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EDITORIAL

Nem sempre entendemos o mal
funcionamento da máquina pública

Em alguns casos a máquina pública não funciona porque interesses eleitorais a sobrepõem, sempre ouvimos muitas reclamações dos munícipes sobre o atendimento dos serviços públicos.
Encontramos com um senhor que precisava de uma certidão
da prefeitura e ficou decepcionado pelo atendimento recebido,
a funcionária que o atendeu foi tomar um café e esqueceu do
senhor, “sinceramente, pensei que sairia da prefeitura com o documento, pois fiquei na cadeira mais de uma hora, para depois
ouvir da funcionária que só na semana seguinte estaria pronto o
documento” argumentou o Sr. Antônio Moraes.
Enquanto a máquina pública está emperrada em praticamente
todos os municípios e estados brasileiros, devido à corrupção
que começa lá em cima, "gestores da coisa pública" preferem
tratá-la como "empreendimentos de quintal" que não tem a devida responsabilidade e condição de funcionar.
A máquina pública está cheia de parasitas líderes que a todo
momento só fala em greve, direitos e mais direitos são requeridos todos os anos, e as vezes o prefeito é até pessoa capacitada e
interessado em fazer uma administração séria, mas o efeito dos
antecessores o deixaram em maus lençóis, o costume do cachimbo deixou a boca torta, e tudo que se faz em benefício da maioria
dos munícipes são atropelados por sindicatos e alguns parasitas
transvestidos de líderes.
Esta é a herança do PT que foi implantado em todo o país,
acredito que levará um bom tempo para que as coisas se acertam,
daqui para frente os governantes sentirão o grande problema na
hora de enfrentar estes movimentos, que sempre receberam muita grana para fazer oposição aos governantes que não estão aliados aos seus governos.
A nossa política está tão desacreditada que muitas pessoas não
querem nem ouvir falar em candidaturas, e aí o caminho fica
livre para os maus intencionados é que vimos hoje governantes nomeando-se parentes em
Fale com a redação
detrimento de pessoas com cacontato@jm1.com.br /
pacidade técnica, para corres(33)3331-8409
ponder o que o povo espera.
"Nomeiam-se e renomeiam-se
pessoas sem capacitação alguma para exercer cargos em diretorias, assessorias, etc e tal, simplesmente para manter as "alianças" políticase o povo, como sempre, é que se dane.
Se uma administração pública vai mal o cidadão comum pode
ter apenas uma certeza: a incompetência é ônus de quem administra. Porque, na verdade, o eleitor dá o seu voto acreditando
que o "gestor" vai ser eleito e colocar pessoas com o mínimo de
conhecimento técnico para exercer a função a qual foi designada, infelizmente, esta não é a realidade, cargos comissionados
são usados, quase sempre, como moeda de troca entre gestores e
gestores, como moeda de troca entre parlamentares e poder executivo, e, mais uma vez, como sempre, o povo é que paga o pato.
E como dizer do prefeito Nailton Heringer que preferiu ficar
sozinho do que aliar-se a outros partidos, geralmente os secretários são de alguns partidos, mas no caso de Manhuaçu os partidos que o ajudaram em sua eleição ficaram fora do governo e
o prefeito preferiu não procurar alianças com outros partidos.
Só o tempo irá dizer se ele estava certo ou errado, a verdade é
que nestas eleições, bom ou ruim, certo ou errado ele irá enfrentar uma concorrência bem forte, e provavelmente seu tempo de
propaganda no rádio e Tv será bem restrito, também os maiores
cabos eleitorais os candidatos ao cargo de vereador do seu lado
serão poucos.
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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

A insegurança nossa de todo dia

Tratar problemas sociais sem solução ao longo das
décadas se tornou café requentado. O da violência, por
falta de segurança, será novamente tratado aqui, mas
também se poderia tratar a respeito da péssima qualidade da saúde e do ensino públicos.
De tão grave, a falta de segurança deu ensejo ao surgimento de um novo tipo de profissional da área, que
seria o comentarista ou analista de segurança, especialmente nas emissoras de televisão de sinal aberto.
Eles adotam uma linha de atuação que segue as posições defendidas pelas autoridades, ao apontar os procedimentos preventivos para as pessoas evitarem o risco
de assaltos, numa transferência explícita de responsabilidade às vítimas pela violência sofrida.
Se houvesse essa possibilidade, as agências bancárias
e os carros-fortes não iriam aos ares todos os dias, sob
as barbas de todos os governos.
Os órgãos de segurança, que deveriam apresentar
ações de combate, apresentam apenas estatísticas de
diminuição, comparando-as, não importa se confusas,
com as do governo estadual paulista, que agora não
conta quantas pessoas são assassinadas e sim o número
de ocorrências. Por exemplo, na chacina em Osasco e
região morreram 19 pessoas. Como foi apenas um episódio, registra-se apenas um homicídio. Grosso modo,
é assim mesmo, embora as autoridades consigam confundir a todos, a ponto de ninguém entender de forma
precisa.
Com essas medidas adotadas apenas para colorir a
pílula, os crimes se generalizaram pelo país afora e
cresceram de tal modo que qualquer site de jornal ou
de notícias que se abra tem a violência como principal

notícia.
Talvez pelo fato de seu enfrentamento trazer muitos
riscos, a população não tem se organizado para cobrar
soluções definitivas para o problema. Aí, cada um coloca a culpa no outro. Policiais se queixam de “secar
gelo”. Prende muito, mas a justiça solta a todos. Os juízes colocam a culpa nas leis, que são aprovadas pelos
congressistas, que culpam os governos executivos por
não criarem políticas públicas sociais capazes de ocupar as crianças para que estas não se tornem marginais.
Aí, vão juntos os órgãos de defesa dos direitos humanos, as igrejas e organizações sociais sob a acusação
principal de passarem a mão na cabeça dos indivíduos.
Ao mesmo tempo, continuam as famílias culpando as
más companhias e as escolas, e estas devolvem a acusação dizendo que os pais deseducam os filhos em casa e
transferem a elas toda a responsabilidade pela educação
dos jovens.
As instituições como AOB, CNBB, UNE deveriam
organizar a sociedade para uma reação ampla. Enquanto se mantiverem dispersos, sem papéis bem definidos,
enquanto não surgirem grandes manifestações por
ações governamentais concretas e eficazes no combate,
de fato, à violência, os crimes continuarão crescendo,
as autoridades mostrando números positivos, que só
elas conseguem perceber. Assim, este problema continuará por mais algumas décadas.
Os governos estaduais sabem o quê e como deve fazer para acabar com essa violência desenfreada; a população é que precisa saber por que eles não fazem.
Pedro Cardoso da Costa – Interlagos/SP
Bacharel em direito
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Prefeitura de Luisburgo entrega bens por
preço baixo muito baixo

Tem muita gente revoltada em Luisburgo pela
maneira em que o prefeito
do PT José Carlos, vem
se desfazendo dos bens da
prefeitura, são leilões sem
ampla divulgação, com
isso, como disse um munícipe, vai lá comprar um
desses veículos para ver
o preço que será vendido.
Primeiro, se a prefeitura
fizesse manutenção, os veículos poderiam servir por
mais tempo, mas é o que
acontece com gestores que não dão valor no dinheiro do povo.
Vários munícipes falam da administração petista de Luisburgo,
foi uma péssima escolha, a cidade não evoluiu nada, a saúde
está péssima, ainda bem que na reeleição o povo tem a oportunidade de mudar os gestores que foram testados e reprovados.
O povo não anda nada satisfeito com a falta de transparência
do governo do PT de Luisburgo, falta zelo pela coisa pública
como será denunciado ao MP, devido algumas licitações com
cartas marcadas. “A revolta é maior porque o povo só fica sabendo depois do fato consumado, antes eles não divulgam nada
sobre o leilão, o pior é que isso já ocorreu outras vezes. Ainda
bem que este ano haverá eleição e o povo poderá dar cartão
vermelho para este incompetente prefeito, que tem deixado a
desejar na cidade”. Disse um funcionário que pediu para não
ser identificado, para evitar perseguição.

atendimento médico que, por vezes, não acontece… ou ainda um exame de especialidade médica que nunca chega…
É por isso, ainda, que não vemos a manutenção de ruas,
as pavimentações, acontecerem, enquanto sobram "maracutaias" nas empresas estatais, secretarias de todos os escalões
(desde o governo federal aos municipais) e nos legislativos
país afora.
A máquina pública não funciona direito, porque os "gestores" preferem "construir pontes eleitorais" a cumprir as
promessas e executar o planejamento que apresentaram aos
eleitores que, diga-se de passagem, são "propaganda enganosa," mas, neste caso, o eleitor não pode ir ao procon reclamar e abrir uma ação pedindo indenização… resta-nos
aguardar o novo período eleitoral… mesmo quando não votamos nestes maus exemplos de administradores públicos…
A grande verdade, é que a incompetência generalizada
dos "gestores da coisa pública" é causada pelo fato de que
interesses eleitorais e eleitoreiros sobrepõem o bom funcionamento e a hombridade dos que estão à frente do poder
público.

A máquina pública e o eleitor

Não sei se é pelo fato de estar chegando as eleições, mas
sinto um maior interesses dos políticos e principalmente daqueles que desejam ingressar na política, todo mundo quer
dizer alguma coisa e é impressionante o número das pessoas
que defendem políticos condenados e presos e outros que
estão sendo julgados pela Lava Jato. A verdade é que nosso
país necessita fazer uma boa faxina nos políticos brasileiros,
tem que banir os políticos corruptos da vida pública, mesmo
que tenha feito muito pelo povo, isso não lhe dá o direito de
ficar livre da cadeia.
É por isso que vemos obras públicas transformarem-se
em grandes "elefantes brancos" enquanto outros jactam-se de serem os arautos da moralidade, quando na verdade
praticam, em seus feudos de menor proporção, os mesmos
erros e executam as mesmas ordens que os interesseiros e
incapazes, que os usurpadores e incompetentes "gestores"
da administração pública nos poderes judiciário, executivo
e legislativos país afora…
É por isso, também, que vemos a população padecendo
em unidades de saúde, horas e horas a fio, aguardando um

Novos aprovados em concurso são nomeados

Vereadores de Lajinha reduzem salário
da próxima legislatura

PSDB e PSB de MG discutem aliança em BH

O deputado federal Domingos Sávio, presidente do
PSDB-MG, e o prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda, presidente do PSB-MG, reuniram-se na tarde do dia
(19/04), na capital mineira, para discutir possíveis alianças
entre os dois partidos nas eleições municipais deste ano.
De acordo com Domingos Sávio, ele e o prefeito estão
empenhados na viabilização de uma aliança eleitoral já no
primeiro turno em Belo Horizonte. “A história de parceria entre PSDB e o PSB favorecem a aliança nas eleições
de BH. Mais do que isso, acredito que essa aliança sinaliza para um futuro melhor para a capital mineira e para
todo o Estado de Minas Gerais”, afirma o presidente do
PSDB-MG, acrescentando que, além de BH, os dois partidos pretendem se aliar em outras cidades-polo do Estado,
como Divinópolis.
Domingos Sávio e Marcio Lacerda têm um ótimo relacionamento desde a época em que o atual prefeito de
BH foi secretário de desenvolvimento regional de Minas
Gerais, na gestão de Aécio Neves. “Fui um dos primeiros
parlamentares tucanos a apoiar a candidatura do Marcio
nas eleições para prefeito de 2012 e sempre me mantive
firme na defesa da aliança entre o PSDB e o PSB em BH e
em Minas Gerais”, afirma Domingos Sávio.

à revelia, votando pelo impeachment. Foram expulsos:
Mario Heringer (MG), Sérgio Vidigal (ES), Giovanni
Cherini (RS), Flávia Morais (GO), Subtenente Gonzaga
(MG) e Hissa Abrahão (AM). “Todos estão decepcionados e com muita raiva desses parlamentares”, afirmou o
vice-presidente nacional da legenda, André Figueiredo.
Os parlamentares ainda poderão se defender no conselho de ética do partido, mas a decisão final deverá
ser proferida no dia 30 de maio, em reunião no Rio de
Janeiro. Deputados dirigentes estaduais devem ser destituídos imediatamente dos cargos, informa o partido.
É o caso de Sérgio Vidigal, no Espírito Santo. Comissões provisórias presididas pelos infiéis também devem
ser desmanchadas, o caso de Minas Gerais e Amazonas,
presididas por Mário Heringer e Abrahão, respectivamente.

Na reunião Legislativa da Câmara Municipal de Lajinha
ocorrida no dia 30 de março de 2016 foi apresentado Projeto de Lei, reduzindo os salários dos próximos agentes
políticos que tomarão posse em 2017. Veja como ficou a
nova tabela dos vencimentos salariais, aprovada pela Câmara:
Prefeito recebe hoje R$ 15,000,00, o futuro prefeito receberá .......R$ 12.000,00
Vice-prefeito hoje R$ 7.500,00, o próximo vice-prefeito
receberá…R$ 5.300,00
Vereadores recebem hoje R$ 6.300,00, os próximos vereadores......R$ 5.300,0
Secretários recebem hoje R$ 4.980,00, os próximos secretários......R$ 4.000,00.
Dia 20 de abril próximos passado o PMDB de Lajinha
reuniu, seus filiados e colaboradores na fazenda do senhor
Lucas Venturim, onde foi tratado vários assuntos, inclusive futuras coligações, aproximadamente 200 pessoas participaram da reunião que segundo Paulo Cesar foi muito
proveitosa.
A mesa foi composta por 4 pessoas, Lucas Venturim,
João Rosendo, João Dutra e Renato Casarão, que das quais
sairão o candidato a prefeito e o vice

Pré-candidatos do PDT estão preocupados

O vice-prefeito de Lajinha
Sergio Correa, recém filiado ao
PDT, segundo declarou o presidente nacional do PDT todos os
deputados do partido que votaram a favor do impedimento da
presidenta Dilma serão expulsos
e as comissões provisórias suspensas. É o caso da provisória de
Lajinha dada pelo deputado Mário Heringer, ao pré-candidato a
vereador Edson e do vice-prefeito Serginho Correa.
Caso confirme a decisão do
presidente nacional do PDT Carlos Lupi muitas candidaturas poderão ser prejudicadas.
Dos 19 deputados do partido, 12 votaram de acordo
com a orientação, um se absteve e seis se posicionaram

O Governo de Manhuaçu
empossou dia 18/04, seis
novos servidores aprovados em concurso público
de 2014 / 2015. A solenidade de posse foi realizada no gabinete do prefeito
Nailton Heringer, que deu
as boas-vindas aos novos
trabalhadores.
Também participaram da solenidade os secretários de
Administração, João Batista Hott, de Educação Gelvânia
Câmara, e o chefe de Gabinete Uéziler Nacari.
No total foram empossados seis novos servidores, sendo
cinco monitores e um servente. Todos foram direcionados
para trabalho na Secretaria de Educação e vão atuar nas
creches do município.
EMPOSSADOS SATISFEITOS
Entre os novos servidores empossados, está Alessandra
de Oliveira Tames, que fez concurso em 2015 e estava
aguardando a nomeação. “Foi uma grande surpresa porque
já havia passado muito tempo” - afirmou. Professora, Alessandra fez o concurso para monitora na área de educação.
“A nomeação chega na melhor hora da minha vida porque eu estava há mais de dois anos desempregada” – pontuou. Ela disse que se viu obrigada a trancar a faculdade de
pedagogia, mas agora trabalhando pretende voltar a cursar
a faculdade para melhorar cada vez mais. “É um amor que
eu tenho pela profissão, adoro mexer com criança, só tenho que agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade
de ser efetivada” - concluiu.
Outra empossada foi Silvana Rosa dos Santos Souza
que também aguardava ansiosa a nomeação. “Deus me
deu essa oportunidade de fazer esse concurso. Eu já fiz o
primeiro concurso e passei, só que não tomei posse, aí fiz
de novo e consegui” – completou.
Os novos empossados, após a solenidade no gabinete do prefeito Nailton Heringer, foram esclarecidos
sobre os procedimentos em relação a documentação
e apresentação para o trabalho na secretária de Educação, de onde serão direcionados para os locais de
trabalho.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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Igreja Batista da Praia
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DILMA PERDEU CONDIÇÕES DE
GOVERNAR, DIZ EUNÍCIO
O líder do PMDB e o mais provável futuro presidente
do Senado, Eunício Oliveira (CE), avalia que a presidente
Dilma perdeu totalmente as condições políticas de governar o Brasil, e isso será fundamental na sua destituição.
Eunício afirmou a esta coluna que apoia o afastamento de
Dilma e que recomendará sua bancada a votar pelo impeachment. O senador não tem dúvidas de que a presidente
será mesmo demitida.
COM ELA NÃO HÁ FUTURO
Eunício vê razões suficientes para impeachment, mas
para ele decisivo é o fato de o futuro do País não passar
pela permanência de Dilma.
MAIORIA FOLGADA
O líder do PMDB acha estável a maioria favorável ao
impeachment dos membros da comissão do Senado. E
prevê a votação até o dia 12.
LIDERANÇA INCONTESTE
Além de liderar o PMDB, Eunício Oliveira tem crescente influência entre os colegas e é apontado o favorito
na sucessão de Renan Calheiros.
PERDA DE PODER
O apoio de Renan Calheiros a Dilma, no Senado, perde
importância a cada dia, nestes últimos meses como presidente da Casa.
PT MANOBRA PARA ESTOURAR
O PRAZO DE DILMA
O governo espera do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), manobras protelatórias para que o
Senado não consiga julgar a presidente Dilma Rousseff
no prazo máximo de 180 dias, a contar da sessão em que
os senadores decidirão sobre a admissibilidade do processo. Se não for julgada nesse prazo, Dilma voltaria ao
cargo. E poderia reabrir seu balcão para negociar a conclusão do seu mandato.
VOO CURTO
Renan Calheiros vai parar de apitar o jogo e sairá de
campo tão logo o Senado aprove a admissibilidade do
processo.
NOVO COMANDO
Com o processo instaurado, Dilma será afastada e o
presidente do Supremo assume o comando no Senado,
até o julgamento.
MAIORIA SIMPLES
O Senado aprovará a admissibilidade por maioria simples. Se houver o quórum mínimo de 41 senadores, 21
votos já condenarão a presidente.
REPÚBLICA DE CURITIBA
Será mais significativo do que se imagina o 11 de maio,
data prevista para votação da admissibilidade do impeachment: a presidente pode ser afastada no dia da Bandeira de Curitiba, terra da Lava Jato.
COM FOLGA
Na visão de alguns ministros de Dilma, com o vice
Michel Temer na função de presidente, o impeachment
passará com folga no Senado. Até porque “o governo vai
voltar a funcionar”, diz um ex-ministro.
ALÔ, TEMER
Tentando se manter na liderança do PMDB e se credenciar junto a Michel Temer, Leonardo Picciani (RJ) diz
que cumpriu a promessa de que não passariam de sete os
peemedebistas contra o impeachment.
CHANCELER POR ACLAMAÇÃO
Se Michel Temer fizesse uma consulta aos diplomatas
brasileiros para escolher o futuro ministro das Relações
Exteriores, o embaixador do Brasil em Lisboa, Mário Vilalva, teria chance de ganhar por aclamação.

LEGADO DE DILMA
Circulam na internet mensagens de pesar pela falência da empresa de ônibus Itapemirim, que foi a segunda
maior do mundo. As mensagens atribuem o fato à própria
falência do País, obra do governo Dilma.
FILHA OBEDIENTE
Anthony Garotinho acertou com o mensaleiro Valdemar Costa Neto empréstimos da Caixa a Campos (RJ),
seu reduto, e prometeu que a filha deputada não votaria
no impeachment. Clarissa Garotinho (PR) chorou muito,
segundo seus seguidores, mas fez a vontade do pai.
BALCÃO DE NEGÓCIOS
A estratégia do Planalto para barrar o impeachment no
Senado será diferente. O governo vai partir para o “varejão”, negociando diretamente com os senadores e, ao
contrário da Câmara, ignorando os caciques.
HÁ PRECEDENTE
“Até o papa (Bento XVI) renunciou, por que Dilma não
faria isso?”, diz o deputado Carlos Marun (PMDB-MS),
insistindo na ideia. Ele diz que petistas não topam isso
porque querem mais 30 dias de boquinhas.
ERA COM ELE MESMO
Todo mundo estranhou, nas redes sociais, que a ciclovia
do Rio se chama Tim Maia e não aguenta uma ressaca.
NA RETA FINAL DE DILMA,
MINISTÉRIO ‘RASPA O TACHO’
A certeza da queda da presidente Dilma tem provocado
verdadeira corrida, nos ministérios, para fechar contratos,
antecipar licitações e precipitar despesas. No Ministério
da Saúde, segundo servidores relataram a órgãos de controle, é “frenético” o ritmo de assinatura de contratos e
antecipação até de gastos previstos apenas para o 2º semestre. Michel Temer poderá herdar um governo de cofres limpos.
RASPANDO O TACHO
A turma de Temer está de olho: até a Presidência da
República tem comprometido contas do governo em contratos assinados às pressas.
MINISTRO PICCIANI
Não admira que o líder do PMDB na Câmara, Leonardo
Picciani (RJ), tenha votado contra o impeachment. Ele é o
ministro de fato da Saúde.
FIGURA DECORATIVA
O ministro é Marcelo Castro, mas todas as decisões administrativas e financeiras importantes, no Ministério da
Saúde, são de Picciani.
RÉDEA CURTA
Para manter o controle de tudo, o deputado Picciani
escolheu até o chefe de gabinete do ministro da Saúde,
Guilherme de Oliveira.
COMISSÃO DE ÉTICA PREPARA
PIZZA À MERCADANTE
A aposta no Congresso é que a Comissão de Ética Pública da Presidência da República deve arquivar a denúncia
contra Aloizio Mercadante (Educação), gravado em conversa com um ex-assessor do senador Delcídio do Amaral (ex-PT-MS) tentando atrapalhar a Justiça. Na última
segunda-feira (18), a comissão já arquivou um processo
contra o advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo. Claro.
COZINHANDO MERCADANTE
O relator do caso, Américo Lacombe, espera informações da PGR, e Mercadante tem 20 dias para apresentar
defesa. Nem precisava.
GOVERNO MORTO
Como a Comissão de Ética Pública só se reúne no dia
16, é provável que o governo já tenha acabado. Dilma
pode ser afastada no dia 12.

A cruz de Cristo
“Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a
não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
por meio da qual o mundo foi crucificado para
mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma
nova criação.” (Gálatas 6.14-15)
Quanto mais organizamos nossa vida religiosa e formalizamos nossa fé, criando símbolos para a nossa espiritualidade, mais corremos o risco de abrir mão da humildade cristã
pelo orgulho religioso. Na religião, as vezes
acontece como na sociedade: há símbolos de
grandeza e indicadores de superioridade. Por
exemplo: conhecimento bíblico, cargos e funções na igreja, dons especiais, encaixar-se nos
padrões, etc. Na carta aos cristãos da Galacia
Paulo criticou os que tentavam impressionar
e declarou sua escolha: gloriar-se na cruz de
Cristo.
Paulo não se sentia seguro porque era bom o
bastante, porque não pecava como os outros,
porque acertava mais do que errava ou por saber mais do que os outros, podendo inclusive
ensinar. Paulo se sentia seguro por causa da
cruz de Cristo. Nela o seu Mestre havia quitado a dívida gerada por seus pecados. Na cruz
foi gerado o perdão para seus pecados e lhe foi
dado um lugar no Reino de Deus. Mais de uma
vez Paulo declarou a supremacia de Cristo em
sua vida. O mesmo disse João Batista: “É necessário que Ele (Cristo) cresça e eu diminua”
(Jo 3.30). É em Cristo, e não nos subterfúgios
geradores de aparências da religião, que Paulo
experimentou a transformação que o fez uma
nova pessoa. Por isso estava na cruz de Cristo
a sua glória, a sua confiança.
A cruz de Cristo nos leva à morte e nos dá
vida. Nela é condenada nossa humanidade
intratável e escravizada pelo pecado, e dela
nasce nossa nova humanidade, vocacionada a
ser livre e a amar. Amar a Deus e ao próximo.
Uma nova humanidade que precisa crescer
e estabelecer-se em nós, superando a velha.
Uma humanidade precavida contra o egoísmo
e sedenta de altruísmo, que anseia a humildade e lamenta o orgulho que resiste à morte.
Como Paulo, precisamos escolher definitivamente a glória da cruz de Jesus. E, por causa
dela, a cada dia, ser uma nova pessoa. Uma
pessoa mais capaz para servir, amar, perdoar e
ser humilde. Que não se vangloria e muito menos julga ou rejeita, seja lá quem for. Quando
a cruz de Cristo é nossa glória, a vida de Cristo torna-se nossa história. E o amor vence o
medo.
ucs
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Vereadores aprovam projetos para beneficiar creche da Fumaph,
Casa de Cultura e suplementação para saúde e educação

A Câmara de Vereadores
de Manhuaçu promoveu
reunião extraordinária, presidida por Jorge Augusto
Pereira "Jorge do Ibéria",
no final da tarde desta segunda-feira, 18/04, a fim
de votar três projetos de lei
que buscam beneficiar a população. Além disto, duas
moções e um requerimento
também foram aprovados.
O primeiro projeto de
lei aprovado de autoria do
Poder Executivo autoriza a
concessão e subvenção social à FUMAPH para a reforma da creche municipal
que fica situada no interior
da instituição.
Também foi aprovado o
projeto de lei de autoria do
Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito
adicional especial ao orçamento geral do município
no valor de R$160.000,00

que altera a redação do
caput do art. 2º da Lei nº
3.578 para reforma geral
da Casa de Cultura de Manhuaçu.
Ainda foi aprovado o
projeto de lei de autoria do
Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito
adicional suplementar ao
orçamento geral do município, em favor das secretarias municipais de saúde
e de educação, no valor de
R$3.230.000,00. Um dos
objetivos deste projeto é a
construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) do
Bairro São Vicente e do
Bairro Santa Luzia.
"Quero agradecer aos vereadores por ter atendido o
chamado e participar desta reunião extraordinária.
Em relação aos projetos
aprovados todos são muito
importantes e a suplemen-

tação para atender a saúde
e a educação foi um compromisso que o prefeito fez
com a gente quando devolvemos mais de um milhão
de reais para a prefeitura",
salientou o Presidente da
Câmara, Jorge do Ibéria.
Moções
Aprovado Moção de Pesar, de autoria de todos os
vereadores, pelo falecimento
do Pastor Silas Sanches.
Também foi aprovada Moção de Apoio aos servidores
públicos municipais pelas
reivindicações apresentadas
em busca de melhorias salarial e de trabalho.
Requerimento
O vereador Gilson César
apresentou requerimento
solicitando o processo licitatório da empresa Amadeus.

Janaina Hermisdorff
Bordados Eletrônicos

WatsApp 0(28) 99910-1546

Tudo para seu bebê

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

6

26 de Abril / 2016

acesse: www.jm1.com.br

Primeira Audiência Pública do Plano
Diretor é sucesso de público

Ocorreu na noite de
ontem, 19, a primeira
Audiência Pública do
Plano Diretor de Manhuaçu. Trata-se do pontapé inicial do processo
de revisão do conjunto
de leis que regulamentam o uso e ocupação
dos espaços urbano e rural do município. Diversas representatividades
sociais, com destaque
para o meio acadêmico,
compareceram ao auditório da Câmara Legislativa para os trabalhos.
Na ocasião, foi apresentado o plano de ação
pela empresa responsável, a DRZ Geotecnologia e Consultoria,
do Estado do Paraná, e
também foi apresentado
o núcleo gestor do município, que conta com
representantes do poder
público Executivo e Legislativo, do meio acadêmico, de órgãos socioambientais, profissionais
de áreas afins, sociedade
civil, dentre outros, que
acompanharão de forma
efetiva e vital todos os
processos. Além disso,
houve momento oportuno para que os presentes
pudessem questionar e
esclarecer dúvidas.
O Plano Diretor é o
instrumento básico da
política de desenvolvimento do Município.
Sua principal finalidade
é orientar a atuação do
poder público e da iniciativa privada na construção dos espaços urba-

no e rural na oferta dos
serviços públicos essenciais, visando assegurar
melhores condições de
vida para a população.
A revisão vai promover
um completo levantamento e o mapeamento
do município. Junto com
o Plano Diretor, está incluída ainda a revisão
dos códigos de Postura e
de Obras e a elaboração
dos planos de Resíduos
Sólidos, de Mobilidade
Urbana, do Código Ambiental e da Lei de Uso
e Ocupação do Solo, que
vão dar o norte para o
desenvolvimento organizado do município. Após
a conclusão, o trabalho
vai dar origem a um conjunto de instrumentos
que será encaminhado
ao poder legislativo para
que se transforme em lei.
Por dentro do processo
Os trabalhos de revisão do Plano Diretor
devem durar entre oito e
nove meses. A licitação
em que foi contratada a
DRZ Geotecnologia, do
estado do Paraná, foi realizada dentro de todos
os parâmetros legais e
com orientações do Ministério Público Estadual. A empresa vencedora
tem amplo portfólio, é
responsável pela produção de planos diretores
em diversos municípios.
A arquiteta urbanista e
representante da empresa no município, Márcia
Bounassar, deu detalhes

O prefeito Nailton Heringer destacou o anseio de deixar o planejamento urbano como um legado de sua gestão

de como o processo será
conduzido.
"Nós já iniciamos o
trabalho de levantamento de dados e de campo,
para que a gente possa
atualizar as informações
sobre Manhuaçu, e todas
essas análises vão finalizar na constituição nas
minutas de lei" - diz a arquiteta, fazendo menção
aos sete itens: o Plano
Diretor, Perímetro Urbano, Zoneamento, Parcelamento, Sistema Viário,
Código de Obras e Código de Postura. "Depois
devem ser aprovadas na
Câmara e implantadas

no município. Essa é a
sequência. E paralelo a
isso, vamos trabalhar no
plano de mobilidade urbana, que envolve acessibilidade,
transporte,
terminais urbanos, pontos de ônibus, frequência
de ônibus, enfim, e também o plano de resíduos
sólidos" - explicita Márcia Bounassar.
"Queremos ordenar o
crescimento de Manhuaçu, fazer com que sejamos uma cidade cada
vez melhor para se viver,
com qualidade de vida, e
também tendo projeções
para que não desviemos"

O núcleo gestor do Plano, responsável por acompanhar e validar os trabalhos da empresa, foi apresentado

- anseia o chefe do Executivo manhuaçuense,
Nailton Heringer. "É
uma cidade complexa
porque é centenária, não
foi previsto no passado,
por exemplo, vias largas.
Mas nós podemos rever
muita coisa e projetar, de
agora para frente, uma
nova cidade em termos
urbanísticos" - pondera
o prefeito. "A primeira
audiência está aí com
uma presença muito importante da juventude,
principalmente de estudantes, isso nos alegra
muito. Esse é um dos
projetos, talvez, mais
audaciosos que estamos
deixando nesse governo
para os próximos anos
da cidade" - orgulha-se
Heringer.
"Nós temos uma legislação de 2006, mas ficou
sem exequibilidade porque não complementou
as peças legais que deveriam ser levadas a efeito nos anos seguintes"
- justifica o secretário
de Planejamento, Luís
Carlos Rhodes. "Então
agora há a necessidade, e a legislação exige
que o Plano Diretor seja
revisado a cada cinco
anos. Em 2016 então
precisamos fazer a revisão e todo o trabalho de

Márcia Bounassar, dá detalhes da atuação da empresa
DRZ, responsável pela execução dos trabalhos

construção das normas,
para que nossa cidade
se desenvolva de forma
organizada e adequada
e assim, tenhamos um
desenvolvimento e um
crescimento sustentável"
- pontua.
"Tivemos uma participação maciça da comunidade, as explicações
por parte da empresa
supriram nossas expectativas, e espero que nas
próximas etapas isso se
torne ainda mais claro"
- avalia o presidente da
Câmara de Vereadores,
Jorge Augusto Pereira
(Ibéria). "A revisão desse plano é o que estamos
precisando, e cremos
que vai melhorar muito
o desenvolvimento da
nossa cidade" - finaliza.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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Prefeito entrega projeto regulamentando
carga horária de servidores
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ABERTAS INSCRIÇÕES GRATUITAS
PARA O SEMINÁRIO ELEIÇÕES 2016

O

prefeito de Manhuaçu, Nailton
Heringer, acompanhado de sua
equipe de governo, protocolou nesta segunda-feira, 18, na secretaria da
Câmara de Vereadores,
um projeto de lei regulamentando a carga horária
dos servidores públicos
municipais.
A regulamentação atinge servidores principalmente da saúde, inclusive
da UPA 24h. A proposta
entregue à Câmara foi
elaborada após várias
reuniões. “Nós chegamos
a um denominador comum feito a quatro mãos
envolvendo a secretaria
de Planejamento, assessoria jurídica e controle
interno e ainda a participação do Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço
Público e os servidores”
– lembrou Nailton Heringer.
O projeto precisa ser
analisado pelo legislativo
já que terá que ser criado
um cargo para contemplar os servidores. Em alguns casos, a proposta faz
apenas adequações a uma
situação. “É regulamentar
aquilo que já é feito. Por
exemplo alguns servidores que tem carga horária
de 44 e só fazem 40 horas,” – afirmou o prefeito.
PROBLEMA DE

20 ANOS
O problema surgiu na
organização do concurso público, realizado no
início do ano passado em
Manhuaçu após solicitação do Ministério Público
para regulamentação da
carga horária de cada setor na administração pública. “Descobrimos que
havia equívoco em alguns
setores, especialmente na
saúde, mas o problema
era mais complicado do
que se pensava porque já
tinha quase vinte anos”.
Objetivo com as negociações até chegar ao
projeto foi de resolver situação sem prejuízo para
alguns funcionários que
não tinham mais como
retroceder na questão da
carga horária. “Em suma
é um projeto que vem dar

dignidade, organizar a
vida do servidor que foi
desorganizada a través
de equívocos de muitos
anos” – lembrou Nailton
Heringer.
O presidente da Câmara, Jorge Augusto Pereira
(Jorge do Ibéria) recebeu
o projeto das mãos do
prefeito Nailton Heringer. Ele parabenizou pela
iniciativa. “O projeto vai
ser apreciado na casa e o
servidor vai ficar feliz por
trabalhar a carga horária certa e ficar satisfeito
com o problema de vinte
anos que finalmente será
resolvido” – lembrou.
Membro do Conselho
Municipal de Saúde, Nelson de Abreu também
acompanhou a entrega
projeto na Câmara. “Tem
mais de ano que a gente
vem negociando e felizmente agora o projeto
chegou na casa regulamentando as seis horas” –
afirmou. Nelson lembrou
que havia um acordo verbal com os prefeitos quer
passaram de fazer seis
horas e o problema agora
será regulamentado.
PARALIZAÇÃO
Sobre a manifestação
programada pelo Sindicato dos Servidores para
esta terça-feira, 19, o

prefeito Nailton Heringer
informou que sua administração vem, nos últimos três anos, oferecendo
reajustes até acima da inflação para todos os servidores. “O sonho nosso
é recuperar salários. Só
que este ano nós só pudemos dar o reajuste legal,
que é do salário mínimo”
– afirmou lembrando que
a crise instalada impede
um reajuste”.
A única forma para
conceder aumento para
os servidores seria fazendo demissões. “Nós
temos poucos cargos comissionados e se eles
resolvessem o problema
nós mandaríamos todos
embora, mas não resolve,
não meche no índice”.
Neste caso, a solução seria
a demissão dos servidores
concursados mas escolhemos manter os empregos
e os pagamentos em dia,
inclusive dos fornecedores. “Mês que vem se a
economia melhorar e nós
pudermos nós fatalmente
daremos o aumento, inclusive aqueles que estão
reivindicando, mas o momento não nos permite dar
reajuste além do que já demos” – concluiu Nailton.

Secretaria de Comunicação
Social de Manhuaçu

Manhuaçu sedia, no dia
20 de maio, o 1º Seminário
sobre Legislação Eleitoral
da Região do Caparaó. O
evento será realizado no
anfiteatro Camilo Nacif,
na Câmara Municipal, no
bairro Alfa-Sul. Foi confirmada a participação do
Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG),
Desembargador Paulo César Dias.
A reforma eleitoral alterou profundamente o
cenário para as eleições
que serão realizadas em
outubro deste ano. Partidos, candidatos e assessores precisam entender
a nova dinâmica e os desdobramentos ocasionados
pela reforma. O Seminário terá palestra baseadas
em três principais pilares:
Registro de candidatura
e impugnação; Prestação
de contas de campanha; e
Propaganda eleitoral.
Já estão confirmadas as
presenças do Presidente
do TRE-MG Desembargador Paulo Cezar Dias,
Vice-Presidente do TRE-MG e Corregedor Eleitoral Desembargador Domingos Coelho, do Juiz
da Corte do TRE-MG Dr.
Maurício Pinto Ferreira
e do Presidente da Associação dos Magistrados
(AMAGIS), Dr. Maurício
Torres.
O evento acontecerá dia
20 de maio, sexta-feira,
as 17:30h, no anfiteatro
Camilo Nacif, na Câmara
Municipal de Manhuaçu.
A participação é gratuita
e as inscrições podem ser
feitas pelo e-mail ades-

cmanhuacu@gmail.com
ou pelo link: http://goo.gl/
forms/zswkMeci62 .
MUDANÇAS
Organizado pela Justiça
Eleitoral de Manhuaçu e
a Câmara Municipal em
parceria com a Agência de
Desenvolvimento Sócio
Econômico do Caparaó
(ADESC), o Seminário
Eleições 2016 explorará
os elementos principais
desse novo cenário.
Uma das palestras vai
abordar as principais alterações promovidas pela
Lei nº 13.165, conhecida
como a Reforma Eleitoral
de 2015, e seus impactos
nas eleições municipais de
2016.
Entre as mudanças, a
questão do registro de
candidaturas será bem
detalhada. O prazo para
as convenções partidárias ficou mais curto esse
ano, agora elas serão realizadas de 20 de julho a
5 de agosto. Foi reduzido
também o prazo para o
julgamento dos registros
de candidatura, que agora é de até 20 dias antes
das eleições, antes o prazo era de 45 dias. Os registros de candidaturas
podem ser feitos até o dia
15 de agosto.
Também haverá uma
apresentação sobre a propaganda eleitoral, que
será permitida a partir do
dia 16 de agosto, mas sofreu mudanças com relação ao período e a forma
como será veiculada. Outras ações de marketing
também foram alteradas e
até limitadas.
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Incaper recebe homenagem da
Câmara de Dores do Rio Preto

Os vereadores receberam, na noite desta quinta-feira (14/04), a equipe do
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica
e Extensão Rural (Incaper),
ex-funcionários da instituição, representantes de
associações de produtores
rurais, produtores e autoridades para homenagear os
60 anos de atividades do
Incaper no Estado do Espírito Santo. Na oportunidade
também foi apresentado um
balanço dos serviços prestados e projetos aplicados
no município. Em Dores do
Rio Preto, a instituição tem
um papel um importante no
desenvolvimento das atividades rurais, e a Câmara
concedeu, entregue pelo
do presidente Júlio Borges
Amaral, uma placa em reconhecimento aos serviços
prestados.
A autarquia pública estadual é o principal órgão
capixaba de pesquisa aplicada, assistência técnica e

extensão rural, e está vinculada à Secretaria de Estado
da Agricultura, Abastecimento, Agricultura e Pesca
(SEAG). O Incaper promove soluções tecnológicas e sociais integradas de
pesquisa, isso tudo através
de parcerias entre associações de produtores rurais,
prefeituras municipais, instituições nacionais e internacionais e Secretarias de
Estado.
O responsável pela unidade do Incaper em Dores
do Rio Preto, Norberto das
Neves Frutuoso, apresentou em um slide com os
números das ações desenvolvidas no estado e no
município, além de mostrar
os projetos executados nos
últimos quatro anos e os
benefícios diretos que trouxeram aos produtores familiares da região. De acordo
com os números apresentados, foram investidos mais
de R$ 1 bilhão em todo
estado, entre implantação

de infraestruturas, capacitações e disponibilidade de
materiais e técnicas inovadoras. Ainda durante a solenidade, o Sr. Ailson José
da Silva, foi homenageado
pelos serviços prestados no
escritório local da instituição e serviços prestados ao
município.
Todos os vereadores parabenizaram ao Incaper
pelos serviços e lembraram
o esforço de todos os fun-

cionários ativos e dos que
trabalharam na implantação do escritório em Dores
do Rio Preto, e exaltaram
a prestação de um serviço
de excelência. A Casa que
ficou lotada de produtores, que prestigiaram esse
momento importante para
o Incaper, comemorar 60
anos de atuação em todo
Espírito Santo.
Câmara Municipal de
Dores do Rio Preto

Quer deixar seu feijão mais vermelhinho?

COMO COZINHAR O FEIJÃO + RÁPIDO
E DEIXÁ-LO + GOSTOSO

Na hora de cozinhar: Coloque em um pirex próprio para
microondas, a quantidade de feijão que você costuma cozinhar. Eu costumo cozinhar a metade de um pacote. Depois
de pôr o 1/2 quilo de feijão no pirex, preencha com água até
cobrir por completo os feijões e com dois dedos de água
a mais. Coloque no seu microondas entre 8 e 10 minutos,
dependendo da potência. Tire do microondas e pegue um
feijão. Tente dobrá-lo. Se ele se romper no meio, é pq já
está mais molinho que o normal (óbvio). Coloque o feijão
na panela de pressão, junto com a água, se for necessário
coloque mais água e coloque no fogo médio. Quanto tempo você costuma gastar cozinhando o feijão na panela de
pressão? 40 minutos? Com essa dica você economiza 20
minutos de gás. Isso mesmo! A metade do tempo. Depois da
panela pegar pressão, cozinhe por 20 minutos.

Ingredientes:
2 colheres de sobremesa de colorau (colorífico, aquele tempero em
pó vermelho)
1 colher de sopa de óleo
Modo de fazer:
Depois colocar o feijão já amolecido no microondas e com água na
panela de pressão, coloque os dois ingredientes. Cozinhe os 20 minutos e você verá como seu feijão ficará mais bonito!

Como armazenar o feijão depois de cozido?

Quando você for cozinhar seu feijão, o ideal é que você só coloque o
colorau, pois ele não tem gosto e se você já cozinha com os temperos,
eu feijão dura no máximo 2 dias, não é? E aí você cozinha feijão mais
de 3 vezes na semana? Que desperdício de gás!
Como eu disse, costumo cozinhar metade de 1 quilo, mas só uso
umas 100 gramas feijão por almoço. Como fazer isso?
Depois que o feijão estiver cozido, pegue apenas a parte que você
irá consumir no almoço. O que sobrar, coloque em um pote com tampa
e depois de frio, claro, coloque na geladeira. Toda vez que você for
usar, só pegue a quantidade necessária e tempere da forma que você
quiser. Esse feijão sem tempero dura 5 dias na geladeira.
Quer que dure mais? Separe quantidades certas que você e sua

família consomem em um dia em potinhos pequenos e congele. Toda
vez que você precisar usar, descongele e tempere. Feijão congelado
dura 1 mês.

Quer deixar seu feijão mais gostoso
e com o caldo mais grossinho?
Ingredientes:
100g de feijão cozido
3 colheres de sopa de pimentão picadinho
(o verde ou o vermelho)
3 colheres de sopa de cebola picada
1 dente de alho
1 colher de sobremesa de orégano
1 tablete de tempero pronto (caldo knorr)
1 colher de chá de colorau
2 colheres sopa de azeite
quanto der de pimenta do reino
quanto der de sal
Modo de preparo:
Refogue todos os ingredientes no azeite, menos feijão. Quando a
cebola der uma murchada, coloque o feijão. Refogue mais um pouco e
acrescente água suficiente para cobrir todo o feijão. Deixe ferver, com
a metade da panela tampada, até o caldo começar a engrossar.
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POLÍCIA

Padre fica ferido após se envolver
em acidente na BR 116 em Inhapim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou o acidente
no km 492,1 da BR – 116,
próximo ao Posto Faisão, em
Inhapim, na tarde desta quarta-feira (20/04). Quando os
bombeiros chegaram ao local
do acidente, a vítima já havia
sido socorrida por terceiros.
A picape era conduzida por
padre José Flávio Garcia, de
53 anos, pároco da Paróquia
São José, em Vargem Alegre. Ele foi levado ao Pronto
Atendimento Microrregional
(PAM) de Caratinga e encaminhado ao Hospital Nossa Senhor Auxiliadora. De
acordo com informações da
unidade de saúde, padre José
Flávio sofreu algumas escoriações e passa bem.
O caminhão era dirigido
por Everton Gonçalves da
Rocha, de 24 anos. Com ele
havia outro ocupante, o carona Rafael Valeriano dos
Santos, de 22 anos. Eles não
tiveram ferimentos. Em entrevista ao jornalismo do
Super Canal, o motorista do
caminhão contou detalhes de
como tudo aconteceu.
“Eu vinha de São João do
Oriente e tinha que parar para
descarregar alguns botijões
de gás. Dei seta e entrei para
o acostamento e os carros que
vinham sentido Caratinga
foram passando. E, na hora
que olhei para o retrovisor de
novo, veio esta Strada em alta
velocidade no acostamento também. Eu tentei evitar,
mas não deu, porque não teve
como voltar para a pista. Foi

tudo muito rápido e não deu
tempo para fazer nada. Assim que ele bateu eu desci,
conversei com ele e perguntei
se ele estava bem. Ele estava
bastante assustado e queria
sair, mas a porta do carro não
abria. Nesse intervalo, passaram mais pessoas e ele se sentou na janela do carro e a gente o retirou”, contou Everton.
“O acidente ainda está em
apuração. A gente vai procurar o motorista da picape
Strada para que ele possa
apresentar a versão dele e
continuamos a fazer os levantamentos”, afirmou o policial
rodoviário federal Vander.
Padre José Flávio se recupera de acidente e agradece
a todos pela preocupação e
oração
Padre José Flávio Garcia,
que se envolveu em um acidente na tarde desta quarta-feira (20/04), na BR 116, em
Inhapim, já se recupera bem
e segue em atendimento no
Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.
Rubens, diretor adminis-

trativo da Rádio Clube e secretário paroquial, é quem
o acompanha na unidade de
saúde. Segundo Rubens, José
Flávio realizou diversos exames, não sendo constatada
nenhuma fratura.
Na colisão, padre José Flávio sofreu escoriações em um
dos braços. Nas próximas
horas ele permanecerá nos
hospital, pois deve ficar em
observação. Padre José Flávio agradece a preocupação e
oração de todos.
TV Super Canal

PM detém homem que furtou cordões
de loja no centro de Caratinga

Ricardo Fernandes da
Cruz, de 25 anos, foi detido pela equipe da Base
Comunitária Móvel da
Polícia Militar na manhã
desta sexta-feira (22/04).
Os militares foram informados de um furto na loja
“The Best Vip”, na avenida
Olegário Maciel, no centro
de Caratinga.
Os militares foram comunicados do crime pela
Rede de Comércio Protegido, através de uma mensagem enviada ao grupo
pelo aplicativo Whatsapp.
As características do autor
foram repassadas pelas vítimas. Os militares iniciaram
rastreamento e o suspeito
foi visto saindo da travessa
Mesquita, na rua Deputado
Dênio Moreira de Carvalho, no bairro Santa Cruz.
Ele tentou fugir, mas foi
alcançado.

Ricardo confessou o
furto de cordões, não sabendo precisar a quantidade. Durante a fuga e ao
avistar a aproximação dos
policias ele dispensou os
produtos em uma escada
da travessa Mesquita. Os
militares retornaram ao
local, mas os produtos não
foram encontrados. A foto
do suspeito foi enviada
pela Rede de Comércio e
o detido identificado pelas
vítimas como o autor do
furto.
O suspeito foi conduzido
à Delegacia de Polícia Civil
para as demais providências. Ricardo informou que
é da cidade de Almenara e
sua intenção é a de retornar
para lá porém, estaria sem
recursos para a viagem. O
suspeito já tem passagens
pelo mesmo crime.
TV Super Canal
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Colisão entre moto e caminhão é registrada
na BR 474, em Piedade de Caratinga
Um grave acidente foi
registrado nesta manhã de
terça-feira (19/04), na BR
474, em Piedade de Caratinga, no km 160. A colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária,
o motorista do caminhão
com placas de Vargem
Alegre, Roberto Rodrigues Santos, relatou que
a motocicleta descia na
rodovia e próximo a uma
curva, deslizou na pista e
invadiu a contramão, vindo a bater de frente com o
caminhão.
O condutor da moto era
inabilitado, Adriano da
Silva Soares, de 21 anos,
e foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombei-

ros Militar de Caratinga.
Segundo os bombeiros, a
vítima foi encaminhada
ao Pronto Atendimento
Microrregional de Caratinga com suspeita de
fratura de fêmur e escoriações nos membros superiores, inferiores, tórax
e abdômen.

O carona da motocicleta,
Maxuel Batista Lemos, de
17 anos morreu no local.
A perícia técnica da Polícia Civil realizou os trabalhos no local e o resultado da perícia irá apontar
as causas e circunstâncias
do acidente.
Fotos: Super Canal

Homem morre atropelado na
BR 116 em Inhapim

Um homem ainda não
identificado morreu atropelado nesta madrugada
de terça-feira (19/04), no
Km 493 da BR 116, em
Inhapim, próximo ao Posto
Faisão. A vítima foi atingida por uma picape Saveiro,
com placas de Ipatinga, que
era conduzida por José de
Assis Araújo, de 51 anos.
O motorista relatou que
seguia sentido a Ipatinga,
quando de repente a vítima
entrou na frente do carro.
Na sequência, a vítima foi
atropelada por outros veículos. A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) informou
que o acidente ocorreu por
volta das 03h30 de hoje. A
perícia técnica da Polícia
Civil periciou a cena do
acidente e o corpo foi levado ao Instituto Médico
Legal (IML) pelo serviço
funerário.
Fotos: Super Canal
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ENTRETENIMENTO
LABIRINTO
O Papagaio
A lava-louças de Wanda parou de funcionar e ela chamou um técnico. Como
ela tinha que ir trabalhar no dia em que o
técnico viria, ela disse a ele:
- Deixarei a chave da casa sob o capacho. Conserte a lavadora, deixe a conta
sobre o balcão da pia e lhe mandarei o
pagamento pelo correio (isso é muito comum nos EUA). Oh, a propósito; não se
preocupe com Spike, o cachorro; ele não
o incomodará. Mas, seja lá o que você tenha que fazer ou o que ouvir, NÃO fale
com o papagaio. Repito: NÃO fale com
o papagaio.
Quando o técnico chegou à casa de
Wanda, ele viu o maior cachorro que ele
já tinha visto, e com cara de mau. Porém, exatamente como ela havia dito, o
cachorro ficou deitado no carpete, sossegado, apenas observando o homem fazer
seu serviço.
O papagaio, porém, deixou-o quase
louco, gritando, xingando e falando palavrões o tempo todo. Não aguentando
mais, o técnico disse:
- Cala a boca, papagaio idiota!
E o papagaio respondeu:
- Pega ele, Spike!
Escorregando na Calçada
Em uma pequena cidade o padre já
cansado de ouvir tanto casos de traição,
decidiu criar um código para as mulheres,
e quando elas dissessem que tinham "escorregado na calçada" ele já saberia que
elas tinham traído os maridos. Esse código funcionou bem por vários anos e ficou
conhecido por todos na cidade, porém um
dia o padre da cidade foi substituído por
um novo padre que não conhecia o código. Uma mulher que havia traído o marido vai então ao novo padre se confessar:
- Padre, dai-me a vossa benção, porque
eu pequei. Ontem eu escorreguei na calçada.
O padre sem entender o código, disse:
- Minha filha, e quem te disse que escorregar na calçada é pecado? Vá com
Deus e não se preocupe, porque isso não
é pecado.
No mesmo dia aparece outra mulher e
conta a mesma história:
- Me perdoe, padre, porque eu escorreguei na calçada.
O padre explica pra ela que aquilo não
era pecado, mas a história continua a se
repetir nos dias seguintes. Decidido a resolver o problema o padre chama o prefeito para uma conversa.
- Senhor prefeito, as calçadas dessa cidade precisam urgentemente de reformas.
Várias mulheres dessa cidade já me contaram que escorregaram nas calçadas.
O prefeito da cidade que já conhecia o
código começou a rir da história, mas foi
interrompido pelo padre:
- O assunto não é motivo de risadas,
senhor prefeito, a sua mulher por exemplo já escorregou duas vezes na última
semana.

HORÓSCOPO
ÁRIES: Muitas coisas precisam mudar, velhos hábitos precisam ser deixados de lado para sua alma conseguir assumir a posição à qual, estrategicamente, a vida
conduziu você. Só que tudo precisa ser diferente do
passado.
TOURO: É bem provável que você consiga enxergar muitas perspectivas que para as outras pessoas sejam inadvertidas. Por isso mesmo você terá de andar
com cuidado, porque ninguém aprecia reconhecer que
é carente de visão.
GÊMEOS: Sua força pessoal não é suficiente para
avançar no terreno que pretende conquistar, por isso,
é inevitável que você tenha de se congregar para que
o avanço aconteça. Isso é complexo, mas necessário.
Assim é.
CÂNCER: Os objetivos são nobres o suficiente para
validar as atitudes que você precisa tomar, porém, isso
não há de significar que valha tudo para conquista-los.
Sem princípios fundamentais os objetivos perderiam
sua nobreza.

sete erros

LEÃO: Nada será como você imaginava, mas isso
não significa que você deva começar a se queixar, porque se observar com cuidado perceberá que tudo será
ainda melhor do que imaginado ao princípio. Aceite as
mudanças, elas vêm por bem.
VIRGEM: Os riscos envolvidos no caminho deixam
a sua alma em estado de tensão, porém, seria ingênuo
de sua parte imaginar que poderia haver progresso sem
riscos envolvidos. Apesar da insegurança, algo importante está em andamento.
LIBRA: Ainda que nem tudo seja do seu agrado, se
tornou oportuno associar-se a uma série de pessoas que
representam interesses muito diversos entre si, inclusive muito diferentes de tudo que você imaginava para
você.
ESCORPIÃO: Nada deve ser tão importante para
afastar você da ordem cotidiana, pois, sem essa tudo
que pareceria tão importante se tornaria uma forma de
roubar de você aquilo que é fundamental para tudo o
mais existir.

CURIOSIDADES

QUAL É O ANIMAL MAIS BARULHENTO?

Dentre os diversos animais existentes, alguns se destacam pela capacidade de produzir sons significantemente
altos, seja pelo uso de cordas vocais ou
mesmo a partir do uso de partes de seu
corpo para executar tal ato, tal como as
cigarras. Eles geralmente são produzidos
para a comunicação entre indivíduos da
mesma espécie, seja para atração de
parceiros sexuais, informar um perigo em
potencial ou mesmo em disputas intraespecíficas.
O bugio (Gênero Alouatta) é considerado, até segunda ordem, o animal terrestre mais barulhento do nosso planeta,
atingindo os 130 decibéis ao vocalizar.
Apesar desse número considerável, o
bugio não é capaz de vencer um pequeno invertebrado, denominado Micronecta

scholtzi. Tal espécie de percevejo aquático, de apenas dois milímetros de comprimento, é capaz de emitir sons próximos
aos 100 decibéis (algo semelhante à sensação auditiva que temos ao assistirmos
a uma orquestra sinfônica, na primeira fila
do auditório). Considerando seu tamanho
diminuto, dentre uma relação entre seu
tamanho corporal e capacidade sonora, é
ele quem ganha o título deste texto.
O mais chocante, no entanto, ainda está por vir: o M. scholtzi produz tal
som não pelo uso de cordas vocais, mas
a partir da fricção de seu pênis sobre o
abdome, em um fenômeno denominado
estridulação. Considerando o órgão usado, não é de se estranhar que tal som é
emitido pelo macho com o intuito de atrair
fêmeas para reprodução!

SAGITÁRIO: Faça valer suas pretensões, mas não
pense que isso será suficiente para que o mundo acolha
tudo que você quiser. Este é um momento que comporta inúmeras contrariedades, no entanto, sua luta está
em marcha.
CAPRICÓRNIO: Em primeiro lugar, você deve
tornar seu lugar mais firme e consistente, pois, só assim as pessoas levarão suas pretensões a sério. Evite
falar de assuntos que, por enquanto, seriam apenas teorias. Aja de forma prática.
AQUÁRIO: Faça pouco, mas faça tentando aliviar
a tensão que impera e que circula livremente pelos relacionamentos mais próximos, inclusive através dessas
pessoas com que você esbarra cotidianamente e que
são anônimas.
PEIXES: É possível estabelecer uma base muito importante sobre a qual prosperar futuramente. Por isso,
valerá a pena você consumir sua vitalidade se debruçando sobre a melhor maneira de organizar minuciosamente essa base.
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Prince morre aos 57 anos nos EUA; corpo do cantor foi
encontrado em casa
Depois da morte de David
Bowie, no começo de 2016,
o mundo da música sofreu
mais uma perda. O cantor
Prince morreu nesta quinta-feira (21), aos 57 anos. De
acordo com site americano
“TMZ”, o corpo do artista
foi encontrado esta manhã
em sua propriedade em
Minnesota, nos Estados Unidos. A causa do falecimento
ainda não foi divulgada.
Ainda segundo o portal, Prince passou por uma emergência médica em 15 de abril, e foi levado em seu jato particular para um hospital. No dia seguinte, ele ainda apareceu
em um show para tranquilizar seus fãs de que estava bem.
O site ainda informou que o cantor lutava contra uma gripe
e que antes de sua aparição mais recente, chegou a cancelar
dois shows por conta de problemas de saúde.
Prince conquistou o sucesso internacional em 1982, depois do lançamento do álbum “1999”. Desde então, o cantor
passou a produzir muitos hits como “Purple Rain”, nome
homônimo do álbum lançado em 1984 e por muitas vezes
considerado um dos melhores de todos os tempos. Vendeu
mais de 100 milhões de discos durante a carreira, faturou 7
Grammys e o Oscar de Melhor Canção Original por “Purple
Rain” em 1985. Prince Rogers Nelson se casou duas vezes.
Ele se separou da primeira mulher, sua dançarina Mayte
Garcia, em 2000. Pouco depois, se uniu Manuela Testolini,
mas a relação chegou ao fim em 2006.
Conheça Tiago Barbosa,
primeiro ator negro
que viverá o príncipe em
'Cinderella'
No meio da madrugada,
Tiago Barbosa, de 31 anos,
despertou e resolveu passar
o texto de seu personagem,
o príncipe Tophe da peça
"Cinderella". Nesta sexta-feira (22), ele passa a revezar o papel com o ator Bruno Narchi. Assim, Tiago
se torna o primeiro artista negro a viver o príncipe desde
que o espetáculo estreou na Broadway, em 2013. Mas, não
pense que este carioca está com medo. Assim como o autor
Walcyr Carrasco, Tiago conta que não teme desafios.
"Estou muito feliz e ansioso. Existe uma compromisso
social no teatro musical brasileiro, pois são poucos os atores negros que conseguem papel de destaque neste ramo.
Com essa oportunidade, podemos mostrar para as crianças
negras que elas podem ser o que elas quiserem", avalia
Tiago.
Tatá Werneck recusou convite para apresentar o 'Vídeo
Show': 'Espaço como atriz'
Tatá Werneck está prestes a viver mais uma personagem de humor na TV,
na novela "Haja Coração",
mas a atriz também se arrisca como apresentadora
e, desde 2014, comanda o
"Tudo Pela Audiência", no
Multishow, ao lado de Fábio
Porchat. Focada na atuação
- além da próxima trama das
sete, ela acaba de rodar o
filme "TOC" -, Tatá deixou
escapar que recebeu um convite para apresentar o "Vídeo
Show". Durante participação no programa "De Cara", na
rádio Fm O Dia, ela elogiou o vespertino da TV Globo e
explicou por que não aceitou a proposta.

acesse: www.jm1.com.br

"O 'Vídeo Show' está numa fase incrível. É um programa que todo mundo adora assistir e é muito legal porque
homenageia a classe. Eu só acho complicado essa coisa
de continuar como apresentadora, porque é muito difícil
depois para cavar espaços como atriz", afirmou, usando
a mesma justificativa de Monica Iozzi antes de deixar a
atração em fevereiro e ser substituída por Maíra Charken,
que garantiu que continua na bancada até o fim de 2016.
Na entrevista, Tatá ainda revelou a vontade de ter um
talk show nos moldes do programa de Porchat na Record
e de Danilo Gentili no SBT, e enumerou os programas que
gosta na TV. "O 'Tá no Ar" eu acho genial. Acho que o
humor está se renovando na TV aberta, com muita coisa
que não se permitia, e isso é muito bom!", disse sobre o
humorístico de Marcelo Adnet, seu ex-parceiro na MTV.
No "Amor & Sexo", Fernanda Lima confirma nova temporada
para 2017: "Pensando bem, pra que ter fim?"

Apesar do anúncio
que a nona temporada
seria a última, apresentadora comunicou
a novidade em suas redes sociais.
Quem aí estava tristinho por conta do fim
do programa "Amor &
Sexo", na Globo? Pois
é, depois de Fernanda
Lima anunciar que a
temporada 2016 seria
a última, nesta quarta-feira (20) os fãs foram
surpreendidos
com
uma notícia que deixou todo mundo pulando de alegria: a atração
vai voltar em 2017!
Não tem como negar o sucesso do show que aborda
de uma maneira única assuntos que ainda são tabus para
muita gente. Falar de sexo e suas vertentes na TV, fez
com que Fernanda conquistasse ainda mais admiradores
e claro, ninguém gostou de saber que o programa não
ganharia uma continuação, né? Pois bem, em seu perfil
no Facebook, a gata revela a grande novidade. Confira!
Veja o que aconteceu com os alunos da primeira
versão da Escolinha do Professor Raimundo
Quem viveu a década de 1990, certamente se divertiu, e muito, com a histórias absurdas contadas pelos
alunos da Escolinha do Professor Raimundo. A atração,
originária do rádio, ganhou sua versão televisiva apresentando alguns dos maiores nomes da comédia no Brasil. Antônio Carlos Pires, Grande Otelo, Jaime Filho e
Rogério Cardoso foram destaques.
Aldemar Vigário
Aldemar Vigário era o
aluno puxa-saco da escola, que sempre inventava
histórias sobre um passado glorioso do Professor
Raimundo. Foi interpretado por Lúcio Mauro, que
atualmente está com 89
anos.
Cacilda
Como não se lembrar
da Dona Cacilda, a gordinha ninfomaníaca, estrelada pela atriz Claudia
Jimenez. Claudia atualmente está com 57 anos.
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Castrinho
Estereótipo do "filho único", com roupa feita pela
mãe, Castrinho foi Geraldo.
O personagem era sempre
ridicularizado pelo Professor Raimundo, por sempre
contar histórias de duplo
sentido. Castrinho está hoje
com 75 anos e seu último trabalho na TV foi na novela
Dona Xepa, de 2013.
Flora Própolis
Márcia Brito, hoje Brita
Brazil, viveu Flora Própolis, uma aluna obcecada
com ecologia, que, apesar
de sempre responder errado, era defendida por seu
colega e namoradinho Ptolomeu. Márcia foi casada
com Nizo Neto e com ele teve Rian. Márcia é atriz e cantora e atualmente está com 62 anos.
Bicalho
Antônio Pedro foi Bicalho, personagem que criava efeitos sonoros como a
boca, além de sempre fazer
algum merchandising durante a resposta. O ultimo
trabalho do ator foi no filme
Meu Passado Me Condena
2. Antônio Pedro está atualmente com 75 anos.
Nerso da Capitinga
Nerso da Capitinga foi
vivido por Pedro Bismarck.
Seu personagem foi um sucesso. Tanto é que ganhou
um quadro no Zorra Total.
Senhor Ptolomeu
Nizo Neto, um dos filhos
de Chico Anysio, deu vida ao
senhor Ptolomeu. Ptolomeu
era o melhor aluno da sala
de aula e que sempre corrigia
os demais colegas. Nizo, que
hoje está no elenco do Zorra,
ganhou destaque na imprensa recentemente pela morte
do filho, Rian de Brito, de
apenas 25 anos.
Berta Loran
Temos ainda a magnífica
Berta Loran. Na Escolinha, a
atriz era o esteriótipo da portuguesa burra. Seu bordão?
"Manuela D'Além-mar, de
Trás-os-Montes, sim sinhoire!" Berta está com 90 anos.
Seu Peru
Orlando Drummond, que
deu vida a Seu Peru, um aluno
homossexual cheios de bordões, está com 96 anos. No
ano passado, ele sofreu um
acidente doméstico em que
fraturou três costelas. Após o
episódio, Drummond vem se
recuperando lentamente.
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Prefeitura inaugura novo Telecentro em Manhumirim

O mais novo Telecentro de Manhumirim foi
inaugurado pela Prefeitura, na noite desta Sexta-feira, 15, com expressiva
presença de moradores e
autoridades. Desta vez,
a Prefeitura entregou o
Centro Tecnológico ‘José
Carlos Germano’, instalado junto ao CRAS, no B.
Nossa Senhora da Penha.
Acompanhada de familiares do homenageado, a

Prefeita Darci Braga descerrou a placa inaugural,
juntamente com Vereador
Ivan Caetano; Coordenadora do CRAS, Letícia
Silveira Cardoso Gama, e
membros do secretariado
municipal. Presidente da
Câmara, Vereador Roberto Belarmino (Bob) também esteve presente.
Equipado com dez
computadores modernos, em sala climatiza-

da, o Telecentro possibilita o acesso gratuito
à internet para crianças,
jovens e adultos, auxiliando a inclusão digital
no município – auxiliando os estudos e a pesquisa destes usuários.
Na abertura da solenidade, houve momento
de oração e o pronunciamento das autoridades.
Em seguida, foi lido breve histórico sobre a vida
do saudoso homenageado, José Carlos Germano – popularmente conhecido como ‘Gordo’-.
Fundador do ‘força jovem’, o saudoso homenageado é filho de Alice
Germano e de Antônio
Germano; foi casado
com Maria Eva Pinheiro
Germano e tiveram uma
filha, Josiane. Além da
participação ativa em
diversos projetos so-

ciais, José Carlos tinha
um comércio, e, durante o dia, atuava também
na prestação de serviços
de carga.O homenageado faleceu em 09 de
novembro de 2008, em
um campo, fazendo o
que mais gostava: jogar
futebol.
A Prefeita Darci Braga
entregou placa de homenagem à viúva, Eva,
acompanhada de demais
familiares do homenageado, em um momento
de grande emoção.
No
encerramento,
houve show musical
com ‘Gildo – Chamego
do Forró’.
Novos Telecentros
Este é segundo Telecentro inaugurado pela
atual
Administração
Municipal. Em 2015,

a Prefeitura inaugurou
o Centro Tecnológico
‘Tânia de Souza Coura
Borel’, no B. Nossa Senhora de Lourdes. Com
a entrega desta unidade
no B. Nossa Senhora da
Penha, a Prefeitura se

prepara para inaugurar
mais dois telecentros:
um no Bairro Santa Rita
e o outro no B. das Mangueiras.
(Assessoria de Comunicação – Prefeitura de
Manhumirim)

Equipe de Manhuaçu disputa Regional de Taekwondo
Aconteceu em Miradouro/MG neste sábado, dia
16, o Torneio Regional de
Taekwondo de Miradouro.
Evento organizado e realizado pelo professor Waldir,
desta cidade. Estiveram
presentes cerca de 120
atletas de projetos Cras de
toda a região e equipes das
cidades de Muriaé e Manhuaçu.
Manhuaçu esteve representada pela Escola Novo
Tigre, do professor Maikron Barbosa. Foi conquistada uma medalha de
ouro com o atleta Thayrone Barbosa e uma de prata
com o atleta Breno Araujo.
A Escola Novo Tigre
está situada no Manhuaçu Shopping com aulas as
quartas e sexta de 19:00h
às 21:30h, para adultos e
crianças.

Alcione Alves Santos, secretária de administração da
Madereira Lemos e Carroceria Lemos. Parabéns pelo
seu aniversário do dia 23 de abril. Felicidades mil

