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Secretário de Estado de Esportes visita Manhuaçu
O Secretário de Estado de Esportes e Juventude Gustavo
Corrêa visitou Manhuaçu no final da tarde e início da noite
de quinta-feira. Ele foi recebido pelo Presidente da Câmara e
da Aciam Toninho Gama no Aeroporto Regional de Santo
Amaro de Minas e depois se encontrou com o Prefeito Sérgio
Breder no Paço Municipal e visitou as instalações da
Faculdade do Futuro. Pág. 6
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Gustavo Corrêa recebido na Prefeitura de Manhuaçu, Prefeito Sérgio Breder, o
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prefeitos de Reduto Márcio Gerard e de Mutum Gentil Simões
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EDITORIAL

CHARGE

O voo 447 e as maiores
tragédias do mundo
Um Airbus da Air France que partiu do Rio no domingo (31/05/09)
em direção a Paris desapareceu sobre o oceano. O voo AF 447 da
Airbus A330 levava 228 pessoas. No sábado (6), a Aeronáutica
anunciou ter encontrado os primeiros corpos de passageiros e alguns
destroços do avião. Quando as limitações do homem são colocadas
à prova evidencia-se o desespero de muitos. Nestas ocasiões o homem
descobre que ainda sabe muito pouco, se não encontrarem a caixa
preta do Airbus ficará mais um mistério sem resposta do que realmente
aconteceu.
Diante do fato formou-se um grande aparato de busca em torno do
acidente que vitimou 216 passageiros e 12 tripulantes. São centenas
de especialistas, dezenas de aviões, helicópteros, vários tipos de
embarcações, submarinos e todo tipo de equipamentos dos mais
sofisticados do mundo foram colocados a serviço na busca dos
destroços do Airbus A 330 e de corpos.
Quando tragédias como esta acontece o mundo inteiro se mobiliza
e o menor sinal a mídia está ali para mostrar, milhares de jogadores em
todo o mundo fizeram o tradicional minuto de silêncio, missas e outros
tantos religiosos de todas as crenças pararam para homenagear as
228 pessoas a bordo do Airbus A330 do vôo 447. Mas há no mundo
um povo que se preocupa mais com os vivos, em Lucas Cap. 9: 59,60
Jesus disse: “Segue-me” Ao que este respondeu: Permite-me ir
primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: Deixa os mortos sepultar
os seus próprios mortos; tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus.
Quantas pessoas não tem tempo para nada, nem para procurar
Deus e quando acontece uma tragédia entram em desespero e aí vão
à igreja, * “Não há situação desesperada, e sim homens que se
desesperam por certa situação”. Um senhor brincava com seu filho
quando um garoto de 12 anos aproximou deles e começou reclamar
da ausência que sentia de seus pais, preocupado o senhor foi
conversar com o garoto e ficou surpreso com a história que ouviu,
disse o garoto: “Meus pais são empresários e desde que nasci eles
nunca tiveram tempo para brincar comigo, o maior tempo que passei
com eles foi quando houve um acidente com um avião da TAM em
que minha vó faleceu e enquanto eles liberavam o corpo ficamos
juntos três dias, mas aí não dava para brincar né”, O que nos chama
atenção também são as grandes tragédias que passam despercebidas.
Milhares de desastres acontecem diariamente. 48 mil pessoas são
assassinadas no Brasil por ano, o equivalente aos mortos numa
guerra. Em apenas um mês, morre no trânsito do Brasil o equivalente
a todos os soldados americanos que faleceram nos quatro anos de
ocupação iraquiana (3.350).
Segundo a ONU, mais de 30 milhões de pessoas morrem de fome a
cada cada ano, mais do que pela malária, a AIDS e a tuberculose juntas,
em 2004, relatório da FAO (Organização das Nações Unidas para a
Agricultura e Alimentação), concluiu que morrem de fome, anualmente,
pelo menos 5 milhões de crianças no mundo, o que dá uma média de um
óbito a cada 5 segundos. No Nordeste do Brasil, nas favelas de
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, há um ritual todas as noites: Crianças
gritando com a dor causada pela fome.
O Mundo está doente, as pessoas que detém poderes para fazer
algo, nada fazem. Aprendemos com as grandes tragédias? Icebergs,
enchentes, Tsunami, 11 de setembro grande parcela da sociedade vê,
mas não enxerga, escuta, mas não quer ouvir, dorme e não descansa,
estão sem o equilíbrio necessário entre o corpo e a alma, onde prolifera
a corrupção e a falta de amor.
*Devair Guimarães de Oliveira
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Sou violonista da Banda Anjos, e estou
muito grato pela divulgação dessa notícia...
Foi um prazer imenso estar concorrendo
com candidatos de muito talento. Nosso
trabalho continua com o único objetivo de
levar a mensagem de Deus às pessoas.
Um grande abraço e obrigado pelo
carinho
Cleyton Pereira de Souza
Sugiro a este jornal uma campanha pelo
voto facultativo, na reforma política que está
em tramitação no congresso. Muitas
campanhas começaram nas alterosa e
expandiram pelas planícies deste Brasil e
surtiram muitos efeitos benéficos para o

nosso país; sugiro até um slogan para tal.”O
VOTO SÓ SERÁ UM DIREITO, QUANDO
FOR FACULTATIVO” fora disto ele é uma
imposição.
Eduardo de Souza
Prezados Senhores,
Agradecemos tão valiosa colaboração
desse órgão de comunicação, referente a
matéria “Vence segunda parcela para IPVA
de caminhões” edição 65 do jornal das
Montanhas. Muito obrigado!
Atenciosamente,
Rogério Ambrósio Rodrigues Gerente de Área I - AF-Manhuaçu
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TRE: Juiz extingue processo
contra Sérgio Breder

Sérgio Breder comemora mais uma vitória no TRE/MG, desta
feita ele ganhou por 6 X 0 e o juiz extinguiu o processo

O
prefeito
de
Manhuaçu, Sérgio Breder
comemora mais uma
vitória no TRE/MG, desta
feita ele ganhou por 6 X 0
e o juiz extinguiu o
processo, em que pedia a
cassação de seu diploma,
no dia 8 de junho, o
prefeito falou a nossa
reportagem e disse:
“sinto-me aliviado e
tranquilo para continuar a
governar o município de
Manhuaçu.”
Ele fez questão de
lembrar as inúmeras obras
que vem inaugurando no
município uma média de
três por semana neste
mês, e já para breve irá
inaugurar a obra mais
esperada pelo povo de
Manhuaçu, que é o
Pronto-Socorro Municipal
ao lado do Hospital Cesar
Leite.

ENQUETE

Inaugurações de obras
em Manhuaçu
A reportagem do Jornal das
Montanhas acompanhou
inaugurações de reformas
nas Escolas de Vila Formosa

e Bairro Santa Luzia, e
também inauguração de um
novo asfalto e muro de
contenção no Bairro Nossa

V

sfalto e muro de
contenção, Rua
Belmiro Brum,
Bairro Nossa Senhora
Aparecida: Hélia Vieira de
Castro. O muro e o asfalto para
nós aqui do bairro, e também
as pessoas que visitam o bairro,
foram obras muito boas feitas
na administração do prefeito,
tudo que o prefeito tem feito
para nós tem sido muito bom.
Esse asfalto mudou tudo, antes
era perigoso passar pela rua,
pois escorregava, agora está
muito bom. Só falta mesmo o
ônibus passando aqui, mas eu
tenho certeza que o prefeito
trará isso para nós também.

ila formosa: Maria da
Penha Gomes de
Oliveira, moradora da
localidade Vila Formosa há 4
anos – “Tenho uma filha que
estuda nessa escola, ela gosta
muito da escola, embora seja
uma criança muito tímida a
professora conseguiu deixála mais à vontade, dedicou
muito carinho e atenção à ela,
hoje minha filha tem muitos
amigos e se desenvolve bem
na escola, eu também gosto
muito dessa escola, por ser
perto de minha casa e minha
filha não precisa caminhar
tanto para chegar até a escola,
estou muito satisfeita.”

A

Senhora Aparecida. Nesses
eventos fomos atrás de
pessoas residentes nas
localidades para sabermos a
sua opinião sobre as obras
e qual a melhoria que elas
trarão para a comunidade.

C

eni Antônia Lucas e
sua neta Graziela
Lucas
Vilar
Henrique: Gostei muito da
ampliação da Escola, os
professores são muito bons,
meu neto, José Eduardo,
passou por traumas, mas
mesmo assim com o excelente
trabalho das professoras e de
toda escola, ele aprendeu a
ler apesar de todas as
dificuldades que passava. O
lugar que ele mais gosta é a
quadra, lugar que o animou
mais a vir à aulas e não perder
nenhum só dia de aula.

Nossa opinião

Ideia de punir militares é
“revanchismo”, afirma Jobim
Por Devair Guimarães de Oliveira

H

á um pensamento de revanchismo
entre muitos políticos que acham que
a Lei da Anistia promulgada pelo
então Presidente João Batista de Oliveira
Figueiredo só vale para os civis, estes
políticos deveriam pensar nos militares que
morreram em cumprimentos de seus deveres.
Comandados não devem pagar pelos atos
das ordens de seus comandantes, até porque
muitos que cumpriram tais tarefas juraram
cumprir as ordens de seus superiores e os
superiores cumpriam a constituição, mas para
a maioria eles não sabiam o que estava
acontecendo não entendiam de regimes
políticos, sua realidade era aquela e aprendiam
que ordem não se discute cumpre-se, esse é
o lema nas forças militares de qualquer país.
Isso vem desde as primeiras civilizações, e
Deus em sua sabedoria divina isenta o militar
que comete crimes quando estão cumprindo
ordens, no caso de guerras etc. estes pecados
segundo a palavra de Deus é imputado aos
comandantes.
Só no governo Lula muitos cidadãos foram
beneficiados com indenizações e
aposentadorias em nome da Lei de Anistia,
pessoas que lutaram contra o regime em vigor
na ocasião, cidadãos estes, que cometeram
também atrocidades para conseguir seus
objetivos, aqui não se discuti se era ou não
legal, mas em toda luta para sustentar seus
objetivos, bancos foram assaltados e outros
ilícitos foram cometidos em nome da
sobrevivência. Justiça deve ser feita para
todos. Gostaria de saber quantas famílias
dos inocentes soldados que morreram
cumprindo seus deveres foram beneficiadas
pela Lei da Anistia, elas também foram
vítimas.
O ministro da Defesa, Nelson Jobim,
classificou como “revanchismo” a ideia de
punir militares que tenham cometido atos de
tortura durante o período de ditadura militar.
Embora tenha organizado um grupo de
trabalho que já está em campo para localizar
mortos da Guerrilha do Araguaia, Jobim
destaca que a busca tem a importância de
contemplar o direito à memória e não de servir
ao revanchismo. “Uma coisa é o direito à
memória, outra é revanchismo e, para o
revanchismo, não contem comigo”, disse o
ministro em entrevista à Agência Brasil.
A ideia de derrubar o perdão aos militares
que cometeram atos de tortura está presente
em uma ação apresentada em outubro do
ano passado pela Ordem dos Advogados
do Brasil no Supremo Tribunal Federal (STF).
A ação questiona a prescrição e a
responsabilização de crimes de tortura
praticados durante o regime militar. Ela
contesta a validade do Artigo 1º da Lei da
Anistia (6.683/79) que considera como
conexos e igualmente perdoados os crimes
“de qualquer natureza” relacionados aos
crimes políticos ou praticados por motivação
política, no período de 2 de setembro de 1961
a 15 de agosto de 1979.
Políticos e organizações defensoras de
direitos humanos defendem que a Lei de
Anistia não deve servir para absolver os
militares que torturaram. Na avaliação de
Jobim, se o STF for favorável à ação estará
cometendo um equívoco.
“Se o Supremo decidir que a Lei de Anistia
não é bilateral, o que eu não acredito, terá

que enfrentar um
outro assunto: a
prescrição. Há um
equívoco. Dizem
que os tratados
internacionais
consideram alguns
c r i m e s
imprescritíveis.
Mas, no Brasil, não
é assim.
Os tratados
internacionais aqui não valem mais que a
Constituição. Eles estão sujeitos à
Constituição brasileira, que dá
imprescritibilidade para um crime só: o de
racismo. Trata-se de uma questão legal”,
explicou o ministro.
Jobim ressaltou a necessidade de tomar
atitudes diferentes das que foram tomadas
por outros países da América Latina, como a
Argentina e o Uruguai sobre o período.
“Quero que o futuro se aproxime do presente.
Às vezes, gastamos uma energia brutal
refazendo o passado. Existem países sulamericanos que estão ainda refazendo o
passado, não estão construindo o futuro.
Eu prefiro gastar minha energia construindo
o futuro”, destacou o ministro.
“Não posso comparar o Brasil com a
Argentina ou com o Uruguai. Houve um
acordo político em 1979. Houve um projeto
de lei que foi aprovado pelo Congresso
Nacional. A questão hoje não é discutir se é
a favor ou contra torturadores. A questão
hoje é saber se podemos ou devemos rever
um acordo político que foi feito por uma
classe política que já hoje está
praticamente desaparecida. É legítimo fazer
isso? Vamos perder um tempo imenso
fazendo isso”, destacou Jobim, que já foi
presidente do STF e quando foi ministro da
Justiça, no governo de Fernando Henrique
Cardoso, criou a primeira comissão para
investigar mortos e desaparecidos políticos.
A criação da operação para localizar
mortos da Guerrilha do Araguaia, chamada
de Operação Tocantins, atende a uma
determinação judicial para que o Estado
brasileiro dê respostas sobre o assunto. A
sentença da Justiça Federal determinou a
quebra do sigilo das informações militares
sobre todas as operações de combate à
Guerrilha do Araguaia e que a União informe
onde estão sepultados os mortos no
episódio.
Há uma semana, o ministro chegou a se
reunir com integrantes da Comissão de
Mortos de Desaparecidos Políticos da
Secretaria Especial de Direitos Humanos para
apresentar o planejamento das ações do
grupo de trabalho, criado no final de abril. O
planejamento inclui quatro fases.
“Temos uma obrigação legal de
prestarmos informações em uma ação judicial
que determinou que nós localizássemos os
cadáveres. A primeira fase [da operação] já
foi montada, que é a nomeação desse grupo
de trabalho, e agora vem a segunda, que é o
reconhecimento do local. Na segunda
quinzena de julho começa a terceira fase.
Dependendo do resultado ainda tem a quarta
fase, que envolvem laboratórios para a
análise do que foi encontrado”, explicou o
ministro.
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CANTINHO POÉTICO
Joaquim Saturnino da Silva - josaturnino@aasp.org.br

“A sabedoria não cria o
gênio, mas oferece-lhe, por
vezes, oportunidade
para se revelar.”
Leoni Kaseff
“A sabedoria consiste na
antecipação das
conseqüências.”
Norman Cousins
“A maior sabedoria que
existe é a de conhecer-se
alguém a si próprio.”
Galileu Galilei
“Não basta saber, é
preferível saber aplicar. Não é
bastante querer, é preciso
saber querer.”
Goethe
“O homem pode tanto
quanto sabe.”
Francis Bacon
“Ninguém ignora tudo,
ninguém sabe tudo. Por isso,
aprendemos sempre.”
Paulo Freire
“Só uma coisa sabemos: é
que não sabemos nada.”
L. A. Sêneca
“O sábio teme o céu
sereno; em compensação,
quando vem a tempestade ele
caminha sobre as ondas e
desafia o vento.”
Confúcio
“Só os grandes sábios e os
grandes ignorantes são
imutáveis.”
Confúcio
“A cultura não é um
substituto para a vida, mas a
chave para ela.”
Mallock
“Se eu conhecesse a causa
da minha ignorância,
seria um sábio.”
Kahlil Gibran
“Quem tem sempre diante
dos olhos um fim, faz com que
todas as coisas o ajudem.”
F. Barret Browning
“Vivem somente
os que lutam.”
Victor Hugo

Desencanto

Tudo são flores.

Eu faço versos como
quem chora
De desalento...
de desencanto...
Fecha o meu livro,
se por agora
Não tens motivo
nenhum de pranto.

No canteiro do meu olhar
espero teus olhos,
Sementes de quaisquer
belezas.
Dona de tuas anarquias não
nego ou perco,
Tudo o que vivo com teus
silêncios; germinações.

Meu verso é sangue.
Volúpia ardente...
Tristeza esparsa...
remorso vão...
Dói-me nas veias.
Amargo e quente,
Cai, gota a gota, do coração.

Um jardim de emoções não
domadas
Lavra-me o sangue com teus
dizeres,
E minha volúpia é chuva
inesperada
Se tu calas e minha boca
anseia o teu beijo.

E nestes versos de
angústia rouca
Assim dos lábios
a vida corre,
Deixando um acre
sabor na boca.
- Eu faço versos como
quem morre.
(Manuel Bandeira Teresópolis, 1912).
(Estrela da Vida Inteira, pág. 43).
Ternura completa.
Revelas ao meu pensar as
faces de uma saudade
E tua voz em cirandas
coloridas gira em meu corpo
Certa eternidade descrita por
meus lábios em sussurros.
Confundo os passos entre a
distância a cortar-me
E a verdade de quem somos
no espelho de nossos atos,
Cria-se encanto e fúria a
reinventar o desejo.
Galopas minhas tardes e
estremeço se tu és ausência
Na infinidade em que o meu
anseio publica a tua
presença
E abro-me luar meio aos
lençóis suados - imagens.
E de conhecer-te tanto sem
saber-te
E de confundir-me ao ter-te
único para sempre,
Mato-me e recrio-me pétala
orvalhada de carinhos.
De ser tua, tão maior
brincadeira,
Propago teu nome
em minha alma sem medo,
Paixão certeira a
conduzir minha sina
A ventura de amar-te
mais uma vez
Quando muito não te
esqueço um só segundo,
Sentinela da razão,
a qual, eu chamo
sonho.

Insensata lucidez aturde
meu corpo,
Desgovernada espero-te
beija-flor a cobrir-me,
Talvez porque eu saiba que
em ti está,
O caminho para as
jardineiras do meu ser.
Deliro, tremo os lábios,
balbucio-te vida.
Só há cores quando
semeias bem dentro de
mim:
Amor singelo, porém quente,
Quente como as flores
resistentes ao inverno.
Aprendizado.
Sou versos e canções,
Construção de meus pilares.
Força nos sorrisos de menina,
Alicerces aos atos da
mulher,
Pleno verão ao Sul das
emoções.
Eterna no que sei de mim,
Vivo a solidão do outono.
Espero, silencio, morro e
ressuscito,
Pés destemidos, Oeste,
arma paciente
Para vencer a carne,
acompanhar o espírito.
Carrego comigo os sonhos
de quem quer.
Abrigo o sol embora eu seja
inverno.
Em recolhimento aprendo
fins, sigo recomeços.
Ouço a consciência, serena vôo,
Alma codificada ao amor
rumo ao Norte.
Sensações milenares
indicam a passagem,
Prossigo. Arquitetura
construída para a primavera,
Desperto a beleza fértil nas
asas da verdade:
... Quero transcender...
A Leste, uma Flor de Lótus
me aguarda.

A delinquência política
Hoje em dia não há como duvidar que a delinqüência política
existe de maneira predominante no mundo e particularmente
“monárquica” no Brasil.
Dividida desde pequenos feudos, até o topo do poder, ela
reina soberana, quase como se fosse divina, pela sua imunidade
“santificada”. Comportamentos onde o dinheiro público é tratado
como particular sem a menor cerimônia e um Congresso que
começa a justificar sua extinção.
Não existe nada mais horroroso que um regime totalitário.
No entanto, quando o povo passa a sofrer mais numa
democracia, do que sofria em regimes totalitários anteriores,
muita gente começa a se questionar: perdemos ou ganhamos?
Atribui-se a Luiz XIV, de França, a frase “L’État c’est moi”
( o Estado sou eu). Atualmente, no Brasil, ela ressurge num
formato à maneira de paródia como “o Estado é meu”. Esta é
a postura que melhor descreve o comportamento político
nacional. E não há como contestar isso.
É lamentável que a liberdade (meia boca) de expressão que
temos, tenha um preço tão elevado, traduzido na miséria e
violência que crescem descontroladas, muito embora mentiras
as consiga mascarar, para a maioria.
Ética e moral são palavras completamente banidas do
vocabulário e comportamento dos políticos. Claro que devemos
lembrar as raras exceções. Mas de que adiantam elas, se
possuem a mesma força da indolência coletiva: nenhuma! E
nem há como falar em uma “luz no fim do túnel”, porque já
começamos a descobrir que não estamos em um túnel, mas
numa cela imensa e escura sem portas ou janelas. Sem saída,
portanto.
O Estado se revela, gradativa e aceleradamente, como o
vilão que corrói o produto do trabalho e o próprio capital privado,
sem nada dar em troca a não ser as esmolas utilizadas para
manter vivo o processo. Já passou da hora de todos conhecerem
a fundo a história da “revolução dos bichos”, no livro de George
Orwell.
Quem conhecê-la, com certeza, terá a incômoda sensação
de ser personagem do surrealista relato.
Mas não somos diferentes do restante da humanidade, que
cultua o poder de forma puramente mental, sem nenhum
sentimento, sem coração. Um poder para o qual o próximo só
será interessante se for uma vítima lucrativa em potencial.
Este é o mundo em que sobrevivemos. Este é o país que
construímos, portanto, não podemos reclamar, a obra é nossa!
Joaquim Saturnino da Silva
Advogado e Administrador de Recursos Humanos
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Valadares receberá mais de 30 milhões
para Drenagem Sustentável
A prefeita Elisa Costa (PT)
assinou, em Brasília (DF), os
Protocolos para as obras de
drenagem dos bairros Nova
Vila Bretas e São Cristóvão e
do centro da cidade. Se a
prefeitura, o critério para a
aprovação dos protocolos
levou em conta os projetos e
obras em municípios com
inundações recorrentes que
apresentaram projetos e
soluções
sustentáveis.
Governador Valadares é um dos
nove municípios mineiros que
serão beneficiados pelo
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) para
Drenagem Sustentável. No
total, o programa vai
disponibilizar R$ 4,7 bilhões;
destes, R$ 2,4 bilhões para
financiamentos e R$ 2,3 bilhões

são recursos a fundo perdido.
Em Minas Gerais, os projetos
aprovados garantem recursos
de R$ 625 milhões. Valadares
vai receber R$ 30,1 milhões,
divididos em três partes: o
complexo da drenagem do
Nova Vila Bretas vai custar R$
9,2 milhões e o do São
Cristóvão, R$ 5,3 milhões, com
recursos a fundo perdido; os
outros R$ 15,6 milhões para a
drenagem da área central serão
financiados.De acordo com a
prefeitura, os investimentos e
as obras significarão o fim dos
problemas de alagamento na
região da lagoa do Pérola, do
São Cristóvão e nas ruas do
Centro, que ficam empoçadas
com qualquer chuva forte,
causando transtornos para
pedestres e motoristas.

826 municípios de MG
recebem amanhã o 2º
complemento do FPM
Os 5.565 municípios
brasileiros receberam o valor
referente à variação negativa
dos meses de abril e maio do
Fundo de Participação dos
Municípios (FPM).
Segundo a Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) a
transferência, prevista pela
Medida Provisória (MP) 462/
2009, o repasse de R$ 197,5
milhões.
Deste montante, foram
repassados R$ 18,4 milhões
para 826 municípios mineiros.
Os 492 municípios mineiros
que possuem o menor
coeficiente (0,6) do FPM
receberam juntos R$ 5,9
milhões, um percentual de
33% do valor repassado à
Minas Gerais. A metodologia
utilizada para cálculo do
repasse
leva
em
consideração o montante de
FPM recebido por cada
município de janeiro a maio

de 2008 em relação ao mesmo
período de 2009.
Em razão da metodologia
adotada pelo STN, 27 municípios
mineiros dos 357 municípios –
6,4% das prefeituras do país –
não
receberam
a
complementação. Eles tiveram o
valor nominal do FPM de janeiro
a maio de 2008 menor em relação
aos mesmos meses de 2009, ou
seja, variação positiva.
Os municípios mineiros
são: Almenara, Alterosa,
Areado, Bela Vista de Minas,
Berilo, Campos Altos,
Carbonita, Coronel Fabriciano,
Jaíba, João Pinheiro, Ladainha,
Lagoa Formosa, Leopoldina,
Matias Barbosa, Nova
Serrana, Novo Cruzeiro, Pará
de
Minas,
Paracatu,
Porteirinha, Rio Pomba,
Santana do Paraíso, Sarzedo,
Taiobeiras, Teófilo Otoni,
Tupaciguara e Viçosa. (Fonte:
AMM)

Dra. Cláudia Petrucci
da Silva
PSICÓLOGA - PSICOPEDAGOGA
Israel Pinheiro, 2801 - Sl.: 316 - Centro Edifício Fortaleza - Governador Valadares - MG
Fone: (33) 3271-2651

Valadares aposta na
educação digital
Trinta e sete notebooks
foram
entregues
a
representantes de escolas
municipais de Valadares pela
prefeita Elisa Costa (PT).
Outros três aparelhos foram
entregues à Secretaria
Municipal de Educação
(Smed). Segundo a secretária
municipal de Educação, Sames
Assunção Madureira, são 27
escolas contempladas na área
urbana e 10 micropolos na zona
rural. "Cada micropolo
corresponde a um grupo de
escolas da área rural. E todas
as escolas que fazem parte
desse polo terão acesso ao
material entregue", explicou
Sames. Com os computadores,
37 telas de projeção foram
entregues. "Esse material vai
complementar o kit multimídia
com o qual estamos equipando
essas escolas. O data- show já
foi entregue", informou a
secretária.
Na cerimônia de entrega,
que contou com a presença de
diretores, professores e
pedagogos, a prefeita reafirmou
o compromisso que seu
governo assumiu com a
educação. "Falar em educação
é falar de coração. Nós
estabelecemos a educação
como a prioridade no nosso
governo, e vamos cumprir",
afirmou Elisa. Para ela, o material
distribuído nas escolas vai
contribuir
para
um
fortalecimento da qualidade do
ensino na cidade. O próximo
passo será implantar a internet
banda larga nessas escolas. "A
informática é essencial
atualmente para se conectar
com o mundo, e essa é uma
necessidade nas escolas
municipais", ressaltou.
Para Tânia Mara Pereira,
vice-diretora da Escola
Municipal Olegário Maciel, o
material será de grande auxílio
para a formação dos alunos. "O
material audiovisual que
estamos começando a utilizar
incrementa a qualidade do
ensino, além de facilitar o
trabalho do professor",
afirmou.
Segundo ela, além da
economia de tempo que o
professor terá ao preparar uma
aula para ser apresentada
através do datashow, a atenção
dos alunos fica mais focada,
por ser um instrumento de
multimídia. "Certamente vai

enriquecer a educação",
completou.
GV Digital: Levar a
internet banda larga às escolas,
instituições e parte da
população. Este é o intuito do
GV Digital, um projeto que,
segundo Elisa Costa, vai
equipar Valadares para poder
se comunicar com o mundo. "A
nossa cidade precisa estar
conectada com outros países,
já que tem tanta ligação com o
exterior", comentou. O projeto
precisa se desenvolver aos
poucos, começando com os
computadores
nos
laboratórios de informática nas
escolas. "É um processo
gradativo, assim como muitos
outros projetos", explicou a
prefeita.
Compromisso: Reforçando
o comentário a respeito da
prioridade que o governo dará
à área da educação, a prefeita
afirmou que seu compromisso
vai desde a educação infantil
até a universidade pública.
"Este ano, nós ampliamos duas
mil vagas na educação infantil."
Elisa ressalta que o
acontecimento é de extrema
relevância, considerando a atual
situação financeira precária dos
municípios. "Nossa receita caiu
e estamos enfrentando uma
grande dívida, mas estamos
priorizando a educação",
informou.
"Duas ideias estão sendo
discutidas", disse em discurso
a prefeita durante a cerimônia
de entrega dos notebooks. A
primeira delas, que de acordo
com ela ainda não está muito
forte, é a criação de escolasmodelo na cidade. A segunda
diz respeito ao aumento da
carga horária nas escolas
municipais. "Vamos crescer
gradativamente, até alcançar as
dez horas diárias. É um
resultado que alcançaremos
em médio ou longo prazo",
explicou.
"Eu aposto na educação de
Governador Valadares. Nós
temos de estar cientes da
importância e da capacidade
dos nossos educadores no
processo de formação de
mentes e de futuras
personalidades da nossa
cidade", acrescentou. A
prefeita afirmou ainda que ter
acesso a educação de
qualidade e à internet banda
larga é direito do cidadão.

Promotor público
suspende diretriz Bush
que agilizava deportações
A ordem determinava
que os ilegais não tinham o
direito constitucional de
exigir
advogados
experientes durante as
audiencias de deportação.
No último 3 de junho, o
promotor público geral Eric
H. Holder Jr. suspendeu
uma diretriz aprovada
durante a administração
Bush que limitava a
capacidade dos imigrantes
que enfrentam deportação
argumentarem que seus
advogados de defesa
fizeram um mal trabalho. A
ordem, aprovada poucos
días antes da posse do
Presidente Barack Obama,
determinava que os ilegais
não tinham o direito
constitucional de exigir
advogados experientes
durante as audiencias de
deportação. Esta é mais
uma
determinação
aprovada de última hora
que
suspendeu
repentinamente uma das
formas mais comuns de
apelação nos casos de
deportação.
Em virtude do fato que os
casos migratórios são
considerados delitos civis,
os réus que enfrentam
deportação não possuem o
mesmo direito de serem
representados
por
advogados que os réus
acusados de crimes. Antes
da administração Bush, um
grande
número
de
imigrantes conseguiam que
seus
casos
fossem
reconsiderados baseados
em direitos constitucionais.
Em 2003, o Departamento
de Apelações Migratórias,
parte do órgão executivo
que
revisa
as
determinações nas cortes
migratórias, refirmou ese
direito.
A administração Bush,
entretanto, conseguiu com
sucesso argumentar em
diversas
cortes
de
apelações que os casos
não tinham nenhum direito
constitucional de serem
reabertos tendo como base
defesas ineficientes.
A orden da administração
Bush, emitida pelo ex
promotor público Michael
B. Mukasey, visava 3 casos
de deportação conhecidos
coletivamente
como
“Assunto de Compean”,
batizado com o sobrenome
de um dos réus que
enfrentava deportação,
Enrique Salas Compean.
Holder determinou que a

diretriz original não seguía o
procedimento apropriado do
Governo . O proceso
adotado pela administração
Bush, escreveu ele, não
considera
todos
os
elementos envolvidos,
particularmente no que diz
respeito à uma decisão que
modificiou
processo
utilizado a longo tempo e
reafirmado pelo Conselho de
Apelações.
A decisão de 3 de junho
pediu uma revisão ampla da
lei em tais casos, seguida de
um período de comentários
públicos que poderá levar à
uma nova diretriz.
“A integridade dos
procesos
migratórios
depende em parte da
capacidade de poder fazer
alegações com relação à
assistência ineficaz do
conselho”, justificou Holder.
“A determina;cão do
Departamento de Justiça
com relação ao assunto será
justa, transparente e guiada
pelo nosso compromisso
com o cumprimento das leis”.
As Cortes e juízes de
imigração fazem parte do
Departamento de Justiça e a
decisão desses magistrados
podem ser apeladas, em
algumas circunstancias, nas
Cortes
Federais.
A
determinação de Holder
instruí que os juízes de
imigração e o Departamento
de Apelações Migratórias
acatem as determinações em
vigor anteriores àquelas
adotadas por Mukasey.
Lee Gelernt, advogado da
American Civil Liberties
Union – ACLU, aplaudiu a
decisão do Juiz Helder e a
considerou um bom começo
na restauração dos direitos
legais dos imigrantes.
Entretanto, ele criticou o fato
de Helder envolver somente
juízes migratórios e não
advogados
do
Departamento de Justiça.
Esse aspecto, disse
Gelernt, ameaça e dá
continuidade “a legacía
perturbadora
da
administração Bush”.
Em contrapartida, Jon
Feere, do Center for the
Immigration Studies, alegou
que a suspensão da diretriz
“daría a oportunidade de
alguém morder muitas vezes
a mesma maçã”.
“Isso permite que as pessoas
fiquem no país anos e anos”,
disse Feere. “Temos que
questionar se o nosso sistema
migratório realmente atende a
necessidade do público”.
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DIZEM POR AÍ!
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Brasil sustentável?
“O
Brasil
vem
sistematicamente arrasando os
seus biomas Amazônia, cerrado,
caatinga, pantanal, mata
atlântica, pampa” em nome do
crescimento econômico. O país
está perdendo o bonde da história e não
percebe, ou não quer perceber.”
Guilherme Delgado

Política social
No caso específico do
governo federal, há uma
notória pulverização de
Ministérios e “Programas
Sociais”, mas não existe, a
exemplo
da
política
econômica, uma coordenação e tampouco
articulação de conjunto da política social.
Ariovaldo Umbelino

A contra-reforma agrária
“O governo de Luiz Inácio
da Silva abandonou
definitivamente a reforma
agrária como bandeira
política em seu segundo
mandato”.
Roberta Traspadini

Vargas e Lula
“Uma das características
centrais da Era Vargas foi a
capacidade de, o então
presidente, implementar
políticas trabalhistas que, em
meio ao vazio anterior,
legitimaram e legalizaram a
ação dos reais produtores de
mercadorias para os donos
do capital: os trabalhadores.”
Estão dizendo que Lula
sancionará lei complementar que
obriga divulgação de gastos
públicos na Internet pelos
governos federal, estaduais e
municipais a informarem em
tempo real receitas e gastos
buscando transparência à
administração pública.

Movimento estranho na
rodoviária de Manhuaçu
Pedimos a atenção da Polícia Militar nos
arredores da Rodoviária de Manhuaçu.
Tendo em vista ser um ponto de referência
seja para quem chega ou para quem sai de
nossa cidade.

Petrobras paga R$ 4 milhões
a produtoras ligadas ao PT
Duas produtoras de vídeo que trabalharam
nas campanhas do governador Jaques
Wagner (PT-BA) e de duas prefeitas do PT
receberam R$ 4 milhões da Petrobras em 2008,
sem licitação, em projetos autorizados por
Geovane de Morais

Fraude no Irã?
As acusações de
fraude que envolveram
a
reeleição
do
presidente iraniano
conservador, Mahmud
Ahmadinejad, e os
posteriores confrontos
e prisões de reformistas
constituem uma dinâmica política perigosa
para o Irã, segundo analistas. "Não esperava
que ignorassem as expectativas da
população e proclamassem um presidente
desta maneira", disse o analista político
Sadegh Zibakalam.

Premiê israelense diz que
aceita Estado palestino
desmilitarizado
"Se nós recebermos essa garantia de
desmilitarização e das medidas de segurança
exigidas por Israel, e se os palestinos
reconhecerem Israel como a nação do povo
judeu, nós estaremos
preparados para um
verdadeiro acordo de
paz, para alcançar uma
solução de um Estado
p a l e s t i n o
desmilitarizado ao lado
do Estado judeu", disse
o primeiro-ministro de
Israel,
Binyamin
Netanyahu.

Novos talentos são revelados no
2º Festigospel em Manhumirim
Da redação do Jornal das Montanhas
No dia 16 de Maio aconteceu o 2º Festigospel
em Manhumirim, o evento contou com a
presença da cantora Gil Costa que abrilhantou
a festa e foi uma das participantes do júri. O
evento ocorreu na Escola Estadual de
Manhumirim, reunindo participantes de várias
cidades da região. Segundo o organizador
Mauricio César Ricas, o festival conseguiu
atingir seus objetivos e já se fala no
planejamento do 3º Festigospel do próximo ano.
Classificação
A “Banda Anjos” de Alto jequitibá ficou
com a primeira colocação geral do festival
com 100% dos votos merecidos pela música
de composição própria, Tiago Rosembarg
Ferreira “Teu toque”.
Categoria especial: Claudinei Justiniano
de Manhuaçu ficou com o primeiro lugar, com
82% dos votos: música Preciso Confiar.
Natalia Schueng de Manhumirim, em

segundo lugar, com 97% dos votos, cantando
a música “Sabor de Mel”.
Em terceiro lugar, Edilsom Filho,
Manhumirim, com 86% dos votos, cantando
a musica “Tudo é do Pai”.
Em quarto lugar Cristina de Brito,
Manhumirim, com 85% dos votos, cantando
a musica “Escudo”.
Em quinto lugar Débora de Paula Machado,
Manhumirim, com 78% dos votos, cantando
a música “Final Feliz”.
Melhor compositor: Evandro Alves de Sá
de Manhumirim, suas composições foram
“Profetizar” e “Porque tanta violência”.
O Destaque do Festival foi o trio formado
por: Igor,
Gustavo Cuts e Fábio, Manhumirim.
Banda
Anjos
Troféu Samaritano, Pastor José Lino,
Manhuaçu.
A bancada de jurados foi formada por
Dalton César Nazaré, Lúcio.
Flávio de Melo e a cantora Gil Costa de
Teófilo Otoni.
Apresentadores: Maurício César Ricas e
Bianca Fulan Ricas.

Secretário de Estado de
Esportes visita Manhuaçu
O Secretário de Estado de
Esportes e Juventude Gustavo
Corrêa visitou Manhuaçu no final
da tarde e início da noite de quintafeira. Ele foi recebido pelo
Presidente da Câmara e da Aciam
Toninho Gama no Aeroporto
Regional de Santo Amaro de
Minas e depois se encontrou com
o Prefeito Sérgio Breder no Paço
Municipal e visitou as instalações
da Faculdade do Futuro.
Gustavo Corrêa aproveitou a
visita à região para prestigiar a
cidade de Manhuaçu. Em Santo
Amaro de Minas, ele foi recebido
pelo Presidente da Câmara Na Faculdade do Futuro, secretário Gustavo Corrêa
Toninho Gama. A comitiva seguiu com os diretores Flávio Almeida, Beatriz Almeida e
para o paço municipal e encontrou- Rosângela Perígolo e a coordenadora do curso de
se com o Prefeito Sérgio Breder e Educação Física Scheila Espíndola.
com o Secretário de Esportes de
Manhuaçu Agildo Soares Dutra.
e escola e a quadra coberta, Gustavo Corrêa
Na reunião, Corrêa destacou os ainda foi até o centro esportivo, onde estão
investimentos do Governo Aécio Neves no sendo construídas a piscina, quadra, campo
campo do esporte e os benefícios para o bem de futebol soçaite e pista de atletismo. O
estar físico e a inclusão social. Agildo Soares secretário saiu impressionado com as obras.
Dutra entregou uma carta de intenções para
“Não conhecia a cidade de Manhuaçu.
que Manhuaçu sedie, em 2010, a fase regional Confesso que saio daqui impressionado com
dos Jogos Escolares ou do JIMI. O secretário a estrutura esportiva que puder ver,
confirmou que a cidade terá um dos eventos. sobretudo os investimentos da Faculdade do
“Quero garantir de público que o Jimi ou o Futuro. Saio daqui satisfeito e orgulhoso de
JEMG terá uma fase regional no ano que vem. saber que tem gente séria trabalhando pelo
Esse grande evento impulsiona a economia esporte, tanto no poder público quanto na
da cidade e tenho convicção que o apoio e a iniciativa privada”, ressaltou.
estrutura que a Administração colocou à
Esportista, Gustavo Corrêa ainda destacou
nossa disposição, viabilizam o evento na outro lado importante desse segmento: “O
cidade em 2010. É compromisso meu com o esporte, além de nos fazer bem do ponto de
prefeito Sérgio Breder, o presidente Toninho vista de saúde, é o maior fator de inclusão
Gama e o secretário Agildo”.
social. Através do esporte, podemos fazer
com que muitos jovens não se percam no
FACULDADE DO FUTURO
mundo das drogas, da prostituição e da
criminalidade. A gente tem que procurar
Toninho Gama, Agildo Soares Dutra e exatamente prestigiar iniciativas como a da
Gustavo Corrêa visitaram ainda as instalações Faculdade do Futuro e da Prefeitura de
da Faculdade do Futuro. Além de conversar Manhuaçu que querem investir no esporte”.
com os diretores Flávio Almeida, Beatriz
Toninho Gama ainda apresentou os
Almeida e Rosângela Perígolo e a coordenadora projetos desenvolvidos pela Aciam e o SESI
do Curso de Educação Física Scheila Espíndola, em Manhuaçu com jovens e com os
ele percorreu os prédios da instituição.
trabalhadores no campo esportivo.
Depois de elogiar a estrutura da faculdade
Carlos Henrique Cruz
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Países africanos buscam exemplo brasileiro para
se despontar no cenário econômico mundial

Brasil doente
Publico hoje uma redação de uma de minhas
alunas de Direito. Estou fazendo isso, como um
incentivo aos meus alunos da universidade, que têm
escrito coisas lindas, inclusive muitas poesias, que,
sempre que tiver oportunidade, vou publicar aqui
ou em outros locais deste jornal.
O texto da Marlene foi escrito baseado num outro
pequeno trecho que passei para eles e que falava
do ideal de uma pessoa que queria alegrar uma
moça que estava doente, morando numa casa
cinzenta.
Queria que sua história fosse um lenitivo para
suas dores e que, ao lê-la no jornal ela risse tanto
que chegasse a chorar. Queria também que sua
história fosse como um raio de sol que a aquecesse.
Inspirada aí, a aluna falou sobre os quinhentos
anos do Brasil. Achei o texto muito interessante e
ela foi efusivamente aplaudida pelos colegas. Eis o
texto:
“Gostaria neste momento de saber falar de beleza,
cantos, pássaros, risos e mágicas.
Mas existe uma criança faminta lá fora. Quando
nasceu, era forte, bonita, sua beleza encantava o
mundo. Passaram-se alguns anos. Era um bebê,
quando veio a "paralisia". Seus membros foram
atrofiados e isso tirou-lhe a liberdade. Hoje, não
anda, não pensa. Passou a ser um brinquedo em
mãos maldosas e exploradoras.
Seu esplendor apagou-se, tudo ficou frio, virou
trevas; o que se ouve são gritos em busca de
liberdade. Às vezes vejo-o chorar baixinho. Tão
jovem! Apenas 500 anos... Mas as crises, a fome,
a corrupção, as pesadas correntes dos juros, os
acordos com o FMI, provocaram destruição aguda,
deixando flácidos seus músculos e branqueando
seus cabelos, que o deixam com uma aparência
milenar... Vive a reclamar a ausência dos filhos
pródigos, mas os que vivem aqui morrem de fome
ou em lutas vãs.
Sua dignidade está abalada. Há milhares de
desempregados, catadores de lixo, analfabetos,
marginalizados. Nossa gente não passa de sucata,
insumo para o primeiro mundo.
Mas ainda é tempo. Basta que tenhamos garra
para começar de novo; força de vontade.
Nossa criança doente está a precisar de remédio
certo para curar suas mazelas e tornar a ser uma
criança saudável e feliz."
Essa é a visão de uma jovem que começa a viver
a vida do país. É uma visão talvez um pouco
distorcida, mas é o que está vendo e sentindo.
Esses jovens universitários estão agora
acompanhando pela imprensa o desenrolar de
episódios tristes e vergonhosos com figuras da
política nacional. Ficam inseguros quanto ao seu
futuro, pois não sentem firmeza na liderança e vêem
com tristeza que o crime e a corrupção estão
espalhados por todos os setores.
Ainda bem que há neles uma ponta de esperança,
de fé. Com a sabedoria dos mais velhos e a força
da juventude, poderemos mudar os rumos desta
nossa querida pátria.
Ontem discutimos com eles os problemas do
transporte urbano, do qual todos reclamam.
É assunto para outra vez.

O
Ministro
do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Miguel Jorge,
concluiu no sábado (13) uma
missão empresarial à Gana, ao
Senegal, à Nigéria e à Guiné
Equatorial, na África. Para
outubro próximo, o ministério
prepara mais um périplo
africano. Da próxima vez, o
roteiro deverá incluir a África do
Sul, o Zimbábue, Angola e
Moçambique, que será a terceira
missão à África este ano. O
interesse pelo continente se
explica pelas ligações históricas,
mas também pela perspectiva
econômica: em breve, os
africanos serão uma população
de 1 bilhão de pessoas. No
momento, a África desponta
como a parte do mundo menos
atingida pela crise econômica
mundial, extremamente rica em
produtos estratégicos - petróleo
e minério, por exemplo -, e
carente de produtos e serviços
que as empresas brasileiras
acumularam alguma experiência,
como a execução de grandes
obras.
Diversos países africanos
precisam urgentemente de
rodovias e hidrelétricas. Outra
urgência é encontrar uma
vocação econômica sustentável,
que gere emprego e renda no
continente mais pobre do mundo.
A intenção, admitida durante a
missão pelos africanos dos
países visitados, é que a África
se torne, como um todo, um
continente de países emergentes
como é o Brasil.
Em torno desses objetivos, o
ministro Miguel Jorge esteve
com três chefes de Estado e
reuniu-se com dezenas de
ministros. Os executivos
brasileiros que acompanhavam
a missão fizeram contato com
mais de 700 produtores e
importadores africanos.
De volta ao Brasil, depois de
seis dias de viagem, aguardando
o abastecimento do avião da
Força Área Brasileira (FAB), no
aeroporto de Recife, Miguel
Jorge concedeu a seguinte
entrevista àAgência Brasil, onde
falou dos resultados da viagem
e dos recentes fatos da
economia como a redução do
Produto Interno Bruto (PIB) no
primeiro trimestre, a redução da
taxa Selic a 9,25% e a
possibilidade de prorrogação da
isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
Que balanço o senhor faz da
missão empresarial à África
Subsaariana?
Miguel Jorge – Um balanço
positivo, como tenho feito das
outras missões. Nós tivemos
cerca de 85 empresários
brasileiros, desde pequenas e
médias empresas até grandes
companhias. Esses empresários
fizeram muitos contatos, alguns

fizeram negócios mesmo e
assinaram contratos. Eu
conversei com alguns, que até
nomearam distribuidores de
produtos brasileiros em alguns
países da África. Uma missão
como essa tem o objetivo de
vender, se não o empresário não
viria. Mas ela tem também um
objetivo muito importante que
é o de o empresário fazer
contato, fazer com que o
empresário
encontrem
contrapartida do outro lado e
comece uma relação comercial
que se estenda no futuro. Nesse
ponto de vista, a missão foi de
absoluto sucesso. Nós fomos
recebidos muito bem em todos
os lugares. Há uma expectativa
muito grande em relação ao
Brasil, não que vendamos
produtos para eles, mas também
que nós ajudemos com
qualificação de mão de obra,
treinamento e transferência de
tecnologia. A transferência de
tecnologia é um fator que
aparece em praticamente todas
as reuniões com governos e
empresários africanos. Nós
temos um papel importante de
ajudar esses países. Isso se
percebe com muita clareza, há
um interesse e expectativas
enormes da África pelo Brasil.
Eu acho que nós devemos
atender ao máximo essas
expectativas. Esses países
precisam do Brasil, precisam da
gente. Nós temos uma posição
diferente em relação aos países
ricos, que têm pouca
preocupação com a parceria com
os africanos. Eu acho que o
brasileiro desenvolveu uma
solidariedade em relação aos
seus vizinhos e, especialmente,
aos países africanos, que não
se nota em outros países. Essa
solidariedade é que faz com que
haja essa expectativa. Nós
somos claramente, como país e
como povo, uma extensão da
África. Portanto, como nós
somos vistos como uma
extensão da África que deu
certo e avançou muito, que
progrediu e que somos um país
que tem importância econômica
e que tem índice de qualidade
de vida muito superior a esses
países, o que eles gostariam de
ser é o Brasil. O sonho desses
países é ser como o Brasil. Nós

temos que ajudá-los para que
isso aconteça.
Qual efeito da redução da
Selic (taxa básica de juros) para
a economia brasileira?
Miguel Jorge – Nós vamos
ter que aprender a conviver com
essa taxa de juros que começa a
chegar no nível de país
civilizado, próximo de 5% em
termos de juros reais. Por outro
lado, ela [a nova taxa, hoje 9,25%
ano ano] cria uma série de
problemas para a economia,
especialmente porque ainda
temos algum tipo de indexação
que está acima desse patamar.
Vamos ter que fazer um tipo de
ajuste e a sociedade toda vai ter
que se acostumar a uma taxa de
juros muito menor. Claro que é
benéfico, quanto menor a taxa
de juros, melhor. A taxa de juros
Selic é uma referência e a sua
diminuição abre nova
perspectiva para o país.
Que tipo de problema? A
caderneta de poupança?
Miguel Jorge – A poupança
é um deles, mas falo dos
contratos que estão indexados.
A economia vai ter que ficar bem
mais desindexada. Nós vamos
passar por um processo de
aprendizagem interessante e
positivo.
Com a redução, vão
aumentar os investimentos das
empresas?
Miguel Jorge – Eu acredito
que sim. Isso mostra que o país
está estável e os fundamentos
da economia funcionam muito
bem.
Os empresários sempre
reclamam da taxa de juros, ela é
um indicador. O que interessa
aos empresários, de modo geral,
e à população, é que os juros
diminuam na ponta, na operação
real. Que os juros do sistema
financeiro sejam menores assim
como o spread bancário. Claro
que o spread é sempre relativo
ao custo do dinheiro. O dinheiro
é uma mercadoria como outra
qualquer: tem falta de dinheiro,
o preço sobe; tem abundância
de dinheiro, o preço cai. No
entanto, nós sabemos que
quando teve essa enorme folia
financeira que levou à crise, o

nosso spread era muito alto.
Nós precisamos fazer com que
o spread diminua e, aí sim, os
investimentos
sejam
financiados não só por bancos
como o BNDES [Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social], mas
também que haja no sistema
financeiro um processo de
investimento.
E o resultado da balança
comercial?
Miguel Jorge – A balança
tem se mostrado positiva há
algum tempo, fora aquele
acidente de percurso nos dois
primeiros meses do ano, tanto
que já tem acumulado US$ 7,5
bilhões e tem mantido uma
média boa no fechamento
semanal. Nós consideramos
que a tendência é haver melhora
no segundo semestre, e este
semestre será menos ativo, mas
nós teremos um bom resultado
este ano.
Diante dessas perspectivas,
ainda é necessário manter a
isenção e a redução do IPI
[Imposto sobre Produtos
Industrializados]?
Miguel Jorge – Eu venho
da indústria e sempre, quando
foram tomadas essas medidas
de redução e isenção de IPI,
reclamei muito quando alguma
autoridade
dizia
que
deveríamos manter a redução
do IPI porque faz que haja uma
postergação de compra. O IPI
reduzido tem o objetivo de fazer
com que o consumidor se
entusiasme e compre o produto.
Se você anuncia com
antecedência de duas ou três
semanas que o IPI será
reduzido, alguém que estava se
programando para comprar o
produto vai deixar para o
próximo mês. O próprio
presidente Lula tem falado: 'olha
se você for comprar, compre
agora não deixe para depois.
Faça com que a roda da
economia continue a girar'.
Então, mesmo que eu seja
favorável, até o último dia eu
vou dizer que sou contra a
prorrogação da isenção e
redução do IPI.
Agência Brasil
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Inauguração do Pavilhão Ana C

Quem também esteve
na redação nos
visitando foi nosso
primo e amigo Iraci
Ananias de Oliveira de
Ribeirão Pires SP, o
nosso fraterno abraço

Dr. Vinícius de Rezende,
novo secretário de
Agricultura de
Manhuaçu

No dia 04 de Junho, Sérgio
Breder inaugurou no Bairro
Santa Luzia o Pavilhão Ana
Cláudia Moreira que abrigará
um maior número de alunos
com maior conforto. Muitas
pessoas estiveram presentes
a
essa
inauguração
juntamente com o secretário
da educação professor
Eduardo Portilho. Este prédio
foi construído para abrigar
cinco turmas pela manhã, e
hoje abriga também nove
turmas à tarde, o que dá um
total de 300 alunos, além de
todos os benefícios do novo
espaço existe ainda um outro
lado, a Escola Estadual
Salime Nacif, que fica no
bairro também, vai reduzir a
sua superlotação com essa
grande obra, com um novo
piso na quadra, melhora no
banheiro e nos refeitórios, o
Bairro Santa Luzia vai ganhar
muito, afinal de contas,
educar as nossas crianças é
necessário, essa é a maior
herança que será deixada
com essa obra no Pavilhão
Ana Cláudia Moreira. E é por
essas e por outras que essa
obra se tornou especial.
O prefeito Sérgio Breder

fala sobre a importância
dessa inauguração
“É um momento importante
para a cidade de Manhuaçu,
haja vista que essa é minha
terceira vez à prefeitura de
Manhuaçu, e sempre procurei
colocar à frente secretários
competentes, com certeza em
todos os setores coloquei
pessoas que poderiam prestar
um grande serviço à
Manhuaçu, quero agradecer
à todos os secretários que têm
me ajudado, e garças a Deus
hoje podemos ver essas
grandes obras. Enquanto a
maioria das cidades vive em
uma crise financeira,
Manhuaçu não tem parado,
vem sempre fazendo obras,
tanto é que só nesse final de
semana nós temos três
inaugurações. Inaugurando
diversas escolas, em todas as
comunidades, postos de
saúde, pavimentações, e
muitas outras coisas. E em
breve vamos entregar o
Pronto Socorro Municipal, ao
lado do Hospital César Leite,
que é a obra mais solicitada
por toda a população de
Manhuaçu. Nós não temos
parado um minuto sequer,

enfrentando as dificuldades,
enfrentamos o problema e eu
nunca desisto, e Deus
mostrou que o homem certo
está no caminho certo. Nessa
época de crise temos também
conseguido pagar todos os
salários em dia, gostaria de
agradecer também a todos os
vereadores que lutam por essas
causas nobres, que não
praticam a corrupção, graças a
Deus na minha vida eu nunca
peguei o dinheiro do povo.
Prova disso é que Manhuaçu
sempre está recebendo
grandes obras, de iluminação
pública, pavimentações e
melhorias de muitos bairros,
tudo isso para melhorar a vida
do povo. Nós ajudamos as
famílias para que todos possam
trilhar pelo caminho da
verdade, pelo caminho do
trabalho, e que nossos jovens
não venham a se envolver com
o crime, eu não sou o prefeito
do governo, eu sou o prefeito
do povo.”
Uma frase do prefeito
Sérgio Breder: “Não que aqui
tenha traficantes ou usuários
de drogas, mas é que não
foram dadas a eles
oportunidades”.

Vila For
reform

MARIA IMACULADA

Radialista Vantuil Correa e os cantores evangélicos
Claudinei Justiniano e Josimar Gomes de Freitas

Diretora da Escola Soraia Cicarini
e a vereadora Maria Imaculada
Maria Isadora e Ana Luisa

Corpo de Bombeiro de Governador Valadares
colaborando com a integração social

A vereadora Maria
Imaculada, após dois
anos sem comparecer à
escola, pelo motivo do
falecimento de sua filha
e ex-diretora da escola,
Ana Cláudia, muito
emocionada falou do
sonho de sua filha, que
acabara
de
ser
inaugurado
pelo
prefeito Sérgio Breder,
que entendendo a
necessidade e o sonho
da mesma, que desde a
fundação da escola
trabalhara
sempre
pensando na expansão
e construção de uma

quadra de esportes.
Quem conheceu Ana
Cláudia
sabe
do
grande amor que tinha
pela
comunidade
carente de Santa Luzia,
prova disso são Joice e
Natania, duas das
crianças ajudadas por
ela. Em discurso disse:
“Obrigada prefeito
Sérgio Breder, pois
graças ao senhor, a
nossa escola que
começou com 60 alunos
ampliou-se, até chegar
aos dias de hoje
abrigando cerca de 300
alunos. Com o apoio do

prefeito, que foi aquele
que realizou os projetos
e sonhos de minha filha,
que está investindo
pesado nas reformas e
construções de novas
escolas. Esperamos que
em pouco tempo nosso
bairro seja um orgulho,
onde não haja crianças
e pessoas envolvidas
com drogas.”
A escola começou em
duas casas alugadas. O
sonho da ex-diretora
Ana Cláudia era essa
realização, dessa escola
funcionando no bairro
para que os alunos não
precisassem sair do
bairro para estudarem
em outras localidades.
Ela conseguiu um lote, e
com muito esforço, com
ajuda
do
povo,
construíram a escola.
A vontade dela era
que todas as crianças
concluíssem a quarta
série, e o sonho maior
para a estrutura da
escola
era
a
construção da quadra
para que as crianças
pudessem se envolver
com o esporte e não com
as drogas, todos os
seus projetos receberam
total
apoio
da
comunidade local.

Geiciele e Leidiane declamaram
poema “Canção do Exílio”

Alunos da escola Vila Formosa n
sala de informática

Diretora Francis Jane de Albuque
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Cláudia Moreira

rmosa recebe
ma em escola

A Prefeitura de Manhuaçu marca sua presença
também na Vila Formosa com a reforma e ampliação
da Escola Municipal Oswaldo Teixeira de Cerqueira.
A escola foi entregue no sábado, 06, com grande
comemoração dos moradores e da comunidade
escolar. A nova escola Oswaldo Teixeira de Cerqueira
dispõe de salas espaçosas com mobiliário novo e
confortável para alunos e professores. Homenagens
feitas pelos alunos tornaram a inauguração ainda mais
agradável.
Sala de informática: A ampliação da escola
reservou um espaço para uma completa sala de
informática onde alunos e professores poderão ter
contato com o mundo da informática, investindo na
inclusão digital das crianças atendidas pelo
educandário. O Secretário Municipal da Educação,
m
professor Eduardo Portilho e o prefeito Sérgio Breder
visitaram a sala de informática e todas as
dependências da escola, sendo unânimes em afirmar
que Vila Formosa passa a contar com uma boa
estrutura para desenvolver o ensino na localidade e
adjacências.
Homenagens e agradecimentos: Crianças de
todas as idades que estudam na escola recitaram
poesias e cantaram músicas que deixaram a festa
mais emocionante. Em seguida, o secretário Eduardo
Portilho destacou os investimentos que a
Administração Municipal vem fazendo na área da
na
educação, citando que brevemente outras escolas
serão entregues. O vereador Gedival Breder ressaltou
a importância da comunidade escolar da Vila Formosa,
bem como da Associação de Moradores, na busca
de melhorias para a educação de suas crianças,
agradecendo à coordenação da escola e à prefeitura
pelos investimentos. O prefeito Sérgio Breder falou
de sua alegria em entregar mais uma escola no
município e anunciando que Manhuaçu, apesar da
crise tão temida por todos os municípios brasileiros,
vive um momento de conquistas importantes
realizando grandes obras para toda população. Breder
destacou a construção de mais escolas, sedes próprias
para PSF’s, muros, calçamentos, asfaltamento,
tratamento de água e as construções do Centro Viva
Vida e Pronto Socorro, ao lado do Hospital César
Leite, um sonho de toda população de Manhuaçu.
Por Luiz Nascimento
erque
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Limpeza pública vive
nova fase em Manhuaçu
Prefeitura reestrutura SAMAL
A limpeza pública tem sido
um dos desafios das
Administrações Municipais.
Em Manhuaçu não é
diferente. A Prefeitura
Municipal tem trabalhado na
reestruturação do SAMAL,
responsável
pelo
recolhimento de lixo,
varrição, capina, enfim,
limpeza em geral do
município. Por determinação
do prefeito Sérgio Breder, o
novo coordenador do
SAMAL, Renato Breder
Bonifácio tem organizado a
autarquia para garantir aos
moradores da cidade e zona
rural uma limpeza completa
de todas as ruas.
Equipe: O SAMAL conta
com uma equipe de
funcionários distribuídos
para cuidar da limpeza do
município como um todo.
Vários caminhões percorrem
a cidade e os distritos para
recolher lixo, fazer capina das
ruas e executar os serviços
do
dia-a-dia.
Outra
preocupação do SAMAL é
com a limpeza do Rio
Manhuaçu que já está sendo
programada. Também é
responsabilidade
da
autarquia a limpeza de áreas
de festas depois de eventos
realizados, como por
exemplo, no parque de
exposições da Ponte da
Aldeia. “Nós trabalhamos
todos os dias para que a
população de Manhuaçu
tenha uma cidade sempre
limpa”, afirma o coordenador
do SAMAL, Renato

Bonifácio. Ao mesmo tempo,
Renato pede o apoio da
população na manutenção
da cidade limpa e na
colocação do lixo nas lixeiras
somente nos horários
próximos à passagem do
serviço de recolhimento,
evitando colocar lixo na rua,
sobretudo nos finais de
semana.
Novas lixeiras: O SAMAL
está instalando novas lixeiras
na cidade para facilitar o
serviço de limpeza. As lixeiras
já são vistas em vários
pontos e uma segunda
remessa será instalada nos
bairros. Cerca de 100 já estão
sendo utilizadas pela
população e mais 100 serão
colocadas. Com a instalação
das novas lixeiras o SAMAL
pretende recolher os poucos
tambores que funcionam
como lixeiras, evitando o
acúmulo de sujeira em grande
quantidade, água parada,
mau-cheiro e doenças, uma
vez que esses depósitos se
tornam focos de insetos e
roedores. Assim a Prefeitura
de Manhuaçu administra
com seriedade a limpeza
pública do município. O
SAMAL pede a população
que participe do processo
mantendo a cidade limpa,
colaborando com os
funcionários e conservando
as lixeiras. O município
investe e a população cuida
do que é feito para o bem
estar de todos, pede Renato
Bonifácio, coordenador do
SAMAL.

Limpeza e pintura dos
postes dá um novo visual
à cidade.

Recolhimento de lixo na Rua Antônio Wellerson.

“Estamos deixando a cidade limpa. Conclamamos a
população para que participe conosco”, diz Renato
Breder Bonifácio, coordenador do SAMAL.

Novas lixeiras instaladas na cidade pelo SAMAL.
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O velório
O sujeito estava no boteco tomando umas cachaças,
jogando uma partida de dominó com mais três amigos, quando
vê um enterro passando pela rua.
Mais que depressa, ele interrompe o jogo, levanta-se, vai
até a porta, tira o chapéu e fica observando o cortejo, durante
vários minutos, em silêncio, com semblante visivelmente
entristecido.
Quando o enterro termina de passar ele recoloca o chapéu
na cabeça e volta a sentar-se.
- Esse foi o gesto mais comovente que eu já vi na minha
vida! - comenta um dos amigos. - Acho que todos deviam
seguir o seu exemplo.
- Bem, depois de 15 anos de casado, acho que era o mínimo
que eu poderia fazer!

Passeio de táxi
Um americano e um francês pegaram um táxi no Rio e cada
um começou contar mais grandeza que o outro. O francês
falou para o americano: A Torre Eiffel, foi construída em 30
dias. O americano falou: isso não é nada; a estátua da
Liberdade foi construída numa semana... e o motorista de táxi
já estava com o saco cheio, de tanta abobrinha. Daí passaram
no Maracanã e o francês perguntou: O que é isso? O taxista
respondeu: Não sei não, eu passei aqui hoje de manhã e não
tinha nada...

A maior corrida de todos os tempos
O cara estava na estrada com o seu FIAT 147, e como era
de se esperar, a jabiraca quebrou.
Então, o cara encostou a jabiraca no acostamento e ficou
esperando alguém passar. Apareceu um Porsche, a 170 km/h,
o cara do FIAT fez sinal mas achou que o Porsche nem tinha
visto.
Nisso, o cara do Porsche dá marcha ré e volta até o FIAT.
Ele se oferece para rebocar a porcaria do FIAT, e o dono
aceita a ajuda, mas pede para não correr muito senão a jabiraca
desmonta (óbvio).
E avisa que vai piscar o farol toda vez que o Porsche estiver
correndo demais.
Então, o Porsche começa a rebocar a jabiraca e toda vez
que passava de 60 km/h, o FIAT fazia sinal com o farol (no
singular mesmo, porque para variar um deles estavam em
curto e não funcionava).
E o cara do Porsche vai puxando a “batedeira” a 60 km/h no
máximo, morrendo de tédio.
Então aparece um Mitsubishi, que intima o Porsche, este
não deixa barato, vai pro pau!
100, 120, 150, 190, 210, 240 km/h... O cara do FIAT já tava
desesperado, piscando o farol que nem um louco, e os dois
emparelhados...
Os caras passam por um posto policial, mas nem vêem o
radar, que registra impressionantes 240 km/h !!
Então, o policial avisa pelo rádio o próximo posto: “Atenção,
um Porsche vermelho e um Mitsubishi preto disputando racha
a mais de 240 km/h na estrada, e por incrível que pareça, um
FIAT 147 atrás deles fazendo sinal para ultrapassar !

O boxeador
O Médico recomenda a um paciente que sofre de insônia:
- Por que o senhor não tenta contar números logo que se
deita?
- E que eu sou boxeador, doutor. Quando chego a nove, me
levanto!

Amor a primeira vista
O casal conversando:
- Querido... você acredita em amor a primeira vista ?
- E lógico que sim. Se tivesse te olhado mais vezes, não
teria me casado.

A maratona
Relógio lindo cara! Onde comprou?
- Comprei não, ganhei numa corrida!
- E tinha muita gente participando?
- Que nada... só eu, o dono do relógio e dois policiais...

"Vamos à CCJ, que é a forma mais legítima de pleitear"
Líder do PTB na Câmara, Jovair Arantes (GO), defendendo o deputado ‘que se lixa’

Já não há tempo de aprovar terceiro mandato
Não haverá tempo para aprovação da Proposta de Emenda do
terceiro mandato. É que o recesso deve começar em 18 de julho e
terminar no dia 31, uma sexta-feira, e o Congresso volta a funcionar
apenas em 3 de agosto (segunda-feira). Para valer nas eleições de
2010, a emenda precisa ser aprovada de modo a permitir a realização
do referendo nela previsto até o segundo domingo de setembro, ou
seja, dia 13 do mês.

Cláusula pétrea
A primeira batalha do terceiro mandato é a Comissão de
Constituição e Justiça decidir que a emenda não fere cláusula pétrea
da Carta Magna.

Sonho secreto
O staff da candidata Dilma Rousseff sonha em contratar o
premiado jornalista Amaury Ribeiro Jr para a área de inteligência da
campanha.

Enamorados
A ministra Ellen Gracie, do STF, comprou pessoalmente uma
caneta Mont Blanc para o noivo, Roberto D’Ávila, no Dia dos
Namorados.

Cristovam, não
Quem conversa com Lula sai com a certeza de que ele não faz a
mínima questão de ver Cristovam Buarque (PDT-DF) reeleito
senador.

CPI investigará maracutaia dos royalties
A oposição definiu que a CPI da Petrobras investigará contratos
entre prefeituras e advogados e “consultores” para elevar
fraudulentamente os valores dos royalties de petróleo pagos pela
União. A CPI foi criada após o jornalista Diogo Mainardi, de Veja,
revelar que a Polícia Federal investigava o ex-”consultor” Victor
Martins, diretor da Agência Nacional do Petróleo e irmão do ministro
da Propaganda, Franklin Martins.

Mais um Maia
O empresário e deputado João Maia, irmão do ex-diretor do
Senado Agaciel Maia, deve candidatar-se ao governo potiguar em
2010.

Sem gripe
O Tribunal de Contas da União comprou duas mil doses de vacina
contra gripe, por R$ 34,04 cada, para imunizar seus funcionários.

‘Retired, mister’
Lula comemorou o empréstimo de US$ 10 bilhões ao FMI. Resta
aos aposentados com mais de um mínimo pedir empréstimo ao
Fundo.

Sob pressão

O porco pode esperar
Dois brasileiros, que desembarcaram há dias de Houston, Texas
e, que às pressas e de pé preencheram o questionário da Anvisa,
esperam até hoje o “monitoramento” da gripe suína. Felizmente
estão saudáveis.

Energia solar
O governo estimula o uso de energia solar nas residências que
serão construídas pelo projeto Minha Casa, Minha Vida. Além de
mais barata, contribui para a preservação do meio-ambiente.

Sonhos biônicos
O líder do PT no Senado, Aloizio Mercadante, tenta impedir que
o PT lance Marta Suplicy ao Senado e barrar a candidatura do
vereador e apresentador Netinho (PCdoB). Mercadante adoraria
uma nomeação.

Recesso
A 200 dias do final do ano, e quase metade disso de dias úteis, o
Congresso até agora não votou nenhuma das medidas importantes
ou reformas prometidas. Até as CPIs também pararam de funcionar.

CCJ prioriza projetos de Educação
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal vai
priorizar na pauta de votação desta quarta (17) seis proposições
que têm por objetivo aperfeiçoar a educação no país. Elas tratam do
número mínimo de doutores e mestres e de docentes em regime de
tempo integral nas universidades, da cessão de salas de aula para a
alfabetização de jovens e adultos, da análise dos livros didáticos, do
ingresso em estabelecimentos públicos de ensino superior, das
atribuições dos conselhos do setor e da escolha de diretores de
escolas. Os seis projetos receberão decisão terminativa na Comissão
de Educação (CE) da Casa.

Pelo tubo
Com a tragédia do voo 447, o governo correu para trocar a peça da
discórdia no Air Force 51. No caso, não foi o pitot. Trocaram o pitu.

CCJ prioriza projetos de Educação
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal vai
priorizar na pauta de votação desta quarta (17) seis proposições
que têm por objetivo aperfeiçoar a educação no país. Elas tratam do
número mínimo de doutores e mestres e de docentes em regime de
tempo integral nas universidades, da cessão de salas de aula para a
alfabetização de jovens e adultos, da análise dos livros didáticos, do
ingresso em estabelecimentos públicos de ensino superior, das
atribuições dos conselhos do setor e da escolha de diretores de
escolas. Os seis projetos receberão decisão terminativa na Comissão
de Educação (CE) da Casa.

PODER SEM PUDOR

Vice, só ocupado

Lula está inclinado a prorrogar a redução do IPI sobre automóveis,
ao contrario do que recomenda o ministro Guido Mantega (Fazenda).
Não pretende conviver com o fantasma do desemprego no ABC
paulista.

Assim não dá
Servidores do INSS reclamam da decisão do governo de ampliar a
jornada de trabalho deles para 40 horas semanais e da lei 11.907, que
reorganiza suas atribuições. Em vez de protestar contra Lula e o
governo, ameaçam uma greve que prejudicará pobres e idosos.

Asfor no STF
Se houvesse eleição direta, entre magistrados, para a próxima
vaga de ministro do Supremo, o presidente do Superior Tribunal de
Justiça, ministro César Ásfor Rocha, já poderia se considerar eleito.

Não vale puxar cabelos
Duas leoas barriga-verde se preparam para duelar nas eleições do
ano que vem pelo governo de Santa Catarina. Ângela Amin (PP) já
decidiu que vai disputar contra a petista Ideli Salvatti, que adora
uma boa briga.

Logo após sua eleição para a prefeitura de Porto Alegre, um
repórter perguntou ao hoje deputado Alceu Collares se o seu vice,
Glênio Peres, teria algum papel na administração. Do tipo que perde
o amigo, até o vice, mas nunca a piada, Collares brincou:
- Como diz Brizola, a gente precisa ocupar o vice, ou ele fica
conspirando...
Naquele exato instante, segundo conta o jornalista Antônio
Goulart, Glênio passava por trás de Collares. A relação entre eles
nunca mais foi a mesma.
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CANTINHO DE FÉ
Primeira Igreja Batista
em Manhuaçu

Dona Baratinha
Era uma vez uma baratinha que varria
o salão quando, de repente, encontrou
uma moedinha:
- Obá! Agora fiquei rica, e já posso
me casar!
Este era o maior sonho da Dona
Baratinha, que queria muito fazer tudo
como tinha visto no cinema:
Então, colocou uma fita no cabelo,
guardou o dinheiro na caixinha, e foi para a janela cantar:
- Quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no
cabelo e dinheiro na caixinha?
Um ratinho muito interesseiro estava passando por ali, e
ficou imaginando o grande tesouro que a baratinha devia
ter encontrado para cantar assim tão feliz.
Tentou muito chamar sua atenção e dizer: “Eu quero! Eu
quero!” Mas ele era muito pequeno e tinha a voz muito
fraquinha e, enquanto cantava, Dona Baratinha nem ouviu.
Então chegou o, com seu latido forte, foi logo dizendo: Eu quero! Au! Au!
Mas, Dona Baratinha se assustou muito com o barulhão
dele, e disse:
- Não, não, não, não quero você não, você faz muito
barulhão!
E o cachorrão foi embora.
O ratinho pensou: agora é minha vez! Mas...
- Eu quero, disse o elefante.
Dona Baratinha, com medo que aquele animal fizesse
muito barulho, pediu que ele mostrasse como fazia. E ele
mostrou:
- Não, não, não, não quero você não, você faz muito
barulhão!
E o elefante foi embora.
O ratinho pensou novamente: “Agora é a minha vez!”,
mas...
Outro animal já ia dizendo bem alto: “Eu quero! Eu quero!”
E Dona Baratinha perguntou:
- Como é o seu barulho?
-GRRR!
- Não, não, não, não quero você não, você faz muito
barulhão!
E vieram então vários outros animais: o rinoceronte, o
leão, o papagaio, a onça, o tigre ... A todos Dona Baratinha
disse não: ela tinha muito medo de barulho forte.
E continuou a cantar na janela:
- Quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no
cabelo e dinheiro na caixinha?
Também veio o urso, o cavalo, o galo, o touro, o bode, o
lobo, ... nem sei quantos mais.
A todos Dona Baratinha disse não.
Já estava quase desistindo de encontar aquele com quem
iria se casar.
Foi então que percebeu alguém pulando, exausto de
tanto gritar: “Eu quero! Eu quero!”
- Ah! Achei alguém de quem eu não tenho medo! E é tão
bonitinho! - disse a Dona Baratinha. Enfim, podemos nos casar!
Então, preparou a festa de casamento mais bonita, com
novas roupas, enfeites e, principalmente, comidas.
Essa era a parte que o Ratinho mais esperava: a comida.
O cheiro maravilhoso do feijão que cozinhava na panela
deixava o Ratinho quase louco de fome. Ele esperava,
esperava, e nada de chegar a hora de comer.
Já estava ficando verde de fome!
Quando o cozinheiro saiu um pouquinho de dentro da
cozinha, o Ratinho não aguentou:
- Vou dar só uma provadinha na beirada da panela, pegar só
um pedacinho de carne do feijão, e ninguém vai notar nada...
Que bobo! A panela de feijão quente era muito perigosa,
e o Ratinho guloso não devia ter subido lá: caiu dentro da
panela de feijão, e nunca mais voltou.
Dona Baratinha ficou muito triste que seu casamento
tenha acabado assim.
No dia seguinte, decidiu voltar à janela novamente e
recomeçar a cantar, mas...
Desta vez iria prestar mais atenção em tudo o que era
importante para ela, além do barulhão, é claro!
- Quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no
cabelo e dinheiro na caixinha?

A mentira somente leva
aos caminhos tortuosos
Afirmar ser verdadeiro aquilo que se reconhece falso;
dar informação falsa a alguém a fim de induzir ao erro,
causar ilusão, dissimular a verdade... estas são algumas
das definições para a mentira dadas pela psicóloga e
sexóloga Marluce Nery. A profissional afirma que existem
pessoas com o hábito de mentir descaradamente ou com
certa compulsão, piorando a situação quando sua atitude
mentirosa causa dano em outros que não merecem tais
mentiras.
“Entretanto, a análise não se baseia em fatos isolados,
e sim no conjunto de circunstâncias que envolvem
sentimentos, pensamentos e propósitos que acompanham
as atitudes”, diz.
Marluce fala sobre algo que faz parte do cotidiano de
muitos: a “mentira fisiológica”. “De uma forma ou de
outra; seja a criança com medo da punição dos pais, o
jovem que vangloria-se de sua performance sexual com
os colegas ou nos “falsos elogios”:-”você parece sempre
jovem”...ainda que haja risco de ser descoberto, mentir é
um recurso “fácil” de se recorrer sem grande esforço”,
ressalta.
Nos dias atuais, muitos jovens cristãos têm adotado
esse costume que, com certeza, não faz parte de uma
conduta de alguém que sirva a Deus. Algumas vezes,
para se livrar de uma situação complicada no colégio, na
faculdade, outras para não ser obrigado a atender alguma
pessoa desagradável em um telefonema, dentre inúmeras
outras ocasiões.
É comum que se pense: “Isso não é nada demais, não
estou prejudicando ninguém”. Porém, se olharmos de
acordo com as Escrituras Sagradas, a história não é bem
assim. Para o pastor Pedro Litwinczuk, o Pedrão da Igreja
Batista Comunidade do Rio, não existe o que se costuma
chamar de mentira branca.
“O diabo é o pai da mentira. E isso começa com os
princípios. Hoje nós encontramos um grupo enorme de
adolescentes que possuem site de relacionamentos e já
começam mentindo sua idade – dizem ter mais de 18 anos
–, já que só maiores de idade podem estar acessando tais
páginas”. O pastor insiste na questão dos princípios. “É
preciso passar para eles a questão da verdade, pois ela
liberta; já a mentira acaba levando para caminhos
tortuosos. A Bíblia orienta: ‘Conhecereis a verdade e a
verdade vos libertará’.
O Espírito Santo diz através do apóstolo Paulo: ‘Não
vos conformeis com este mundo”, ou seja, não tomem a
forma, não se amoldem às paixões desta era’”. Pare ele,
isto é o que tem acontecido com a juventude, um processo
de “mundanização”.
“A galera tem sentido a pressão dos amigos que dizem:
‘Vamos para a chopada, mas diga ao seu pai que vamos
ver DVD na minha casa’.
Com isso, ele acaba escalonando o valor da mentira. É
como se existisse mentira, mentirinha e mentirona, mas
não é dessa forma. Toda e qualquer mentira é pecado.
Você está entristecendo o coração de Deus e com certeza
deformando seu próprio caráter”, afirma o pastor.
A psicóloga Marluce diz ainda que, se a pessoa está
consciente de sua mentira, seja ela um elogio falso ou um
atestado médico “arranjado”, é necessário se dar conta
dos prejuízos morais ou emocionais que podem ser
causados ao próximo e a si mesmo.
Artigo Extraído do site www.gospelmais.com.br

Reflexão para o
Dia dos Namorados!
É engraçado lembrar, mas
sou do tempo em que
namorar, não era apenas ficar.
A gente tinha primeiro de
conquistar, e depois
encontrar palavras para o
encanto continuar. E os
agrados e os bilhetes... De
vez em quando um
ramalhete, nem que fosse de
flores furtadas, do jardim da
vizinha invocada. Mas o bom
em tudo aquilo, era a hora tão
esperada, de ficar junto com
a pessoa amada. Dava até
uma aflição... Esperar os minutos com a convicção, de
saber o que dizer... E na hora “h” esquecer. Mas era outra
realidade... A gente passeava de mãos dadas na cidade, e
se correspondia por cartas... Sempre com novidades. Vez
em quando se oferecia uma música no parquinho para
ver se ganhava um beijo com muita dificuldade. Coisa de
adolescente... Que se contentava com qualquer presente
desde que fosse de coração... E assim com emoção,
esperava o momento certo para ficar sempre perto do seu
amor no portão. E o dia dos namorados era um dia
esperado, porque era o certificado de que não se estava
só. Mas como tudo vira pó, num mundo irracional,
conseguiram transformar essa data em comercial... Onde
se vendem ilusões de que não são as emoções que nos
dão felicidade, mas somente momentos efêmeros regados
de caros presentes que tentam comprar a gente, e tudo
que a gente sente. Que saudades daqueles dias em que a
maior alegria era o rosto ruborizado somente por ter
ganhado um beijo apaixonado. Graças a Deus sou daquele
tempo, e naqueles tempos conheci a namorada dos meus
sonhos, com a qual eu construí, tantos outros sonhos
junto. Que nosso amor é o conjunto de tudo que ela
esperava com tudo que sempre senti. E o nosso dia dos
namorados é um dia depois de outro, já fazem mais de 20
anos que comungamos os planos, não de um ficar
somente, mas de se amar eternamente, enquanto Deus
permitir. Por isso neste Dia dos Namorados
quero deixar um recado a quem acha que é normal
tornar o amor um sentimento banal que se troca a toda
hora... “A juventude vai embora, e com ela nossa
vitalidade, e quando na terceira idade quisermos
recomeçar, talvez não encontremos ninguém para se
enamorar, talvez não tenhamos histórias das quais
possamos lembrar, apenas vagas memórias de pessoas
que ficaram sem sequer se registrar em que momento de
nossas vidas elas realmente foram queridas a ponto de
nos mudar, a ponto de transformar o nosso dia dos
namorados no resto de nossos dias, porque encontramos
a pessoa que a gente tanto queria, e que nos dá alegria,
só de vê-la sorrir.
Rodrigo Di Freitas
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Gil Costa e sua
experiência com Deus
Comecei aos 6 anos a louvar ao Senhor, na
igreja bem pequena no interior de Vitória, meus
pais eram pessoas de origem simples, mas
tinham a base de tudo que é Deus, sempre me
levavam para louvar ao Senhor, nos lugares
onde passavam. Cresci, me casei, vim para
Minas e gravei o meu primeiro CD, um
testemunho. Deus falou comigo dizendo que
ia mudar a minha história e para essa mudança,
deveria mudar minha aparência, o que rejeitei
fazer, passei dois anos na prova, quando eu
não aguentava mais pedi a Deus que me usasse
e fizesse sua obra em minha vida. Ele então me
disse para ir para os campos, fiz um
compromisso com Deus de levar sua palavra
aos que necessitavam e testemunhar aquilo que
ele fez em minha vida, foi aí que gravei o CD
“Minha vida vai mudar”.
Logo após estava fazendo um tratamento
médico e um dos médicos me disse que eu
estava com um problema sério na coluna, sem
solução, e eu ia viver fazendo infiltração, mas
como servia um Deus de cura tinha certeza que
obteria mais essa vitória, e orei a Deus, quando
fiz novos exames e não encontraram nada daí
saiu o segundo CD “Deus da cura”,
testemunhando o poder de Deus e Ele tem me
usado em muitos ministérios pelo Brasil, não
escolho placa de igreja para adorar o Senhor.
Já estou indo para o terceiro CD, sai no final
do ano, e o DVD agora em janeiro. No primeiro
CD vendi 4 mil cópias e o 2º 2 mil, mesmo assim
há 8 anos espero um milagre em minha vida, o
reconhecimento. Participei de dois festivais
gospel, Deus tem abençoado.
Meu maior prazer desde que comecei a
cantar foi, voltar na Igrejinha onde fui criada,
não esqueço de onde vim, minha raízes, todos
ficaram surpresos, pois acharam que jamais
voltaria lá, essa experiência, voltar às origens,
marcou minha vida. Os compositores dos hinos
que canto são pessoas abençoadas, além de

serem compositores são meus amigos, Daniel,
Samuel, Marcelo Dias, Fabiano, Felipe e vem aí
um outro compositor para fazer um trabalho
novo, em breve vocês saberão o nome dele.
Meu telefone para contato é (31)3841-5076,
(31)8876-5076, e-mail: ggscosta@hotmail.com.
Tenho que agradecer a Deus, porque não é
fácil chegar onde cheguei, gostaria de dizer ás
pessoas que estão aí hoje trabalhando algo em
suas vidas, continuem tentando, não desistam,
vá em frente e lute, é difícil, mas a gente
consegue, tem que ter fé em Deus, com
perseverança, joelho no chão, orando e
pedindo a Deus que ele abençoe, Deus honra
quando se está num ministério sério, e te dá a
vitória. Neste festival onde vou fazer abertura,
tenho certeza que muitas pessoas serão
abençoadas, porque Deus tem propósitos, Ele
procura verdadeiros adoradores. Sempre falo
que não quero ser mais uma cantora, quero
fazer a diferença, que é feita pela unção, pelo
testemunho, daquilo que Deus tem dado e eu
fico feliz com o que Deus já fez na minha vida e
creio que vai fazer mais ainda.

PREVINIR ACIDENTES DE TRABALHO
Em uma obra na cidade de Mariana MG, um
dos funcionários que trabalhava na reforma
da estrutura do telhado de um quiosque em
um condomínio da cidade, morreu por falta de
segurança e equipamentos quando parte da
estrutura desabou sobre seu corpo.
O sub-Tenente Dutra, do Corpo de
Bombeiros de Mariana, alerta que fatos como
esses só acontecem quando não há segurança
suficiente aos trabalhadores.
“Para todas as atividades e trabalhos que
envolvem riscos iminentes de acidentes,

devemos cercar de todos os princípios básicos
de segurança como: equipamentos para o
trabalhador, assim como capacetes,
cadeirinhas, luvas, e roupas de proteção,
isolamentos das áreas de riscos, estudos
preliminares das atividades a serem
desenvolvidas, fixação de cordeletes ou
cordas com sistemas antiquedas e quando a
atividade for em altura, redobrar a segurança
e o cuidado”, explica Dutra que completou
dizendo que é obrigatório o uso dos
Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs).

Cantor Claudinei, vencedor do
Festigospel em Manhumirim
JM – Fale um pouco sobre
a sua trajetória musical.
Claudinei – Faz três anos
que estou na música
evangélica, levo com muita
alegria minha voz, pois para
mim além de sentir-me
abençoado, a palavra de Deus
cantada é uma benção para
todos que gostam de louvar
nosso Deus, e com as bênção
do pai vou prosseguindo,
gravei meu primeiro CD com
o tema “Ele mudou minha
vida”, e espero já em nome
do Senhor Jesus gravar o
segundo CD, que Ele traga
ricas bênçãos para todos.
JM – Como foi a sua
participação
no
1º
Festigospel e agora no 2º?
Claudinei – Foi uma
grande honra para mim, eu
não estava ali simplesmente
para participar do Festigospel,
mas, para fazer duas coisas
em primeiro lugar louvar o
nosso Deus e em segundo
fazer uma divulgação do
nosso trabalho, foi muito
bom, e ganhar em primeiro
lugar foi bom demais.
Foi uma felicidade
duplicada, pois ano passado
eu fui também o ganhador do
1º Festigospel, eu não
esperava mas com a bênção
de Deus, nós conseguimos,
tem que ser severo no
trabalho, para cada vez
alcançar um objetivo maior na
vida, eu creio que Jesus tem
objetivos maiores para minha
vida.
JM – As músicas que você
cantou são de sua autoria?
Claudinei – Não, dessas
apenas fui intérprete é de
outro cantor, é uma música
muito bonita, com a qual eu
participei nesse segundo
Festigospel, no nosso CD tem
duas músicas de minha
autoria, desde bem pequeno
que canto, mas de três anos
para cá comecei cantar
músicas evangélicas, tenho
aproximadamente 15 músicas
, eu passei para outros
cantores que até gravaram

algumas delas.
JM – Geralmente todo
cantor quando começa se
espelha em alguém. E você
qual o cantor que lhe deu
inspiração?
Claudinei – Sobre a música
eu já nasci com ela no sangue,
desde pequeno eu canto, e
sempre gostei do Zezé de
Camargo, sou fã de
carteirinha, sempre que sabia
que ele ia se apresentar na
televisão não perdia
nenhuma apresentação,
então quando saiu o filme que
assisti, aprendi admirá-los
ainda mais é uma família muito
bonita e como diz a palavra
de Deus um ente querido
abençoa outro e Zezé é muito

abençoado pelo fato da
fidelidade de sua mãe que é
evangélica é o que penso e é
assim que Deus age em
nossas vidas.
O filme me emocionou
bastante
e
também
incentivou-me a correr atrás
de meus sonhos, sou um
grande admirador dessa
dupla de sucesso em todo
o Brasil e na minha opinião
os melhores do ramo
sertanejo.
Meu sonho é um dia poder
pelo menos ver o Zezé e o
Luciano, seria a realização de
um sonho de criança.
JM – Qual é a sua
perspectiva para o seu
trabalho musical?
Claudinei – É algo pessoal,
penso em gravar meu
segundo CD, espero que meu
trabalho seja reconhecido em
todo o Brasil acho que é o
sonho de todo cantor.
JM – O que você gostaria
de dizer em suas
considerações finais e seu
contato?
Claudinei – Eu quero
agradecer pela oportunidade,
por ter encontrado pessoas
que estão me dando a maior
força, e espero tudo de bom
para todos, que nessa
caminhada Deus esteja nos
abençoando, pois, tudo
concorre para o bem daqueles
que amam a Deus. Nosso
telefone para contato (33)
8436-4956.
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Casa do Pintor quer contribuir
para a revitalização da cidade
A Casa do Pintor de
Manhuaçu deseja colaborar
para ver Manhuaçu mais
bonita, ela está no mercado
desde 16 de julho de 2003
completando este ano 6 anos
e com objetivos bem
definidos para 2009, é
inaugurar sua segunda filial,
à Rua Felipe Nacif em frente
o Paiol.
A Câmara de Manhuaçu
estuda um projeto de lei para
resolver o problema das
pessoas que ainda não
fizeram o acabamento das
suas residências, estuda-se
um meio onde uma grande
parceria dos empresários e
poder público e a sociedade
possam encontrar uma
solução para ajudar cada
cidadão a melhorar a
visibilidade de sua casa.
Conversamos com um dos
empresários que já tem um
plano para ajudar nessa
revitalização das moradias de
Manhuaçu o Sr. Lânderson:
“Manhuaçu ao longo dos
anos foi uma cidade muito
criticada pelos nossos
amigos de outras cidades,
que passam pela BR 262, que
dizem que Manhuaçu é uma
cidade muito feia, porque
nesses bairros periféricos as
casas são sem pintura, sem
embolso, é um projeto
inovador feito pelo nosso
amigo Paulo Timóteo, que já
foi apresentado para mim, e
eu acho que é de grande
valia para a cidade, pois nós
precisamos mudar esse
conceito sobre a nossa
cidade, nós temos que
aprender a cuidar melhor e
valoriza-la.
A Casa do Pintor está com
preços excelentes, apoiamos
esse projeto, e o que for
necessário para levar essa
causa à frente nós estaremos
ajudando”.
Ainda Lânderson salienta
sobre a redução do IPI e fala
da oportunidade de estar
colaborando com novos
empregos. “O mundo
atravessa uma crise e em
nosso país não é diferente,

Bonfim e José Henrique
visitarão Manhuaçu
Deputado Estadual José Henrique Lisboa
e o Advogado Mauro Bonfim estarão no
próximo sábado, 20 de junho, em Manhuaçu
para uma confraternização com várias
lideranças políticas de Manhuaçu e cidades
vizinhas, com o lema “Fazer o bem sem
olhar a quem, saúde em primeiro lugar”.
Dep. José Henrique já é majoritário em mais

de 30 cidades na região de Manhuaçu,
assim como Matipó, Lajinha, Reduto,
Durandé, Manhumirim, na primeira
oportunidade divulgaremos através do rádio
o local de encontro, os interessados em
participar desta confraternização para
maiores detalhes devem ligar para
(33)8442-7420 ou (33)3331-5499.

Lânderson (Casa do Pintor)

estamos inclusive em
recessão e Manhuaçu pode
dar um bom exemplo gerando
novos
empregos
e
melhorando o visual de
nossa cidade do café, nós
temos procurado fazer
promoções para produtos
que tem um giro maior, e hoje
a Casa do Pintor está em
promoção com no preço da
Tinta Coral 18L, e selador
acrílico 18L, sempre nós
procuramos promover
vendas
com
prazo,
parcelemos tudo em 10 vezes
no cartão de crédito ou
cheque pré-datado, com a
redução do IPI os preços, que
nós ofertávamos bem em
conta, ficou ainda melhores
existem produtos que
baixaram até 15% no seu
preço final para o cliente.
O fato de Manhuaçu ser
uma cidade pólo, e a Casa do
Pintor
ter
preços
diferenciados do mercado,
acabam tendo muitos
clientes que vem de outras
cidades comprarem conosco.
Segundo um levantamento,
Manhuaçu tem hoje um
público flutuante de mais de
300 mil pessoas e para tanto
temos
preços
bem
competitivos para atender

bem, a todas essas pessoas.
Temos ainda todo ano
dois cursos promovidos em
parcerias com empresas
como Coral, Tintas Bonner e
Tintas Colorcril, geralmente
são
cursos
para
profissionais da área, em
torno de 60 profissionais que
são convidados para
melhorar ainda mais a sua
qualidade, de forma que
possamos dar uma melhor
prestação
para
o
consumidor final.
Esse é um dos nossos
objetivos a qualidade no
atendimento, qualidade no
produto, seriedade, tudo o
que nós firmamos junto com
o consumidor é respeitado
rigorosamente, dentro do
nosso local nós procuramos
tratar o cliente da melhor
forma, temos uma equipe
totalmente treinada e
profissional, pronta para dar
todo o atendimento, toda
qualificação do produto,
qualquer especificação
técnica, nós estamos aptos
a estar explicando para que a
pessoa
possa
estar
comprando produto de
acordo
com
suas
necessidades”. Concluiu
Lânderson.

José Henrique e Mauro Bonfim estãrão em Manhuaçu

Rodoviários de Muriaé
querem aumento de 25%
Funcionários da Empresa de Transporte
Urbano de Muriaé querem 25% de aumento
após a decisão da Prefeitura de aumentar o
valor da passagem. Os usuários reclamam do
preço atual.Andar de ônibus em Muriaé está
mais caro desde o último domingo (31). O
preço da passagem aumentou 10%, passando
de R$1,50 para R$1,65.
O transporte coletivo na cidade é feito por
uma única empresa. São 31 veículos
utilizados, em média, por dez mil pessoas por
dia. Usuários que dependem dos ônibus para
trabalhar e estudar e que não gostaram do
reajuste.
Desde que vendeu o carro o estudante

Antônio Wilson Souza usa o ônibus para ir e
voltar da faculdade. Para ele, os R$0,30 a mais
que vai gastar por dia farão falta no fim do
mês.
De acordo com o gerente administrativo
da empresa, há 20 meses o preço da passagem
não era alterado. Para ele, o valor de R$1,50
já estava defasado.
Com a passagem mais cara o presidente do
Sindicado dos Trabalhadores em
Transportes Rodoviários de Muriaé, Valdir
Sathler, vai exigir da empresa que o salário
dos funcionários também sofra um reajuste.
A proposta que será apresentada é de 25%
de aumento.
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Artista plástica e poetisa
Solange Malosto
Artforum Mundi & Artforum Brasil XXI
Solange Malosto é Diretora
de Cultura da Casa de Cultura
Ilza Campos Sad em
Manhuaçu, a Poetisa, Artista
Plástica e Produtora Cultural,
a nova gestora cultural, faz
parte de um trabalho de
implantação de projetos junto
à diretoria, organização e
supervisiona os trabalhos
culturais da Casa de Cultura.
Tem
seus
trabalhos
valorizados e reconhecidos
internacionalmente, através da
Academia de Artes Poéticas
de Clarice Lispector na França,
da qual faz parte e tem suas
obras divulgada nesta que é
uma importante organização
da cultura mundial, localizada
na França e dirigida por Ana
Félix Garjan.
No Brasil há três
representantes do Artforum
Brasil XXI : Sônia Maria
Batista em São Paulo, Edinira
da Silveira- Rio de Janeiro; e
Solange
Malosto
–
Representante – Divulgadora
do Artforum Brasil em Minas
Gerais, tenho certeza que
todos os manhuaçuenses se
sentem honrados da gestora
cultural de Manhuaçu
representar o estado junto à
Direção Geral do Grupo.
Tais representações foram
indicadas pela Diretora presidente do Grupo Artforum
Brasil XXI. - e estarão
vinculada à Direção Geral dos
Grupos existentes, através de
Ana Felix Deva Garjan.
Jornal das Montanhas –
Como você vê a cultura em
Manhuaçu e região?
Solange Malosto– Vejo
uma escassez muito grande
de apoio, da comunidade de
Manhuaçu, em relação à
fundação cultural, nós
precisamos lançar medidas
para restaurar essa força que
a casa de cultura teve e têm.
JM – Fale um pouco de
seus trabalhos fora do
Brasil?
Malosto – Tenho trabalhos
sendo expostos no Pavilhon
D’arte na França, tenho

obras na Academia de Artes
Poéticas Clarice Lispector,
Cora Coralina no Fórum
Internacional Mulheres de
Futuro e também em outros
blogs, porém na França.
JM – O que poderia ser
feito para valorização
cultural de nossa cidade?
Malosto – Precisamos de
mais união e apoio do
manhuaçuense, que ele
viesse à casa de cultura para
conversarmos e nos
inteirarmos de assuntos
ligados a cultura. Eu como
representante da história do
Brasil em Minas, vi
possibilidades de parceria do
Artforum Br. qual pertenço e
de várias entidades com a
Casa de Cultura. É uma forma
de comungar e registrar o
presente para mostrar no
futuro, resgatar a história,
incentivar e apoiar a arte e a
cultura.
JM – De onde vem o maior
apoio para vocês?
Malosto – O apoio maior
que nós tivemos aqui é em
termos de mídia, com a TV
Catuai e os jornais regionais
que nos ajudam na
divulgação do trabalho.
JM – O que te chamou
mais atenção ao assumir a
gestão
cultural
de
Manhuaçu?
Malosto – O que me
chamou mais atenção foi
justamente ver nome de

pessoas que habitaram aqui
em Manhuaçu, fizeram
história
deram
sua
contribuição em várias áreas
que formam um conteúdo
histórico e foram esquecidas,
às vezes somos procurados
por pessoas querendo
resgatar o passado de um
ente querido que foi
importante para a região ou
município e não temos
registro. Temos em mente,
mostrar para o povo não só
de Manhuaçu e Brasil, mas
talvez até para todo o mundo.
JM – Fale um pouco sobre
a academia.
Malosto – Eu faço parte da
academia de Artes Poéticas
de Clarice Lispector na
França, a minha obra está
sendo divulgada nessa
academia, isso para mim traz
grande importância, ela é
dirigida por Ana Félix, e tem
grande repercussão, não só
no Brasil, mas em todo
mundo. Inclusive em reunião
com a diretora, conversamos
e entramos em um acordo, no
sentido de conversar com o
pessoal da diretoria da
fundação, sobre o fato de
colocarmos um centro de
estudos aqui, seria um centro
de estudo e um núcleo de
estudos sobre a Clarice
Lispector, isso seria de
grande valor para o povo de
Manhuaçu.

NEGÓCIO DE OCASIÃO
Casa de laje com 4 quartos, sala, copa, cozinha, área de
serviço, 2 garagens. Bairro nobre em Alto Jequitibá.
Vende ou troca por imóvel em Manhuaçu.
Tratar com Jânio Cabeleireiro - Praça 5 de Novembro,
339 - Centro - Manhuaçu.

Tel.: 8802-1911 - 8839-8845 ou 3331-3716

Ten.Cel. Ney de Castro Brito,
um ano a frente do 11º BPM
A Polícia Militar de Minas
Gerais comemorou, na
segunda-feira, 09 de junho, 234
anos, e o 11º BPM sediado em
Manhuaçu e comandado pelo
Ten Cel Ney de Castro Brito
que completou um ano dia 08/
06/2009 a frente do comando
do Btl. A semana foi bem
movimentada o Btl recebeu
várias homenagens das
entidades de Manhuaçu dia
09 foi realizada uma cerimônia,
às 20h00, no Centro Cultural
João Bracks. O 11º BPM tem a
responsabilidade
de
comandar, coordenar e
administrar o efetivo policial
em Manhuaçu e em mais 23
municípios.
Aproveitando a ocasião o
TC Ney de Castro Brito,
concedeu uma entrevista
coletiva a imprensa local
fazendo uma avaliação de seu
comando durante esse
período de um ano
Avaliação positiva: O Ten
Cel começou falando da
evolução da polícia que hoje
está mais bem preparada e
integrada junto a sociedade
com prestação de serviços
sociais e preventivos. “A
avaliação que nós temos em
relação à parte de segurança
publica é a mais positiva
possível, a partir da nossa
chegada aqui procuramos
desenvolver um trabalho,
planejado focado na
prevenção, e depois a área de
atuação social da polícia, a
partir daí a gente vem colhendo
os frutos bem tranquilamente,
sabendo que nada melhor que
um dia após o outro, e para
comunidade o que tem
significado é a redução da
criminalidade, e com isso
ganhamos também a ação
social, eu vejo essa avaliação
muito positiva.”Disse o
comandante
Valorizando a integração
social: O comandante
ressaltou também a formação
do cidadão hoje que vem para
a polícia mais socializado. “Em
termos de segurança pública,
a PM tem 234 anos, e ela vem
sempre evoluindo, participou
da origem da polícia, já teve
nomes diferentes, e a
sociedade ao longo desse
processo tende a evoluir
também, passamos por um
momento de indiretas, de ações
subversivas, essa mudança
toda criou perfis novos, hoje
quando chega um novo
policial para nós, ele chega
com um perfil totalmente
social, muitas vezes se o
cidadão fosse entrar na
polícia, hoje, só para prender
bandido, talvez ele não
entrasse por medo, mas hoje
ele pode participar de projetos
sociais, pode participar da
banda, atuar na área da saúde,
e também lidar com crianças

na rua, nós temos campos de
atuação dentro da própria
polícia, não estamos mais
fixado só em prender
bandidos, e isso para nós
demonstra um grande
crescimento, pois a própria
comunidade vem até nós
focada também em um
interesse social.”Comenta o
comandante
Curso de promotores
segurança pública do Proerd:
Uma das maiores instituições
do mundo na prevenção de
crimes é também adotada pela
polícia mineira o Proerd e o
comandante destacou o fato
de ter um quadro excelente de
pessoal no comando do
Proerd.
“O
fato
de
nós
promovermos um projeto
como o Proerd é uma vitória,
pois demanda muito
movimento, muito trabalho e
discussão,
devemos
agradecer o Tenente Márcio
que está à frente do trabalho,
a instituição ganha muito com
esse projeto. O projeto tem
finalidade de reduzir a
criminalidade, e como se faz
isso, não é correndo atrás do
bandido, mas eu parto para o
aspecto social, o Proerd me
ajuda a futuramente não ter
aquela criança como um
infrator, estou educando a
criança agora para não ter um
problema no futuro, quando
entro com esse projeto social,
ensinado ao jovem, dando
condições de trabalho para
ele, estou minimizando lá na
frente uma grande quantidade
de bandidos. Ganha-se muito
mais na prevenção do que na
repressão.
A complexidade da
violência: Esse assunto é bem
complexo, pois São Paulo beira
17 por grupo de 100 mil
habitantes, e Minas 18 por
grupo de 100 mil habitantes, a
média brasileira varia de 30 a
33 então São Paulo é top de
linha, Minas está muito bem,
obrigado, mas quando
começamos a pensar em
certas regiões a gente tem a
seguinte ideia, Mutum é uma

cidade muito violenta, mas
quando você pega a
estatística percebe que não,
pois não acontece com
frequência, mas os homicídios
que acontecem em Mutum
são muito marcantes, quando
acontece um homicídio ele
pesa mais do que 4,5 em Belo
Horizonte, e olhando
estatisticamente o homicídio
tem caído drasticamente, por
exemplo, de Janeiro até aqui,
nós temos 6 homicídios na
área de Manhuaçu e nenhum
em Mutum, então passaramse seis meses sem homicídios
em Mutum, aí quando
acontece um homicídio lá é
uma coisa de outro planeta.
Para a prevenção de
homicídios tenho que
trabalhar fortemente contra o
tráfico de drogas, pois isso vai
gerar homicídios, é um foco de
atuação, que se conseguirá
solução em um longo período
de trabalho. E nossa ação foca
também a reconciliação entre
pessoas que brigam para que
não venha ocorrer um
homicídio à partir de uma
simples briga de rua.”
Aspecto social e vídeo
monitoramento: Nós temos
com o apoio do município, a
prefeitura juntamente com a
câmara nos cedeu o espaço
onde atualmente é o correto,
queremos fazer dali um local
de referência social, ali não é
para prendermos bandidos
não, será um local para o
público ir conhecer a PM, um
local bonito de se ver, então
graças ao município nós
conseguimos esse local e o
prefeito se disponibilizou para
trabalhar na melhoria do local.
Logo o fluxo policial será maior
e reduziremos a quantidade de
furtos na região. Depois
faremos
o
vídeo
monitoramento, para que nas
áreas de implantação das
câmeras nós tenhamos uma
redução da criminalidade, e
partir daí ir implantado mais
câmeras para que os bandidos
não tenham mais para onde
migrar, aumentando a
segurança dos cidadãos.
Migração dos crimes e a
estratégia da polícia: Quando
nós pensamos na questão da
criminalidade Belo Horizonte
é o nosso foco principal, lá se
cria muito, projeta-se muito,
desenvolve-se
muitas
experiências em erros, então
muitas ideias saem dos erros,
importamos essa tecnologia
de lá, lá já deu certo, e sendo
assim podemos fazer aqui,
temos exemplos como bike
patrulha, Proerd, são coisas
que vem de lá, já deram certo
em favelas e com a
comunidade, quando o
projeto dá certo basta importar
esse projeto e implantar na
cidade do interior.
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Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes
Breve histórico
A data foi escolhida nacionalmente em
menção ao crime ocorrido em 18 de maio de
1973, na cidade de Vitória, Espírito Santo.
Aracelli era uma menina de oito anos quando
foi raptada, drogada, violentada e, já morta,
teve o corpo carbonizado por um grupo de
jovens da classe média alta daquela cidade.
Apesar da natureza hedionda, o crime
prescreveu impune.
A proposta da criação da data partiu da
então deputada, hoje Deputada Federal, Rita
Camata (PMDB/ES), Presidente da Frente
Parlamentar pela Criança e Adolescente do
Congresso Nacional, por intermédio de
projeto de lei de sua autoria que,
posteriormente,
aprovado
pelos
congressistas e sancionado pelo então
Presidente, Fernando Henrique Cardoso,
converteu-se na Lei nº. 9.970/2000.
De 18 a 22/05/09 Manhuaçu programou
alguns eventos, com a intenção de
sensibilizar a população em geral e os
formadores de opinião, a fim de motivar ações
espontâneas das pessoas pela proteção de
crianças e adolescentes, após ato público em
Manhuaçu falamos com a Presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente. Professora Cleuzenir
Nunes Visa.
Jornal das Montanhas – Fale um pouco da
campanha em Manhuaçu de Combate ao
abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Profª Cleuzenir – Essa campanha é uma a
nível nacional. Dia 18 de maio é considerado
o dia nacional do combate contra o abuso
sexual contra crianças e adolescentes. È uma
situação que em nosso município está bem
grave, nós fizemos durante toda essa semana
algumas atividades, palestras em escolas,
hoje este movimento na Praça 15 de
novembro, junto com alunos da Escola
Monsenhor Gonzalez, conselho tutelar com
o CREAS (Centro de Referência
Especializado de Assistência Social) e o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança.
Pois unindo nossas forças nós entendemos
que podemos reverter esse quadro, tão grave
em nosso município e região, do abuso sexual
de menores.
JM – Sabemos que geralmente esses
problemas manifestam-se primeiramente
nas escolas a maioria dos problemas com
crianças são detectados pelas escolas. As
escolas têm feito alguma coisa fora desse
dia 18 de maio?
Profª Cleuzenir – Não é do meu
conhecimento, também sou da área de

Chega de Abuso Sexual: Intanto-Juvenil

Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
Professora Cleuzenir Nunes Visa.

educação, que haja especificamente um
investimento das escolas nessa área. A nossa
intenção, inclusive agora na Conferência
Municipal de Educação, é que nós
busquemos colocar esse conteúdo ou que
seja ao menos inserida algumas disciplinas
na escola, pois a cada dia que passa nós
estamos ficando mais horrorizados com
algumas questões nessa área que tem
acontecido, e muitas vezes nós não sabemos,
ficamos de mãos atadas sem saber o que fazer,
e se nós investirmos nessas crianças que
estão ai hoje futuramente essa situação pode
se reverter.
JM – Há muitos casos confirmados em
Manhuaçu?
Profª Cleuzenir – Sim, dentre esses casos
alguns estão sendo investigados, a grande
dificuldade que nós observamos é que as
pessoas tem medo de denunciar, não querem
se expor, então a nossa campanha é
principalmente nesse sentido, para que as
pessoas denunciem, porque só assim
conseguiremos chegar a prender as pessoas
que vêm cometendo esses atos criminosos.
É muito importante que nós unamos os
nossos esforços, cada cidadão deve ter
consciência de seu dever, se tem um vizinho,
se há alguma situação suspeita perto de você,
se tem chegado algo ao seu conhecimento,
existe o disk denúncia, dê sua contribuição
para a sociedade, você não precisa se
identificar e estará ajudando a solucionar
esse problema em nosso município.

POLÍCIA
Pedófilo é preso em Manhuaçu
Sábado, 23 de maio de 2009, por volta das
11h30minmin, deu-se início a uma ação da
Polícia Militar juntamente com a Polícia Civil
à Avenida Getúlio Vargas n°614, referente à
uma denúncia de pedofilia que já vem sendo
investigada a mais de três meses. Após
meses de investigação a Polícia conseguiu
provas suficientes para que ocorresse a
apreensão do suspeito, Betinho do
Coqueiro. Betinho é acusado por assédio
sexual à menores de idade. Foram

encontradas pequenas porções de drogas e
também um gravador atrás do espelho de
seu quarto, gravador com o qual ele grava
conversas entre ele e suas vítimas.
A família de Betinho nunca foi a favor
desse crime, tanto é que a denúncia foi feita
por sua família que juntamente com os
menores serão testemunhas no tribunal. Sua
mãe alegou que era agredida constantemente
pelo filho e por isso não havia denunciado a
mais tempo.

Caminho aberto para
mais 7.343 vereadores
Da Redação
A Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) do Senado aprovou dia 09, terça-feira
proposta de emenda à Constituição que reduz
pouco o percentual de repasse de recursos
para as câmaras municipais. Valeu a pressão
dos vereadores sobre os senadores.
Mais de 50 vereadores que compareceram
ao plenário comemoraram a aprovação da
proposta da CCJ porque a nova redação abre
caminho para a promulgação da emenda
constitucional que aumenta em 7.343 o
número de vereadores em todo país.
A Câmara de Vereadores de São Paulo foi
uma das mais beneficiadas com os
percentuais mais generosos: pela proposta
aprovada, ela poderá gastar até 3,5% da
receita líquida da cidade. Pela versão anterior,

aprovada no dia 6 de maio na mesma CCJ, a
câmara paulistana poderia receber apenas 2%
de repasses da receita líquida.
- O conceito que defendi não só reduzia
mais os gastos agora, como controlava mais
esses gastos no futuro. - admitiu o senador
Valter Pereira (PMDB-MS), relator da emenda
constitucional.
A proposta inicial aprovada na CCJ, há um
mês, previa a redução do teto de repasse de
recursos para as câmaras de vereadores dos
atuais R$ 9 bilhões para R$ 7,2 bilhões, o que
ocasionaria uma economia de R$ 1,8 bilhão.
A aprovação da redução de gastos das
câmaras de vereadores abre caminho agora
para que os presidentes do Senado, José
Sarney (PMDB-AP), e da Câmara, Michel
Temer (PMDB-SP), promulguem a emenda
que aumenta o número de vereadores.

Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar - Pronaf
No dia 05 de junho, sexta-feira, aconteceu
na AABB (Associação Atlética Banco do
Brasil), o evento que visa o fechamento de
contratos do Pronaf para com produtores
rurais. O Pronaf (Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar) tem
como objetivo financiar as atividades
agropecuárias e não-agropecuárias
exploradas mediante emprego direto da força
de trabalho do produtor rural e de sua família,
entendendo-se por atividades nãoagropecuárias os serviços relacionados com
turismo rural, produção artesanal,
agronegócio familiar e outras prestações de
serviço no meio rural, que sejam compatíveis
com a natureza da exploração rural e com o
melhor emprego da mão-de-obra familiar. De
acordo com alguns produtores rurais,
presentes no evento, que adquiriram
máquinas pelo financiamento, a produção em
suas prpriedades crescerá cerca de 80% após
a implantação de um maquinário moderno.
“Hoje nós temos liberado cerca de 550
operações do Pronaf de investimento, para a
aquisição de secadores, tratores,
derriçadeiras, roçadeira, e estamos liberando
um volume de mais ou menos R$4.000.000,00,

Produtor rural adquirindo equipamentos
pelo consórcio Pronaf

e nós temos para os próximos dias mais de
150 propostas com mais ou menos
R$1.000.000,00”, salientou Carlos, gerente do
BB Manhumirim. Ao assinarem os contratos
os produtores recebem uma espécie de carta
de crédito, eles pegam essa carta de crédito e
vão atrás de produtos que estão sendo
ofertados nas lojas e/ou exposições do
Pronaf, fazem seus negócios e tem total
garantia do financiamento.
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