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Prefeitura de Manhuaçu

consegue decisão inédita no país

A

través de um importante processo
administrativo com a participação ativa
do prefeito Sérgio Breder e de seu
secretariado, o município teve reduzida
uma dívida de 5 milhões de reais junto ao

INSS, para 200 mil reais. Uma economia de 4 milhões e
800 mil reais para os cofres públicos. Com isso, Manhuaçu
passa a obter Certidão Negativa de Débitos, junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). O anúncio
foi feito pelo prefeito Sérgio Breder no mês de fevereiro.

Barrancos do Petrina - problema
está sendo solucionado
PÁG. 3

DER orienta produtores
rurais em Lajinha
PÁG. 6

PÁG. 15

Manhuaçu promove
mutirão contra a Dengue

313º Simpósio sobre
Cafeicultura de
Montanha omeça
começa
no dia 18

PÁGS. 7 e 8
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EDITORIAL

CHARGE

Construindo um caminho
Empresa jornalística do interior
difere das demais, ela tem que construir
seu próprio caminho, a tarefa não é
fácil, mas nós estamos vencendo
barreiras e temos certeza que em dado
momento essa massa de “formadores
de mídia” vai ter que enxergar a
realidade, pode até alguém não gostar
deste editor, mas a resposta dos nossos
leitores é positiva. Um recado para
aqueles empresários que querem
propagar seus produtos, estamos
prontos para lhe dar um bom retorno.
Queira ou não nosso jornal impresso e
on-line ganhou espaço local, regional e
nacional experimente anunciar
conosco, lembre-se que nossa cidade
cresceu e que aqui há milhares de
pessoas que tem gosto diferente e com
isso você está deixando de atingir uma
boa parcela de nossa população. OBS:
empresas de fora que pesquisam
anunciam conosco. Entre aqui
www.jornaldasmontanhas.com.br
pesquise, descubra nosso potencial. A
imprensa brasileira, ainda continua sua
reformulação estrutural para se
adequar à realidade e as necessidades
dos leitores, constantemente são
indagados ou debatidos pela maneira
jornalística como os fatos são
divulgadas. A verdade deve nortear e
fundamentar aqueles que são
verdadeiros profissionais dos diversos
órgãos de comunicação, e sempre a
grande pergunta, que, logicamente,
estará embutida no desfecho dos casos
que são divulgados, e da própria
sentença contrária ou não, dada pelo
devido poder constituído.
Façamos a transferência de um
cenário de divulgação como este para
o município de Manhuaçu. Há 5 anos
foi lançado um projeto inovador e
irreversível para toda a região com o
surgimento do Jornal das Montanhas.
O primeiro passo foi fazer uma
minuciosa pesquisa sobre as cidades,
e estamos caminhando dentro de um
planejamento esperado por nós. Os
obstáculos estão sendo vencidos. O
JM estabeleceu-se definitivamente
como um braço e a voz nos registros
dos fatos e da história de várias
cidades. Com o jornalismo sério, que
procura difundir questões ambientais,
culturais e política e a busca pela
igualdade, que começa a ser resgatada
e com o entretenimento que está
atendendo a todos os gêneros.
Há muito tempo tem-se perguntado
sobre a verdadeira função do meio de
comunicação junto à sociedade.

Hoje sabemos que o órgão de
imprensa que respeita a inteligência do
leitor, desempenha papel insubstituível
junto à coletividade, e de coordenador
geral de todas as necessidades,
procurando
sempre
colocar
informações consideradas vitais.
Dentre
tantas
atribuições
importantes, destacamos a de
organizar toda a estrutura de uma
sociedade, formando opinião, meio
pelo qual os indivíduos adquirirem
informações, interligando-se em uma
cadeia de pensamentos que gerará o
fenômeno conhecido por raciocínio, e
esse raciocínio, se bem direcionado,
leva o homem a realizar verdadeiros
prodígios, como o domínio do tempo,
de conhecimentos nas áreas física,
química e biológica.
Portanto, o bom uso da imprensa e
do cérebro é necessário para a
manutenção e organização da vida em
nosso planeta.
Hoje as informações fluem com rapidez
nunca antes vista, fazendo com que muitas
pessoas percam seus empregos por
relativa incapacidade técnica para ocupar
determinadas funções. Estudiosos
defendem a melhor capacitação dos
funcionários; nasce uma cobrança mais
efetiva sobre o aluno para que ele se
informe e se torne um formador de
opinião, que precisa melhorar a
capacidade crítica e as percepções sobre
o universo em que ele vive.
Tudo isso são intuitos válidos e
imprescindíveis para a política do
“Bom Viver”, mas incompatíveis com
a realidade vigente.
É imprescindível que muitos, que
se julgam intelectuais consigam
desconsiderar o profissional de
imprensa, quando este está em pleno
exercício de sua função. Alguns
intelectuais esquecem que um fato só
terá repercussão na sociedade, se a
imprensa divulgar com imparcialidade,
com precisão e na íntegra, pautando
principalmente pelo respeito ao leitor.
Para que haja uma sensível mudança
nessa ordem em vigor, é necessário os
homens reconsiderarem seus valores,
sua visão do mundo e principalmente
o modo como utilizam o cérebro para
distinguir as coisas.
Somente através de um completo
domínio de inteligência e respeito pelo
órgão de imprensa, e que entrega de
corpo e alma a profissão, poderá chegar
ao fim desejado por todos. Seja Jornal,
Rádio ou TV, nunca deixarão de ser a
lente da verdade.
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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
Recebi o Jornal das Montanhas fiquei encantada
com o artigo “Momento de Reflexão”, onde
consegui extrair grande lição para minha vida.
Gostaria de expressar minha gratidão e elogiar pela
qualidade editorial do jornal, através das matérias
para todos os tipos de leitores, onde minha filha
Isabela, lê todas as histórias para crianças.
Marciléia Assis Jordan Ribeiro
Catástrofes Naturais acontecem por mero acaso?
As catástrofes são sinais de que o mundo vai
mudar…quem lê a bíblia é só dar uma lida em
Mateus 24 e 25 lá o Senhor Jesus mostra os sinais
de sua vinda precisamos estar atentos e estarmos
vigilantes como nos ensina as parábolas nestes

mesmos capítulos. O homem, o grande
transformador do crosta terrestre entra nesta
composição, mas se o homem não contribuísse,
mesmo assim haveria. creio que estes sinais
revelam as misericórdias de Deus para com a
humanidade a fim de que ela não venha a parecer
como nos dias de Noé.
Sr. Joaquim – RJ
Quando o Mundo vai acabar?
Não, é bobagem dizer que o mundo vai se
acabar, pois, um dia nós retornaremos para esse
mundo em outra alma mas na verdade não é o
mundo que irá se acabar, são as pessoas que
irão se acabar.
Dennis Andrade Santos
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Prefeitura de Manhuaçu consegue
decisão inédita no país
Dívida com INSS é reduzida de 5 milhões para 200 mil reais
Por Luiz Nascimento
Através de um importante
processo administrativo com a
participação ativa do prefeito
Sérgio Breder e de seu
secretariado, o município teve
reduzida uma dívida de 5 milhões
de reais junto ao INSS, para 200
mil reais. Uma economia de 4
milhões e 800 mil reais para os
cofres públicos. Com isso,
Manhuaçu passa a obter
Certidão Negativa de Débitos,
junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS). O
anúncio foi feito pelo prefeito
Sérgio Breder no mês de
fevereiro.
Importância da
Certidão Negativa
De acordo com o prefeito

municipal, com a Certidão
Negativa de Débitos,
Manhuaçu passa a ter
condições legais para receber
recursos e assinar convênios.
Um dos exemplos citados
por Sérgio Breder são os
recursos do transporte
escolar (cerca de 300 mil reais/
ano do governo do Estado)
que há três anos, o município
não tinha condições de
receber. “Com a Certidão
Negativa teremos acesso a
esse recurso do Governo
Estadual e a outros
convênios”, assegura o
prefeito de Manhuaçu. Sérgio
Breder atribuiu a conquista à
ação séria e conjunta dos
setores competentes da
Administração Municipal
que não mediram esforços
nas negociações junto ao

INSS, proporcionando mais
esta importante vitória para a
comunidade manhuaçuense,
ou seja, uma economia de
cerca de 4 milhões e 800 mil
reais que serão revertidos em
prol da população.
Investimentos
no município
Foi construída a Estação de
Tratamento de Água (ETA) de
Santo Amaro de Minas. Uma
nova praça, quadra coberta e
calçamento de ruas em São
Sebastião do Sacramento.
Reforma, ampliação e
construção de escolas em Vila
de Fátima, córrego da Raiz, Vila
Formosa, bairro Santa Luzia,
Matinha e CEI central. Ainda
na área da educação foram
adquiridos novos veículos:

Uno, doblô, kombi e um
caminhão 710. A limpeza
pública (SAMAL) também
recebeu um novo caminhão
prensa para o recolhimento de
lixo na cidade.
Construção de galeria no
bairro Engenho da Serra,
muro de contenção no bairro
Nossa Senhora Aparecida,
reforma e pintura das pontes
da cidade atingidas pela
enchente de janeiro, ponto
de ônibus e ampliação do
palco do parque de
exposições na Ponte da
Aldeia. A prefeitura realizou
a operação tapaburacos nas
ruas do centro e dos bairros,
bem como a pavimentação
da rua Antônio Pupin com
alfalto quente e o
patrolamento das estradas
dos Distritos.

Segurança Pública
O prefeito Sérgio Breder entregou à Polícia Militar
um novo carro, duas motocicletas e vários rádios
comunicadores. Uma outra iniciativa da prefeitura tem
sido apoiar as ações que determinem uma melhor
segurança pública, como, o Fórum sobre Álcool e
Drogas, promovido pelo Conselho Municipal de
Saúde, em fevereiro. Além de investir na saúde pública
promovendo através da Secretaria Municipal de
Saúde o Mutirão de Combate a Dengue. Uma outra
boa notícia do início de 2009 em Manhuaçu foi o
aumento salarial para o funcionalismo público
municipal anunciado pelo prefeito Sérgio Breder. O
índice varia de 5 a 12,1%. “Apesar da queda na
arrecadação do município com os efeitos da crise
mundial, vamos continuar trabalhando para melhorar
a qualidade de vida da população de Manhuaçu”,
diz o prefeito Sérgio Breder.

Barrancos do Petrina - problema está sendo solucionado
Em conversa com nossa reportagem o prefeito de Manhuaçu Sérgio Breder fala da obra
que está sendo realizada no barranco nas proximidades da escadaria da Petrina.
Por Devair Guimarães de Oliveira
Através da promotora de justiça oficiante
nesta Comarca, no uso de suas atribuições
legais vem, respeitosamente à presença de
V.Exa., com fundamento no artigo 129, inciso lll,
da Constituição federal; artigo 120, inciso l. da
Constituição Estadual. Em Ação Civil Pública.
Requerente Ministério Público do Estado de
Minas Gerais. Requerido Fazenda Pública do
Município de Manhuaçu. No dia 19 de fevereiro
as 14:00 horas na sala de audiência, aí presente
e onde se encontrava a Exma Sra. Dra Renata
Bonfim Pacheco, MMª Juíza de Direito teve o
objeto como pedido, entre outros para
solucionar o problema ali da localidade do
princípio da escadaria da Petrina, e entre o
pedido do Ministério Público, eles gostariam
que fosse feito uma obra para proteção e
suporte que tinham iminência a vir a desabar.
Com o acordo da suspensão do processo por
60 dias, a prefeitura nesse prazo tem a intenção
de cumprir a primeira etapa dessas obras,
inclusive não há de contestar nem recorrer
dessa decisão até porque os fundamentos, que

levaram o Ministério Público a essa procuração
podem ser resolvidos de forma rápida e
eficiente, disse o prefeito. Diante do fato e
demonstrando interesse em solucionar o
problema o prefeito Sérgio Breder
imediatamente ordenou que fosse feito o
serviço apontado pelo Ministério Público.
Fomos ao local e constatamos o adiantamento
da obra a primeira etapa está praticamente
conclusa. Foi feito uma limpeza na área e
construída caixas de capitação de águas fluviais
e canalizada por meio de manilhas até ao Rio
Manhuaçu e também a área está sendo
impermeabilizada através de plantio de gramas
próprias para esse tipo de solo.
Entendendo o caso
Moradores do bairro preocupado com o
possível deslizamento de terra fizeram um abaixoassinado com aproximadamente 460 assinaturas
e foi entregue na procuradoria de justiça em
Manhuaçu – MG solicitando que providências
fossem adotadas para a contenção do *talude
no qual se situa grande parte do bairro Petrina.

O Corpo de Bombeiros Militar/MG, por
meio do BO 1317/2007 informou que o local
vistoriado, situado na Rua Olimpio Vargas, nº
22, Bairro Petrina, conhecido como “Escadaria
do Barrancos” é considerado área de risco,
estando sujeito a deslizamentos que podem
gerar danos as pessoas que ali residem e a
seus bens materiais. A pedido do Ministério
Público a Associação de Engenheiros e
Arquitetos da Região de Manhuaçu – AEA
realizou pericia no local e apresentou um laudo
técnico, informando que a área em análise tratase de terreno talude com pouca estabilidade e
inclinação superior a 45, coberto com vegetação
rasteira, com permeabilidade comprometida e
constituição geológica extremamente
enfraquecida, podendo ser classificado como
área de risco, cujos fatores podem agravar-se
em condições de chuvas intensas.

Antes

*talude
1. Terreno inclinado; escarpa, rampa.
2. Superfície inclinada de uma escavação, de um aterro; escarpa, escarpadura, escarpamento:
3. Inclinação dessa superfície, expressa por uma fração.
4. Tip. Escarpa formada pelo relevo que constitui o olho do tipo; corte. Talude continental. 1. Ocean. Geol.
A parede, de declividade acentuada, que mergulha da extremidade da plataforma para os abismos oceânicos.
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Jarbas pede afastamento
de comissões

Se não puder se destacar
pelo talento, vença pelo
esforço. (Dave Weinbaum)
Não há melhor negócio que a
vida. A gente a obtém em
troca de nada.
(Provérbio judaico)
Triste não é mudar de idéia.
Triste é não ter idéia para
mudar. (Francis Bacon)
Uma mentira pode dar a volta
ao mundo... enquanto a
verdade ainda calça seus
sapatos. (Mark Twain)

Em discurso por duas horas no plenário do
Senado Federal, o senador Jarbas Vasconcelos
(PMDB-PE), pediu o afastamento de todas as
comissões da Casa. A atitude foi tomada após o
líder do partido, Renan Calheiro (AL), anunciar que
destituiria o parlamentar da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ). Durante o discurso,
Jarbas afirmou que “não vai aceitar que seu nome
seja indicado pelas comissões pelo líder
peemedebista”. Segundo ele, “em pleno regime
democrático, sou impedido de exercer meu mandato
em sua plenitude, nem mesmo na ditadura tive meus
direitos políticos cerceados”. Jarbas também afirmou
que foi destituído “sem sequer ser comunicado”. O
senador abriu mão de ser titular das Comissões de
Relações Exteriores, Educação e Direitos Humanos.
Jarbas também pediu para deixar a vaga de suplente
da Comissão de Desenvolvimento Regional do
Senado. A ação de Jarbas é entendida pelos demais
parlamentares como uma represália à de Renan. No
final do discurso, o senador ainda concluiu; “A
verdade é sempre inconveniente para quem vive de
mentira e farra. A corrupção não pode ser prérequisito para seguir na carreira política. Luto pela
ética e por políticas públicas. Sempre tive posições
claras. Tenho nojo a omissão e passividade”.

A Formiga e a Pomba

Senador Jarbas Vasconcelos
(PMDB-PE), pediu o
afastamento de todas as
comissões da Casa.

Nunca se ache demais, pois
tudo o que é demais sobra,
tudo o que sobra é resto e
tudo o que é resto vai para o
lixo. (Anônimo)
Nunca se explique. Seus
amigos não precisam, e seus
inimigos não vão acreditar.
(Anônimo)
A televisão é maior maravilha
da ciência a serviço da
imbecilidade humana.
(A. Torelly -Barão de Itararé)
A imaginação é mais
importante que o
conhecimento. (A. Einstein)
Rir de tudo é coisa dos
tontos, mas não rir de nada é
coisa dos estúpidos.
(Erasmo de Rotterdam)
O mundo não está ameaçado
pelas pessoas más, mas sim
por aquelas que permitem a
maldade. (Albert Einstein)
Depois da derrota, o pior
resultado é o empate.
(Galvão Bueno)
Não deixe que a saudade
sufoque, que a rotina
acomode, que o medo impeça
de tentar. Desconfie do
destino e acredite em você.
Gaste mais horas realizando
que sonhando, fazendo que
planejando, vivendo que
esperando, porque, embora
quem quase morre esteja
vivo, quem quase
vive já morreu.
(Luiz Fernando Veríssimo)

Joaquim Saturnino da Silva - josaturnino@aasp.org.br

O amargo das maiores lições
Há um certo provérbio que diz:
“aprender com os próprios erros é
inteligência, aprender com os erros
alheios é sabedoria”.
Se partirmos de tal premissa,
poderíamos dizer, então, que o homem,
em sua maior parte, não é um animal
inteligente, tampouco sábio, pois
consegue repetir os mesmos e
próprios erros, sem nada aprender
com eles, quiçá com os erros alheios.
Atualmente, o que vivemos é uma
crise gerada pelo desatino de uma
ganância sem precedentes, que levou
setores da economia mundial a um
momento delicado, um tanto quanto
semelhante à crise de 1929. Ou seja, a
lição deveria estar “na ponta da
língua”, mas o bom senso não
triunfou nessa área.
Parece ter ocorrido um
esquecimento
quanto
à
interdependência de todos os setores
econômicos. A lição amarga do
passado, representada por uma
tremenda depressão, causadora de
muita miséria e sofrimento mundo
afora, parecem não ter ficado gravada
na memória coletiva. Assim, temos
que, o egoísmo dilatou perigosamente
a ganância de alguns, o suficiente
para relegar ao esquecimento a lição
pretérita.
É estranho que alguns setores
fortemente envolvidos na economia
mundial, sintam-se imunes às
tempestades financeiras que causam.
Mas ocorre que, se o barco afundar,
tripulantes e passageiros terão o
mesmo destino.
Incompreensível, que alguém

possa acreditar em algum sentido para
o acúmulo exacerbado de capital em
detrimento do restante.
Mas o processo parece semelhante
àquele que reduz as condições de vida
na Terra. Cada um acredita – não
sabemos como – que se safará do
desastre, esquecido de que “navega”
no mesmo planeta.
Não é difícil imaginar que, numa
quebra geral do sistema econômico
mundial, nenhum setor estará ileso.
Que aquele que perpetra a cilada
construindo o caos, estará
automaticamente inserido na
participação dos resultados. Diante
disso, o termo “burrice” é um elogio.
Hoje é exigida a existência de novas
“moedas”: solidariedade; criatividade;
sinergia; consciência ativa e, acima de
tudo, trabalho, entre tantas outras de
mesmo sentido.
Os pessimistas devem estar felizes,
pois estão de pratos cheios do mais
variado “cardápio”. Mas não devem
esquecer que, querendo ou não, estão
sujeitos – sem possibilidade de
isenção – ao destino comum da
humanidade.
Existe uma lição amarga em
construção, para o surgimento de uma
nova consciência global, a respeito do
real significado da economia e sua
verdadeira finalidade.
É saudável acreditar que o mundo
será muito melhor depois disso, mesmo
porque, se assim não for, nada haverá.
Joaquim Saturnino da Silva
Advogado e Administrador de
Recursos Humanos

U m a
f o r m i g a
sedenta veio à
margem do rio
para beber
água.
P a r a
alcançá-la,
devia descer
por uma folha
de grama. Quando assim fazia, escorregou e caiu
dentro da correnteza.
Uma pomba, pousada numa árvore próxima, viu
a formiga em perigo.
Rapidamente, arrancou uma folha da árvore e
deixou-a cair no rio, perto da formiga, que pode subir
nela e flutuar até a margem.
Logo que alcançou a terra, a formiga viu um
caçador de pássaros, que se escondia atrás duma
árvore, com uma rede nas mãos.
Vendo que a pomba corria perigo, correu até o
caçador
e
mordeu-lhe o
calcanhar. A dor
fez o caçador
largar a rede e a
pomba fugiu
para um ramo
mais alto.
De lá, ela
arrulhou para a
formiga:
- Obrigada,
querida amiga.
“Uma boa
ação se paga
com outra.”
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Prefeita detalha ações feitas no HM
Após um mês trabalhando dentro do Hospital Municipal,
Elisa Costa explica o que foi feito para melhorar o atendimento
A prefeita Elisa Costa (PT)
retira seu gabinete do
Hospital Municipal (HM),
trinta dias depois de decretar
estado de emergência no
estabelecimento de saúde.
Ela reuniu a imprensa para
uma entrevista coletiva e
apresentou as medidas
adotadas durante o tempo em
que esteve no hospital.
Através de um diagnóstico
de cada unidade de saúde do
município, a Administração
anunciou a reestruturação de
todo o sistema, desde a rede
básica,
através
dos
Programas de Saúde da
Família (PSF) — que atuam na
linha da prevenção — até o
Hospital Municipal.
"Nas nossas unidades
básicas, que tinham carência
de médicos, conseguimos
resolver o problema através de
contratações. Conseguimos
um compromisso com as
equipes que trabalham na
área", afirmou a prefeita,
ressaltando a necessidade de
"desafogar" o HM. "E para
isso, a partir deste ano e no
ano que vem, vamos construir
duas unidades de pronto
atendimento (UPA) —
popularmente conhecidas
como mini-hospitais —, uma
no bairro Santa Rita e outra na
região da Niterói Valadarense
(Vila Isa)", explicou.
As UPAs, segundo Elisa,
atenderão a pequenas cirurgias,
primeiros
socorros
e
especialidades médicas em geral,
com funcionamento 24 horas.
"Isso vai contribuir para
desafogar o Hospital
Municipal, para que ele possa
cumprir sua missão de
urgência, emergência e alta
complexidade."
Demanda
Para baixar a demanda de
atendimento no HM e
resolver problemas na
atenção básica e secundária
da área de saúde, Elisa Costa
anunciou a realização de um
pacto com cerca de 60
municípios da região que
necessitam do atendimento
do hospital. "Estamos
elaborando uma proposta
sobre o que conversar e
negociar com os prefeitos",
disse.
Através de um plano de
ação que a prefeita chamou
de "gestão compartilhada e
participativa",
a
reestruturação teve início com
a hierarquização das funções,
"pois o hospital estava sem
as definições de funções, sem
os papéis das suas equipes",

Na entrevista coletiva, Elisa frisou ações que vão
‘desafogar’ o atendimento no Hospital Municipal

afirmou. A contratação de
médicos e de profissionais da
área de enfermagem, segundo
Elisa, resolveu grande parte
dos problemas na área da
pediatria e em outros setores
do hospital.
As cirurgias eletivas
reprimidas (agendadas e não
realizadas), segundo a
prefeita, serão feitas a partir
deste mês. "Junto aos
hospitais conveniados,
vamos superar grande parte
dessas cirurgias eletivas,
principalmente nas áreas de
oftalmologia, ginecologia e
cirurgia-geral, e a secretaria já
está conveniando os
hospitais que vão participar",
disse.
Medicamentos
Um dos fatores motivadores
da decretação do estado de
emergência e a instalação do
gabinete do Executivo nas
dependências do hospital,
segundo Elisa, foi a perda de
pouco mais de duas toneladas
de medicamentos.
"Visitamos todos os
almoxarifados e fizemos um
levantamento de todos os
remédios, todo o material de
consumo, o que estava em

excesso, o que estava
faltando, e realizamos, em
caráter de emergência, uma
licitação que supriu a
carência de materiais", disse
a prefeita, lembrando que um
sistema de controle no fluxo
de entrada e saída de
medicamentos
foi
implantado para eliminar as
perdas. A padronização na
compra de medicamentos,
segundo Iracy de Matos,
diretora-executiva
do
hospital, está em andamento.
De acordo com a secretária
de Saúde, Yara Maria Diniz
Figueiredo, uma equipe de
assessoria já foi contratada
para auxiliar na distribuição de
medicamentos, planejamento
de suprimentos e na
organização do setor.
Segundo ela, o montante de
medicamentos perdidos em
outubro, que já somam pouco
mais de duas toneladas, pode
ser maior.
"Estamos fazendo um
levantamento para termos a
noção da perda. Há
medicamentos que venceram
em dezembro, janeiro,
fevereiro, e outros que vão
vencer agora em março. Já
pedi o recolhimento e vamos
avaliar o total", declarou.

PSICÓLOGA - PSICOPEDAGOGA

Demora para liberação de
corpos é alvo de protestos
Governador Valadares é
uma das oito cidades de
Minas que contam com uma
unidade do Posto de Perícias
Integradas (PPI), local onde
são realizados exames em
vítimas de acidentes de
trânsito, crimes sexuais e
contra a vida. Apesar de um
investimento aproximado de
R$ 690 mil na construção do
imóvel, pela Polícia Civil, em
2006, a prestação de serviço
tem sido alvo de reclamações.
A demora na liberação dos
corpos — que chega até a 16
horas — para a realização de
uma necropsia é a principal
queixa dos parentes das
vítimas.
No mês passado, a dona de
casa Alcilene Maria
Aparecida Pereira teve de
esperar quase 16 horas pela
liberação do corpo do neto
de 3 anos que morrera
atropelado em São Geraldo do
Baixio, a aproximadamente 90
quilômetros de Valadares. A
criança brincava no distrito
de Conceição das Laranjeiras,
quando foi empurrada por
outra criança para a rua e
acabou atropelada por um
caminhão. Wendrick Victor
Xavier Avelar chegou a ser
levado com vida para o
Hospital Municipal de
Valadares. "Ele me dizia que
ia ficar bem, que não era
preciso eu chorar", contou a
avó do garoto.
O motorista do caminhão
que atropelou Wendrick não
socorreu a criança e fugiu. A
criança sofreu lesões nos
órgãos internos da região da
barriga, teve um dos pulmões
perfurados e o osso direito
da bacia quebrado. Ela deu

Alcilene esperou quase 16 horas pela liberação
do corpo do neto

entrada no hospital,
chegando a ficar internada,
mas não resistiu e morreu. E
para piorar o sofrimento da
família, ela começou a viver
um calvário no PPI.
A liberação do corpo
demorou quase 16 horas.
"Essa demora é uma falta de
respeito. A gente sofre por
causa da morte de uma
pessoa, e ainda precisa
aguardar essa demora para
fazer um velório e enterro
dignos. Isso não pode
acontecer com outras
famílias. Espero que essa
minha reclamação possa ser
a última. Seria bom que o
atendimento pudesse ser
prestado de forma imediata,
sem demora", disse.
A
assessoria
de
comunicação da Polícia Civil
em Belo Horizonte enviou
nota na qual afirma que o atual
quadro de servidores do
posto é suficiente para

atender à demanda da região.
O PPI da cidade conta com
oito peritos criminais, três
legistas e um auxiliar de
necropsia. O local possui uma
sala de atendimento, uma para
raios X e outra para exames
de necropsia e outros de
medicina legal, além de três
salas e um laboratório para
perícia criminal.
"O posto também presta
serviços para outros 28
municípios da região.
Mensalmente, a medicina
legal realiza, em média, 110
atendimentos, incluindo
exames de necropsia e outros,
como casos de lesão corporal
e crimes sexuais. Já a perícia
criminal atende a cerca de 330
ocorrências por mês,
incluindo
homicídios,
trânsito, patrimônio e tóxicos,
entre outros. Somente no PPI
de Valadares foram emitidos
mais de 8 mil laudos em 2008",
informa a nota.
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Maranhão sendo passado a limpo?
Tem gente que pensa que
o Brasil é uma democracia,
viu a festa que Lula fez para
prefeitos do Brasil inteiro. O
PSDB está querendo que a
presidência da República se
explique foram mais de 2
milhões do povo gasto neste
encontro para promover a
Dilma segundo alguns
políticos, nosso país está
longe de ser passado a limpo.
Em seu primeiro dia útil
como governador da Paraíba,
José Maranhão (PMDB)
assinou
um
decreto
exonerando pelo menos 6 mil
funcionários comissionados
da administração direta
deixados pelo governador
cassado Cássio Cunha Lima
(PSDB), determinou uma
auditoria em todas as contas
do Estado e anunciou que
fará uma análise detalhada
dos contratos e convênios
de grande valor feitos por

seu antecessor. Apesar de
negar uma caça às bruxas,
Maranhão deixou claro que
vai passar um pente fino nos
atos administrativos do
tucano.
“Precisamos auditar
grandes contratos. Vamos
analisar essa operação dos
cheques da FAC”, disse ele,
referindo-se à fundação
usada para distribuir
cheques na eleição, o que
motivou a cassação de
Cunha Lima. “Isso tudo foi
documentado.
Vamos
analisar mais a fundo esses
pagamentos.” Maranhão foi
surpreendido, após a posse,
por um problema inesperado.
Antes de deixar a cadeira de
governador, o tucano
demitiu todos os secretários
por meio do presidente da
Assembleia Legislativa,
Arthur Cunha Lima (PSDB),
primo do governador

cassado, que respondia pelo
cargo.
A medida obrigou o novo
governador a nomear 30
pessoas para o primeiro
escalão.
Com as demissões,
Maranhão encontrou o
Palácio da Redenção com os
gabinetes abandonados e
despachou de sua casa.
Cunha Lima, por meio de sua
assessoria, afirmou que
quem determinou as
exonerações foi Arthur
Cunha Lima, a pedido do
secretariado. Alegou que na
decisão publicada no Diário
Oficial de quarta-feira, que foi
às ruas apenas à noite,
estava prevista a indicação
de um servidor para
transmitir os dados do
governo, mas Maranhão não
teria aceitado a ajuda. As
informações são do jornal O
Estado de S. Paulo.

DER orienta produtores
rurais na cidade em Lajinha

Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Caso Samal de Manhuaçu
Dizem que a prefeitura de Manhuaçu encontrou
irregularidade nas contas do Samal, a autarquia
responsável pela limpeza urbana de Manhuaçu
teve o setor administrativo fechado e apenas o
trabalho de limpeza da cidade foi mantido
funcionando. A prefeitura sentiu que não estava
batendo o repasse dos recolhimentos sociais com
os documentos, que estavam sendo apresentados.
E o prefeito Sergio Breder garantiu que tudo que
for denunciado será investigado e as punições
necessárias serão aplicadas, se for o caso.

Os cabeças da Câmara
de manhuaçu
Em pesquisa parcial que estamos realizando
junto aos formadores de opinião do município de
Manhuaçu sobre os trabalhos e poder político
dos vereadores até o momento aparecem os
seguintes vereadores que seriam os cabeças da
Câmara Municipal de Manhuaçu os que detém
poder de decisão e pertencem a grupos fortes, são
eles: Toninho Gama, Imaculada, Gedival Breder,
Fernando e Renato da Banca, na próxima edição
vamos publicar os quatros vereadores mais
influentes.

A paz é fruto da justiça

Por Maressa Alves Moreira.
Foi realizada no dia 04 de
março, na Câmara Municipal
de Lajinha, uma reunião
organizada pelo Secretário de
Agricultura João Batista, que
contou com a presença dos
representantes do DER,
Waldemar Clementino e
Matheus da Gama. O principal
objetivo da reunião foi o de
esclarecer aos produtores
rurais sobre as novas normas
de transporte de trabalhadores
rurais no município e tentar
encontrar uma solução para a
questão, visto que a
reclamação e preocupação são
muitas e mostrar a DER que a
principal atividade de Lajinha
é a cafeicultura. Os produtores
questionam as condições que
lhe foram impostas a respeito
das rigorosas normas para o
transporte. “Lajinha conta
hoje com pelo menos 4 (quatro)
mil trabalhadores rurais,
comentou William”.
Os
produtores
questionaram não ter
condições de adquirir ônibus
para o transporte, conforme
pede o regulamento. Segundo
Waldemar o transporte pode
ser realizado em qualquer
veículo que tenha mais de 9
(nove) lugares, pois os
mesmos são considerados

DIZEM POR AÍ!

Romário,William, Waldemar, João Batista, Alcione e Mateus

microônibus.
Foi solicitada pelo
Sindicato dos Produtores
Rurais de Lajinha, uma ajuda
do Governo do Estado, para
aquisição de novos ônibus
para o município, assim a
prefeitura teria mais condições
de auxiliar no transporte, uma
vez que a mesma possui
apenas 5 (cinco) ônibus e não
tem como fazer o transporte.
Muitos questionaram a
respeito das multas que serão
aplicadas em caso de
descumprimento das normas,
Waldemar ressaltou que, a
princípio os produtores não
serão multados, eles serão
orientados a respeito da

importância do transporte feito
com segurança, esta
orientação ficará registrada e
caso o descumprimento das
normas se repita, este será
autuado com uma multa no
valor de R$ 127,00 (cento e
viste e sete reais) e terá o seu
veículo apreendido.
Waldemar ressaltou
também que essa fiscalização
só será feita nas Rodovias
Estaduais. A respeito das vias
municipais cabe a prefeitura
fazer a fiscalização.
A reunião não obteve
nenhuma solução prática para
o problema que os produtores
rurais enfrentam, eles apenas
receberam algumas orientações.

O principal objetivo da reunião foi o de esclarecer aos produtores rurais sobre as
novas normas de transporte de trabalhadores rurais no município

Dizem por aí e vale a pena espalhar esta notícia
sobre a campanha da Fraternidade 2009 que traz
o tema: “Fraternidade e Segurança Pública e o
Lema: A Paz é Fruto da Justiça”. Devemos lembrar
a importância da Igreja em suscitar o debate sobre
a segurança pública e contribuir para a promoção
da cultura da paz nas pessoas, na família, na
comunidade e na sociedade. “Ao abordar este tema,
a CNBB convida toda a sociedade à reflexão de
uma das questões mais graves do momento
presente: O combate a todos os tipos de violência.
É a hora de achar caminhos que levem ao encontro
de uma solução. Entendemos que a busca
compartilhada entre o poder público, e sociedade
civil organizada, deva se empenhar neste propósito
de construção da justiça social”,

Frases de Eliane Alcântara
“O homem fica surpreso quando descobre que
não há cego político.”
“O eleitor entristece quando percebe que ele é
responsável, mas poucos aprendem que passos
errados são para procurar o caminho certo. Se é
que ele existe...”
O Jornal das Montanhas é visitado diariamente
por centenas de internautas de todas as cidades
da nossa região é a realidade hoje da força da
internet e com um diferencial são na maioria
formadores de opinião. 90% de moradores de uma
cidade não têm condições de fazer uma notícia
chegar aos 10% de internautas, mas 10% de
internautas fazem uma notícia atingir quase 90%

dos moradores desconectados. Isso é a
democratização da notícia. Aproveite e dê uma
navegada por lá e veja muito mais
www.jornaldasmontanhas.com.br, seja um
parceiro e colaborador do jornal mais lido na região,
entre lá, escreva ou ligue para nós (33) 3331-8409

Provérbios 3
27 Não negues o bem a quem de direito, estando
no teu poder fazê-lo.
28 Não digas ao teu próximo: Vai, e volta,
amanhã to darei; tendo-o tu contigo.
29 Não maquines o mal contra o teu próximo,
que habita contigo confiadamente.
30 Não contendas com um homem, sem motivo,
não te havendo ele feito o mal.
31 Não tenhas inveja do homem violento, nem
escolhas nenhum de seus caminhos.

Veja o que disse um juiz
O relator, juiz Milton Vasques Thibau de
Almeida, isentou um fazendeiro de Guaxupé (MG)
de pagar indenização a um trabalhador rural, que
alegava sofrer constrangimento por ser
transportado em condições precárias. Por 5 dias,
período em que o ônibus da fazenda estava
quebrado, os trabalhadores rurais foram
transportados na carroceria de caminhão, usado
normalmente para o transporte de gado. Cabe
recurso.
Para o juiz, se o veículo é seguro para o
transporte de gado também pode ser seguro para
transportar o ser humano. De acordo com ele, a
bíblia não diz que “Noé tenha rebaixado a sua
dignidade como pessoa humana e como emissário
de Deus para salvar as espécies animais” que
estavam junto com ele na Arca “em meio
semelhante ou pior do que o descrito na petição
inicial (em meio a fezes de suínos e de bovinos)”.
A primeira instância acolheu o pedido do
trabalhador. Foi fixada reparação de R$ 1 mil por
danos morais, “em face das condições inadequadas
e perigosas de transporte a que o trabalhador foi
submetido”. O fazendeiro recorreu. Disse que o
trabalhador não provou que era transportado “em
meio a estrumes e fezes de animais”.
O relator acolheu o argumento. “A mera
circunstância de ter sido transportado o reclamante
no meio rural, em camionete boiadeira, dotada de
gaiola protetora para o transporte de animais, não
ofende a dignidade humana, nem afeta a sua
segurança”, afirmou.

Elisa Costa
A prefeita de Governador Valadares Elisa Costa,
se achou que encontraria facilidade frente a
administração, pelo visto só tem visto bomba, teve
que mudar seu gabinete para o Hospital Regional,
visto que alguns médicos desejaram fechar o mesmo,
enfim Elisa mostrou presença firme. Agora surge outra
bomba, nesta dificuldade toda, tem médico recebendo
o que não é de direito, fizeram vista grossa?
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Prata já tem policiamento
O Distrito do Prata dista
da sede do município 17 Km
e tem aproximadamente 5 mil
habitantes número maior que
muitos municípios brasileiros
e por falta de autonomia,
muitas vezes a população
sofre por falta de iniciativa
das autoridades, uma das
conseqüência. Foi à demora
de colocar um destacamento
policial, fato este que tem
dado muito trabalho aos
policiais, eles estão
trabalhando numa jornada
fora do comum e é bom que
se diga que o militar não
ganha hora extra e muitas
vezes trabalha mais de 15
horas por dia, até em seus
dias de folga ele não deixa de
ser polícia e se preciso for é
convocado, tem suas férias
suspensas para cuidar da
população, além de não ter a
colaboração de uma boa
parcela da população. A
população do Prata deve
entender que a omissão
normalmente nos custa caro,
falta organização local, não há
uma entidade funcionando, o
Conselho há muito não se
reúne já se esfacelou e a falta
de um Conselho prejudica a
todos. Quer viver num
paraíso construa, ajude a
mudar a mentalidade do
povo. Não culpe as
autoridades pelo abandono
organize-se e verá que a união
faz a força amo este
pedacinho de terra que nasci,
mas me dá tristeza quando
vejo os postes sem luz e não
levanta um cidadão para ir à
promotoria e abrir uma ação
civil contra os responsáveis,
é só saber usar dos nossos
direitos.
Eu entrei na justiça
contra a CEMIG por ter
perdido um computador por
ineficiência da energia
elétrica em 2001, demorou um
pouco, mas recebi com juros
e correção monetária.
Enquanto dois engenheiros
da empresa apresentavam
para a juíza laudos técnicos
dizendo que não tinha havido
queda de energia na referida
data que queimou meu
computador eu apresentava
um abaixo-assinado com
mais de 100 assinaturas
dizendo que as 23:40 horas
do dia 6 de fevereiro de 2001
faltou energia e só voltou a
funcionar no dia 7 as 17:55
horas. Organise-se e conte
com o apoio de nosso jornal
que é lido por mais de 15 mil
pessoas na região e na
internet temos dados do mês
de janeiro 43.522 páginas lidas
on-line e Hits 283.234.
Aproveitando
a
oportunidade fomos fazer uma
visita e conversamos com o
comandante do destacamento
cabo Ademar de Souza
Fonseca que tem como
companheiros de trabalho os
soldados Umberto Vinício
Altino e Fernando Resende
dos Santos

Comandante do
destacamento em Prata,
cabo Ademar de Souza
Fonseca

Jornal das Montanhas –
O Distrito do Prata é maior
que muitas cidades da
região, o fato de só agora ter
recebido um posto policial,
isso agrava o serviço do
Senhor?
Cabo Souza – Sim agrava,
porque nós necessitamos de
fazer
patrulhamentos
preventivos à criminalidade,
que esta sendo bastante, que
é o caso de tráfego de drogas
então e s t a m o s
procurando dentro das
possibilidades refletir a
eficiência e por ser uma área
muito grande, uma área muito
extensa nós necessitaríamos
de pelo menos mais um
policial militar para compor
este destacamento que está
sendo criado, nesses dois
meses que nós estamos aqui
no Prata, nós estamos com
quase trezentos registros
feitos, muitos deles são de
prevenção ativa, temos a
idéia de mais tarde fazer um
programa mais social às
pessoas, para o combate a
Dengue, para cuidados
contra acidentes domésticos
e prevenção de furtos e
roubos.
JM – Como a
comunidade pode colaborar
com o trabalho dos
senhores?
Cabo Souza – A
comunidade
colabora
conosco dento do sistema de
denúncias, as pessoas
podem fazer essas denúncias
através do telefone 190 da
polícia que vai cair em
Lajinha, ou pode fazer
contato também pelo 33396700 ou 3339-6711, que vai
cair no Batalhão da Polícia em
Manhuaçu, para essas
denúncias
serem
averiguadas e dentro do
possível dar resposta o mais
rápido possível para a
população.
JM – Que tipo de
ocorrências tem sido mais
frequentes?
Cabo Souza – O tráfego
de drogas é o mais forte que
temos, nós temos já o
registro de três pessoas que
foram presas, um mandato de

busca e apreensão e outra foi
quando
um
soldado
observou que havia pessoas
fazendo o uso e tráfego de
drogas na cachoeira foi feito
à abordagem da pessoa e
conseguimos tirar do círculo
da sociedade que vem
envenenando de crack,
maconha e cocaína a nossa
região, dessa forma tivemos
já
várias
dessas
modalidades, do tráfico de
drogas, outro problema aqui
maior está sendo o de
ameaças, são crimes mais
brandos, também uma
pessoa estava fazendo a
limpeza em seu quintal
encontrou a droga, não
sabemos ainda o fato, mas
possivelmente o detentor da
droga irado atingiu com
disparou de arma de fogo
contra duas vítimas, mas que
foram socorridas e estão
bem.
JM – Sabemos que às
vezes falta trabalho, lazer e
educação e isso acaba
contribuindo para a
violência. Em sua opinião, o
que as autoridades poderiam
fazer para melhorar a vida
dos jovens aqui?
Cabo Souza – Nós da
Polícia Militar sempre
visitamos as casas das
pessoas e dentro do
possível
passamos
informações para que essas
pessoas possam saber
quando vir alguma viatura da
polícia não se assustar e
liberar uma suspeita para a
viatura que abordará essas
pessoas principalmente as
de fora da cidade serão
abordadas, porque dentro da
legislação temos que
abordas-las e saber quem são
essas pessoas na situação.
Sempre que possível nós
vamos trazer pessoas para
fazer palestras, já falamos com
o cabo Pedro em Lajinha, ele
é um multiplicador do Proerd
e pelo que eu conheço em
Manhuaçu também, vamos
fazer palestras educativas,
também vamos abordar
dentro
do
possível
informação que mostrem
cuidados que devemos ter no
trânsito.
JM – Em suas
considerações finais o que o
senhor gostaria de dizer?
Cabo Souza - Eu gostaria
de deixar a essas pessoas
que a desde o momento que
estive aqui no Prata, fui muito
bem recebido, já posso
considerar que tenho
grandes amigos aqui, e vou
procurar fazer de tudo para
proteger as pessoas de bem
dessa comunidade e não
deixar que nada de mal lhes
aconteçae pelo que eu
conheço em Manhuaçu
tambabo Pedro em Lajinha,
ele munidade?sas pessoas e
enti e dessa forma também
expressar aqui a minha
gratidão de estar servindo a
todos.

PROGRAMAÇÃO DO SIMPÓSIO DE
CAFEICULTURA EM MANHUAÇU
O futuro da cafeicultura
será o grande tema do
Simpósio de Cafeicultura de
Montanha. A 13ª edição do
evento começa no dia 18, no
Parque de Exposições da
Ponte da Aldeia, em
Manhuaçu (MG) e pretende
reunir mais de 800 pessoas
por dia em debates, palestras
e visitas de campo sobre as
tendências no setor cafeeiro.
Ao longo de doze anos,
as palestras enfocaram a
qualidade e a produtividade
e resultaram numa melhora
significativa nos cafés
produzidos nas montanhas
da região do Caparaó e do
Espírito
Santo.
O
reconhecimento veio em
concursos internacionais de
qualidade e garantiram a
mudança da imagem que os
chamados cafés rio-zona
tinham
no
mercado
brasileiro. Desde 2005, o
simpósio se voltou para a
administração
da
propriedade rural. Com
temáticas de gestão,
controle e planejamento, o
produtor tradicional e os
filhos, formados numa nova
cultura, iniciaram uma
mudança tecnológica e
gerencial nas fazendas. Este
ano, o simpósio mantém a
temática na realidade
mundial.
Serão seis palestras, um
dia de campo e dois debates
sobre o cenário mundial.
Apesar de manter palestras
sobre os tratos culturais com
a lavoura, o grande destaque
são apresentações sobre
como sobreviver aos
momentos de turbulência na
economia global.
Realizado
pela
Associação Comercial de
Manhuaçu e Associação de
Cafés Especiais, o 13º
Simpósio de Cafeicultura de
Montanha começa no dia 18
e se estende até a tarde do
dia 20. As inscrições e outras
informações podem ser
obtidas na Aciam, pelo
telefone (33) 3331-2829.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
18/03 - QUARTA-FEIRA
08:00 - Credenciamento
09:00 – Abertura
Antônio Augusto Junho Anastásia – Vice-governador do Estado
de Minas Gerais
Antônio Carlos Xavier da Gama - Presidente da ACIAM
Sérgio Marcos de Carvalho Breder - Prefeito Municipal de
Manhuaçu
André Farrath Jaegger de Oliveira - Vice-Presidente
FEDERAMINAS
Marcelo Affonseca Garcia Correa - Presidente SCAMG
Lino da Costa e Silva - Presidente Sindicato Rural de Manhuaçu
09:45 - Debate
O Café e o Mercado - Quais serão os efeitos da crise mundial?
Debatedores:
Luiz Marcos Suplicy Hafers - Diretor da Sociedade Rural
Brasileira - SRB
Marcelo Affonseca Garcia Correa - Presidente SCAMG
João Roberto Puliti - Tesoureiro FAEMG
Coordenador: José Braz Matiello
14:30 - Palestra
Floração e Produção do Cafeeiro
Palestrante José Braz Matiello - Ministério da Agricultura Procafé
Coordenador: José Geraldo Ferreira
16:00 - Palestra
Certificação de Café e Sustentabilidade - Mitos e Verdades:
Como Ganhar Dinheiro
Palestrante Evair Vieira de Melo - Consultor de Qualidade e
Certificação em Café e Diretor Técnico Pronova/Certicafé - ES
Coordenador: Mauro Luiz Heringer
19:00 - Coquetel
Casa do Adubo e Syngenta
19/03 - QUINTA FEIRA
09:00 - Palestra
Ambiente de Negócios, Crise Financeira e Cafeicultura
Palestrante - Celso Vegro - Instituto de Economia Agrícola - SP
Coordenador: Rômulo Matozinho de Carvalho
10:30 - Palestra
Cafeicultura de Montanha: Como Sobreviver?
Palestrante Roberto Santinato - Ministério da Agricultura - Procafé
Coordenador: Silas José Barbosa
14:00 - Palestra
Reconhecimento e Controle das Pragas do Cafeeiro
Palestrantes - Dr. Júlio César de Souza - Pesquisador da
Epamig - CTSM - Lavras
Coordenador: Sérgio Cotrin D’Alessandro
15:30 - Palestra Motivacional
Nós não somos nada sem atitude
Palestrante - Augusto Gomes - GRS Serviços S/C
Coordenador: Walter César Dutra
20/03 - SEXTA FEIRA
08:30 - DIA DE CAMPO - CEPEC/HERINGER
Centro de Pesquisas Cafeeiras Eloy Carlos Heringer
BR 262, km 10 - Martins Soares/MG.
Informações e inscrições: (33) 3331-2829 – Aciam
Imprensa: (33) 8817-0110 – Carlos Henrique Cruz

Praça 5 de Novembro, 339 - Sl. 02 - Centro - Manhuaçu - (33) 8802-1911
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Novo cadastro de produtor VICE-GOVERNADOR
rural pessoa física
ABRIRÁ SIMPÓSIO DE
CAFÉ EM MANHUAÇU

Para modernizar e
simplificar as obrigações
fiscais e os serviços
prestados a milhares de
produtores rurais mineiros, a
Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais
anuncia que entre 02 de
março e 31 de julho todos
deverão fazer sua inscrição
no novo Cadastro do
Produtor Rural pessoa física.
Para isso, basta acessar o site
www.fazenda.mg.gov.br e
entrar no Siare (Sistema
Integrado de Administração
da Receita Estadual).
A partir de agora todo
pedido de uma inscrição
nova será feito no processo
informatizado, via Siare. As
já existentes terão que ser
recadastradas. O produtor
rural que desejar pode tomar
esta providência e não
precisa esperar pelo dia 1º de
abril.
A Secretaria de Fazenda
está montando uma infraestrutura que permita o
pronto atendimento a todos
aqueles envolvidos com
atividades rurais. Com a
mudança para o novo
cadastro eletrônico, ficará

mais fácil apurar e pagar o
ICMS, quando devido, e
obter nota fiscal avulsa
eletrônica para o transporte
de qualquer produto. Estimase que em Minas existam
cerca de um milhão de
produtores rurais, informou
o secretário de Estado de
Fazenda, Simão Cirineu Dias,
ao anunciar a nova
modalidade de inscrição no
Cadastro.
Para sair do cadastro que
hoje não é informatizado para
o informatizado, por meio do
Siare, o produtor rural pessoa
física precisa estar atento à
escala preparada pela
Secretaria de Fazenda, a ser
cumprida de acordo com o
número final de inscrição.
Com essa medida, a SEF/MG
quer evitar eventual
sobrecarga no sistema e
algum tumulto e já
recomenda a todos para que
não deixem para a última
hora..
Assim, o produtor rural
com inscrição terminada em
1 fará sua inscrição no
cadastro informatizado do
Siare a partir deste mês de
março e até o último dia útil

do mês de abril.
A escala prossegue da
seguinte forma: até o último
dia útil de maio para as
inscrições terminadas em 2,
3 e 4; até o último dia útil de
junho para as inscrições com
finais em 5, 6 e 7; e até o
último dia útil de julho para
as inscrições terminadas em
8, 9 e 0.
A Secretaria de Fazenda
informa ainda que a inscrição
atualmente existente no
Cadastro de Produtor Rural
(não informatizado) será
substituída no dia seguinte
às datas acima estabelecidas
e
que,
com
esse
procedimento, o Cartão de
Inscrição de Produtor
perderá a validade na mesma
data.
Esse cartão que era
renovado anualmente passa
a ser atualizado pela simples
utilização da nota fiscal
avulsa eletrônica de produtor
rural. Uma consulta pública
no cadastro informará a
regularidade de sua situação.
Assessoria de
Comunicação Social/SEF
03 de março de 2009

O vice-governador de Minas Gerais, Antônio
Anastásia, participa da abertura do 13º Simpósio
de Cafeicultura de Montanha, no dia 18, às 9 horas,
no Parque de Exposições da Ponte da Aldeia, em
Manhuaçu (MG). O evento deve reunir mais de
800 pessoas por dia em debates, palestras e visitas
de campo sobre as tendências no setor cafeeiro.
O vice-governador de Minas Gerais, Antonio
Augusto Junho Anastasia, confirmou presença
no evento e vai abordar as medidas tomadas pelo
Governo do Estado em relação ao momento de
turbulência vivido no mundo todo. O foco da
participação dele é justamente o suporte para a
agricultura, o desenvolvimento dos municípios e
o equilíbrio das contas públicas.
Com temáticas de gestão, controle e
planejamento, o produtor tradicional e os filhos,
formados numa nova cultura, iniciaram uma
mudança tecnológica e gerencial nas fazendas da
região. Este ano, o simpósio mantém a temática na
realidade mundial. Com a necessidade de cortar
mais custos e gerenciar a propriedade a fim de
sobreviver a esse período, a palavra do vicegovernador é aguardada com novidades para a
cafeicultura.
O Simpósio terá seis palestras, um dia de campo
e dois debates sobre o cenário cafeeiro e as
tendências do mercado. O evento é realizado pela
Associação Comercial de Manhuaçu e Associação
de Cafés Especiais. Começa no dia 18 e se estende
até a tarde do dia 20.
As inscrições e outras informações podem ser
obtidas na Aciam, pelo telefone (33) 3331-2829.

Vice-governador de Minas Gerais,
Antônio Anastásia, participa da
abertura do 13º Simpósio de
Cafeicultura de Montanha
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Acordo ortográfico - 2
"Eu tenho dito, o povo pobre não será o pagador desta crise"

ILVECE CUNHA(*)

Presidente Lula, fazendo média no Fórum Social Mundial
Como já sabemos, o acordo ortográfico estabelecido entre os
países lusófonos já está em vigor no Brasil desde o dia 1º de
janeiro. Vamos continuar hoje com a nossa “novela”...
No artigo passado, falamos sobre a inclusão de K, W e Y no
alfabeto e também sobre a extinção do trema e a retirada do
acento dos ditongos ÉI e ÓI das palavras paroxítonas. Vamos
continuar com as modificações na acentuação.
2. Não se usa mais o acento, nas palavras paroxítonas, no i e
no u tônicos quando vierem depois de um ditongo. Não se
esqueça de que ditongo é o encontro de dois fonemas vocálicos
na mesma sílaba. Veja os exemplos: baiúca e feiúra.
Coloquei o acento só para explicar. Observe que o u é tônico
(forte) e que antes dele vem um ditongo: ai e ei. A queda só
acontece com as palavras paroxítonas. Se a palavra for oxítona e
o i ou o u estiverem no final (ou seguidos de s), o acento
permanece. Exemplos: Piauí, tuiuiú, tuiuiús. Também se estiverem
no interior da palavra e não estiverem antecedidos por ditongo,
receberão acento: saída, saúde, balaústre.
3. Não use mais acento nas palavras terminadas em êem e ôo
ou ôos. Exemplos: crêem, dêem, lêem, vêem. Agora é: creem,
deem, leem, veem. Também perderam o acento as palavras voo,
enjoo, abençoo, voos, enjoos, etc. Cuidado, pois as formas eles
vêm (verbo vir), eles têm (verbo ter) e seus derivados, continuam
com acento diferencial: eles intervêm, eles contêm, etc.
4. O acento diferencial ficou restrito às palavras: pôr (verbo),
pôde (passado do verbo poder), vêm e têm (verbos ver, ter e seus
derivados) e, facultativamente, para diferenciar as palavras
FÔRMA e FORMA, em alguns casos, para deixar mais clara a
frase: O bolo está na forma que eu queria. Escrita dessa forma,
não se sabe se o bolo está na vasilha que eu queria ou se está da
maneira como eu queria. Se eu quero dizer que o bolo está na
vasilha que eu queria, a palavra deve ser acentuada: fôrma.
Perderam, pois o acento as palavras: côa e côas (verbo coar),
pára (verbo parar), pólo (extremidade ou jogo), pêlo e pêlos
(substantivo), pélo, pélas (verbo pelar), pêra (fruta), pólo (gavião
novo). Veja, nos exemplos, a nova grafia: Ele coa o café toda manhã.
/ A defesa do Flu para qualquer ataque... / Ele foi ao Polo Sul jogar
polo e pegar, no ninho, um polo... / Ele pela o pelo do gato...
Aforma do verbo parar, PARA, sem acento, pode gerar alguma
dúvida no sentido da frase, se o redator estiver desatento:
MARCHA PARAA CIDADE DE SÃO PAULO. Qual o sentido
dessa declaração? A marcha paralisa a cidade de São Paulo ou
declara que a marcha se encaminha para São Paulo? Acredito
que a falta do acento possa gerar, algumas vezes, dúvida quanto
ao sentido da frase. É bom ficar atento.
Havia um tipo de acento que ninguém usava. Os exemplos
falam melhor: O professor argúi o aluno. / Os meninos argúem os
pais. / Por favor, averigúe se há alguém me esperando. Essas
formas verbais não possuem mais acento, ficando assim: argui,
arguem, averigue.
É bom lembrar que a pronúncia das palavras, mesmo sem os
acentos gráficos, continua a mesma. A REFORMA ATINGIU
APENASALINGUAGEM ESCRITA.
Outra coisa: Fora essas modificações, as regras de acentuação
continuam em vigor.
VOCÊ JÁ PODE SE INSCREVER PARA OS CURSOS
DE PORTUGUÊS QUE COMEÇAM EM MARÇO. SÃO
QUATRO MESES DE CURSO (50 HORAS / AULA) 3271-7894 - ilvececunha@hotmail.com

Collor já planeja agenda no Senado
O senador Fernando Collor (PTB-AL), presidente da Comissão
de Infraestrutura do Senado, tem o objetivo de trabalhar com o
governo e diminuir o mal-estar causado pela derrota da senadora
Ideli Salvatti (PT-SC). Collor telefonou para a ministra Dilma
Rousseff, da Casa Civil, e pretende marcar uma reunião para
conversar sobre os trabalhos da comissão, pois o Programa de
Aceleração do Crescimento é um dos temas da pasta. Está previsto
também uma reunião entre o senador e o ministro Edson Lobão que
não tem data definida.

Obama diz que resolverá desemprego
Ao admitir que os Estados Unidos perderam “espantosos”
4,4 milhões de empregos desde o início da recessão no país, em
2008, o presidente Barack Obama prometeu que vai continuar
trabalhando para fazer com que a economia norte-americana se
recupere. Porém, o presidente Obama disse que a recuperação
dos EUA levará tempo. O Departamento de Trabalho norteamericano informou que foram eliminadas 651 mil vagas de
trabalho nos EUA no mês passado e que a taxa de desemprego
subiu para 8,1%, o maior nível desde dezembro de 1983. O
democrata informou ainda que o Departamento de Justiça dos
EUA está liberando US$ 2 bilhões em fundos de estímulo para a
aplicações de leis locais e estaduais e assistência jurídica para
Ohio, onde o desemprego é predominante.

Visita ao terror
Cristovam Buarque (PDT-DF) perdeu o juízo? Anunciou seu
primeiro ato como presidente da comissão de Direitos Humanos do
Senado: visitar na prisão o terrorista Cesare Battisti, cujos quatro
assassinatos covardes têm a condenação inclusive da Comissão
Européia de Direitos Humanos.

Peremptório hit
Os acessos no YouTube ao vídeo do ministro Genro (Justiça)
num clube gaúcho pularam de 1.688 para 2.973, com a notícia de
que ele desconhecia ter ido lá.

Grave injustiça
Mais de 100 mil mutuários chegam ao fim do contrato de vinte
anos sem quitar a casa. Compraram imóvel em 1989 sem a cobertura
do Fundo de Compensação de Variações Salariais, que paga o saldo
devedor final.

Olimpíada militar
O Comando da Aeronáutica já abriu a primeira concorrência para
as obras de construção do complexo da Vila Olímpica dos V Jogos
Mundiais Militares. Serão realizados em Afonso, no Rio.

Poder relativo

Moka recusou o Ministério da Agricultura
Sondado pelo presidente da Câmara, Michel Temer, e o líder do
partido, Henrique Alves (RN), o deputado Waldemir Moka (PMDBMS) recusou o Ministério da Agricultura. Ele é consenso no PMDB.
Recusou porque teria de renunciar em abril de 2010 para disputar a
eleição de deputado, e porque sempre atuou para melhorar as relações
do partido com o atual ministro, Reinhold Stephanes, e pareceria
que ele ambicionava o cargo.

Dr. Jekyll e Sra. Hyde
O portal da Casa Civil não aderiu à guaribada facial para “adocicar”
a ministra Dilma. A foto ainda é do tempo do óculos e da cara de
feitora.

É o fim da ‘marolinha’
Até o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, admite
que a crise começa a desembarcar nos países emergentes, como o
Brasil.

Direito esquecido
A maioria das concessionárias de automóveis ignora que
portadoras de câncer de mama têm desconto na compra de carro.

Pragmatismo
Um bisneto de Gandhi sentiu na pele os efeitos da crise e leiloou
os óculos, um relógio e uma tigela do bisavô. E embolsou US$ 1,8
milhão.

Viajando com o vírus
Uma “grande promoção da Gol” oferece viagem a R$ 1, bastando
clicar o código num link, que rouba senhas e informações do
bobonauta.

Uip ministro?
O médico paulista David Emerson Uip, preferido de políticos
com a saúde em frangalhos, tem sido citado no Congresso Nacional,
com insistência, para ocupar o Ministério da Saúde.

O povo banca
Rumores no mercado apostam que depois do BMG, o Banco do
Brasil tentará incorporar um banco ex-freguês do noticiário mensaleiro
e os ativos na América do Sul de um bancão americano.

Na direção-geral do Senado, Agaciel Maia administrava um
orçamento de R$ 2,7 milhões, certo? Não era bem assim. Pagamentos
superiores a R$ 80 mil são assinados também por senadores da
Mesa Diretora.

Subindo
O deputado Ciro Nogueira está em ascensão: vai trocar seu
apertado gabinete por outro muito maior, no Anexo 4, que era do
deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), de mudança para a ala dos expresidentes.

Perguntar não é pecado
Quantos padres pedófilos já foram excomungados pelo arcebispo
de Olinda e Recife, que foi tão implacável com a menininha
estuprada?

DF: briga política empurra professor à greve
O mundo está em crise e houve queda na arrecadação em janeiro
e fevereiro, mas os grupos petistas que brigam pelo controle do
Sindicato dos Professores do DF estão mais preocupados com a
próxima eleição: exigem 20% de aumento ou haverá greve total
contra 520 mil alunos da rede pública de ensino. A média salarial dos
professores do DF é de R$ 4,8 mil, três vezes maior que a de São
Paulo, o segundo colocado.

PODER SEM PUDOR
Corinthians em primeiro lugar
O deputado Maluly
Netto, corintiano
doente, ajudava o filho
na campanha para a
prefeitura
de
Mirandópolis (SP),
em 1992. Um eleitor
o abordou:
- O sr. é conselheiro
do Corinthians? Eu
queria fazer um teste
no time.
Maluly viu que o rapaz era baixinho, talvez uns 1,60m de altura:
- Você é ponta-esquerda? - perguntou.
- Não, sou goleiro.
- No meu time, não, meu camarada - despachou Maluly, dando as
costas ao eleitor e a seu voto.
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CANTINHO POÉTICO
Crônica.
Verde, amarelo, azul e branco...

N

ão sou cronista, nem sei sê-lo, somente interessame essa ideia que não sei qual é. Quando estamos
na chuva é para molhar e que a chuva venha em
tempestade abotoando essas margens que aguardam o que vem.
Deu essa vontade maluca de escrever qualquer coisa e
todo maluco tem umas vontades estranhas quando bate
a normalidade. Esse estímulo é coceira... Começou? Vamos
embora... Não sei onde fica o pólo norte e nem se o
presidente hoje está de cueca cinza ou colorida. E daí? De
cuecas, as estrelas e a liberdade ainda clamam! Idade média
da evolução e os braços cruzados na janela televisiva.
Fale mais alto seu moço, que eu vi piadas fora da tela
quando aquele homem mendigava o preço do arroz,
contando as notas do mês. E a feira? Tem taioba e falta o
fubá, tem mandioca e o torresmo está fininho porque faltou
o milho na granja.Tem olhos lindos, do jeito que eu admiro.
Olhos grandes e esbugalhados... Mas não são naturais.
Que pena! São olhos vítimas da fome em um país que
‘adubando dá’. Dá ele dá; e como esse país dá. Dá muito
nos bolsos de alguns... Lá-lá-lá-lá... E eu que nasci assim
no quarto da lu-lu-lu-lu... LUA, e estou ficando gaga. É
que preciso de um banho quente, onde o frio da rua é
mais doído que aquele de encarar a cara feliz da parteira
por segurar mais um disforme que terá que driblar o futuro.
Grita pequeno, que a sobrevivência está no ânimo que
seus pais tiveram para burlar a campanha da camisinha.
Grita aí vencedor! Vai ter que gritar mais forte para ser
ouvido nesse país livrE!
Hoje gritei que meu trocado ia virar ouro.
- Você bebeu demais – insistiu o dono do boteco
enchendo meu copo.
- Não duvida, olha que eu faço milagre...
- Traz a conta que ela deve estar drogada e daqui a
pouco a polícia baixa aqui!
- Almoça lá em casa e continuamos. Hoje você concorda
comigo.
Almoço cheirando longe... A vizinha assustada
pensando onde eu arranquei amarelinhas para o
banquete...
- Vamos lá João. Vou vendar seus olhos para o almoço.
Ele comeu e repetiu. Pedi que retirassem os pratos e as
panelas.
- Você conseguiu! Que almoço! Agora não vai poder
comer o resto do mês...
- Vou sim... E cada vez melhor...
- Você está roubando?
-Não! Até parece que não me conhece mais. Estou
dando um jeitinho, brasileiro é bom nisso.
-E por que hasteou uma bandeira do Brasil dentro de
casa?
-Ah! Pensei que não fosse notar... É para minha mesa
estar sempre farta. Vamos comer o Brasil!
-??? Comer o Brasil?
- Claro! Cru, cozido, assado... Olha aí na bandeira nossa
riqueza...
-O que eu comi hoje? Você está amalucada!
-Hoje você comeu o amarelo! Ouro! Abóbora ensopada
com frango caipira, que o Luís vende a preço de banana já
que não valorizam o nosso produto. Suco de abacaxi,
cenoura cozida a vapor, com banana-frita e doce de
laranja... Amanhã vamos comer o verde: Couve, taioba,
jiló... E depois o branco: mandioca, inhame... Projeto que
vai dar certo com esse salário de fome!
- Ah! Isso não vai dar certo... Quero ver você botar
comida azul em sua mesa...
- Calma... Quando terminarmos de comer o que tem
sobrado do Brasil, nós vamos comer o tempo olhando
para o azul do céu e do mar até nos civilizarmos... Quando
Cabral descobriu o Brasil os índios comiam no tempo as
riquezas da terra e promoviam grandes banquetes... O
negócio é indigienizar o Brasil meu caro... O negócio é
voltar as raízes. A dica está aí na cara, nas cores da
bandeira, enquanto ainda deixam esse tempo azul para
comermos... Aqui, as cores não têm fim.
·Indigienizar = Promover uma higiene à moda indígena.
(Acabei de burlar o Portuguêsssssss. E vamos
arregaçando as mangas... Amarelas!:).
Eliane Alcântara.
30/04/04.
21h e 10 min

A sinceridade das crianças
Um dia, uma menina estava sentada observando sua mãe
lavar os pratos na cozinha. De repente, percebeu que sua
mãe tinha vários cabelos brancos que sobressaíam entre a
sua cabeleira escura. Olhou para sua mãe e lhe perguntou: 'Porque você tem tantos cabelos brancos, mamãe?' A mãe
respondeu: - 'Bom, cada vez que você faz algo de ruim e me
faz chorar ou me faz triste, um de meus cabelos fica branco.' A
menina digeriu esta revelação por alguns instantes e logo
disse: - 'Mãe, porque TODOS os cabelos de minha avó estão
brancos?'

Agente da CIA
A CIA colocou um francês, um inglês e um português
diante de uma porta metálica e lhes entregou uma pistola.
-Atrás desta porta vocês vão encontrar as sua esposas!
E terão que matá-las!
-Estão falando sério? Eu jamais mataria a minha mulher,
diz o francês.
-Então você não serve para ser agente.
O inglês entrou e regressou com lágrimas nos olhos:
-Tentei, mas não posso matar a minha mulher.
-Você também não está preparado para trabalhar nesta
agência.
Chegou, enfim, a vez do português.
Ouviram-se tiros, um estrondo e depois outro. A seguir,
gritos, barulho de móveis quebrando.
Após alguns minutos...silêncio total. A porta abre-se
lentamente e sai o português...enxuga o suor da testa e diz:
-Bem que poderiam ter-me dito que os tiros eram de festim!
Tive que matar a danada a cadeiradas!!!

Joãozinho
Na aula de Ciências, a professora diz:
- Anotem a liçao de casa, crianças. Vocês vão ter que
pesquisar o habitat natural das 70 espécies de animais que
estão na página 23, também vão ter que dizer qual o país de
origem de cada animal, quais seus predadores, suas presas,
seus costumes e fazer uma redação sobre cada um... falando
em animais, Martinha, o que dão as ovelhas?
- Lã, professora.
- Muito bem! Pedrinho, o que dão as galinhas?
- Ovos, Fessora!
- Parabéns! Joãozinho, o que dão as vacas?
- Lição de casa!

O Caipira
O Caipira foi ao Rio tentar a vida. Desavisado, entrou na
linha férrea e foi andando, até ser atropelado por um trem.
Foi parar no hospital, foi tratado e recebeu alta.
Só que ficou um pouco traumatizado com o
ocorrido.Acabou preso num Shopping Center, acusado de
destruir um Ferrorama, enquanto berrava: - Essa coisa a gente
tem que matar de pequeno!

A loira e o quebra cabeça
A loira liga para o celular do namorado:
- Amor! Tô com um problema.
- O que houve?
- Eu comprei um quebra-cabeça, mas é muito difícil... As
peças não encaixam...
- Meu amor, eu já te ensinei a montar quebra cabeça, né?
Primeiro você tem que achar os cantinhos...
- Eu sei, lembrei que você disse isso, mas é que eu não
consigo encontrar os cantinhos...
- Ok... Qual é a figura? Deve estar desenhado na caixa...
- pergunta o namorado.
- É um tigre...
- responde apreensiva.
- Se acalma. Tô indo praí. Ele pega a chave de seu carro e
vai para a casa dela. Chegando lá a loira o leva até a cozinha
e mostra o quebra-cabeça sobre a mesa. O namorado dá uma
olhada, balança a cabeça, chora, esperneia... E após longo e
pensativo silêncio diz:
- Caracas!!! Põe logo os 'sucrilhos' de volta na caixa!!!

“A felicidade não depende do que nos falta, mas do
bom uso que fazemos do que temos.”
Thomas Hardy

Uma Ocasião Especial
Era com muita dor que aquele homem retirava do
guarda roupas um frasco de perfume francês com o qual
presenteara sua esposa quando da sua última viagem
ao exterior.
Isto, disse ele, é uma das coisas que ela estava
guardando para uma ocasião especial.
Bem, acho que agora é a ocasião, falou demonstrando
profunda amargura.
Segurou o frasco com carinho e colocou-o na cama
junto com os demais objetos que havia separado para
levar à funerária.
Olhou consternado para os pertences guardados,
fechou a porta do armário, virou-se para os demais
familiares que estavam com ele e disse-lhes com voz
embargada:
“Nunca guardem nada para uma ocasião especial, já
que podemos criar a cada dia uma ocasião muito
especial.”
Independente do valor e do significado dos objetos,
muitos de nós temos os nossos guardados para ocasiões
especiais.
São as peças presenteadas por ocasião do casamento,
roupas adquiridas para esse fim, salas reservadas para
essas circunstâncias.
Alguns de nós chegamos a ficar neuróticos só de
pensar em deixar os filhos brincar na sala de visitas,
pois temos que preservá-la intacta para uma ocasião
especial, para receber visitas especiais, como se eles
não o fossem.
São todas essas coisas que perdem totalmente o valor
quando a ocasião especial é a do funeral de um ente
querido.
Um filho que se vai, sem que o tenhamos deixado
tomar café naquela xícara rara que herdamos da nossa
bisavó.
O esposo que se despede sem poder contemplar a
esposa vestindo a lingerie nova que lhe deu de presente
no último aniversário de casamento.
No campo dos sentimentos também costumamos fazer
as nossas economias para ocasiões especiais.
É aquela frase mágica que estamos guardando para
dizer num dia muito especial...
Uma declaração de amor que estamos preparando para
dizer quando as circunstâncias forem propícias...
Um gesto de carinho que evitamos hoje, por julgar
que a pessoa ainda não está preparada para receber.
Um pedido de perdão que estamos adiando para um
dia que nunca chega...
A carta a um amigo que não vemos há tempos, pedindo
notícias.
A conversa amistosa com alguém que nos considera
um inimigo, a fim de esclarecer dúvidas e resolver
pendências, enquanto estamos a caminho, como
aconselhou Jesus.
Enfim, pensemos que cada dia, é um dia especial.
Cada hora é uma hora muito especial...
Cada segundo, é um tempo especial para se criar uma
ocasião perfeita e fazer tudo o que deve ser feito.
Não vale a pena economizar as coisas boas. É preciso
viver intensamente cada fração de tempo que Deus nos
permite estar em contato com as pessoas que nos
rodeiam.
As palavras de carinho que deixamos de dizer...
As promessas que deixamos de cumprir...
As flores que deixamos de ofertar...
A mensagem de esperança que não espalhamos...
De tudo isso poderemos nos arrepender amargamente
quando, numa ocasião especial, estivermos partindo
deste mundo, ou nos despedindo de alguém que parte.
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POLÍCIA
Golpe com cartão
do ex-patrão
MANHUAÇU (MG) - Uma
mulher comprou quase R$ 4 mil
pela internet com o cartão do
ex-patrão. A Polícia Militar
conduziu a mulher à Delegacia
de Polícia Civil local e apreendeu
os aparelhos eletrônicos
comprados. Foi o empresário
quem procurou a Polícia Militar.
Ele disse que havia recebido a
fatura de seu cartão de crédito
com valor muito alto e
descobriu que sua exfuncionária Natália de Abreu
Goulart, de 20 anos, é quem
havia comprado diversos
objetos pela internet com seu
cartão.
Entre os produtos listados na

fatura havia um computador
com monitor de LCD e
impressora; uma câmera digital;
um forno de microondas; um
home theater; um telefone
celular; uma TV de tela plana de
29 polegadas, entre outros
objetos de menor valor. A PM
foi até a casa da ex-funcionária,
que confessou que fez compras
quando ainda trabalhava para
o empresário, pois tinha acesso
ao computador da firma e sabia
o número do cartão de crédito.
Natália foi conduzida até a
delegacia junto com o
material. O valor total das
compras foi de R$ 3.903, dividido
em 12 parcelas de R$ 325,25.

Dupla rouba joalheria
no Centro de GV
Por volta das 20 horas do
dia 6 de março, uma joalheria
do shopping de Valadares foi
assaltada. Segundo a Polícia
Militar, E.P.C., de 18 anos,
funcionária da loja, contou que
dois homens, um deles armado
com um revólver, chegaram a
joalheria, anunciaram o assalto
e exigiram jóias e ouro. Após
roubarem muitas peças, os
ladrões fugiram na motocicleta
Honda Strada verde de placa
MPL-1626.
A
partir
dessas
informações, a PM iniciou as

buscas e conseguiu localizar
a motocicleta, que estava
abandonada na avenida do
Canal, no bairro Vila Mariana.
Os militares consultaram a
placa do veículo junto e foram
até o endereço do
proprietário, onde foram
informados de que ele não
morava mais naquele local. Na
consulta também ficou
constado que não havia
registro de furto ou roubo do
veículo. A PM informou que
continua tentando localizar os
criminosos. (F.D.)

Morte da esposa do secretário
da Fazenda de Manhumirim
REDUTO (MG) - A
estudante da Faculdade de
Direito e Ciências Sociais do
Leste de Minas (Fadileste)
Ana Luiza Chaves Correa
Malta, de 43 anos, foi
encontrada morta em sua
propriedade rural, em São
José da Tapera, entre os
municípios de Manhumirim
e Reduto. Esposa de Isac
Malta, secretário de Fazenda
de Manhumirim, Ana Luiza
tinha dois filhos.
Ela estava no 9º
período do curso de direito

da Fadileste, onde se
destacava como uma das
melhores alunas.
Trabalhava como
estagiária no departamento
jurídico da prefeitura de
Manhumirim. A perícia
esteve no local e as causas
da morte ainda não foram
divulgadas. O marido dela
estava com os filhos na sua
residência, na cidade de
Manhumirim. O corpo foi
encontrado às 10 horas
pelo marido, no banheiro da
propriedade rural.

Mulher é estuprada em trilha
MANHUAÇU (MG) - Uma
garota de programa de 19
anos diz que foi estuprada
por um lavrador de 29 na
madrugada do dia 25 de
fevereiro. Ela contou que foi
abordada pelo lavrador em
uma trilha próxima a um
antigo campo de aviação.
Segundo a mulher, ela foi
arrastada e estuprada. Após

a violência, o estuprador
fugiu levando a calça da sua
vítima. Além do estupro, a
garota foi obrigada a sair do
meio do mato seminua. O
lavrador foi localizado e
conduzido até a delegacia de
polícia, ouvido e liberado. A
jovem foi submetida a exame
médico, que confirmou ter
ocorrido a relação sexual.

POLÍCIA

Morte de auxiliar provoca polêmica
Família de rapaz que morreu no Hospital Municipal acusa
policiais militares de uso excessivo de força
“A família está muito
indignada
pelo
que
aconteceu.
Estamos
horrorizados. O que ocorreu
com o Alexandre foi uma
barbárie. Isso não pode ficar
assim. Queremos que os
verdadeiros fatos sejam
apurados e a justiça seja
feita”. Essas foram as
palavras de Raimundo
Castro Filgueiras Filho, irmão
do auxiliar de produção
Alexandre
Gonçalves
Filgueiras, de 31 anos, ao
comentar a possibilidade de
Alexandre ter sido morto
após sucessivas agressões
de policiais militares.
O calvário de Alexandre,
que trabalhava na linha de
produção de uma fábrica de
baterias em Valadares,
começou na noite da última
sexta-feira (21) quando,
segundo a versão da família,
ele foi abordado pela polícia
quando caminhava em
direção a um ponto de
ônibus de onde iria para a
empresa na qual trabalhava
e entraria em atividade no
turno que tem início à meianoite. Ao questionar o
motivo da abordagem, ele
teria sido dominado pela PM
na avenida Lisboa, no GrãDuquesa.
“Temos
algumas
testemunhas que contaram
ter visto policiais militares
agredirem meu irmão. O que
foi colocado no boletim de
ocorrência, que ele mesmo
bateu a cabeça no meio-fio e
na calçada, não procede.
Todos aqui em casa sabem
que ele nunca teve acessos
de raiva ou loucura. Era uma

Alexandre
Filgueiras teve
traumatismo
craniano e
politraumatismo

pessoa saudável. Fez exames
admissionais há um mês para
entrar na empresa. Não vejo
motivo de ele fugir
enfurecido pela rua para não
ser abordado e ser
espancado pela polícia”,
contou Raimundo.
Após o episódio na
avenida Lisboa, no GrãDuquesa, o auxiliar de
produção foi levado, em uma
viatura da PM, para o
Hospital
Municipal.
Segundo o boletim de
ocorrência, na porta do
hospital a vítima teve outra
“crise de nervosismo” e “foi
imobilizada com soco”.
Raimundo
Filho
se
emocionou ao lembrar do
momento em que assistiu às
imagens da agressão ao
irmão. Segundo ele, nas
cenas registradas pelas
câmeras do circuito interno
de TV do hospital, aparecem
oito policiais dominando
Alexandre, sendo que um
deles está com o pé em cima

do pescoço da vítima.
“Temos informações de
que meu irmão chegou ao
hospital com diversas lesões
no
corpo.
Tinha
sangramento no pulmão,
estava com os pulsos
quebrados. Acredito que um
soco não faz o que fizeram
com ele. Queremos saber o
porquê de o meu irmão
apanhar e o motivo de ele
correr. O vídeo mostra oito
homens dominando meu
irmão. Colocaram-no de
bruços, arrastaram-no e um
dos policiais ficou em pé
sobre os tornozelos do
Alexandre. Outro ficou
ajoelhado em cima da nuca
dele. Acho que não precisa
de mais de dois policiais para
fazer aquilo com ele, que
estava algemado e com as
mãos para trás”, declarou.
Nas imagens, o auxiliar de
produção aparece com as
mãos algemadas, tentando se
esquivar da aproximação dos
policiais, que conseguiram

dominá-lo. Instantes depois,
a vítima foi colocada em cima
de uma maca e levada para o
setor de atendimento do
Hospital Municipal. Após
receber uma injeção de
calmante, Alexandre morreu.
No atestado de óbito
assinado pelo médico-legista
João Luís Andrade consta
que as causas da morte
foram traumatismo crânioencefálico e politraumatismo.
“Meu irmão tentava evitar
a morte. Já devia ter sido
espancado, poderia pensar
que iria morrer, pois estava
sozinho naquele lugar, não
tinha ajuda de ninguém. Nas
imagens eu vi meu irmão se
mexendo, um policial o
sufocava, forçando o rosto
dele contra o chão. Eu
acredito que ele já tinha
morrido, porque já estava
ferido antes disso. Ele teve
aquele último impulso no
hospital para tentar
continuar a viver”, contou.
Passava das 2 horas de
sábado quando os pais de
Alexandre foram informados,
pela polícia, que ele estava
morto. Assustada com o
ocorrido, a pedagoga
Rosângela
Gonçalves
Filgueiras, mãe de Alexandre,
disse ter sido avisada pela
PM que o filho teria resistido
a uma abordagem da polícia.
Ela reiterou que o filho nunca
havia sido preso e poderia ter
se assustado com a atitude
de policiais. “Meu filho não
era bandido. Mas nem
bandido merece um
tratamento desses. Espero
que justiça seja feita”,
declarou.

Presos provisórios poderão esperar julgamento na rua
Com o recente entendimento do Supremo
Tribunal Federal (STF), por 7 votos a 4, de que
ninguém deve ficar preso até o trânsito em
julgado da condenação, advogados ganharam
um forte argumento para convencer a Justiça
de que, enquanto valer o princípio da presunção
da inocência, o lugar dessa parcela da
população carcerária, cerca de 43% do total, é
na rua.
O Brasil tem hoje 191 mil presos provisórios
que aguardam atrás das grades uma decisão
judicial definitiva para seus casos. Mas, para o
STF, a decisão só se aplica a quem já tem
sentença de primeira ou segunda instâncias.
A decisão tomada pelo STF no início de
fevereiro já influencia a mais ampla iniciativa de
libertação de presos em situação irregular no
País: os mutirões carcerários organizados pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No Piauí,
por exemplo, onde a segunda etapa do mutirão
ocorreu depois da medida do STF, a libertação
de cerca de 100 presos — na primeira etapa, em
dezembro, foram quase 200 — causou polêmica.
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Câmara Municipal de
Manhuaçu recebeu
Caravana Solidária do BDMG Manhuaçu convênio com
Manhuaçu recebeu na
quarta-feira, 4, a Caravana
Solidária do BDMG, que visa
sensibilizar e informar sobre
o Programa Emergencial de
Socorro a Empresas e
Cooperativas
com
Empreendimentos Afetados
por Chuvas Intensas
(Fundese Solidário IV).
Diretores, gerentes e analistas
do Banco, autoridades do
Governo do Estado e
representantes de entidades
parceiras, fazem parte da
equipe que visitará algumas
cidades mineiras fortemente

atingidas pelas chuvas.
A Caravana Solidária
oferecerá aos empresários os
recursos que necessitam
para recuperar os prejuízos
causados pelas chuvas,
assegurando a continuidade
dos seus negócios e dos
empregos que geram em suas
cidades. Em Manhuaçu, a
reunião aconteceu às 15
horas, no Salão de Eventos
do Hotel Itália, Rua Maria
Bracks Abi-Ackel, 236.
Vários empresários da cidade
e da região compareceramos.
O Fundese Solidário

financia micro, pequenas e
médias
empresas
e
cooperativas, com carência
de até seis meses. O
pagamento pode ser feito em
até três anos, com juros de
6% ao ano. Podem ser
financiados de R$ 5 mil a R$
180 mil por empresa, com
valor limitado a 20% do
faturamento. Entre os
documentos solicitados para
o
financiamento,
o
empresário deve apresentar
um comprovante dos danos
causados pelas chuvas, do
órgão local da Defesa Civil.

O ecoturismo e a
acessibilidade – palcos e
atores para as mudanças
É notório o despreparo da
indústria do turismo brasileiro
para receber com qualidade as
pessoas com deficiência
física.
Seria surpresa se fosse
diferente dado o estágio
desta indústria no Brasil, tão
jovem.
Recentemente
tem
crescido as iniciativas para
debater o assunto, e a
inserção deste nicho de
pessoas no processo
turístico. Muito positivo.
Para o êxito destas e de
outras iniciativas há que se
trabalhar conjuntamente nas
três esferas da sociedade.
Pública, privada e terceiro
setor.
Um saudável efeito
colateral de se trabalhar esse
mercado reside no efeito
benchmarking do processo,
por propiciar uma mudança de
visão aos atores do turismo,
puxando os padrões de
qualidade de serviços para o
alto.
Com isso ganham todos,
os profissionais, os turistas,
e o Brasil, ao ver elevar-se o
padrão de serviços, e o
profissionalismo, nesta
indústria.
Cabe aqui uma reflexão bem
pertinente.
Tratando
distintamente dois grandes
segmentos do turismo. O
tradicional turismo de cidades
e o mais recente e moderno
ecoturismo.
Os dois grupos apresentam
diferenças conceituais e
operacionais importantes,
desde a hotelaria, os
transportes, a logística como
um todo e as pessoas que
trabalha nos dois segmentos,
entre eles guias, monitores,
motoristas, barqueiros,
receptivos locais, entre
outros.
É nítida a diferença no

comportamento e na visão
das pessoas que trabalham
para esses dois segmentos.
É característica dos
profissionais do segundo
grupo, o do ecoturismo, a
adaptabilidade, a flexibilidade,
a visão individual do
ecoturista, do cliente, e a
ênfase nas sensações ao
invés do onipresente
consumo.
No ecoturismo a tecnologia
é bem vinda, mais como serva
da experiência humana e
menos como senhora.
O ecoturista apresenta um
desejo e comportamento
diferentes do turista de
cidades. Ele busca uma
viagem mais significativa,
contato estreito com a gente
da localidade, criação de
vínculos, marcar sua
presença com contribuições
para a preservação, deixar
sementes.
Isso nos leva a um
raciocínio inteligente. A
acessibilidade no turismo
poderá ser trabalhada com
muito mais eficiência, com
resultados de curto prazo, nos
destinos de ecoturismo do
que nas grandes cidades.
A preparação do turismo
brasileiro para receber as
pessoas com deficiências
poderá se beneficiar do
preparo, experiência e
dedicação dos guias de
ecoturismo na condução e no
cuidado com os ecoturistas.
No ecoturismo a diferenciação
e individualização das pessoas
são a regra. Já existe a cultura do
atendimento à necessidade
particular. Mesmo porque os
grupos são sempre pequenos.
A experiência da Freeway
com a capacitação de Itacaré,
como um dos benchmarkings
na preparação de destinos
para a recepção das pessoas
com deficiência mostra-nos o

acerto deste pensamento.
Ali, sem carros ou calcadas
adaptadas, a disponibilidade,
devoção
e
amor
demonstrados pelos guias
para fazer dos dias destas
pessoas especiais experiências
únicas em suas vidas, são o
melhor modelo e ponto de
partida para a transformação
do Brasil num grande destino
acessível. E tudo começa com
a mente e o coração.
Edgar Werblowsky
Carolina Ferrero
Assessora de Imprensa Freeway Brasil
Fone: 55 11 5088-0999
Fax: 55 11 5574-1141
www.freeway.tur.br
www.guiadeexperiencias.com.br
Atendimento aos sábados.

H

á 25 anos criamos
a Freeway. E com
ela nasceu o
ecoturismo no Brasil. Desde
então celebramos juntos os
melhores momentos da vida.
Descobrimos
cantos
escondidos e recantos
inexplorados de nosso país,
criando grandes destinos.
Tudo para transformar o seu
tempo livre em momentos
únicos. Venha participar de
nossas fascinantes viagens.
Elas consagraram o nosso
estilo - o estilo Freeway de
descobrir o Brasil e o mundo.

IEF e Núcleo do Câncer

Maressa Alves Moreira
Em reunião ordinária na
manhã de quinta-feira 05/03/
09 a Câmara Municipal de
Manhuaçu aprovou dois
projetos de lei de autoria do
Poder Executivo - Projeto de
Lei 014/2009: autoriza
repasse financeiro ao Núcleo
de
Voluntários
de
Assistência aos Cancerosos
Carentes de Manhuaçu. Será
repassado o valor de R$
1.100,00 (mil e cem reais) por
mês. A lei começou a vigorar
na data de 02/03/2009 e
vigorar até o dia 31/12/2012.

Presidente da Câmara
Toninho Gama

- Vereador Renato da
Banca falou da importância
que o Núcleo do Câncer tem
para pacientes carentes de
Manhuaçu e região.
Salientando também da
importância do trabalho dos
voluntários que é excelente,
votando a favor.
Outros dois projetos de lei
de autoria do vereador
Fernando Lacerda sobre
licença maternidade e
nepotismo continuam sendo
analisados e não foram
colocados em votação. Os
vereadores aprovaram
também diversas indicações.

Convênio com IEF
Outro projeto de autoria do executivo
aprovado por unanimidade foi o de nº 296/
2009: autoriza convênio com o IEF
(Instituto Estadual de Floresta).
Dentre os objetivos o convênio terá
diversas ações: fiscalização, conservação
do patrimônio natural, incentivos a criação
e implantação de unidades de
conservação, elaboração e execução de
programas florestais, licenciamento
ambiental para implantação de obras
dentre outras.
- Projeto de Lei 294/2009: autoriza
repasse financeiro no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), à ACIAM, o repasse será
feito em apenas uma parcela e o valor será
destinado para apoio ao Simpósio de Café.
William
representante
da
Superintendência de Ensino queixou – se
a respeito dos baixos salários recebidos
pelos agentes da educação em Minas
Gerais. Toninho prometeu intervir junto

com alguns deputados estaduais, para
tentar resolver o problema.
- Projeto de Lei 295/2009: autoriza
convênio com o Corpo de Bombeiros, o
convênio terá duração até a data de 31/
12/2009.
- Vereador Fernando parabenizou a
atitude do prefeito de Manhuaçu, na
questão dos desvios de Dinheiro Público
do SAMAL.
Toninho Gama informou do convite do
Prefeito Sérgio Breder para uma
solenidade que acontecerá às 18h00min
do dia 09/03/2009, onde serão assinadas
autorizações para doação de alguns
terrenos na cidade.
Apresentação: Foi apresentado aos
vereadores o projeto de Emenda a Lei
Orgânica que altera o art. 105 da Lei
Orgânica do município. O projeto será
votado na próxima sessão da Câmara.

Provas do Programa de Educação Profissional
serão realizadas no dia 15 de março
Mais de 282 mil candidatos irão participar
da seleção do Programa de Educação
Profissional (PEP) no próximo dia 15. As
provas aplicadas serão das disciplinas de
Língua Portuguesa e Matemática. Participam
alunos do 2º ou 3º anos do ensino médio da
rede pública estadual; jovens e adultos que
já concluíram o ensino médio, e os estudantes
do Curso de Educação de Jovens e Adultos
(EJA), na modalidade presencial.
O resultado das provas será divulgado na
internet a partir do dia 30 de março e as aulas
serão iniciadas em maio. Os cursos técnicos
mais procurados em Belo Horizonte são os
de Segurança do Trabalho, Informática e
Gestão do Meio Ambiente. O PEP oferece 74
opções de cursos técnicos gratuitos, em
todas as áreas do conhecimento.
A primeira edição do PEP, realizada no início
de 2008, contou com 106 mil inscritos. Nesta
terceira edição o número aumentou para
282.263 candidatos. O PEP tem como objetivo
atender à crescente demanda dos jovens
mineiros por mais e melhores oportunidades
de acesso à formação profissional técnica de
nível médio gratuita.
O programa é desenvolvido pelo Governo
de Minas, por meio da Secretaria de Estado
de Educação (SEE), em todas as regiões do

Estado. Além Paraíba, Andrelândia,
Brumadinho, Igarapé, Janaúba e Mateus
Leme são alguns dos municípios que foram
incluídos nesta terceira edição do
programa.
Em 2009, o Programa de Educação
Profissional vai contratar 30 mil novas vagas
nas instituições credenciadas, 20 mil delas
no primeiro semestre. No total, o programa
vai oferecer 45 mil novas vagas, nas
instituições credenciadas, conveniadas e nas
escolas da rede estadual de ensino. O
programa vem promovendo a rápida
expansão da formação profissional em nível
médio em todas as regiões de Minas,
aproveitando a capacidade já instalada de
escolas técnicas profissionalizantes.
A estratégia de implantação abrange
escolas estaduais de nível médio, escolas
credenciadas (sistema S e particulares) e
escolas conveniadas (federais, municipais e
filantrópicas), que compõem a Rede Mineira
de Formação Profissional. O programa teve
início em 2008, e, este ano, totaliza a oferta de
89 mil vagas. A meta para os próximos anos é
atingir 110 mil vagas.
Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone 0800-7014255
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AMEM EM AÇÃO
& NOTÍCIAS da AMEM
*23 DE PRESBITERIANISMO EM
SANTO AMARO
Há 23 anos o Evangelho é anunciado
no Distrito de Santo Amaro de Minas
através da Igreja Presbiteriana. Hoje o
trabalho está sob os cuidados do
Evangelista Enéias de Sá Tavares, sócio
da AMEM. Os cultos especiais de
gratidão, adoração e pregação da Palavra
ocorreram dias 06,07 e 08 de março de
2009. Deus faça florescer mais e mais a
sua obra neste local.
*DIAINTERNACIONALDAMULHER
– PRESENÇA DO REV. HERNANDES
DIAS LOPES
Mais uma vez esteve em nosso meio, o
estimado irmão Pastor Hernandes Dias
Lopes, DD Pastor da IP de Vitória-ES,
escritor, conferencista, apresentador de
programa de TV e servo grandemente
usado pelo Senhor. Ele proferiu, no templo
da 1ª Igreja Presbiteriana de Manhuaçu,
palestra com o tema: MULHERES
INTERCESSORAS. Dezenas de mulheres
foram abençoadas pelo Senhor através do
Pastor Hernandes. Após a palestra foi
servido um almoço em Comemoração ao Dia
Internacional da Mulher.
*IGREJATABERNÁCULOVILANOVA
Transcorreu a 07/03/09, às 19h 30 min ,
a Cerimônia de Ordenação ao Ministério
Pastoral dos Obreiros José Mendes e
Urdilei Boreli, no Templo da Igreja do
Ministério Tabernáculo em Vila Nova, sob
a liderança do associado da AMEM Pastor
Gilberto. Que estes novos obreiros sejam
como vasos nas mãos do oleiro.
*ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA
MARGARIDENSE -AEVAM
Realizará dia 25 de abril/09 Grande Culto

de Adoração ao Ar Livre, na Praça Cônego
Arnaldo, a partir das 18horas. Tema do
evento: MUITOS POVOS, UM SÓ DEUS!
Você é convidado a orar, divulgar e
interceder em favor desta programação.
*NOVO TEMPLO PRESBITERIANO
EM SIMONÉSIA
Dia 27 de fevereiro/09, ocorreu na
cidade de Simonésia – MG, o Culto de
Lançamento da Pedra Fundamental do
novo templo Presbiteriano, bem no centro
da cidade. Foi uma noite de muito louvor,
alegria, pregação e dedicação daquela área
para o serviço exclusivo de nosso Senhor.
Mais de 150 pessoas compareceram e
graças a Deus a obra já vai saindo de forma
acelerada. Deus seja louvado. Evangelista
da Congregação em Simonésia: Márcio
Cândido do Nascimento.
*NOVO TRABALHO EM S. JOSÉ DA
FIGUEIRA
Aconteceu no sábado, dia 07/03/09, a
abertura oficial do novo trabalho da Igreja
Evangélica CASA DE ORAÇÃO, em São
José da Figueira, conforme informou nossa
irmã, associada da AMEM, Pastora Hilda
Ferreira Teixeira. Deus seja louvado e que
esta obra possa frutificar nesta localidade.
*DAREI - FESTIVALDE PICOLÉ
Foi uma tarde de muita alegria,
comunhão e solidariedade, no dia 07/03/
09, de 14h às 18h, na própria sede da DAREI
– Bairro: Pouso Alegre(Manhuaçu-MG).
Os convites foram adquiridos por pessoas
solidárias, as quais possuem a visão de
Deus que é a de mar ao próximo como si
mesmo. À Diretoria da DAREI os
cumprimentos da AMEM. Deus
recompense aos que trabalharam, aos que
doaram e aos que investiram.

Bom dia Senhores,
Com prazer acusamos o recebimento da
correspondência enviada ao nosso
Comandante do 11º BPM e sua tropa, que teve
seu empenho e esforço reconhecido pelo nosso
Comandante Geral.
Com grata satisfação compartilhamos o
conteúdo da correspondência.
Jesse HUDSON de Andrade - CB PM
Aux. Assessoria de Comunicação
Organizacional 11º BPM
“Caro Ten Cel Castro,
Bom dia!
Nesta oportunidade venho parabenizá-lo pela
atuação dos profissionais desse Batalhão, cujo
empenho e esforço propiciaram a prisão de
uma quadrilha que agia na região.
A atuação dos Policiais Militares dessa
Unidade, assim como o trabalho em conjunto
com a sociedade, que não se omitiu diante dos
fatos, se prontificando a cooperar com
informações e reconhecimento a respeito dos
supostos autores dos delitos foi imprescindível
para que a ação fosse coroada de êxito.
Apenas com a ajuda da comunidade e dos
diversos atores envolvidos na segurança
pública teremos a certeza de podermos

1. PRIMEIRA REUNIÃO DA
AMEM 2009
Aconteceu na primeira quartafeira de março/09, num clima de
paz, alegria e comunhão. O
Pastor Anderson dirigiu o
momento devocional refletindo
sobre a vida saudável dos
crentes de Roma, à luz de
Romanos 16.3-16. Ele destacou
os crentes de Roma que estavam
profundamente integrados à
Igreja, gostavam de estar sempre
juntos (reunidos), arriscavam a
própria vida pela fé evangélica e
demonstravam laços fraternais
uns para com os outros.
2. PRÓXIMA REUNIÃO DA
AMEM – 01 de abril/09
Será na Igreja Batista do
Calvário Sede, na primeira
quarta-feira de abril (01/04/09),
às 9horas, a convite da liderança
daquela
Igreja.
Todos
associados estão convocados.
3.
MOMENTOS
DE
INTERCESSÃONAPREFITURA
E NO 11º BPM.
A
AMEM
continuará
desenvolvendo os momentos de
culto/reunião de oração nas
dependências do paço Municipal e
da 11º Batalhão da PM. Desejamos
agradecer a vida daqueles que
lideram e cuidam da segurança, bem
como interceder em favor de cada
um.
a) PREFEITURA–Toda segundafeira, de 9h às 10h.
Escala: Março: 1ª IPM; Abril: “O
Brasil para Cristo” , Maio: 3ª IPM e
Junho: I. Tabernáculo.
b) 11º BATALHÃO: Novo horário
- Toda quinta-feira após a 1ª quartafeira do mês, de 13h30min às 14h.

apresentar uma resposta rápida e eficaz contra
a ação de criminosos, demonstrando que a
Polícia Militar de Minas não permitirá que o clima
de impunidade possa imperar em nosso estado.
A atuação de cada militar envolvido
demonstrou a dedicação e o comprometimento
destes com a sua missão. Agindo assim, o
resultado não poderia ser outro, senão a prisão
dos infratores e a recuperação do produto do
roubo.
Ressaltamos que o trabalho em conjunto
entre os setores de inteligência e policiamento
da OPM, assim como da comunidade,
demonstrou, de forma inequívoca, que os
resultados positivos são alcançados quando se
trabalha com altivez e determinação. E,
principalmente, que é o esforço conjunto, aliado
ao de cada um, que faz com que uma equipe
seja vitoriosa em seu intento.
Desta forma, parabenizo-o mais uma vez
pelo desempenho, bem como peço que leve
nossa mensagem de agradecimento a toda
tropa do Batalhão, assim como aos civis
envolvidos nessa operação, sem os quais,
dificilmente teríamos uma resposta rápida face
à atuação dos criminosos, demonstrando mais
uma vez que, com a ajuda da comunidade, a
atuação da PM se torna muito mais forte e
vitoriosa.
Cordialmente,
Renato, Cel PM
Comandante-Geral

CANTINHO DE FÉ
Rev.Anderson Sathler
Pastor da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu
e Presidente da AMEM

CARÁTER CRISTÃO TRANSFORMADO
Em Romanos 02. 1-2, o Apóstolo Paulo apresenta a
nova vida em Cristo. Ele pontua várias questões que
sinalizam esta nova vida, afirmando entre tantos assuntos
que a mente do cristão deve ser renovada: “renovação
da vossa mente”. Esta renovação da mente é a própria
transformação do caráter cristão. É lógico que esta
transformação é operada pelo Espírito de Deus. O nosso
Deus tem prazer em transformar vidas, mudar
comportamentos e restaurar o ser humano. Quantos
personagens bíblicos foram trabalhados por Deus, foram
literalmente transformados em seu caráter. O próprio
Apóstolo Paulo teve o seu caráter profundamente
mudado a partir do momento em que Cristo entrou em
sua vida. Assim ocorreu com Zaqueu, que após Jesus
entrar em sua vida e em sua casa houve uma mudança
completa, mas para melhor.
Deixemos Deus operar esta mudança em nossa vida,
pois quando isso ocorre nossa vida ficará mais limpa e
refletirá a luz de Cristo. Quais são alguns aspectos desta
genuína transformação do caráter?
A transformação do caráter não acontece da noite
para o dia, salvo exceções. Esse é um processo chamado
de santificação. A santificação começa na conversão, se
processa durante toda a vida e se completará na
eternidade para sempre com Cristo. Esta renovação é um
ato contínuo, que precisa ser experimentado a cada dia.
É, acima de tudo, obra do espírito Santo de Deus.
Devemos meditar na palavra dia a dia e orar sem cessar,
para que esta transformação se opere a cada dia.
A transformação do caráter não acontece sem dor.
Mudar de caráter vai trazer dores na própria carne e de
forma sentimental. Por exemplo, uma pessoa que deixa o
vício, com certeza ele sofrerá as dores da abstinência.
Esta é uma dor passageira e suportável. É uma dor
benéfica, pois os seus resultados serão os melhores.
Paulo disse que esmurrava seu corpo para fazer a vontade
de Deus. Interpretando Ralph Waldo Emersom, podemos
dizer: “Das dores de nosso desespero construímos nosso
caráter”. Quando Paulo disse que trazia no corpo as
marcas de Cristo, era porque a cada dia ele buscava ser
mais parecido com o Senhor. Isso é um processo doloroso.
A transformação do caráter exige esforço. É preciso
lutar para ter um caráter transformado. A nova vida em
Cristo exige mudanças radicais, abandono de maus
hábitos e a libertação das influências pecaminosas. A
vida cristã é comparada na Palavra com a vida de um
atleta, de um soldado e de um lavrador. Todos esses
precisam lutar muito para alcançar vitórias. Deus opera a
transformação, mas o ser humano é parceiro nesta ação.
Deus conta com os esforços humanos. A vida cristã é de
lutas e muito trabalho.
A transformação do caráter acontece adotando-se
bons hábitos. Nós somos o que fazemos. Disse Theodore
Roosevelt: “Eu não me importo com o que os outros
pensam sobre o que eu faço, mas eu me importo muito
com o que eu penso sobre o que eu faço. Isso é caráter”.
Precisamos mudar de hábitos a cada dia, mesmo que isso
seja doloroso. Esta mudança passa por novas atitudes
ou práticas na área da oração, adoração, leitura da Palavra,
evangelização, discipulado, relacionamentos, amizades,
vida familiar, vida financeira, etc. Quando Deus mudou o
ser de Paulo, logo os seus hábitos foram alterados. Ele
agora tem novos amigos: os cristãos; ele passa a
freqüentar novo ambiente: a sinagoga; e, possui uma
nova conversação: ele passa a pregar o Evangelho.
Que Deus opere em nós a transformação diária de
nosso caráter cristão, pois este é o verdadeiro
aperfeiçoamento. Abramos-nos para Ele operar em nós a
cada dia, mesmo que existam dores e dependa de muito
esforço, Comprovemos esta transformação através de
novos hábitos. Deus nos ajude.
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Manhuaçu promove mutirão
contra a Dengue
O “Mutirão Manhuaçu
unido contra a Dengue” que
contou com o apoio da
administração municipal e o
Prefeito Sérgio Breder com
duração de 40 dias teve o seu
encerramento na última sexta
– feira (06 de março).
O evento contou com a
presença dos alunos das
escolas CAIC, São Vicente de
Paulo, Escola Monsenhor
Gonzalez, o Secretário de
Saúde Dr. Luiz Prata,
SAMAL e a banda de música
do 11º BPMMG. Foram
recolhidos em todo o
município 20 mil sacos de
lixo.

Vice prefeito Adejair de Barros, Prefeito Sérgio Breder
e o Dr. Rogério Ferreira

Quantidade de lixo
recolhido por bairro
Secretário de Saúde
Dr. Luiz Prata

Participação da banda de música do 11º BPMMG

Alfa Sul ......................................................... 250
Jose Vicente ................................................. 307
Bom Jardim ................................................... 965
Centro ........................................................... 560
Campo de Avião ........................................... 300
Matinha ....................................................... 1.700
Nossa Senhora Aparecida ............................ 800
Santa Terezinha ........................................ 1.350
Lajinha ......................................................... 732
Engenho da Serra ......................................... 600
Santo Antonio ............................................... 893
São Jorge ...................................................... 708
Baixada ......................................................... 400
Vila Deolinda ................................................. 305
Petrina ........................................................1.200
Clube do Cavalo ............................................. 68
Todos os Santos ........................................... 137
Bela Vista ..................................................... 302
Sagrada Família ........................................... 878
São Vicente ................................................. 800
Santa Luzia ................................................. 1.216
Pouso Alegre ................................................ 800
Operário ....................................................... 850
Santana ....................................................... 650
Coqueiro ....................................................... 500
Bom Pastor .................................................. 650
Colina .......................................................... 550
Pinheiro ......................................................... 120
Catuaí ........................................................... 700
Sebastião Oliveira ........................................ 273
Vila Boa Esperança ..................................... 208
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Alunos de várias escolas participaram do evento

11º BPM - Dia Internacional da Mulher

A

conteceu dia (06), às 16h30 horas, no salão de festas do 11º BPM, uma singela homenagem
ao ensejo do dia Internacional da Mulher. A solenidade foi prestigiada em um clima de muita
descontração, onde cada convidada foi presenteada com um cartão e uma rosa.

Mulher morre após
cirurgia no lado
errado do cérebro
Foi enterrado no domingo,
(8 de março) o corpo da dona
de casa Verônica Cristina do
Rêgo Barros, de 31 anos, no
Cemitério de Irajá, na zona
norte do Rio. Ela morreu na
manhã de sábado, após um
suposto erro médico, em que
teria sido submetida a uma
cirurgia no lado errado do
cérebro.
Uma
tomografia
computadorizada realizada
no Hospital Estadual Getúlio
Vargas, na Penha, indicou um
coágulo no lado esquerdo do
cérebro de Verônica que, no
domingo passado, foi levada
ao hospital após ter caído no
banheiro e batido a cabeça.
No entanto, a cirurgia foi feita
no lado direito do cérebro, na
segunda-feira passada, de
acordo com o marido dela,
Giovani Mattos Dornelles.
Ele afirma ter recebido, três

dias depois, uma ligação em
seu celular de uma pessoa
que dizia ser da equipe de
neurocirurgia do hospital,
contando sobre o erro.
"Depois disso, fomos ao
hospital e ela foi novamente
operada. Mas não teve
jeito", contou Giovani.
No sábado, o diretor do
hospital, César Rodrigues,
afastou o neurocirurgião que
fez a operação, Pedro
Ricardo Mendes, e o chefe
da equipe de neurocirurgia
da unidade, Thorkil Xavier
de Brito. Uma sindicância foi
aberta, bem como um
inquérito criminal na 22ª
Delegacia de Polícia. A
família diz ter contratado um
advogado para processar o
Estado por indenização moral
e material. Verônica deixa
dois filhos, uma menina de
oito anos e um menino de 11.

Frente vai acompanhar
implantação do piso
salarial dos professores
A Frente Parlamentar em
Defesa do Piso Nacional dos
Professores, coordenada
pela deputada Fátima
Bezerra (PT-RN), definiu
um calendário de atividades
para
acompanhar
a
implementação do piso dos
professores nos estados e
municípios. A idéia é exigir o
reconhecimento da íntegra
da Lei 11.738/08, conforme foi
sancionada pelo presidente
Lula.
Entre as principais ações
definidas, os parlamentares
vão retomar as visitas aos
ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF) para
solicitar que julguem o
mérito da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(Adin) apresentada por
cinco governadores contra o
piso dos professores. A
Frente vai solicitar a criação
de uma sub-comissão na
Comissão de Educação e
Cultura da Câmara para
debater de forma institucional
o tema; vai incentivar a
organização de frentes
parlamentares em defesa do
piso nos estados e
municípios onde ainda não
existam; e organizar um
seminário para avaliar e
acompanhar a implementação
do piso no País.
Seminário - O deputado
Iran Barbosa (PT-SE)
participou da reunião e
propôs ainda a realização de
um seminário nacional sobre
a implantação do piso.
“Queremos fazer um

mapeamento sobre o
andamento da implantação
do piso nos estados e
municípios. Com esses
dados poderemos ajudar os
municípios com maior
dificuldade”, explicou. Iran
adiantou que os principais
problemas já identificados
estão mais relacionados ao
fato de que muitos gestores
não se preparam para
cumprir a nova lei do piso.
Outro problema já
constatado é a alegação de
falta de recursos para arcar
com os aumentos. No
entanto,
segundo
o
parlamentar, em muitos casos
trata-se apenas de discursos.
“Vamos estudar caso a caso.
Não adianta o gestor apenas
alegar falta de recurso. Em
muitos casos os recursos
existem, mas estão sendo
usados
em
outras
finalidades ou mesmo de
forma errada”, explicou. Iran
também propôs à frente o
estímulo à criação das frentes
parlamentares estaduais
para defender o piso. O
deputado Carlos Abicalil
(PT-MT) também participou
da reunião da frente.
A Frente Parlamentar em
Defesa do Piso foi criada em
novembro do ano passado
para
defender
a
constitucionalidade e o
cumprimento da Lei 11.738/
08. Os parlamentares
realizaram várias reuniões,
audiências públicas e
seminários para defender a
implementação da Lei.
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A competente Gelsane
Maria de Paula, da cidade
de Luisburgo

José Arruda taxisista em
Manhuaçu amigo em
todas as horas curtindo
uma água fresquinha da
mina em Lajinha

Felicidades ao amigo Paulo Braga em tour pela Europa,
que completa aniversário dia 6 de março

A sempre feliz e de bem
com a vida, Silvia E. Soares
completará aniversário
dia 11 de março parabéns

Rita Maria de Oliveira
completou 88 anos em
dia 5 de março, parabéns
dos filhos Deja,Dani, Deva,
Maria de Lourdes, Demer
e seus netos

Rua Maria B A Ackel, 160 - Sala 5 - 3º Andar - Centro - Manhuaçu

