do ESF tem uma
população de 4.262 pessoas,
sendo 1.148 famílias nos dois
bairros. Segundo Sandra, são
127 diabéticos, 457 hipertensos
e 44 gestantes inscritas, fazendo
o pré-natal. “Nós temos orgulho
de falar que temos médico todos
os dias na comunidade. Apesar
de muita resistência por parte
dos usuários que querem o remédio para combater a doença
,mas ainda resistem em evitar,
querem a insulina mas não se
preocupam com uma dieta” –
comentou. A unidade da ESF
funciona em sede própria, instalada na Avenida 30 de março,
sem número, no Bairro Nossa
Senhora Aparecida.
Secretaria de Comunicação
Social de Manhuaçu
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Coordenadores de escolas municipais têm palestra sobre inclusão

A

Secretaria de Educação
de Manhuaçu dá prosseguimento a seus esforços
de promover na rede municipal
de ensino a inclusão de crianças
com deficiência. Esteve novamente na sede da secretaria o
consultor em inclusão e acessibilidade, Fernando Portes, que
na ocasião falou aos coordenadores das escolas municipais.
Segundo a secretária Gelvânia
Câmara, a intenção é a de tornar a escola apta, em todos os
aspectos, a receber esse aluno.
“O trabalho é contínuo, e a
importância é que o coordenador é um multiplicador, e nós
vemos a necessidade de que a
escola aprenda a receber esse
aluno e trabalhar com ele” – disse a secretária ao lembrar que,
na semana passada, Fernando
Portes falou aos pais de alunos
com deficiência durante reunião
na sede da secretaria. “E a partir

Após falar aos pais, Fernando Portes falou a coordenadores
de escolas municipais

de tudo que foi levantado nesse
encontro, o Fernando, que tem
mais de quinze anos de experiência nessa área, vai elaborar
um projeto para que seja executado no município, a curto,
médio e longo prazo, porque

são vários processos” – revelou
Gelvânia Câmara. “Nós entendemos que o aluno com necessidade especial deve ser tão bem
recebido, ou até melhor, do que
o aluno que não tem necessidade especial” - defendeu.

cipal de Educação. Esse curso foi
ofertado a todos os conselheiros”
– enfatizou Câmara, que lamentou o fato de que nem todos os
conselheiros inscritos concluíram
o curso.
O CONSELHO: “O conselho tem diversas atribuições, ele
deve atuar como um órgão participativo, que funciona como um
parceiro do governo” – elucida
o vereador Cabo Anízio. “Ele
tem função deliberativa, consultiva, fiscalizadora etc. Essas são
atribuições que ele exerce junto
á secretária e ao perfeito” – continua o vereador ao conclamar a
população a se envolver com os
trabalhos do Conselho de Educação. “Ele trabalha como um parceiro na busca de melhorias, ele
não pode sair dos ditames jurídicos que envolvem a educação. Os
conselheiros são voluntários, mas
devem sempre buscar esse conhecimento” – enfatiza o vereador.
“O conselho não tem que funcionar como braço do governo, mas
como um órgão participativo,
organizado pela sociedade civil.
Essa é a nossa missão” - conclui.
Uma das questões amplamente discutidas durante o curso foi

a do Plano Municipal de Educação, que trata de metas impostas
pelo Governo Federal e que devem ser cumpridas por todos os
municípios do país em dez anos.
“Estamos agora na construção
desse Plano, que vai nortear a
educação municipal na próxima
década, e essa construção envolve toda a sociedade, para isso temos feito reuniões abertas” – comentou o vereador Cabo Anízio.
“Aproveitamos para convidar a
sociedade para participar, no próximo dia 29, de uma conferência
sobre o Plano. Ainda estamos
acertando o local e a hora e divulgaremos o quanto antes. É um
momento em que a população e
as pessoas vão poder participar
amplamente da discussão” – interviu a secretária de Educação.
“O governo estabeleceu 20 metas e temos 10 anos para cumpri-las. E o nosso plano contempla
todas elas. São metas que não
podem ser mudadas, mas podemos criar nossas estratégias para
alcançá-las e é para isso que convidamos a população” – explica
Gelvânia Câmara.
Secretaria de Comunicação
Social de Manhuaçu

Secretária e vereador participam de curso
sobre Conselho Municipal de Educação

B

uscando construir em
Manhuaçu um Conselho
Municipal de Educação
consistente e relevante, a secretária municipal de Educação,
Gelvânia Câmara, e o representante do Legislativo, vereador
Cabo Anízio, concluíram recentemente um curso oferecido pela
UFSJ - Universidade Federal de
São João Del Rei – para conselheiros de educação. A capacitação abordou uma série de temas
pertinentes, como as atribuições
de um conselho, o papel do conselheiro, questões sobre as quais
ele deve estar inteirado, dentre
outros. Apesar de já existir, o
Conselho Municipal de Educação de Manhuaçu nunca antes
desfrutou de uma capacitação a
esse nível, disponibilizado pela
UFSJ gratuitamente a todos os
conselheiros.
“Esse curso foi feito em módulos à distância, com atividades a
serem entregues mensalmente e
também com aulas presenciais”
– explicou a secretária Gelvânia
Câmara. “E a conclusão do curso
se deu recentemente onde tivemos que apresentar um banner,
que tratou do nosso Plano Muni-

Manhuaçu se classifica em duas categorias
para próxima etapa do JEMG

M

anhuaçu viveu uma
semana intensa com
JEMG – Jogos Estudantis de Minas Gerais. Ao
todo quatorze municípios transformou a cidade em um centro
esportivo pela busca do melhor
resultado. Além da alegria e animação, em todas as delegações,
o desejo era um só: garantir vaga
na etapa regional, que acontece
de 22 a 27 de junho, em Além
Paraíba. Com tantas equipes em
busca de poucas vagas, quem se
deu melhor, foi quem se preparou. Nesse caso a cidade sede,
avança nas competições em
duas modalidades, levou a melhor no basquete masculino e no
handebol masculino e feminino.
Os estudantes atletas que representarão Manhuaçu na etapa
regional são alunos do Colégio
Tiradentes, da PMMG – Polícia Militar de Minas Gerais. De
todas as modalidades, apenas o

aluno, existem várias vertentes,
várias resistências a esse processo. E o objetivo aqui foi desmistificar aquilo que é a inclusão
desse aluno no âmbito escolar e
propor ações do que pode ser feito” - continuou. Portes acredita

no potencial multiplicador desses coordenadores em suas escolas de tudo o que foi proposto
no sentido de desfazer qualquer
tipo de resistência à inclusão de
crianças deficientes. “Essa criança não pode estar à mercê dessa
inserção, e uma vez que ele está
incluso nessa realidade, ele precisa ter um atendimento específico, individualizado e com características especificas a serem
abordadas. Demonstramos aqui
o que pode ser feito, o que dá pra
fazer” – enfatizou o consultou ao
enaltecer a iniciativa da Secretaria de Educação. “A intenção
não é resolver tudo, ou dar uma
resposta para tudo, mas mostrar
que existem alternativas. E iniciativas como essas por parte da
secretaria visam uma possibilidade nova, visam acreditar que
algo pode ser feito” - finalizou.
Secretaria de Comunicação
Social de Manhuaçu

especialmente face ao compromisso nº 12 do Plano Nacional
de Segurança Publica, que em
seu preâmbulo tem a qualificação e valorização profissional
como pilares dos programas de
redução da criminalidade.
Possibilitar aos discentes conhecimentos básicos a respeito
do tema, levando-os a reflexão
sobre várias distorções apresentadas pela opinião pública, por

discursos políticos partidários,
pela mídia e outros meios de
comunicação, e sobre a importância e necessidade da força
policial na aplicação da lei, na
garantia do Estado Democrático
de Direito e, primordialmente,
no respeito e proteção aos direitos fundamentais do cidadão.
Os encarregados da aplicação
da lei devem tomar consciência
de sua capacidade individual
e coletiva de influenciar a percepção pública e a experiência
individual dos direitos e liberdades humanos. Também devem
estar conscientes de como suas
ações interferem com a organização de aplicação da lei como
um todo. A responsabilidade
individual e a responsabilidade
por seus próprios atos devem
ser reconhecidas como fatores
cruciais no estabelecimento de
práticas corretas de aplicação da
lei. Os programas de formação
e treinamento devem levar esses
fatores em consideração em sua
abordagem.

Segundo a secretária de Educação, intenção é tornar a escola
apta a receber alunos com deficiência

“Uma das questões tratadas
foi tentar uniformizar o trabalho
com as crianças deficientes” –
explica o consultor em inclusão
e acessibilidade, Fernando Portes. “Porque quando se pensa em
deficiência ou em inclusão desse

11º Batalhão inicia curso de
instrutores de direitos humanos

Com a criação da Secretaria
da Segurança Pública - SENASP - no Ministério da Justiça
e a elaboração do Plano Nacional de Segurança Pública, os
Direitos Humanos foram instituídos como tema transversal no
processo de formação e capacitação, por meio da Matriz Curricular Nacional, como resultado
dessa nova cultura e gestão da
política de Segurança Pública,
que considera a necessidade da
transversalidade e da especificidade dos Direitos Humanos no
processo de formação dos profissionais de Segurança Pública.
Diante desta assertiva, o Décimo Primeiro Batalhão, iniciou
na segunda-feira dia 18, o curso
de Instrutor de Direitos Humanos, com uma grade curricular
que abrange Disciplinas inerentes aos princípios da Doutrina
dos Direitos, a Unidade estará
formando 30 (trinta) policiais
de diversas Unidades da área da
12ª Região, onde esta contida o
11º BPM.
Durante a aula inaugural,
o Coronel PM Edvanio Rosa
Carneiro, Comandante da 12º
Região, falou da importância da
qualificação profissional. Destaca-se ainda que o aprimoramento desses profissionais deva
ser também visto como um aspecto de melhoria da qualidade
de vida, que tem como consequência a satisfação pessoal e uma
prestação de serviços de boa
qualidade, com o consequente aumento de produtividade,

Secretaria de Estado de Fazenda em Manhuaçu notifica
os contribuintes inadimplentes do IPVA 2015
Durante uma semana Manhuaçu se transformou em sede do JEMG

basquete feminino não houve
inscrição. Para as demais como
vôlei, futsal, handebol, tanto na
categoria masculina como feminina e o basquete masculino,
além das equipes de Manhuaçu,
Os demais municípios da região
que seguem para a próxima fase
são: Martins Soares, Alto Jequitibá, Mutum, Lajinha, Reduto,
Manhumirim e Matipó.
Vale lembrar que essa foi
quinta edição do JEMG sedia-

do na cidade. Nos últimos três
anos Manhuaçu foi o endereço
certo de inúmeros profissionais
da educação física, magistério e
alunos atletas. Os jogos estudantis fazem parte do Programa Minas Olímpica, e é uma realização
do Governo de Manhuaçu, por
meio do secretário municipal de
em parceria com Superintendência Regional de Ensino.
Secretaria de Comunicação
Social de Manhuaçu

Após os vencimentos dos
prazos para o recolhimento do
IPVA 2015, o valor total arrecadado em Manhuaçu e Municípios da região, até o momento, representa 73% da previsão
de arrecadação do IPVA 2015.
Com um percentual de inadimplência em torno de 27,00%
que correspondem cerca de
7.300.000,00.
O contribuinte que não efetuou o pagamento do IPVA 2015
nos prazos estabelecidos está
sujeito à multa e juros calculados sobre o valor total do im-

posto ou das parcelas, conforme
o caso. A multa de mora poderá
chegar a 20% e a partir do mês
subsequente ao do vencimento
haverá a incidência dos juros de
acordo com a taxa Selic.
Persistindo a pendência, em
acordo com o disposto no art. 2º
da Lei 19.971/2011, regulamentado pelo Decreto 45.989/2012,
a AGE-Advocacia Geral do Estado, após inscrição do crédito
tributário em Dívida Ativa, poderá PROTESTAR Extrajudicialmente.
A Secretaria de Estado de

Fazenda, através da Unidade
Fazendária de Manhuaçu, iniciará neste mês de maio/2015
os trabalhos de saneamento para
fins de encaminhamento dos
créditos tributários em aberto
para inscrição em dívida ativa e
posterior PROTESTO.
Isto posto, informamos que o
contribuinte proprietário de veículo automotor que se encontre
em situação irregular, enquanto
não efetuado o procedimento
acima, poderá recolher o tributo
espontaneamente nas agências
bancárias autorizadas.
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Luisburgo realiza audiência Pública sobre Plano Diretor

O

começo da semana em
Luisburgo foi marcado
pela realização da 1ª Audiência Pública para a elaboração
do Plano Diretor Municipal.
A iniciativa tomada pela Administração 2013/2016 reuniu
grande participação popular, no
auditório da Escola Municipal
Manoel Francisco de Souza,
com início às 19h. Entre os
presentes o Prefeito José Carlos
Pereira; Presidente da Câmara,

Luis Rodrigues; Vereadores
Lourival Rodrigues, Eduardo
Freitas, Maria de Fátima Cândido
e José Aparecido; Secretários
Municipais de Educação, Maria
Aparecida Noronha, e de Obras,
João Batista; Diretor M. de
Agricultura, Márcio Damasceno,
Jorge Adriano Knupp (Obras),
Benício Oliveira dos Santos (Setor de Compras/ Administração
M.) e a Presidente do Sind. Dos
Trabalhadores Rurais, Silvana

Damasceno, além dos representantes da empresa Ascat Informática, Waldemar da Silva Júnior
(Proprietário), Assessor Jurídico
Dr. Davi Ornelas, Engenheiro
Paulo César e Assistente Social
Lucimar Silva. Logo na abertura, após momento de oração, o
proprietário da empresa Ascat
Informática, responsável pela
elaboração do Plano Diretor no
Município, se pronunciou em
uma breve explanação a respeito

Público presente à audiência pública em Luisburgo.

Prefeito José Carlos Pereira,
durante pronunciamento na
abertura da audiência.

Waldemar da Silva Júnior,
proprietário da empresa
Ascat, responsável pela
elaboração do Plano Diretor
Municipal, junto à sociedade,
em Luisburgo.

Assessor Jurídico da Ascat,
Dr. Davi Ornelas, explanou sobre o que é o Plano
Diretor e esclareceu dúvidas
sobre a elaboração deste
planejamento.

da importância desta mobilização para o planejamento e
desenvolvimento de uma cidade.
Em seguida, o Advogado
da empresa, Dr. Davi Ornelas,
trouxe esclarecimentos diversos
sobre o que é o Plano Diretor,
como ele deve ser elaborado, a
necessidade da real participação
dos cidadãos para que propostas
positivas sejam estabelecidas,
entre outros pontos.
Foi evidenciado ainda que,

embora a Legislação estabeleça
que o Plano Diretor seja elaborado por municípios com mais de
vinte mil habitantes, Luisburgo
(que possui 6.509 habitantes,
conforme estimativa do IBGE)
é classificado pela EMBRATUR
como área de especial interesse
turístico, devido aos seus atrativos naturais – inclusive com a
existência de reserva de preservação natural (Comunidade da
Pedra Dourada).

De acordo com a Legislação, o Plano Diretor deve ser
revisado a cada dez anos nos
municípios. Em breve, novas
audiências públicas serão realizadas em Luisburgo, visando a
continuidade dos trabalhos da
implantação desta importante
atividade de planejamento para
o desenvolvimento da cidade e
das comunidades rurais.
(Ass. de Comunicação –
Adm. 2013/2016)

I Cavalgada da Amizade movimenta Luisburgo

U

m grande encontro de
cavaleiros e amazonas, além de animada
programação, marcaram a I
Cavalgada da Amizade de
Luisburgo. Realizada pelo
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Pedra
Dourada e com total apoio da
Adm. 2013/2016, o evento
teve início com a concentração dos participantes no
Bairro São Roque. De lá, os
cavaleiros seguiram rumo à
Comunidade Pedra Dourada,
em um agradável passeio, que
despertou a atenção e curiosidades dos moradores da cidade
e de quem se transitava pelo
caminho.
A recepção ocorreu com
muita festa, churrasco, música
e a expressiva presença da população. Durante toda a tarde,
foram organizados concursos
de marchas para as categorias: cavalos, éguas e burros
e mulas, sorteio de selas, e, à
noite animado show musical.
Prefeito José Carlos Pereira
– acompanhado da esposa

Isabel; Presidente da Câmara,
Luiz Rodrigues, Vereador
Lourival Rodrigues (ambos
moradores da comunidade)
e o Presidente da Câmara de
Alto Jequitibá, Edinézio Hott,
prestigiaram o evento.
Os contemplados com
os sorteios das duas selas
possuem nomes de artistas
famosos. Um deles, Sérgio
Reis, residente no Córrego
Bom Sucesso (São João do
Manhuaçu), e o outro, Paulo
Ricardo, morador do Córrego
São João da Farinha (Espera
Feliz).
À noite, a Cantora Pâmela
Costa animou o público com
um show musical especial,
encerrando em alto estilo a
programação deste inédito
evento. Na oportunidade, o
Presidente da Câmara de Alto
Jequitibá, Edinézio Hott, convidou o público para a festa do
Carro de Boi, a ser realizada na
cidade vizinha no próximo dia
04 de Junho.
(Ass. de Comunicação –
Adm. 2013/2016)

Cavaleiros e amazonas percorreram a estrada rumo
à Pedra Dourada. O local recebeu obras de patrolamento
e melhorias pela Adm. 2013/2016.

Estudantes acompanharam atentamente as informações
repassadas sobre o funcionamento do CAF e do ESF

Cantora Pamela Costa

Ganhador da sela, Sergio Reis e o Vereador Lourival

Na comunidade Pedra Dourada, foram realizados concursos de marchas, sorteios e show musical.

A esq., Vereador Lourival Rodrigues, e, à dir.; Presidente da Câmara, Luis Rodrigues;
Airton Arruda (morador da Comunidade) e Prefeito José Carlos Pereira, além do Presidente
da Câmara de Alto Jequitibá, Edinézio Hott.
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Santa Filomena recebe várias melhorias

anta Filomenta, Distrito
de Santana do Manhuaçu,
que fica a 30 Km da sede.
Depois de vários administradores terem tentado resolver
o grave problema da falta de
água potável no Distrito. Com
a presença de secretários, os
vereadores Ziel e Raimundo e
populares do Distrito, dia 23 de
maio, foi inaugurado o sistema
de abastecimento de água. Segunda a viúva do prefeito João
Batista Vieira de Assis “João do

Avenida Principal

Açougue”, morto em acidente
no dia 16 de fevereiro de 2015,
Dona Rosa diz ser um dia de
tristeza e ao mesmo tempo de
alegria, tristeza por ela não ter
aqui a presença de seu marido,
que lutou tanto, e foi o grande
idealizador dessas obras para
solucionar o problema de Santa
Filomena. “Não foi fácil, foram
várias tentativas e muitas idas
e vindas do João em busca de
recursos, foram duas tentativas
de poços artesianos, sem suces-

so, mas ele nunca desanimou
e persistia no objetivo. Com o
empenho do prefeito Igídio e a
colaboração de várias pessoas
em mutirão foi canalizado a
água vindo de uma propriedade
um pouco distante, mas hoje
este sonho se tornou realidade,
espero que os moradores nunca
esqueçam desta sementinha
plantada aqui que precisa ser
cultivada por todos no sentido
de cuidar e economizar, pois
todos sabem que a água hoje é

Dona Rosa e seus filhos Fabinho
e Ricardo e o neto

um grande problema em todo
mundo. Agradeço a todos que
trabalharam, os secretários,
todos os funcionários que não
mediram esforços para que tudo
desse certo, agradeço também
o prefeito Igídio que deu continuidade ao projeto, e hoje a
comunidade de Santa Filomenna
é contemplada com uma água de
primeira qualidade, digna dessa
comunidade, e também recebem
outras melhorias como o asfaltamento de várias ruas”. Frisou

Dona Rosa.
O prefeito Igídio de Assis
Neto também fez uso da palavra
e lembrou das dificuldades em
que passava o povoado de Santa
Filomena com a falta de água de
boa qualidade. “Hoje é um momento de satisfação para todos
nós, estar aqui entregando estas
obras: caixa d’água construida
para todo abastecimento do sitema de água e também as ruas
que foram asfaltadas, agradeço
a todos e muito obrigado”. Disse
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o prefeito Egidio.
Os vereadores Ziel e Raimundo também agradeceram
as benfeitorias e agradeceram
Dona Rosa e o Prefeito Igídio
por ter dado continuidade das
obras.
Não deixem de ler na próxima
edição uma entrevista exclusiva
com Dona Rosa onde ela fala da
política de Santana e o que pensa
sobre ser ou não ser candidata a
prefeita de Santana.
Por Devair G. Oliveira

Rua Dois Amores

R

onivaldo Joaquim Martinho, fez questão que nós
experimentassem a água,
ele gostou tanto da água que
está construindo uma casa bem
ao lado da caixa, e ainda disse
que vai candidatar a vereador
para ajudar preservar as coisas
boas de Santa Filomena.

10
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Governo de Manhuaçu inicia processo
de reorganização dos espaços

Serão revisados o Plano Diretor e os códigos de Postura e Obras, e, ainda,
serão elaborados os planos de Mobilidade Urbana e de Resíduos Sólidos
e o Código Ambiental, além da Lei de Uso e Ocupação do Solo

O

Governo de Manhuaçu dá prosseguimento aos
trabalhos de revisão do
Plano Diretor do Município. Uma das propostas de
gestão do Prefeito Nailton
Heringer é a de preparar
o município com estrutura de planejamento e de
ordenamento jurídico eficientes, envolvendo uma
série de fatores, como por
exemplo, o zoneamento de
áreas, o código de obras,
a exploração de recursos
naturais etc. Desde agosto
do ano passado, a Secretaria Municipal de Planejamento, em conjunto com
as secretarias de Obras,
Comunicação, Agricultura e as autarquias SAAE
e Samal, se empenha na
busca por esse objetivo.
A readequação do Plano
Diretor deve ocorrer a
cada dez anos, a última
ocorreu no ano de 2006.
“Naquela época a dinâmica municipal urbana
era completamente diferente, então o plano não
contempla fatores importantes como a questão
do macrozoneamento e
microzoneamento urbano,
que é fundamental para o
uso adequado do espaço
urbano” – explica Eliéser
Ribeiro, servidor da Secretaria de Planejamento e um
dos responsáveis pela coordenação dos trabalhos.
“E agora o Governo quer
tratar esse tema, ouvir a
população, ver a melhor
forma para orientar o espaço urbano, porque nós precisamos de delimitações,
regras e leis para ordenar
a questão jurídica urbana.
Estamos buscando alternativas, buscando auxílio
para isso” – diz Ribeiro.

Uma equipe do Executivo trabalha, desde agosto passado, no novo ordenamento jurídico do município

C

MOBILIDADE E RESÍDUOS

oncomitante a esse processo, o
município possui as demandas dos
planos de Mobilidade Urbana e de
Resíduos Sólidos e o Código Ambiental,
além da Lei de Uso e Ocupação do Solo,
também serão revisados os códigos de
Postura e o de Obras. A intenção do Governo de Manhuaçu, em consonância com
o Ministério Público, é a de contratar uma
consultoria que realize todos os projetos
ao mesmo tempo.
Durante reunião, ocorrida no princípio
deste mês de maio, uma primeira empresa
apresentou sua proposta de trabalho, que
será analisada pelo Governo. “Unificar
esses planos gera uma maior qualidade na
participação da população, porque ela vai
falar de temas que são importantes para a
vida dela o tempo todo” – enfatiza Eliéser
Ribeiro. “Vamos estudar o uso do espaço
urbano, a questão da mobilidade urbana
e a do lixo. Queremos fazer oficinas para
coletar a opinião da população e vamos
fazer grandes audiências públicas, conferências para consolidar essa informação e

conseguirmos fazer isso de forma produtiva” – conclui.
“Esses planos passaram da hora de
serem feitos. Decidimos que vamos deflagrar um processo de contratação de
empresa para que a gente possa ouvir a
sociedade e assim construir planos que
sejam feitos de acordo com a necessidade,
de acordo com os anseios da população,
e que sejam relevante para Manhuaçu
para os próximos anos” – comentou o
prefeito Nailton Heringer. “Vamos ouvir
a população por meio de audiências, para
que a população entenda que isso tem a
ver com a vida dela. Conclamamos as
pessoas a começarem a pensar em como
elas querem esses planos para os próximos
anos” – finalizou.
“O que nós buscamos hoje é um pacote de arcabouço jurídico para o crescimento ordenado do nosso município.
Vamos implantar esses os planos, a fim
de termos maior responsabilidade” –
elucidou o subprocurador do município,
Dângelo Maurício. “O Plano Diretor,

como a mola mestre das demais regras
que visamos, servirá como forma de
promover um crescimento ordenado
da cidade, de modo que, por exemplo,
caso uma empresa venha a se instalar no
município, ela tenha a possibilidade de
saber quais os nortes que o município
seguirá nos próximos anos. Isso é só
um exemplo dos vários benefícios que
um plano consistente e consciente pode
trazer para Manhuaçu” – esclarece.
O Prefeito Nailton Heringer garante que
todo o esforço necessário para implementar um ordenamento jurídico moderno,
eficiente e arrojado, está sendo feito. “Eu
quero deixar esse legado para Manhuaçu.
É inadmissível que nosso município não
tenha essas legislações que definem a
ocupação dos espaços urbano e rural. Nós
temos códigos que estão ultrapassados e
não condizem com a realidade. Vamos
mudar isso e dotar nosso município de leis
que propiciem o crescimento sustentável
e seguro” – relatou.

O

em fase final. O comitê envolvido neste especializada e uma intensa participação
Plano deverá ser o mesmo que atuará na popular.
organização das demais leis, que serão
Secretaria de Comunicação Social
feitas com o apoio de uma consultoria
de Manhuaçu

PLANO DE SANEAMENTO

utro empenho do atual Governo de
Manhuaçu tem sido na elaboração
do Plano Municipal de Saneamento
Básico. O processo, iniciado em 2013, está
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Sistema de parcerias viabiliza
pavimentação de estradas rurais

Município de Manhuaçu, que possui
uma extensa malha
viária vicinal interligando
cidade com distritos, vilas
e povoados, está experimentando uma nova modalidade de parceria para
a execução de projetos de
pavimentação visando a
melhoria das estradas. A

intenção é facilitar o acesso
dos moradores dos diversos
locais a outros pontos e o
escoamento da produção
rural.
No ano de 2014, foi aprovado um projeto de lei, regulamentado pelo Governo
de Manhuaçu, por meio de
um decreto assinado pelo
Prefeito Nailton Heringer,

O proprietário Ari Prata (centro) e outros produtores se dizem
satisfeitos com a iniciativa do Governo de Manhuaçu em
pavimentar as estradas

A pavimentação na saída para Palmeiras está oferecendo
mais segurança aos usuários e facilitando o
escoamento da produção rural

O Prefeito Nailton Heringer tem acompanhado de perto as obras,
ao lado do secretário de Planejamento Luiz Carlos Rodhes

O sistema de parcerias com os proprietários rurais tem
possibilitado as pavimentações

possibilitando a realização
de parcerias com proprietários rurais visando a melhoria das estradas vicinais.
A iniciativa visa fixar o
homem do campo em suas
propriedades com a garantia de acesso mais fácil
ao perímetro urbana, para
resolução de suas questões
particulares.
EXPERIÊNCIA BEM
SUCEDIDA: Logo após
a regulamentação da lei
por meio de decreto as
parcerias se iniciaram. Um
exemplo foi o sucesso da
pavimentação asfáltica do
trecho saindo do Bairro
Matinha, sentido à Palmeiras e Coqueiro Rural, num
total de 3,6 Km. Dois trechos foram asfaltados com
metodologias de parceria
diferentes, sendo um deles
com a preparação do solo
executada pelo município
e a pavimentação com asfalto frio pelos moradores
e um outro trecho, de cerca
de um quilômetro, em que
os proprietários executaram a preparação do solo
e o município arcou com
a pavimentação asfáltica
quente. “A segunda parceria se mostrou mais viável,
ágil e mais célere para a
execução pelo município”
– afirmou Luiz Carlos Rodhes, secretário municipal
de Planejamento.
Com a primeira experiência bem sucedida, foi iniciada a busca por lideranças
em vários eixos de estradas
vicinais e com o intuito de
se firmar parcerias com a
Prefeitura. “Existe uma licitação com asfalto quente
feita pelo município que permite uma cobertura de vias e
estamos agilizando, fazendo
os contatos, preparando a
documentação para execução nesse período de abril a
agosto, levando o sonho de
asfaltamento em diversos
eixos de estradas vicinais”
– comentou Rodhes, destacando que a pavimentação
proporciona melhor qualidade de vida para as pessoas
da zona rural.
AVANÇO GRADUAL:
O município de Manhuaçu
possui aproximadamente
vinte eixos asfaltáveis, mas
a execução da obra depende
de capacidade orçamentária
do município e também
dos parceiros envolvidos
nos vários trechos. “Sendo
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Na região de Ponte do Silva maquinas trabalham na remoção de terras preparando a estrada
para receber a pavimentação

acertadas essas questões
burocráticas de finanças e
o que cada parte vai fazer
nos termos da lei e do decreto em vigor, nós iremos
estabelecer as parcerias e
os eixos serão asfaltados
gradualmente” – afirmou o
secretário Rodhes.
Seguindo o exemplo da
experiência bem sucedida
na estrada de Palmeiras,
as obras serão executadas
com os parceiros preparando o solo, incluindo
leito e sub leito, canaletas
e recolhimento das águas
para garantir a durabilidade
do asfalto. Após esse serviço feito pelos parceiros
com acompanhamento de
técnicos, é iniciada a aplicação do asfalto que pode
ser concluída em até dois
dias. “Estamos felizes com
a receptividade das lideranças comunitárias rurais
e acreditamos no sucesso
dessa parceria, temos capacidade de atingir até trinta
quilômetros de estradas
vicinais asfaltadas até início
do próximo ano em trechos
de dois ou três quilômetros”
– disse Rodhes.
OBRA NA GAMELEIRA: Uma obra em execução pelo modelo de parceria
ocorre no Córrego da Gameleira em Ponte do Silva,
em direção a São João e
Luisburgo. O serviço de
alargamento da estrada está
sendo feito pelos parceiros
podendo alcançar até um
1,5 Km de extensão ou até
três quilômetros na divisa
com Luisburgo, facilitando

O alargamento das vias é outra característica no trabalho para
pavimentação das estradas rurais

Em alguns locais o trabalho de alargamento é mais complexo
com remoção de grande quantidade de terra

o acesso à BR 116, em São
João do Manhuaçu.
Segundo o secretário de
Planejamento Luiz Carlos
Rodhes, a obra de preparação do solo e alargamento
da pista está bem adiantada
e esse deve ser um dos primeiros eixos a ser asfaltado
em breve, beneficiando
muitos proprietários rurais.
“Depois daremos sequência a outras parcerias que
já estão sendo firmadas
para pavimentação de eixos
vicinais na zona rural do
município”.

A acessibilidade é considerada de fundamental
importância para a manutenção do homem no campo. “As propriedades em
Manhuaçu são pequenas e
bem divididas, o produtor
precisa estar lá e a gente
acredita que essa parceria e
esses asfaltamentos vão estimular o cidadão a viver com
qualidade de vida na zona
rural e continuar produzindo” – concluiu Rodhes.
Secretaria de
Comunicação Social
de Manhuaçu
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CANTINHO DE FÉ

Prefeitura Municipal de Luisburgo

Rua José Petronilho Inácio de Souza, n.º 66, Centro,
E-mail: contato@luisburgo.mg.gov.br - Luisburgo - MG / CEP:36923-000 –
Tel: 33 3378 7000 / 3378 7080 / 8838 7227

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO 06/2015
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA em reunião ordinária realizada no dia 31/03/2015 no uso da competência que lhe confere à
Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e a Lei Municipal nº 213/2002, alterada
pela Lei 529 de 30 de março de 2015, resolve:
Art.1º. Tornar público a relação nominal dos candidatos aprovados da Prova de
Aferição Conhecimento do Processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar,
ocorrida em 17 de maio de 2015 na Escola Manoel Francisco – Av. Airton Senna –Bairro
Boa Esperança – Luisburgoo/MG regido pelo Edital publicado dia 01/04/2015 sob a
resolução nº 04 de março de 2015.

por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
O que se leva desta vida é
a vida que a gente leva.
A criança diz o que faz,
o velho diz o que fez e o
idiota o que vai fazer.
Os homens nascem
iguais, mas no dia seguinte já são diferentes.
Dizes-me com quem
andas e eu te direi se vou
contigo.
A forca é o mais desagradável dos instrumentos de
corda.
Sábio é o homem que
chega a ter consciência da
sua ignorância.
Não é triste mudar de
ideias, triste é não ter
ideias para mudar.
Mantenha a cabeça fria,
se quiser ideias frescas.

Art.2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Luisburgo, 18 de Maio de 2015.

O tambor faz muito
barulho, mas é vazio por
dentro.

Josélia Aparecida Vieira
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Genro é um homem casado com uma mulher cuja
mãe se mete em tudo.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO 07/2015

Neurastenia é doença de
gente rica. Pobre neurastênico é malcriado.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA em reunião
ordinária realizada no dia 31/03/2015 no uso da competência que lhe confere à Lei Federal
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e a Lei Municipal nº 213/2002, alterada pela Lei 529 de
30 de março de 2015, resolve:
Art.1º. Tornar público a relação nominal dos candidatos que deverá fazer a Avaliação
Psicológica para Processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, regido pelo Edital
publicado dia 01/04/2015 sob a resolução nº 04 de março de 2015. A avaliação Psicológica
será realizada no dia 02 de junho de 2015, no Centro de Referência de Assistência Social
– CRAS, localizado na Rua Abílio de Souza Portes, Centro – Luisburgo.

De onde menos se espera,
daí é que não sai nada.
Quem empresta, adeus.
Pobre, quando mete a
mão no bolso, só tira os
cinco dedos.
O banco é uma instituição
que empresta dinheiro à
gente se a gente apresentar provas suficientes
de que não precisa de
dinheiro.
Tudo seria fácil se não
fossem as dificuldades.
A televisão é a maior
maravilha da ciência a
serviço da imbecilidade
humana.
Este mundo é redondo,
mas está ficando muito
chato.

Art.2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Precisa-se de uma boa
datilógrafa. Se for boa
mesmo, não precisa ser
datilógrafa.

Luisburgo, 21 de Maio de 2015.

O fígado faz muito mal à
bebida.

Josélia Aparecida Vieira
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Barão de Itararé

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

A Língua do Amor
Segundo o calendário cristão, domingo, 24/05, celebramos o Pentecostes. Uma data inicialmente histórica e simbolicamente ligada ao festival judaico da
colheita, que posteriormente se tornou a comemoração do dia em que Deus se revelou ao povo hebreu
por intermédio das Tábuas da Lei dadas a Moisés no
Monte Sinai (Ex 23.14-17; Lv 23.15-21; Dt 16.9-12).
Dessa forma, os judeus se reuniam todos os anos para
rememorar aquele feito maravilhoso, contados cinquenta dias após a Páscoa.
Exatamente no dia de Pentecostes, os seguidores
de Jesus estavam congregados em Jerusalém, esperando o cumprimento da promessa, conforme a recomendação do próprio Ressuscitado, quando, de
repente, como relata a narrativa de Atos 2, veio do
céu um som, como de um vento muito forte, e encheu
toda a casa e todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar noutras línguas.
É óbvio que nessa história há uma riqueza enorme.
Mas quero destacar apenas um aspecto. Essa experiência de empoderamento dos homens e mulheres
para o cumprimento da missão de Deus (Missio Dei)
se dá num ambiente de diversidade. O grupo reunido
em Jerusalém era composto por muitas mulheres que
perseveraram em oração juntamente com os apóstolos (At 1.13,14). Além disso, outro fato que chama
atenção é que o derramamento do Espírito não acontece no templo, nem numa sinagoga, mas numa casa
de chão batido. E, ainda, tem como objetivo o anúncio das boas-novas a pessoas de todos os lugares.
Basta lembrar que naquele dia havia em Jerusalém
gente da África, da Ásia Menor, da Europa e de tantas outras regiões.
Pensando nesse cenário, pergunto: Não parece significativo que o milagre do Espírito aconteça precisamente num momento em que a presença feminina se
faz sentir? Não é expressivo que o Espírito tenha vindo sobre aqueles homens e mulheres num lugar tão
simples e inclusivo, sobretudo quando comparado à
exclusividade do templo, marcado pela hierarquia?
Não é espantoso que tal derramamento tenha também
como meta alcançar aqueles judeus da diáspora, que
não falavam mais o hebraico, e eram considerados
como impuros por outros judeus?
Pois bem, a conclusão é simples. Não há lugar para
a presença do Espírito onde não há espaço para as diferenças, onde não nos tratamos como irmãos. Ora, o
ambiente do Espírito é aquele em que a multiplicidade está instalada e é vivida na fraternidade. Tal tarefa
está muito mais próxima de nossas mãos do que pensamos. Somos capacitados por Deus para construir
um lugar existencial acolhedor para ambos os sexos,
as diferentes faixas etárias e para todas as classes sociais. Num mundo obcecado pela uniformização, padronização e segregação, nossa tarefa urgente, como
igreja, é a de preservar a unidade sem apagar o brilho
das diferenças. Afinal, das muitas línguas que falaram aqueles homens e mulheres a mais importante
foi a língua do amor.
Que sejamos uma comunidade ventilada e arejada
pelo sopro divino, O Espírito de Deus!
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POLÍCIA

Família identifica homem assassinado com um
tiro na cabeça na zona rural de Vermelho Novo

A

POLÍCIA

família veio da cidade
de Ipatinga. O short
vermelho, boné preto,
o par de chinelos eram sinais importantes e após uma
visita ao Instituto Médico
Legal de Caratinga o que
era dúvida se tornou certeza.
O parente desta mulher que
preferiu não ser identificada
é a vítima de um homicídio:
Carlos da Silva Pereira, de
36 anos. Segundo apurado, o
homem morava com a irmã
no bairro Caravelas, em Ipatinga e veio trabalhar em uma
lavoura de café na região de
Vermelho Novo.
O corpo da vítima foi encontrado no último dia 12
no Córrego Santo Expedito,

em Vermelho Novo. Em
laudo emitido pelo IML
ficou constatado que Carlos
foi morto com um tiro na
cabeça. A Polícia Militar
registrou a ocorrência após
ouvir a principal testemunha
do crime, Deiviane Martins,
de 28 anos, que estava com a
vítima e também foi atingida
por um disparo de arma de
fogo na cabeça.
De acordo com capitão
Walter Soares na noite de segunda-feira (11/05) a Polícia
Militar recebeu uma ligação
por volta das 20h57 de uma
testemunha que encontrou a
vítima Deiviane se deslocando pela estrada no córrego
Santo expedito gritando por

socorro. Ela foi encaminhada
para cuidados médicos em
Caratinga, pois estava ferida
na cabeça. A vítima estava
desorientada dizendo que
duas pessoas haviam rendido
ela e o seu companheiro e
teriam os levado até um local
ermo e atirado contra eles,
porém não sabia indicar o
local correto.
Deiviane Martins chegou
a ser atendida no Pronto
Atendimento Municipal de
Caratinga e foi transferida
para uma unidade de saúde
do Vale do Aço. Segundo
apurado, o tiro desferido contra ela atingiu de raspão a cabeça e causou ferimentos nas
mãos. A família ainda não

teve contato com a companheira de Carlos e principal
testemunha do crime.
No registro de ocorrência
da Polícia Militar, durante
rastreamento, um suspeito
foi conduzido à delegacia
para prestar depoimento.
A Polícia Civil investiga o
caso e preferiu, a princípio,
não dar detalhes, já que está
em busca de localizar um
segundo homem envolvido.
A família pediu justiça.
“Era um homem bom, trabalhador. Só peço a Deus que
faça justiça e estas pessoas
se arrependam do que fizeram com ele”, lamentou um
parente da vítima.
TV Super Canal

Luisburgo/MG. A Casa
Lotérica de Luisburgo foi assaltada na manhã de terça-feira,
12/05, mais uma vez. Bandidos
levaram cerca de mil reais
em ação que durou poucos
segundos.
Como sempre, por volta de
9 horas, dois indivíduos chegaram em uma moto Honda CG
150, cor vermelha. Um deles,
moreno, estatura mediana e
vestido de blusa cinza listrada,
ficou na motocicleta, enquanto

o outro indivíduo de cor branca,
estatura mediana, usando capacete preto de motocross, entrou
e anunciou o assalto. Ele dizia
estar armado e mostrou um
volume na cintura.
Os dois autores conseguiram
fugir pela estrada do Córrego
Fortaleza, que dá acesso a
região rural de Divino. Os
autores não foram encontrados.
Foram levados 1.160 reais em
dinheiro.
Policia e Cia

MANHUAÇU (MG) Dois indivíduos de 40 e 49
anos foram encaminhados
pela Polícia Militar para a
Delegacia de Manhuaçu por
exercício ilegal de atividade. Estavam atuando como
"flanelinhas" nas vagas de
estacionamento no entorno da
Praça Cordovil Pinto Coelho
e da matriz de São Lourenço.
Durante operação de fiscalização de táxi, diversos motoristas de veículos e populares
relataram aos policiais que os
autores estavam oferecendo
serviço de "vigia" e manobrista dos condutores de veículos
que pretendiam estacionar

nas proximidades da Igreja
Matriz de São Lourenço e do
Supermercado Coelho Diniz.
As pessoas com medo dos
autores danificarem seus veículos, acabaram pagando pelo
serviço. Os policiais presenciaram um dos homens abordando o condutor de um Fiat/
Strada. Estava com a quantia
de R$3,35, arrecadado através
da prática de flanelinha, atividade para a qual o autor não
tem autorização. O colega dele
também foi abordado.
Os dois envolvidos foram
encaminhados para a delegacia de polícia.
Carlos Henrique Cruz

Durandé/MG. Dois bandidos levaram mais de quatro mil
reais em dinheiro e dezesseis
mil reais em cheques durante
assalto a uma propriedade rural
na região do Córrego Arrependido, na noite de sexta-feira,
15/05, em Durandé.
O casal de 74 anos estava em
casa quando, por volta de 21:30
horas, dois homens arrombaram a porta da cozinha. Com
toucas cobrindo seus rostos e
armados com revólver e garrucha, os ladrões invadiram a
casa e renderam o casal.
Eles reviraram a casa e lo-

calizaram quatro mil reais em
dinheiro. Em seguida, fizeram
o agricultor entregar o segredo do cofre. Roubaram dois
cheques de 6.250 reais, um de
1.500 e outro de dois mil reais.
Os ladrões pegaram um Fiat
Uno da família, mas avisaram
que iriam deixá-lo abandonado
numa lavoura. Vítimas não
reconheceram os autores.
Foi feito rastreamentos na região do fato, contudo nenhuma
informação acerca do veículo
ou dos autores foi descoberta
pela Polícia Militar.
Polícia e Cia

Lotérica é novamente
assaltada em Luisburgo

Bandidos roubam mais
de 20 mil reais em
fazenda em Durandé

Flanelinhas conduzidos
pela Polícia Militar

Filho rouba do pai em
Santana do Manhuaçu

Santana do Manhuaçu/
MG. Um rapaz de 22 anos
roubou o pai na região de
Santana do Manhuaçu. A
ocorrência foi registrada pela
Polícia Militar. O pai de 46
anos contou que estava chegando em casa quando foi
surpreendido pelo filho. O
rapaz o segurou seu pescoço,
aplicando-lhe uma “gravata”,
retirou a carteira do bolso do
mesmo, deu-lhe um empurrão
e seguiu sentido ao Centro. Se-
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gundo a vítima, o filho retirou
o dinheiro e jogou a carteira
ao chão, levando R$ 208,00.
A vítima alegou que não
aguenta mais tal situação,
uma vez que o filho é viciado
em drogas ilícitas e constantemente fica a maior parte
do tempo muito alterado em
casa, pratica diversos furtos,
vende ou troca por drogas. O
pai foi orientado a procurar a
delegacia.
Polícia e Cia

Polícia ouve viúva de jornalista
encontrado morto em Padre Paraíso

A

força-tarefa da Polícia
Civil enviada ao Vale do
Jequitinhonha continua
colhendo depoimentos para a
investigação da morte do jornalista Evany José Metzker, de 67
anos. A viúva dele, Ilma Chaves
Borges, de 51 anos, foi
ouvida na sexta-feira
pelo delegado Emerson
Morais em Padre Paraíso, cidade onde o corpo foi encontrado. Ilma
afirmou que nunca foi
ameaçada e nem soube
de nenhuma ameaça
concreta ao marido,
embora continue acreditando que o marido
tenha sido assassinado por causa
de sua atividade profissional. A
polícia mantém total sigilo sobre
as investigações do crime.
A polícia tenta reproduzir os
últimos passos da vítima. Entre
os ouvidos pela força-tarefa está
o jornalista Valesque Bonfim
foi o último que esteve com
Metzker. Os dois mantinham os
blogs Coruja do Vale e Lentes do
Vale, onde onde noticiavam crimes violentos, roubos, assaltos,
circulação de veículos roubados
e carteiras falsas. Eles jantaram
juntos na noite de quarta-feira,

dia 13, e depois Metzker não
foi mais visto em Padre Paraíso.
O corpo do jornalista foi encontrado decapitado em Padre
Paraíso na tarde de segunda-feira, cinco dias após seu desaparecimento. O caso ganhou
repercussão internacional e foi noticiado
em jornais da Espanha,
Argentina, Inglaterra e
Alemanha.
O crime será tema de
uma audiência pública
que deverá acontecer
na próxima sexta-feira, em Medina, cidade
onde Evany morava.
Segundo o presidente
do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais de Minas Gerais,
Kerison Lopes, o requerimento
deverá ser aprovado na segunda-feira na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG).
Havia a expectativa de que a
reunião acontecesse já no dia
25, mas houve um atraso para a
aprovação do requerimento. A
audiência será conjunta entre a
Comssão de Direitos Humanos
e Comissão de Participação
Popular da ALMG.
Com informações
de Luiz Ribeiro

EDITAL ABANDONO
DE EMPREGO
A empresa Marfood Comércio e Serviços Ltda
solicita o comparecimento do Sr.
ELIAS PIRES, portador da CTPS nº 43521
Série 147 RJ, no prazo de 48 horas, sob
pena de caracterização do abandono de
emprego previsto no artigo 482,
letra"i". da CLT".
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - A atividade mental dos
arianos está mais forte e ativa agora que o Sol entrou
em Gêmeos. Você deseja reconhecimento pelos feitos,
desde os mais simples até aqueles em que aposta as
fichas. Apesar de Mercúrio ocasionar dificuldades nas comunicações, tente
perceber o melhor momento para demonstrar ideias.
RELACIONAMENTOS: aproveite sua boa projeção, isto é, se soube
usar a expressão de forma correta com amigos e colegas de trabalho. Forte
pensamento para tomar iniciativas no amor, tanto para solteiras quanto
para as casadas.

Dicionário
mineirês-português
Ispía só qui trem engraçadimais! Prestenção...
PRESTENÇÃO – É quano eu tô falano iocê
num tá ovino.
CADIQUÊ? – Assim, tentanu intendê o
motivo.
CADIM – É quano eu num quero muito, só
um poquim.
DEU – O mez qui “di mim”. Ex.: Larga
deu, sô!
SÔ – Fim de quarqué frase. Qué exêmpro
tamém? Óia: Cuidádaí, sô!
DÓ – O mez qui “pena”, “cumpaxão”: “Ai
qui dó, gentch”.
NIMIM – O mez qui in eu. Exempro: Nóóó,
cê vivi garrado nimim, trem! Larga deu, sô!
NÓÓÓ – Num tem nada qui vê cum laço
pertado, não! O mez qui “nossa!”. Vem de
Nóóó-sinhora!
PELEJANU – O mez qui tentanu: Tô pelejanu cuêsse diacho né di hoje!
MINERIM – Nativo duistadiminnss.
UAI – Uai é uai, sô! Uai!
ÉMÊZZZ?! – Minerim querêno cunfirmá.
NÉMÊZZZ?! – Minerim querêno sabê si
ocê concorda.
OIAQUI – Minerim tentano chamá atenção
prarguma coizz.
PÃO DI QUEJU – Iosscêis sabe! Cumida
fundamentar qui disputa cum tutu a preferença dus minêro.
TUTU – Mistura de farinha di mandioca (ô
di mio) cum fejão massadim. Bom dimais da
conta, gentch!!..
TREIM – Qué dizê quarqué coizz qui um
minerim quizé! Ex: “Já lavei us trem!”; “Qui
trem bão!”.
NNN – Gerúndio du minerêis. Ex: “Eles tão
brincannn”; “Cê tá innn, eu tô vinnn”.
PÓ PÔ – O mez qui pó colocá.
POQUIM – Só um poquim, pra num gastá
muito.
JISGIFORA – Cidadi pertin du Ridijanero.
Cunfunde a cabeça do minerim que pensa qui
é carioca.
DEUSDE – Desde. Ex: “Eu sô magrelin
deusde rapazin!”.
ISPÍA – Nome popular da revista VEJA.
ARREDA – Verbu na form imperativ (danu
órdi), paricido cum sai. “Arredaí, sô!”.
IM – Diminutivo. Ex: lugarzim, piquininim, vistidim, etc.
DENDAPIA – Dentro da pia.
TRADAPORTA – Atrás da porta.
BADACAMA – Debaixo da cama.
PINCOMÉ – Pinga com mel.
ISCODIDENTE – Escova de dente.
PONDIÔNS – Ponto de ônibus.
SAPASSADO – Sábado passado.
VIDIPERFUME – Vidru de perfume.
ÓIPROCÊVÊ (ou OPCV) – Óia pra você vê.
TISSDAÍ – Tira ISS daí.
CAZOPÔ – Caixa de isopor.
ISTURDIA – Otru dia.
PRONOSTAÍNO? – Pra onde nós tamo
indo?
CÊ SÁ SÊSSE ONS PASS NASSAVASS?
– Você sabe se esse ônibus passa na Savassi?

TOURO – DE 21/4 A 20/5 - Se estiver precisando adquirir maior independência, inclusive financeira, é bom prestar atenção neste período, que
se estende até início de julho, pois ideias na área comercial podem trazer
grandes chances de colocação e lucro. Aproveite as influências de Júpiter
e não desperdice as ideias.
RELACIONAMENTOS: agora que o Sol está em Gêmeos e brinda o lado
mais material dos taurinos, aproveite para dar aquele trato no visual, cuidar
da pele, do cabelo e, se for possível, até adquirir aquela roupa tão desejada.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - Parabéns, geminianas, com a entrada do
Sol no signo e sejam mais felizes do que já são. Se a mente dessas pessoas
já é ágil, agora mesmo que se destacarão com boas ideias e energia para
conquistar novos terrenos.
RELACIONAMENTOS: no âmbito familiar pode acontecer grande movimentação a partir de avaliações ou ideias apresentadas por você. Sempre
é bom pensar antes de falar, sobretudo quando ocorrer oposição de ideias.
Demonstre sempre sensatez e foque nos fortes argumentos que possui.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - Algumas situações incomodam e sua
desconfiança aumenta sensivelmente a partir de agora. Mas é preciso ter
calma e diplomacia para lidar com as dificuldades geradas até mesmo por
outras pessoas. É apenas um período de maior individualidade e de possível
introspecção que se inicia e fica até seu aniversário.
RELACIONAMENTOS: inevitavelmente podem acontecer dificuldades nos
relacionamentos, sobretudo porque o Sol, Marte e Mercúrio fazem aspecto
tenso em Gêmeos. A parceria com amigos ou colegas, mesmo assim, ainda
pode surtir efeitos inesperados e positivos.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - Com tanta energia brindando a vida das leoninas,
é bom saber que estará mais apta a realizar empreendimentos e realizar
negócios. Entenda que tudo dependerá de para que lado a balança pesa
entre benefícios e responsabilidades. Atenção nas negociações.
RELACIONAMENTOS: se já não bastasse o brilho intenso que as leoninas
carregam, a projeção dessas mulheres estará a mil. O poder de atração e
sensualidade pode atrair até olhares de certas pessoas do convívio diário.
Mas não esqueça: “Pare, olhe e pense”. O resto é o destino.

sete erros

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 - É a hora de separar o joio do trigo, verificar
o que pode ou não pode dar certo e focar com determinação onde há maior
chance de dar certo esse ou aquele plano. O processo fica dessa forma
até o meio de junho, sobretudo depois que Mercúrio retoma o movimento
dianteiro (a partir do dia 12).
RELACIONAMENTOS: sempre é bom ter cuidado na hora de falar e se
comunicar. Isso é para qualquer pessoa, mas agora, em especial às virginianas, esse conselho tem uma conotação mais que necessária diante de
acontecimentos recentes.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - As perspectivas profissionais estão sempre
permeando os pensamentos dos librianos que desejam maior autonomia. A
boa notícia é que bons ventos do otimismo muito em breve trarão bons resultados, se souber controlar um pouco mais a impulsividade do momento atual.
RELACIONAMENTOS: maior determinação às solteiras para partir para
conquistas, isso com a utilização de todas as armas consagradas das librianas: sensualidade, sensatez e beleza. Cobranças dos amigos e sensação
de que pode surgir alguém especial.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - Questionamentos a respeito de rumos
a serem tomados ou ideias que possam alterar rotinas fazem com que as
escorpianas dediquem pensamentos, sobretudo porque há interesses de
ordem material, possivelmente envolvidos nesse processo.
RELACIONAMENTOS: período bem interessante para rever parcerias
ou iniciar alguma nova, desde que haja objetivo comum entre os sócios. Na
questão amorosa, nada melhor do que dar aquele gás na relação com alguma
surpresa ou demonstrando seu valor para aumentar a admiração, não é?
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - Sabe aquela situação de sair um pouco
do foco e até mesmo de possíveis fofocas para deixar a poeira baixar e depois
aparecer? Pois então, esse é o momento pelo qual passam as sagitarianas.
Do lado material da vida, atenção com os gastos até o dia 11 de junho.
RELACIONAMENTOS: maior impetuosidade a partir de pequenas discussões pode trazer emoções. É preciso ponderar as palavras para não
se arrepender de possíveis dificuldades com empregados ou colegas de
trabalho. Na família maior fluidez e momento de maior congregação entre
os membros.

Receita médica
Psiquiatra para o paciente bebum:
— O senhor vai parar de beber cerveja. Durante um ano, só vai beber leite.
— Outra vez, doutor?!
— O quê?! O senhor já fez esse tratamento?
— Já. Durante os dois primeiros anos da minha vida.

Dica de dois Baianos
Três horas da tarde. Dois baianos encostados
numa árvore à beira da estrada.
Passa um carro a grande e velocidade e deixa
voar uma nota de cem reais, mas o dinheiro vai
cair do outro lado da estrada.
Passados cinco minutos, um fala para o outro:
— Rapaz, se o vento muda, a gente ganha o
dia.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

CURIOSIDADES
TRANSGÊNICOS - O risco dos
transgênicos. Os animais e vegetais
geneticamente alterados podem trazer grandes problemas ao equilíbrio do
ecossistema mundial. De acordo com o
Greenpeace, a famosa ONG, os genes introduzidos em plantas e animais através
da engenharia genética podem ser transferidos para outras espécies através do
cruzamento, saindo do controle dos cientistas. Pesquisas na Alemanha mostraram
que um determinado gene foi transferido
para plantas comuns a 200 metros de
distância do local do cultivo das modificadas. Agora imagine que um tipo de
vegetal é vastamente usado na alimentação e está sendo pesquisado para auxiliar

na medicina, após algumas experiências
o mesmo deixa de ser consumível e, por
acidente, acaba se proliferando por aí e
tornando todos os seus semelhantes não
transgênicos iguais a ele, isso afetaria
drasticamente as reservas de comida.
Isso sem falar nas pragas de insetos e
bactérias resistentes a nossas vacinas e
venenos que podem escapar e espalhar
seus supergenes. Esse tipo de eventualidade poderia ser fatal para uma comunidade, cidade ou talvez até em maior escala. Os transgênicos podem obviamente
trazer grandes benefícios à humanidade,
mas será que as empresas que os pesquisam preservam os cuidados necessários
mesmo quando o lucro entra em jogo?

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - O período está bem interessante e
mais ameno para tocar seus projetos e rever situações que rigorosamente
já ficaram para trás. A sensação agora é de “quase” dever cumprido, pois
você está mais forte e com maior experiência para lidar com as exigências.
RELACIONAMENTOS: o sentimento do parágrafo anterior será demonstrado para a pessoa amada e, para quem estiver no início de um relacionamento, há maior possibilidade de a situação ficar séria. Na família, possíveis
sacrifícios em prol de algum parente.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - Maior inspiração e determinação para lidar
com as finanças neste período. Com o Sol em Gêmeos, as alegrias e o
entretenimento ficam na ordem do dia e isso também aguça a criatividade,
inclusive para saber sair de ciladas financeiras.
RELACIONAMENTOS: as opções serão inevitáveis, do tipo: fico em casa
ou saio com amigos? Tudo bem, o equilíbrio para contornar tais situações
você já tem, agora é preciso saber fazer concessões nos momentos certos.
Ser camisa 10 é difícil, não é?
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - Com Saturno dando as rédeas, as responsabilidades podem aumentar agora. Com isso, inevitável também serão
os desafios e uma coisa será preciso ser feita – colocar tudo na balança
antes de assumir qualquer coisa. Evite aborrecimentos e cuidado com a
alimentação.
RELACIONAMENTOS: a projeção continua em alta. As pessoas lhe veem
com maior devoção a partir de seu comportamento compenetrado e dócil.
Isso é bom para restaurar contatos e participar de novas redes sociais. A ressalva fica por conta de ansiedades que podem gerar tensões e dificuldades.
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Ratinho sobe na mesa para comemorar
liderança sobre a Globo
Ratinho ficou 31 minutos em
primeiro lugar na audiência e decidiu comemorar como fazia nos
anos 90 em seus tempos de Record e início de trajetória no SBT.
O apresentador subiu na mesa e
fez a famosa dancinha ao som da
trilha do Jornal Nacional.
A cena aconteceu durante o
Programa do Ratinho de quinta-feira (21), a partir do feito registrado pelo Ibope na noite anterior. Quem deu a ideia foi o humorista
Gustavo Mendes, que participava da atração: “Ontem eu tinha que
fazer. Nós ficamos mais do que meia hora na frente da Globo. Ah,
vamos fazer hoje! Vou fazer que nem eu fazia antigamente, vai!”,
avisou Ratinho.
Na ocasião, Ratinho recebeu Zeca Pagodinho como atração musical e Sônia Abrão para desvendar mistérios sobre fantasmas no
estúdio 6 do SBT.
Em dados consolidados, o Programa do Ratinho fechou com média de 8,1 pontos, sendo que, no confronto direto com o Jornal da
Globo, assinalou 8,6 pontos contra 8,3 do telejornal da concorrente.
Cada ponto equivale a 62 mil domicílios na Grande São Paulo.

Filhas de Silvio Santos o convencem
a trocar carro velho
Depois de muita insistência, as seis filhas
de Silvio Santos, 84, conseguiram convencer
o pai a trocar seu carro velho, um Ômega, por
um novo. O apresentador resistia a ideia comprar um carro novo e sempre circulava com o
velho por São Paulo, segundo o colunista Leo
Dias, do jornal ‘O Dia’.
Com a pressão das filhas, Silvio Santos
terminou comprando um Honda Accord que
tem o ano de nascimento do dono do SBT, 1930, na placa. O antigo
Ômega do apresentador não é mais fabricado desde 2012 e era xodó
de Silvio Santos.
Os funcionários do SBT, que estavam acostumados a ver o carro
velho parado na vaga do dono do Baú no estacionamento da emissora, acham que Silvio Santos não terá coragem de se desfazer do
Ômega.

Paulo Vilhena é chamado no diminutivo e
fica irritado com Flávio Canto
Paulo Vilhena, 36, ficou irritado com Flávio
Canto, 40, durante participação no “Corujão do
Esporte”, da Globo, na madrugada de quinta-feira (21).
Na ocasião, o ator não gostou de ser chamado de Paulinho. Vale lembrar que, no início da
carreira, o ator tinha este apelido entre colegas e
profissionais da imprensa.
Ao ser anunciado, o global corrigiu o apresentador. “Paulo. É Paulo”, disse. Na volta do
intervalo, Canto voltou a chamar o convidado
da maneira errada. “Não, não, Flávio. É Paulo”, falou novamente
o galã.
O ex-atleta tentou lidar com a gafe fazendo uma brincadeira.
“Terceira vez que estou errando hoje, né?”, perguntou. “Vamos
manter empostado: Paulo”, retrucou Paulo Vilhena, visivelmente
constrangido com a situação.
Em seguida, Flávio Canto anunciou a participação do surfista Filipe Toledo. O esportista alfinetou Vilhena com uma piada. “Pode ser
Filipinho mesmo”, avisou.
No final do “Corujão”, Flávio falou “Paulinho” novamente e se
desculpou pelo erro. “Eu não vou falar mais nada”, disse o ator, irritado com a repetição. “Está escrito ali [no TP]”, explicou o apresentador.

Lula ironiza pastores evangélicos em palestra
Lula, bem humorado, explicava aos sindicalistas que nas ocasiões em que não é possível
atender às reivindicações da categoria a melhor
saída é colocar a culpa no governo quando, sem
motivos aparentes, passou a falar dos evangélicos. "Os pastores evangélicos jogam a culpa em
cima do diabo. Acho fantástico isso. Você está
desempregado é o diabo, está doente é o diabo,
tomou um tombo é o diabo, roubaram o seu carro
é o diabo", disparou Lula, arrancando gargalhadas da plateia.
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Diante da receptividade calorosa da plateia, que não parava de rir,
ele brincou com a cobrança de dízimo nas Igrejas evangélicas. "E a
solução também está ali. É Deus. Pague o seu dízimo que Jesus te
salvará", disse em tom eloquente, imitando uma pregação religiosa.
Por fim, o ex-presidente disse também em tom de galhofa que
os dirigentes sindicais deveriam assimilar os métodos dos pastores.
"Vocês sindicalistas têm que aprender a fazer isso porque cobram
mensalidade, cobram contribuição sindical e não resolvem (as demandas da categoria)."

Claudia Leitte sofre com rejeição no The
Voice, mas finge que não está nem aí
Claudia Leitte anda dizendo que não quer mais
participar do The Voice, pois está sem tempo por
causa de seus shows.
Mas quem acompanha os bastidores do mundinho pantanoso dos famosos sabe muito bem que
dona Claudinha adora fazer o programa para ficar
em evidência (ela é louca para aparecer, divulga
até quando está com gripe...).
A verdade é que há um índice de rejeição muito
grande. Tanto o público quanto o povo da produção não gostam da
cantora.
O grande problema está aí e não com a agenda de Claudia como
ela está querendo que todos acreditem...

Atriz de Malhação recebe rapazes em casa
Uma atriz de Malhação, velha de guerra, virou motivo de chacota
nos corredores da Globo. Ela não sai do celular nos bastidores das
gravações. Fica o tempo todo trocando mensagens com três atores
diferentes (dois recém-saídos de Império e um no ar em Babilônia,
que tem namorada). O resultado desse bate-papo todo é visto à noite,
já que a moça recebe visitas alternadas dos rapazes no condomínio
onde mora, no Rio. No último fim de semana, ela foi vista aos beijos com um deles durante um evento e exigiu não ser fotografada.
Só que um convidado deixou vazar para algumas pessoas imagens
feitas pelo celular...
Vale lembrar que a tal atriz, que já teve caso com uma conhecida
cantora (ela também gosta de mulheres), quase virou pivô do fim do
casamento de um famoso galã global que tem filhos. Ela queria que
ele se separasse da mulher (que estava grávida do terceiro filho na
época). A mulher do ator descobriu a traição, mas resolveu perdoar.
Será que esses homens são cegos e não percebem que só a cara
dela é de santinha?

Pânico negocia com SBT na surdina
O povo do Pânico não anda muito satisfeito na Band. A situação
está complicada. Há corte de dinheiro para a produção e cobrança
por audiência (como estão fazendo com o CQC). Há quem diga que
há uma negociação por baixo dos panos com o SBT. Não é de hoje
que Silvio Santos tenta ter o humorístico em sua emissora. Tudo
está sendo feito na calada da noite para ninguém desconfiar de nada.

Pinta clima entre Letícia Spiller e Henri
Castelli em bastidores de novela
Há fortes rumores nos corredores da Globo que a química entre
Letícia Spiller e Henri Castelli teria
ultrapassado a ficção. A atriz tem se
mostrado bem interessada nos papos do galã. Os mais observadores
já repararam que eles estão pra lá de
entrosados. Dizem que tudo começou na festa de estreia da novela que o ator deu em sua casa para
poucas pessoas do elenco. Na novela I Love Paraisópolis, Letícia e
Henri são casados e fazem os vilões da história. São daquele tipo de
casal que resolve tudo na cama. Na vida real, ela tem um casamento moderno e o bonitão tem uma namorada colombiana que mora
em Miami. Vale lembrar que Henri Castelli é bem eclético. Vamos
aguardar cenas dos próximos capítulos.

Piovani vira piada e é comparada a Lobão
Baixou o Lobão em Luana Piovani e
ela está ameaçando deixar o Brasil. E já
começou a ser zoada, claro. Tem gente
dizendo na internet que não é para a atriz
"amarelar" como fez Lobão e desistir de ir
embora...
Esse povo ameaça para aparecer, para
ser notícia, mas depois volta atrás. Obs.: O
que será de nós brasileiros sem a presença
de Luana?
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Ludmilla quer fazer o nariz
MC Ludmilla vai seguir os passos de Anitta.
A funkeira está querendo (e sendo orientada
por sua equipe e amigos mais chegados) a dar
uma mudada no nariz.
Depois de uma lipo recente, agora é a vez do
narizinho ser reformado.

Apresentador casado banca modelo em NY
Um apresentador de TV casado pagou caro para calar a boca de
uma modelo que engravidou dele.
O safadão banca todas as despesas da moça em Nova York com a
condição de ela nunca revelar a paternidade da criança.
A mulher dele descobriu tudo na época, fez o maior escândalo,
mas depois resolver sossegar e continuar mantendo as aparências
de família feliz de comercial de margarina, de comercial de biscoito
etc.
Mundinho pantanoso, né?
Obs.: A modelo evita mostrar a criança, pois há um detalhe que
poderia deixar claro quem é o pai...

Eliana Dedinhos perde a noção
Com todo o respeito, mas Eliana Dedinhos é
muito cara de pau, né? Ela usou seu programa
no SBT para enganar o público. Dona Botox negou nota publicada aqui no blog que dizia que
outro dia ela se irritou por ter de dividir camarim com o povo do Jogo dos Pontinhos durante
gravação de Silvio Santos. Quem estava lá viu
toda a cena, não adianta agora ela se fazer de
desentendida e de boazinha... O curioso é que
com outros Eliana não se incomoda de ficar trancada no camarim por horas... (melhor deixar pra lá...). Para piorar,
uma Caça-Sertanejos estava lá e se meteu na história para aparecer
e puxar o saco da apresentadora... (melhor deixar pra lá também pra
não falar demais...).

Anitta afirma que não existe romance com
amiga que mora com ela
Uma amiga de Anitta chamada Juliana Paiva está ficando direto na casa da funkeira, no
Rio, gerando especulações. Muita gente está
achando que as duas têm algo a mais...Mas
Anitta garante que não.MC Larissa disse a
blog que a moça tem namorada. E que não é
ela. Agora está tudo explicado.

Falabella está infeliz no Vídeo Show e
Globo resolve dar um cala boca
Miguel Falabella andou reclamando em redes
sociais que estava chateado, pois tinham cancelado a nova temporada do programa dele, Pé
na Cova. Para o apresentador sossegar, a Globo
decidiu colocar a atração no ar em setembro.
Ele foi até visto chorando durante as gravações
do seriado. Agora o que está incomodando Falabella é o fato de ele ter sido obrigado a voltar
para o "cansado" Vídeo Show. Como o programa tem ido mal em
audiência (chega a ficar até em terceiro lugar em alguns momentos),
ele tem medo de se queimar.

Público de Guarulhos está revoltado com
Paula Fernandes e com a prefeitura da cidade
Até agora o povo de Guarulhos
não engoliu os R$ 148 mil reais
que a prefeitura de lá pagou para
Paula Fernandes fazer show no Dia
do Trabalho, segunda a imprensa
local.
Veja ao lado a nota que saiu no
jornal Guarulhos.
Apuramos que dona Paula Fernandes, só para não perder o costume, não quis tirar fotos com fãs
nem falar com ninguém.
Foi ela mesma.
O curioso é que essa moça estava tentando ser simpática para
limpar sua imagem, mas ela não
aguenta por muito tempo...
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Nova calçada do centro de Manhuaçu recebe elogios
ACESSIBILIDADE

A

s vias centrais de Manhuaçu hoje contam
com calçadas completamente reformuladas. Os
passeios foram readequados
por meio de verba estadual
específica para esta finalidade, recurso disponibilizado
há anos pelo Governo de
Minas, porém nunca aproveitado e que estava prestes a ser
devolvido. As calçadas hoje
contam com piso anti derrapante, que foram colocados
no lugar das antigas pedras
portuguesas. Além disso,
todas as adequações necessárias ao acesso de deficientes
físicos foram executadas.
Rampas e faixas táteis foram
instaladas ao longo do trecho
reformado.
“Nós fizemos todo planejamento, executamos o
projeto em tempo recorde,
utilizando materiais que
não fossem ultrapassados

Calçadas centrais de Manhuaçu foram completamente readequadas

e que garantissem durabilidade e segurança” – relatou
Djalma Neiva, construtor
responsável pela execução
da obra. “Tínhamos a pedra
portuguesa que, apesar de
histórica e bonita, está em
desuso. Portugal inclusive, que exportou para o
mundo inteiro a pedra, está
substituindo porque ela é
insegura. Colocamos um
ladrilho hidráulico, que é
mais resistente e tem uma
vida útil maior. Colocamos
também o piso tátil para o
deficiente visual se locomover e colocamos as rampas”
– explicou Neiva.
A reportagem foi às ruas
saber quais foram as impressões de comerciantes e populares sobre o novo passeio.
“O centro comercial de uma
cidade polo recebe muitas
pessoas que vêm em busca de
tantas coisas, por isso precisa

de um acesso melhor” – defendeu o comerciante Edivan
Fernandes. Segundo ele, as
reformas deram um novo
aspecto à região central de
Manhuaçu. “Eu trabalho há
vários anos aqui na Praça e
com essa reforma posso dizer
que melhorou muito, inclusive na questão da aparência
da cidade. Eu vejo como
um ganho muito grande
para nossa região comercial
porque traz uma valorização,
a cidade está mais bonita”
– enaltece. “Toda obra traz
um transtorno momentâneo
para as pessoas, mas esse foi
superado com a beleza que
ficou. E não só eu achei, mas
ouvi de amigos que também
comentaram, foi muito eficiente” – avalia o empresário
Valdetário Gomes. “Para nós
comerciantes isso é excelente
porque valoriza o ambiente”
– concluiu.

O empresário Edivan Fernandes diz que melhorou muito o novo aspecto do centro da cidade

“Na realidade os portadores de deficiência, eles e seus
familiares têm falado muito sobre a acessibilidade que hoje
está existindo em Manhuaçu. O pessoal tem parabenizado
o prefeito pelo trabalho feito nas calçadas. E não só o
cadeirante como também o portador de deficiência visual,
são pessoas que realmente utilizam da acessibilidade. E
os idosos também” – enalteceu o fundador e presidente
de honra da Associação Regional de Portadores de Deficiência, Geraldo Adão da Silva. Para ele, Manhuaçu,
principalmente por ser cidade polo, deve estar preparada
para receber os portadores de deficiência. “Eu tenho um
irmão deficiente, que é de Matipó, mas precisa vir sempre
a Manhuaçu porque o INSS daqui é utilizado para fazer
perícia e outras coisas, e para ele melhorou muito. Essas
reformas foram fundamentais, a gente vê que Manhuaçu
está avançando na acessibilidade” – conclui Silva.
O manhuaçuense e deficiente visual, Antônio Marcos
da Silva, se diz satisfeito com as intervenções, porém
chama a atenção para outro fato importante e que têm
prejudicado deficientes que transitam pelas ruas do município. “Ficou mais fácil, melhorou bastante porque antes
a gente não tinha essas faixas táteis. Fiquei feliz porque
foi uma melhoria para a cidade. Nós agradecemos muito”
– alegrou-se. “Só que nós precisamos da conscientização
da população de Manhuaçu. Porque às vezes a gente está
na faixa e encontramos lixo, encontramos pessoas, e as
pessoas até percebem a gente, mas não saem da faixa,
alguns até nos ignoram. O direito é nosso de andar sobre
a faixa” – indignou-se.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

O deficiente visual Antônio Silva se diz grato pela readequação das calçadas

O construtor Djalma Neiva afirma que o novo piso garante durabilidade e segurança

