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EDITORIAL

CHARGE

O que a história do Brasil
tem haver com o senado?
A grande dificuldade de passar o Brasil a limpo está na maneira
engenhosa e entranhada nos brasileiros, infelizmente nosso país
está entre as nações que mais se pratica a corrupção, afirma pesquisa.
Nossas raízes deve ter algo com a nossa colonização, a chegada de
Pedro Álvares Cabral ao Brasil, e os relatos que os pioneiros fizeram
sobre as novas terras descobertas, não despertaram maiores
interesses de Portugal. A principal preocupação era saber se nas
terras descobertas existia ouro. Como as primeiras explorações
resultaram negativas, não houve nenhuma preocupação em ocupar
as terras. Apenas aventureiros, piratas, náufragos, traficantes de
índios, vez por outra aportavam na costa do Brasil. Foram fundadas
algumas “feitorias”, postos em lugares estratégicos, cujo único
comércio consistia na exploração das riquezas naturais, peles de
animais, e principalmente o pau de tinta “vermelha como brasa”,
denominado por isso pau-brasil. Também eram mandados ao Brasil
os condenados pela justiça, “degredados” que eram deixados na praia
para serem devorados pelos índios ou morrerem à mingua. Somente
a partir de 1520 Portugal começa a se interessar pelas terras, na
esperança de conseguir meios para diminuir suas dificuldades
financeiras. Em 1526 alguns navios franceses são afundados no
litoral da Bahia. Piratas e corsários ingleses, franceses e holandeses
infestam a costa do país. Portugal decide então ocupá-lo mais
sistematicamente. Em 1532 é fundada a primeira cidade, S. Vicente,
no litoral sul, de onde saíram as expedições que, em 1551, unindo
índios, colonos e jesuítas, iriam fundar a cidade de São Paulo.
Imagina 20 anos Portugal despejando condenados no Brasil, pode
ser que isso tenha muito haver com a nossa situação atual, ou será
que exista outras causas que desconhecemos? Um escândalo só é
esquecido quando aparece outro e assim, vamos vivendo a “Casa
dos Terrores” como foi chamado o senado brasileiro pela imprensa
internacional. Somente este ano foi publicado nos jornais e revistas
brasileiras dezenas de grandes escândalos que não foram apurados
e nem esclarecidos a população. A chamada base aliada do governo
não deixam fazer as investigações e como eles são maioria não há
punição para os culpados, sendo assim o nosso país continua sendo
a terra da injustiça social e sem punição dos culpados e em alguns
casos investigados os culpados acabam sendo absolvidos para a nossa
vergonha parece que temos que respeitar o passado de políticos
bem sucedidos que sempre usaram e abusaram do patrimônio
público, do nepotismo e da impunidade cometem ilícitos parecendo
estar acima das leis.
Vemos com tristeza, pois os exemplos deveriam ser dados pelo
poder maior e infelizmente são de lá os maiores escândalos senado,
grandes empresas como a Petrobras. É lamentável esse atual sistema
licitatório brasileiro. É a características dos principais ilícitos de
concorrência em licitações, como cartéis e práticas facilitadoras
por parte de sindicatos. Também ajuda a identificar fraudes que não
são, a princípio, tipificáveis como infrações à ordem econômica
como superfaturamento e corrupção. As licitações em muitos casos
são tratadas e acertadas antes e não há investigação, isso deixa
empresas idôneas longe dos concorrentes e infelizmente a
corrupção anda solta.
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EU LEIO JORNAL DAS MONTANHAS
Os amigos da
cidade de
Manhuaçu
Cabral e Flávio
(vendedores de
Verduras sem
agrotóxicos frente ao Paço
Municipal)
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA, LEIA ACIMA COMO FAZER E
MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Renata de Souza Leoni 7° ano C
Adoro o Jornal das Montanhas, acho que nele
tem tudo que um jornal tem que ter, pois, um jornal
bom para mim tem que ter notícias que não calam a
boca do povo, anúncios e brincadeiras. A única coisa
que não concordo é que se é um jornal da região,
por que não fala do município de Luisburgo.
Luisburgo é simples, mas tem assunto, mas eu nem
teria o jornal em minha mão se não fosse a minha
professora.
Aluna Renata, de Luisburgo para o Jornal
das Montanhas.
Prezada Renata
Se você fizer uma pesquisa na biblioteca

municipal de sua cidade saberá que o atual Jornal
das Montanhas surgiu em 2003 com o título Voz
de Luisburgo.
E graças a esse jornal Luisburgo pôde ser
conhecida em toda a região por milhares de
pessoas inclusive em Manhuaçu onde várias
pessoas não conheciam a cidade.
Um jornal fica muito caro e em muitos casos
uma notícia mais abrangente necessita da
colaboração de empresas, poder público, escolas
que muitas vezes não respondem com sua contra
partida.
O Jornal das Montanhas hoje, online, através
da página www.jornaldasmontanhas.com.br é
lido por mais de mil pessoas diariamente, nosso
jornal preza muito a interatividade principalmente
de leitores com a sua idade, obrigado pela sua
carta e continue lendo nosso jornal.
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Dom Tomasi alerta sobre efeito da Gripe A nos países mais pobres
Por Devair Guimarães de Oliveira
Caso como este da morte da menina
em São Paulo deixa um pouco de dúvida
e preocupação, Osasco é uma grande
cidade da metrópole paulista com quase
um milhão de habitantes, dotada de todos
os recursos e só descobriram a doença
depois da morte da menina, imagine se
esta pandemia chegue às cidades pobres
onde há deficiências de recursos médicos.
Até agora a gripe pegou mais a classe
média alta os que visitam outros países e
o foco das autoridades em todo o mundo
são os portos e aeroportos. Vamos torcer
para que logo desenvolva uma vacina
para que as pessoas fiquem imunes a este
tipo de moléstia, a boa notícia é que a
Suíça e Brasil estão bem adiantados com
a vacina e dentro de uns três meses já
estará disponível, principalmente o
laboratório ‘Novartis’ da Suíça, porém o

Instituto Butantã em SP prevê para 2010.
O representante da Santa Sé na Sessão
de alto nível do Conselho Econômico e
Social das Nações Unidas (ECOSOC),
Dom Silvano M. Tomasi, ressaltou sua
séria preocupação com os efeitos da
pandemia de Gripe H1N1 nos países mais
pobres, já sobrecarregados pela atual crise
econômica.
Dom Tomasi afirmou que os efeitos da
crise têm sido mais graves entre as
populações vulneráveis, também afetadas
pela Gripe A H1N1. Para o representante
da Santa Sé, o impacto da doença no
futuro não é avaliável com precisão. “A
relação entre pobreza e escassez de saúde
é evidente; e há receio diante da
perspectiva do aumento do número de
pessoas na pobreza extrema, estimado
hoje entre 53 a 65 milhões de pessoas”.
O arcebispo referiu ainda que cerca de
800 milhões de pessoas desnutridas vivem

Fernando Henrique participa de
cerimônia de 15 anos do Plano Real
Após sessão solene do
Congresso para comemorar
os 15 anos de lançamento do
Plano Real, o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso
disse que o Senado está
diferente de sua época.
Segundo ele, um Congresso
improdutivo ressalta a
divulgação de “detalhes
constrangedores”
dos
parlamentares.
Questionado se o Senado
estava diferente do tempo em
que foi senador, FHC
concordou. “Mudou. Pelo que
vejo nos jornais mudou muito.
Na época que fui senador,
tínhamos um debate mais vivo
e de ideias. Hoje em dia, tem
preocupação com detalhes
constrangedores”, comentou.
FHC disse que é evidente e
todos concordam que o
Congresso está pouco
produtivo e isso faz com que
outras coisas fiquem mais
importantes.
“Nisso
[Congresso pouco produtivo]
não há dúvidas, todos sabem.
Mas é preciso ter uma agenda
e propostas. Quando o
Congresso fica menos ativo,
acontece que as questões que
não deveriam ser as mais
importantes se tornem as mais
importantes”, argumentou.
Congresso comemora 15
anos do Plano Real, numa
cerimônia que alguns
senadores não estavam muito
a vontade principalmente o
Presidente Sarney, mas desta
vez a mídia está mais
aprimorada temos a internet
que ninguém pode manipular
são milhares de páginas
espalhadas por todas as

em áreas rurais, onde o sistema público
de saúde é carente: “Concluímos que um
número significativo de pessoas famintas
e já extremamente pobres estão expostas
a um risco maior de contrair doenças
contagiosas e crônicas”, - disse Dom
Tomasi.
“Esta situação pode ser agravada com
eventuais cortes na ajuda internacional ou
com o aumento de pessoas doentes em
sistemas públicos de saúde já bastante
frágeis. Os países em desenvolvimento disse Dom Tomasi - não serão capazes
de responder às necessidades de seus
cidadãos mais vulneráveis”.
A Igreja Católica financia, em todo o
mundo, 5378 hospitais e mais de 18 mil
clínicas, além de 15 mil lares para idosos
e pessoas portadoras de deficiências,
especialmente na África.
Fonte: Rádio Vaticano

Dom Tomasi afirmou que os efeitos da
crise têm sido mais graves entre as
populações vulneráveis, também afetadas
pela Gripe A H1N1

DIZEM POR AÍ!
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Estranhas alianças de Ciro Gomes

Brasília - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso,
o senador Eduardo Suplicy e o governador de Minas
Gerais, Aécio Neves, durante cerimônia em comemoração
aos 15 anos do Plano Real Foto: Antonio Cruz/ABr

cidades e isso tem funcionado
muito bem, podem até
manipular um canal de TV,
uma revista, alguns jornais,
mas a internet está mostrando
como fiscalizar essa gente
pela internet. Sarney, não
deve suportar a grande
pressão, mesmo que o Lula
diz que não vê crise no
Senado, mas ‘divergência’ Em
reportagem, ‘Financial Times’
destaca crises no Congresso
brasileiro
O ex-presidente voltou a
reclamar do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que, na
avaliação dele, não reconhece
os benefícios do Plano Real
e do governo tucano para os
avanços do país.
“Eu seria injusto com ele
[Lula] se dissesse que ele está
apenas surfando a onda do
Plano Real. Ele usou [o plano]
e não reconheceu. Até agora,

não disse uma palavra sequer
sobre o Real e tudo o que
fizemos no meu governo que
funcionou em benefício para
o Brasil. Eu não quero fazer
o que o PT fez comigo. Ele
seguiu quase tudo na política
econômica e também fez as
coisas dele. Ele tem que
entender que uma nação não
é feita por um homem, mas é
uma construção”, lamentou o
ex-presidente.
Apesar da reclamação pelo
não reconhecimento por parte
de Lula, FHC disse que o
“Brasil está avançando”.
Logo cedo, ao chegar no
Congresso,
Fernando
Henrique disse que não queria
falar sobre a crise do Senado.
“Em casa de enforcado não se
fala em corda,” disse. Ele
também admitiu estar “um
tanto perplexo” com a onda
de denúncias.

GUARUJÁ - O
deputado
Ciro
Gomes (PSB-CE)
voltou a mencionar
ontem
a
possibilidade de
concorrer
ao
governo de São
Paulo, em 2010, Ao
dizer que tem uma
relação
de
“cordialidade” com Maluf, que respondeu
a acusações de mau uso de recursos
públicos, Ciro disse não descartar uma
aliança com o PP. “Faço aliança até com
Satanás se for para fazer a obra de Deus.”
“Lula disse que o Senhor Sarney
merece mais respeito e culpou a imprensa
por estimular o escândalo. Mas num
momento em que a economia está
emergindo da recessão, a saga dos “atos
secretos” leva os brasileiros a se
lembrarem de que seus políticos jamais
se submeteram à austeridade. Também
se lembram das falhas de alguns dos
aliados de Lula e sua aceitação para
fechar os olhos para o escândalo quando
isso lhe é conveniente”.
Atendimento às mulheres vítimas
de violência cresce 164%
O número de
atendimentos
às
mulheres vítimas de
violência realizados no
Centro Risoleta Neves
(Cerna), em Belo
Horizonte, cresceu
164% de janeiro até
maio deste ano,
comparado com o
mesmo período de
2008. Nos cinco primeiros meses de

2009, 1.162 atendimentos foram
realizados pela equipe multidisciplinar do
centro – formada por psicólogos,
assistentes sociais e advogados –, contra
440 de janeiro até maio de 2008. Durante
todo o ano de 2008, foram efetuados
1.370 atendimentos pela equipe
multidisciplinar
Em outro capítulo da série de
escândalo, José Sarney nega que tenha
conta bancária no exterior denunciado
pela revista Veja.
Dizem da Petrobras
A meu ver, a Petrobras transformouse no mais forte aparelho do governo para
o seu projeto eleitoral. A empresa está
em risco em razão da corrupção. Senador
Álvaro Dias.
As suspeitas que rondam a Petrobras
1º Tribunal de
contas constatou
indícios de super
faturamento na
obra da refinaria
Abreu Lima, em
Pernambuco.
2º Operação
águas profundas da Polícia Federal
apontam irregularidades em licitações de
reformas das plataformas P-10, P-14,P16,P-22, orçadas em mais de R$ 200
milhões. O TCU também encontrou os
problemas.
3º Concessão de patrocínios a
entidades culturais e sindicais sem
prestação de contas.
4º Repasse de R$ 609 milhões, para
financiar 1.100 contratos com Ongs, nos
últimos 12 meses.
5º Dinheiro da empresa repassado à
Fundação Sarney, no Maranhão, teria
sido desviado para empresas fantasmas.
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CANTINHO
POÉTICO
FERREIRA, CÉLIO
POR HUMBERTO PINHO DA SILVA

Corre e Corre
Citações sábias
A vida do louco é vazia
de gratidão e cheia de
medos, toda ela construída
sobre os fantasmas do
futuro.
Epicuro, 341-270 a.C.,
filósofo grego, Carta a
Meneceu
Os nossos infortúnios
são curados pelo grato
reconhecimento do que de
bom nos acontece e pelo
reconhecimento de que é
impossível desfazer o que
está feito. Epicuro, 341-270
a.C., filósofo grego, The
Extant Remains
Deixa cair as tuas
interrogações sobre o que o
amanhã te pode trazer, e
considera como um lucro
cada dia que o Destino te
dá.
Horácio, 65-8 d. C.,
poeta romano, Odes
Não te preocupes com o
dia de amanhã, porque o
amanhã trará consigo o que
é seu. Bem basta os
problemas que cada dia traz
no seu regaço.
Bíblia, S. Mateus
Pensar no que está
muito para lá de nós, em
vez de nos adaptarmos ao
presente, é fonte de medo.
A nossa consciência - a
maior das bênçãos dadas à
humanidade – é também a
nossa maldição.
Séneca, 4 a.C.-65 d.
C., filósofo romano,
Epístolas a Lucílio

E assim eu me deparo com a possível
crueldade sentimental
Sentimental que os quesitos de glamour,
paparazzi, poder, senso consumista e outros
adjetivos dizem respeito a toda uma
predominância multiestilística, multicultural
e anti-cultural
Se olharmos com olhos coloridos e
ingênuos a refletir o quadro, o round mais
colossal que a geração enfrenta, desafia quem
queira ou não queira.
A sociedade possui mecanismos eficazes
para sobressair-se como intelectual e exemplar
que já é uma vez que seus dotes e princípios
se encontram baseados no grau de
modernidade que ela alcança com sua
magnífica visão diante da vida, da arte, dos
comportamentos diários e dos clichês, dos
padrões, mas enigmáticos na presença de sua
natureza mais forte, intensa, real, primogênita,
ilustre, própria e comumente descomunal.
Eu tenho profunda admiração por aqueles
que ousam e alcançam topos e revolucionam
casos e proporcionam cenários e sensação
convicta de realização e sucesso em tudo.
Brisa em frente ao mar
O que germina docemente louco
E loucamente doce em fim é o amor
Que bem conduz a quem o tem maior
prestígio em tudo
E de suas experiências traduz
E comove com a presença de cada vestígio
deixado!
Assim fossem macios como gelatina
Todos os corações do mundo a flutuarem
Em si mesmo em uma atitude de amor
profundo
Mais brilho e beleza a vida teria
Como o sol ao raiar o dia
Tão sugestivo a uma praia, ou piscina
E os dotes corporais da bailarina!
Ferreira, Célio

ESPORTE

Bike Trilhas
Em seu aniversário de 10
anos o Bike Trilhas
percorreu cerca de 170 KM,
o evento organizado por
Silvinho,
“Extreme”
camping e pesca, contou
com a participação de mais
de 80 ciclistas. O Bike Trilhas
tem como objetivo colocar
o homem em contato com a
natureza e com as belezas
da região do parque Nacional
do Caparaó. Este ano o
circuito partiu de Espera
Feliz na sexta-feira (03),
passando por municípios do
Espírito Santo, que fazem
parte do circuito do parque,

Alto Caparaó, Caparaó e
retornando à Espera Feliz no
domingo (05), onde os
ciclistas foram recebidos

com um banquete mais do
que merecido e em seguida
a entrega dos certificados de
participação.

MARÍLIA E DIRCEU
OU COMO A POLÍTICA DESTRUIU
UM GRANDE AMOR
Das obras divulgadas no início do séc.
XX, destaca-se, no Brasil, o “Tesouro
da Juventude”. Enciclopédia juvenil
que serviu de base à educação dos
nossos avós.
Ora no vol. X, ao abordar a “
Inconfidência Mineira”, declara: Nunca
mais (o poeta) tornou a ver sua
Marília. Triste sempre, era assaltado
às vezes por acessos de fúria. Chorava,
gritava, maltratava-se, feria-se com as
unhas e com os dentes. Enlouquecera.
Pouco tempo viveu depois da sua
desgraça, e foi enterrado na Sé de
Moçambique.
Os nossos avós e pais viveram e
morreram convencidos dessa verdade.
Imaginavam que o poeta, nascido em
Portugal, falecera em áridas terras
africanas, choroso e suspirando pela
menina que conhecera em Minas. Puro
engano!
Tomaz Gonzaga esteve desterrado em
Moçambique e, ano depois de ter
chegado, casou com D. Juliana de Sousa
Mascarenhas, filha de mercadores de
escravos.
Do enlace nasceram dois filhos – Ana
e Alexandre Mascarenhas Gonzaga.
Advogou, enriqueceu, vindo a morrer
em 1810 como Juiz de Alfândega de
Moçambique.
E Marília?! Que foi feito da menina
de quinze anos que se apaixonou pelo
homem que tinha quase o dobro da sua
idade?
Não há informações precisas, mas
sabe-se é que após o poeta haver partido
para Moçambique, Maria Doroteia
(Marília) foi clandestina a África e
encontrou-se com (Dirceu) Tomaz
Gonzaga. Ficou grávida. Enfrentou
preconceitos da época e veio a falecer
de ataque cardíaco aos 88 anos, fiel ao
primeiro e único amor.
E que destino teve o filho dos
apaixonados - se realmente houve filho,
- do encontro africano? Desconheço.
Apenas posso esclarecer que Maria
Doroteia faleceu em 1853 e está
sepultada em Ouro Preto. Em 21 de
Abril de 1955 foi transladada para o
Museu da Inconfidência.
Só “Marília” foi fiel, o que não admira,
pois “Dirceu” tinha já um filho de
senhora chamada Laura, e “Marília”
veio a sofrer imenso ao descobrir essa

paixão clandestina.
Desses amores, entre Dirceu e Marília
ficaram-nos belas e românticas “liras”
dedicadas a “Marília” - Maria Dorothea
Joaquina de Seixas Brandão.

Igreja onde foi batizado Tomaz
Gonzaga (Miragaia - Porto)

Tomaz Gonzaga nasceu em Miragaia,
Porto, a 11 de Agosto de 1744, filho de
João Bernardo Gonzaga e Tomásia
Isabel Clarque Gonzaga.
Ano depois morre-lhe a mãe. O pai
contrai segundas núpcias e embarca para
Pernambuco com o filho – tinha 7 anos.
Estuda em S. Salvador, no Colégio
dos Jesuítas e recebe lições de Manuel
Maciel.
Com 17 anos, em 1762, matricula-se
na Universidade de Coimbra. Concluído
o curso é nomeado Juiz de Fora, em
Beja; quatro anos depois ocupa o cargo
de Ouvidor dos Defuntos e Ausentes
em Vila Rica (Ouro Preto). Nessa cidade
conhece Marília (Maria Doroteia).
Apesar da oposição da família da noiva,
marcam casamento para 1789. Tomaz
era Desembargador da Relação da Baia.
Desentendimentos com Cunha
Menezes (Governador) e amizade com
os “inconfidentes” levaram-no à prisão,
na Fortaleza da Ilha das Cobras.
Confiscam-lhe os bens e desterram-no
para Moçambique, onde faleceu.
Daqui se infere, inequivocamente,
que “Marília” amava realmente o poeta
e dedicou-se de alma e coração ao seu
grande e único amor. Já de “Dirceu”….
há dúvidas….muitas dúvidas.
Será que Tomaz Gonzaga, apesar de
estar matrimoniado em Moçambique,
manteve – em segredo, – a paixão por
Maria Doroteia, a menina de Ouro
Preto?
Quem pode responder?
HUMBERTO PINHO DA SILVA Porto, Portugal
Humbertopinhosilva@sapo.pt
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SALÃO DE NEGÓCIOS E AUTOBIZZ ESTÃO COM PROGRAMAÇÃO DEFINIDA
A organização do Salão de
Negócios e Oportunidades e
do Salão Automotivo
AutoBizz divulgou novidades
da programação dos eventos
que
acontecem
simultaneamente nos dias 6 a
9 de agosto, no Parque de
Exposições de Manhuaçu. A
presença vip da participante da
9ª edição do Big Brother
Brasil Josy, a participação do
caminhão de Moda e Beleza
do Senac e os consultores do

Sebrae em Ação vão se somar
ao Desfile de Moda Verão
2010.
Ao mesmo tempo que a
organização
divulga
novidades, as empresas
participantes anunciam
novidades para valorizar ainda
mais o evento. Os
expositores da 11ª edição do
Salão de Negócios e do
AutoBizz garantem que vão
mostrar novidades para o
mercado. A pouco menos de

um mês para o evento, as
empresas já preparam os
produtos e serviços que serão
expostos.
Grande parte dos
estandes
já
foi
comercializada. Algumas
empresas resolveram ampliar
o espaço em relação ao ano
passado. A antecedência em
marcar presença em uma
exposição com 11 anos de
história mostra o perfil das
empresas que aqui expõem

MAPA 2009 SNOP BIZZ – O espaço do Parque de Exposições da Ponte da Aldeia foi dividido
em duas grandes áreas com estandes para o AutoBizz e para o Salão de Negócios.

Cerca de 80 crianças e
adolescentes participam de
Campeonato de Kung Fu do Cras
No último sábado, dia 11 de julho, cerca de 80 crianças
e adolescentes que frequentam as aulas de Kung Fu dos
quatro Centros de Referência da Assistência Social (Cras)
participaram do III Campeonato da modalidade. O
campeonato é produto das atividades esportivas oferecidas
pelo Centro, como meio de trabalhar a convivência social
entre os atendidos. O evento contou com a participação da
comunidade e entidades envolvidas no trabalho com crianças
e adolescentes.
CRAS: O Centro de Referência da Assistência Social,
que integra o Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
é uma unidade pública da política de assistência social, de
base municipal, localizado em áreas com maiores índices
de vulnerabilidade e risco social, destinado à prestação de
serviços e programas socioassistenciais de proteção social
básica às famílias e indivíduos. Em Valadares, hoje, há quatro
Cras, nas regiões dos bairros Jardim Pérola, Planalto, Santa
Efigênia e São Raimundo, atendendo diretamente mais de
40 bairros.

seus produtos. Com uma
visão moderna sobre o
mercado, os expositores
procuram cativar o públicoalvo para criar oportunidades.
“Fechar negócios vai muito
além das paredes dos
escritórios e se expande para
as diferentes formas de se
estabelecer no mercado. Com
este perfil de expositores, o
evento busca proporcionar
cada vez mais o contato das
empresas participantes com
seus potenciais clientes”,
explica o presidente da
Aciam, Toninho Gama.
PROGRAMAÇÃO:
Entre as atividades programadas,
na quinta-feira, será feita a
abertura das duas mostras
empresariais. Aprimeira grande
ação promocional vai reunir o
mundo da moda com lojas de
Manhuaçu. Elas levarão para a
passarela as novidades da
coleção Primavera-Verão 2010.
Na sexta, sábado e
domingo, além da visitação
aos estandes, haverá boate
Kankun. Na área de
exposição, duas praças de
alimentação, playground e a
presença da Carreta Moda e
Beleza do Senac.
JOSY DO BBB: Josiane,

A cantora Josy Oliveira, que participou do Big Brother
Brasil 9, será a convidada especial do Salão de
Negócios e do AutoBizz 2009.

de 30 anos, participou da 9ª
edição do Big Brother Brasil
e prepara o lançamento de um
novo CD para agosto. Mineira
de Juiz de Fora, Josy, como é
carinhosamente chamada
pelos mais íntimos, é a atração
de sábado, 08 de agosto, em
Manhuaçu.
Formada em Psicologia,
Josy é fascinada por música,
a cantora curte MPB e música
eletrônica. Também toca
piano, violão e percussão,

com uma paixão especial pela
castanhola. O talento dessa
sister vai ser a presença vip no
evento empresarial.
No domingo, dia 09, os dois
eventos começam ainda durante
a tarde. Além dos estandes,
empresários e o público vão
contar com consultoria,
orientação e serviços do projeto
Sebrae em Ação.
Por Carlos Henrique
Cruz

1º vestibular da UFOP em Valadares tem 3 por vaga
Polo em GOVERNADOR VALADARES registra quase 400 candidatos
O mais novo curso de
graduação gratuito em Valadares,
da Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP), em parceria com
a Prefeitura Municipal de
Governador Valadares, teve mais
de três inscrições por vaga para
o vestibular que acontece no
próximo sábado (18/07). Foram
quase 400 candidatos para 120
vagas oferecidas para graduação
em Administração Pública. As
provas serão, das 14 às 18 horas,
na Escola Municipal Teotônio
Vilela, na rua Monte Azul, 125,
Esperança.
O curso em Administração
Pública será na modalidade a
distância, ministrado no no Polo
de Apoio Presencial de

Educação a Distância de
Governador Valadares, que fica
na Escola Estadual Prefeito
Joaquim Pedro Nascimento. De
acordo com o coordenador do
Diretor do Centro de Educação
Aberta e a Distância (CEAD) e
Coordenador do curso, Jaime
Antonio Scheffler Sardi, “A
UFOP há anos vem se
consolidando em todo o Vale do
Rio Doce, mas faltava a principal
cidade, Governador Valadares.A
UFOP não será a mesma depois
da consolidação de um pólo
avançado de ensino a distância em
Valadares”. Sardi acrescenta que
a previsão é que ainda neste ano a
UFOP ofereça o curso de
especialização em Gestão

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

Pública.
Mais universidade pública
O Prefeitura também conta
com a pareceria da Universidade
Federal de Minas Gerais
(UFMG), que já oferta quatro
graduações, três pós-graduações
e um curso de extensão no Polo
de Apoio Presencial de
Educação à Distância. Confira
abaixo:
Graduação - Licenciatura em
Ciências Biológicas (UFMG)
- Licenciatura em Química

(UFMG)
Licenciatura
em
Matemática (UFMG)
- Licenciatura em Pedagogia
(UFMG)
Pós
Graduação
(Especialização) - Atenção
Básica em Saúde da Família
- Formação Pedagógica em
Educação Profissional na Área de
Saúde: Enfermagem (Profae)
- Ensino de Artes Visuais
Extensão - Gênero e
Diversidade na Escola
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Comendador Fabrício restaura Capela do HCL
Por Carla Mota
Erguida em nome de um amor sincero
e maior, a Capela de Santa Terezinha foi
o presente de casamento de Féres Dumith
para sua esposa, Professora Custódia
Thébit Féres. Estamos falando de uma
época em que grandes amores eram
erguidos, doados e “ave!”, para aqueles
que foram personagens desta história, lá
pelos idos de 1928.
A Capela do Hospital César Leite
encontrou o artista certo para sua
restauração: o Comendador Fabrício
Santos, um expoente das artes plásticas,
que Manhuaçu reverencia por sua
dedicação a um universo tão complexo e
admirável que é o mundo das belas artes.
A ele cabe agora, entregar este presente
à nossa comunidade.
Projeto: “Apresentei meu projeto de
restauração, indicando as técnicas a serem
utilizadas e um cronograma de trabalho,
que será finalizado o dia 05 de agosto, ao
Padre Renato Dutra Borges, responsável
pela administração da Capela. Ele
aprovou, e estou aqui, diante desta obraprima, com meu trabalho e muito amor
por este patrimônio cultural de nossa
cidade”, fala Fabrício Santos.
Abertura: “Contudo, a abertura para
visitação pública somente ocorrerá em 10

de agosto próximo, em comemoração ao
Dia de São Lourenço, Santo Padroeiro
da cidade. Até lá, trabalharei com as portas
fechadas, afinal quero surpreender nossa
comunidade católica, mas, acima de tudo,
trabalho com máximo de carinho e
responsabilidade”, completa.
Caminho: Fabrício Santos tem uma
trajetória que se converge nessa obra de
restauração – o menino do interior que
se apaixona pelas artes seguiu um
caminho com poucos recursos
financeiros, mas imensamente rico de
criatividade. Daí, passo a passo;
incansável; determinado; foi ao encontro
de concursos; expôs seus trabalhos;
aprimorou suas técnicas em vários cursos;
promoveu eventos interestaduais, abrindo
espaço nos Estado de Minas, Espírito
Santo, São Paulo e Rio de Janeiro.
Ouro: Dos concursos mais recentes,
realizados nos últimos três anos, sempre
trouxe o ouro para Manhuaçu, como
destaque máximo das exposições, ficando
entre os 60 melhores artistas plásticos no
Brasil, na categoria Arte Contemporânea.
Assim, acontece a seleção de sua obra
para o Salão Internacional de Artes
Visuais, organizado pelo Sindicato dos
Artistas Plásticos de São Paulo.
Japão: Também participou com sua obra,
do Centenário da Imigração Japonesa, e seu
quadro foi divulgado no segundo cartaz
comemorativo do evento, que mobilizou os
dois países. Após mais uma medalha de
ouro em um concurso no RJ - categoria
Arte Sacra - foi selecionado para o I Circuito
Internacional de Artes Plásticas - Alemanha
Polônia e Áustria, e sua obra alcança
fronteiras internacionais.
Planeta: Sua preocupação com o meio
ambiente trouxe-lhe a inspiração certa
para produzir dois quadros, que foram
selecionados para o II Circuito
Internacional de Artes Plásticas - Hungria
Eslováquia e Áustria. E lá vai nosso artista
mais uma vez alcançando novas
fronteiras, em ritmo leve, mas focado na
dedicação e aprimoramento profissionais.

Capela Santa Terezinha - HCL

Academias: Fabrício Santos também
alçou voos junto a três Academias de
Ciências, Artes e Letras e é membro da

Comendador Fabrício Santos

Academia dos seguintes municípios da
região dos lagos no Estado do Rio de
Janeiro: Cabo Frio Iguaba Grande e
Arraial do Cabo. Além destas, ele também
é membro da Academia de Artes e Letras
da Mantiqueira, município de Água de
Lindóia, ocupando a cadeira de nº 69,
tendo como Patrono Alberto Veiga
Guinard – o fundador da Escola de Belas
Artes de Belo Horizonte (MG).

pois a cultura inserida no universo da
humanidade é o que há de mais
representativo do ser humano, envolvendo
não apenas técnicas, mas, sobretudo, a
sensibilidade e as emoções em três ângulos:
a do artista, a do apreciador e a da própria
obra, que por si só também, possui sua
linguagem em códigos transmitida tanto
pelo artista aprendiz como pelo virtuose
da arte”, ressalta o Comendador.

Comendador: No mês de junho
passado, Fabrício Santos foi indicado pelo
Conde Thiago de Menezes, para receber
a Medalha do Mérito Presidente JK.
“Desta vez, eu fui surpreendido, além da
Medalha, recebi o Título de Comendador,
ou seja, o Grã Colar no Grau de
Comendador Grande Oficial, registrado
junto ao Ministério do Exército,” fala com
grande alegria da homenagem que recebeu.

Presentes: Após esta vitória, o
Comendador Fabrício Santos tem dois
presentes a compartilhar com nossa gente:
um livro contando sua autobiografia que
será ilustrada com suas obras deverá, em
breve, ser escrito por ele e a realização do
maior evento de artes que nossa região já
presenciou, está com data marcada para
novembro, reunindo em Manhuaçu, obras
de 150 artistas plásticos no Minas-Rio 2009
Intercâmbio Cultural. “Neste evento, no
qual sou o Curador Geral, apresentaremos
seis categorias de arte: pintura, mosaicos,
desenho e caricatura, fotografia, arte digital
e esculturas,” finaliza.

Natural: Sobre o título de Comendador,
ele observa: “sei que esta homenagem é
fruto do meu trabalho e dedicação às artes,
como destacou o Conde Thiago de
Menezes, pelo trabalho que realizei nos
Estados de Minas, Rio, São Paulo e
Espírito Santo. Vejo-a de forma natural,
pois nos meus 12 anos de carreira
profissional, preparei-me, fui subindo
devagar cada um dos degraus desta vitória.
Hoje, com o reconhecimento nacional e
internacional, sei também da grande
responsabilidade que trago. Afinal, a arte
é um dos meios mais sérios de se transitar,

ASSESSORIA DE IMPRENSA
HCL – MANHUAÇU
Jornalista: Carla Mota – RP 3434
Capela Santa Terezinha – HCL
Comendador Fabrício Santos
Mais detalhes sobre o artista na
pág da net www.fabriciosantos
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História das histórias de Luisburgo
Aberto ou abrido?
Trago ou trazido?
Volta e meia alguém me pergunta sobre o uso do
particípio do verbo abrir: aberto ou abrido? Essa questão
está ligada ao uso do particípio dos verbos. O particípio
regular dos verbos termina em -do. Veja: trabalhado,
amado, saído, chegado, comprado, etc. Alguns verbos
têm essa forma irregular. Veja: visto (de ver); escrito
(de escrever); feito (de fazer), etc. Outros, os
abundantes, têm duas formas para o particípio: prendido
e preso (de prender); fritado e frito (de fritar); limpado
e limpo (de limpar), etc.
Alguns particípios irregulares caíram em desuso.
Desapareceram ou são, na maioria dos casos, usados
como simples adjetivos ou substantivos, como é o caso
das palavras: completo, murcho, torto, etc. (adjetivos);
cego, crucifixo, etc. (substantivos). A forma ABRIDO
caiu em total desuso, sendo errado o seu uso. A única
forma correta é ABERTO.
Normalmente, os particípios regulares são usados na
voz ativa (com os auxiliares ter ou haver): A cozinheira
TINHA (ou havia) FRITADO os ovos. / Os policiais
HAVIAM (ou tinham) PRENDIDO os assaltantes.
Os particípios irregulares são, geralmente,
empregados na voz passiva (com os auxiliares ser ou
estar): O ovo ESTAVA (ou era) FRITO. / Os assaltantes
ESTAVAM (ou foram) PRESOS. Com os verbos de
ligação, os particípios irregulares costumam ser usados
como predicativos.
Deve-se tomar muito cuidado ao usar o verbo
TRAZER. Ele não é abundante, tendo somente um
particípio: TRAZIDO. Veja: O aluno tinha TRAZIDO o
livro. É comum as pessoas usarem TRAGO como
particípio desse verbo, o que está totalmente errado. A
palavra TRAGO é o presente do indicativo dos verbos
trazer ou tragar: Eu TRAGO o livro todos os dias. / O
rapaz disse: Eu fumo, mas não TRAGO... Essa palavra
também pode ser um substantivo, com o significado
de GOLE: Ele ficou tonto com um simples TRAGO
daquela bebida.
Há ainda uma outra expressão, ERRADA, que muitas
pessoas usam: Meu carro está COMPRO e PAGO. O
correto é: Meu carro está COMPRADO e PAGO. O
verbo comprar não é abundante. COMPRADO é a única
forma correta de seu particípio. O verbo pagar é
abundante, possuindo dois particípios: PAGO e
PAGADO. Na frase dada como exemplo, a forma PAGO
foi usada, pois o auxiliar usado foi o verbo ESTAR.
Outro verbo de largo uso é o verbo PEGAR. Também
este é abundante, possuindo como particípio as formas
PEGADO e PEGO: Ele havia PEGADO uma forte gripe.
/ O pássaro estava PEGO. Modernamente, há uma
tendência para se usar o particípio irregular (pego)
também com os verbos ter e haver: Eles haviam (ou
tinham) PEGO o passarinho.
Deve-se observar a pronúncia da forma PEGO. Como
particípio, sua pronúncia é fechada (ê); como presente
do indicativo, é aberta (é). Veja os exemplos: O pássaro
estava PEGO (ê). / Eu não PEGO (é) em rabo de
foguete... Observe-se, por derradeiro, que não se pode
usar pronome oblíquo depois de um verbo no particípio.
Os pronomes oblíquos são: me, te, se, lhe, o, a, nos,
vos. Veja os exemplos: Ele havia me entregado o
dinheiro ou Ele me havia entregado o dinheiro (certo).
Ele havia entregado-me o dinheiro (errado). / Ele tinha
me falado sobre o assunto (certo). / Ele tinha faladome sobre o assunto (errado).
O BOM PROFISSIONAL FALA CORRETAMENTE.
APERFEIÇOE-SE.
PREPARE-SE
PARA
CONCURSOS. ESTUDE PORTUGUÊS. AS
PRÓXIMAS TURMAS COMEÇAM DIA 27 DE
JULHO - 3271-7894 e 3083-2211.

Baile e Churrasco
No dia 25 de Janeiro de 1922 deu-se o grande churrasco,
contando com a alegria de todas as famílias da região pela
concretização das instalações da escola.
“Quem tem moça pra dançá, não precisa ter receio, pois
somos todos aqui uma família. Não haverá “tábua” neste baile, pois é baile familiar. Os fogos alegarão nossa obra, que só
no futuro vocês reconhecerão o que ele vai lhes trazer de
bem.”
“Agradeço de antemão a cooperação de todos, homens,
mulheres, moços e moças, que tudo deram de si para essa
grandiosa realização. Doravante veremos outro distrito de S.
Luís contando com a força do governo e a boa vontade desse
povo alegre e bom. E viva S. Luís, que começa a crescer!” –

terminou sua palavras o Cap. Pedro Ivo, sob aplausos e palmas de todos. E a sanfona do Domingos começou a mazurca.
E o rapa-pés animava-se à medida que os pares se ajuntavam, a começar do próprio Cap. Pedro Ivo, que abriu o baile de
braços com a sua nora. Depois o casal, professora e marido, e
foram aumentando os rapa-pés, até que o salão se fez uma só
massa humana e alegre, ao som da sanfona que, quando descansava, ouvia-se um viva correspondido pela multidão.
Lá no fundo da praça, de braços abertos, o cruzeiro chantado no primeiro dia abençoava aquela alegria esfuziante de
uma noite em que todos se confraternizavam.
Dias depois, a professora ali entrava com sua primeira turma
de alunos, para receberem as primeiras lições alfabéticas.
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Foi histórico o show de Roberto Carlos
Por Devair Guimarães
de Oliveira fonte Rede
Globo de TV
Aos 50 anos de carreira,
Roberto Carlos cantou
mais que o previsto quase
duas horas e meia no
Maracanã. Um dia antes
Roberto falou ao vivo
para o Jornal Nacional e
dizia de sua alegria e
emoção poder realizar
este sonho de cantar para
um público tão grande. A
apresentação entra para a
história dos shows
realizados para grande
público - inédita no
estádio e uma das
maiores da carreira do Rei
- foi presenciada por um
público estimado em 68
mil pessoas. ”Se eu
estiver sonhando por
favor, não me acorde”
disse o rei
A grande apresentação
do rei começou às 21h40
com “Como é grande o
meu amor por você”, em
versão instrumental
acompanhada em coro
pelo público, e terminou
com a tradicional entrega
de rosas para os fãs e uma
queima de fogos.
”É a maior emoção
que já senti em minha
vida estar aqui no
Maracanã cantando para
vocês. Quando estava lá
em Cachoeiro [do
Itapemirim, cidade natal
de Roberto] jamais
imaginei que podia viver
um momento como
esse”, disse o cantor ao
subir ao palco, ao som de
“Emoções” e a bordo de
um calhambeque. E
emendou: “eu amo
vocês, tudo isso parece
um sonho”.
Chuva
quase
atrapalha
Uma chuva que
começou a cair por volta
das 22h40 fez com que a
apresentação fosse
interrompida por cerca de
15 minutos. À procura de
abrigo, alguns fãs
esvaziaram algumas
cadeiras da pista e das
arquibancadas. Outros
chegaram a deixar o
estádio.
Mas a maioria não
desanimou diante da
tempestade e cantou em
coro sucessos como “Do
fundo do meu coração”,
“Eu te proponho”, ”Café
da manhã” e “É preciso
saber viver”. “São 50
anos de carreira; isso me
faz pensar em como tudo
começou”, disse o Rei.

O grande momento foi a
da última parte do show, em
que o Rei recebeu no palco
o seu parceiro de longas
jornadas e companheiro
musical Erasmo Carlos. No
dueto de “Amigo”, os dois
se emocionaram e,
chorando,
tiveram
dificuldades em cantar
trechos da música.
”Você, outro dia, disse
numa canção que queria ter
1 milhão de amigos, mas
não adivinhou que, hoje,
esses amigos são dezenas e
dezenas de milhões
espalhados por esse Brasil
maravilhoso. Muito bem
representados por um
Maracanã lotado de gente
que te ama”, declarou
Erasmo. Roberto retribuiu
o carinho e chamou o
companheiro de “irmão”.
“Que maravilha que eu
escolhi você como meu
grande irmão”, devolveu o
Rei.
Wanderléa tempos da
Jovem Guarda
A grande amiga de
Roberto
e
Erasmo
Wanderléa também fez
uma participação em um

bloco dedicado aos tempos
da Jovem Guarda e ao
início da carreira solo do
cantor, com hits como “Eu
sou terrível”, “É proibido
fumar”, “Namoradinha de
um amigo meu” e
“Quando”, música que
Roberto Carlos não
cantava há mais de 30
anos.
”Eu agradeço muito o
carinho,
o
companheirismo de todos
esses anos. Meu coração
fica muito feliz de saber,
de compartilhar, de ser
cúmplice dessa magia de
amor que você criou para
sua história e para nossas
vidas. Nós te amamos”,
afirmou a parceira de
Jovem Guarda.
Milhares de pessoas
foram às lágrimas
O show, que será
transformado em DVD,
terminou com uma
interpretação emocionada
de “Jesus Cristo”,
acompanhada
em
coro pelo público, que à
essa altura já não ligava
mais para a tempestade. O
Maracanã ficou pequeno
para tantas emoções.

Veja o
repertório
completo da
apresentação:
- Como é grande o
meu amor por você
(introdução)
- Emoções
- Eu te amo, te amo,
te amo
- Além do horizonte
- Amor perfeito
- Detalhes
- Outra vez
- Aquela casa simples
- Meu querido, meu
velho, meu amigo
- Lady Laura
- Nossa Senhora
- Mulher pequena
- Calhambeque
- Caminhoneiro
- Do fundo do meu
coração
- Eu te proponho
- Seu corpo
- Os seus botões
- Café da manhã
- Cavalgada
- Amigo
- Sentado à beira do
caminho
- Ternura
- Eu sou terrível
- É proibido fumar
- Namoradinha de um
amigo meu
- Quando
- E por isso estou aqui
- Jovens tardes de
domingo
- Como é grande o
meu amor por você
(reprise)
- É preciso saber viver
- Jesus Cristo

Personalidades sã
Na tarde do dia 11 de
julho de 2009 em
solenidade realizada pela
Associação dos Moradores
de Ponte da Aldeia com o
apoio do presidente do
COAMMA Vasco Fernando
Mota
Rodrigues,
apresentado pelo líder
comunitário da Associação
dos Amigos Independentes
do Bairro Ponte da Aldeia
walison, e Jorge Salazar
várias pessoas e políticos
estiveram presente dentre
elas destacamos a presença
dos deputados estaduais
José Henrique Lisboa e
Sebastião Costa, o pré
candidato a deputado
federal, advogado doutor
Mauro Bomfim, também
prestigiaram a solenidade os
seguintes vereadores:
Renato César Von Randow,
Zé Rulinha, Chico do
Juquinha, Jésus Natanael,
(Santana do Manhuaçu),
Paulo Henrique ( Matipó),
vereador José do Carmo e
José Geraldo (Santa Barba
do leste) ex. vereador Paulo
Altino, ex. prefeito de
Manhuaçu,
Geraldo
Perígolo, Secretário da
agricultura de Manhuaçu,
doutor Vinícius de Resende,
diretor do SAAE Gentil
Pazeli, diretor da rodoviária
de Manhuaçu, Geraldo Hott
Diretor do PROCOM
Malvino Lopes, Dr. Marcio
Silva Correa e o presidente
de honra da ARPODE
Geraldo Adão.

OS AGRACIADOS:
A associação dos
moradores e amigos de
Santo Amaro – AMA,
Vasco Fernando Mota
Rodrigues, ex prefeito
Geraldo Perígolo, os
vereadores Chico do
Juquinha, Jésus Natanael,
(Santana do Manhuaçu),
Paulo Henrique (Matipó).
Os homenageados
receberam uma placa de
menção honrosa.
Entregue pelo Deputado
Estadual José Henrique
Lisboa e o advogado, Dr.
Mauro Bomfim.
Em suas palavras de
agradecimento o ex prefeito
de Manhuaçu Geraldo
Perígolo fez uma explanação
de sua vida pública da sua
grande amizade com todos,
disse sobre os percalços da
sua vida política e salientou
que tem sua consciência
tranquila do dever cumprido.

Walison (Associação Ponte
da Aldeia)

Zé Rulinha, Chico do Juquinha, Sebastião Costa e
Renato da Banca

Verador Renato, Bomfim, Pazele e dep. Sebastião Costa
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ão homenageadas no Clube das Mães em Manhuaçu
Palavras do
Dr. Mauro Bomfim.

Dep. José Henrique, pré candidato a dep. federal
Mauro Bomfim, Sebastião Miranda Barbosa e Vascão

Geraldo Hott, Gentil Pazeli, Sebastião Costa, Renato da Banca,
Zé Rulinha e Chico do Juquinha

Mauro Bomfim, vereador Paulo Henrique e José Henrique

Líder comunitário,
Jorge Salazar

Representante da AMA, Mauro Bomfim, Juventino de
Souza Campos e José Henrique

Vereador do PT

Mauro Bomfim, Vinícius de Resende e Sebastião Costa

Vascão e Mauro Bomfim

Deputado José Henrique
Falou de sua alegria de poder estar presente
homenageando pessoas tão queridas por seus
trabalhos nas ações sociais. Coloco-me a disposição
de todos que necessitam do nosso trabalho. “ Quero
dizer a todos da região, que sofrem com as enchentes,
que estive em uma reunião com alguns secretários do
governo Aécio Neves, dentre os assuntos foi tratado
a compra de um radar meteorológico moderno, no
valor de quase 9 milhões de reais, equipamento este
que prevê as cheias, dando oportunidade a defesa
civil de preparar a população em relação as enchentes,
evitando maiores danos.”

O vereador Chico do
Juquinha (PT) falou da
sua grande satisfação de
receber
esta
homenagem, falou de
sua atuação na câmara
municipal de Manhuaçu,
que tem sido muito boa
porque sempre procura
ouvir as pessoas e pensa
sempre nas ações
coletivamente. “Na
câmara municipal não
faço oposição por fazer
oposição, e sim votando
a favor de todos os
projetos que beneficiam
a população, minha
comunidade já foi
beneficiada por alguns
trabalhos do executivo.
Considero hoje a câmara
como minha casa, pois
ali fiz muitos amigos.”
Falando da sua
comunidade de São
Pedro do Avaí o
vereador disse que sua
base eleitoral pode ter
convicção que ele será
sempre um grande
defensor da mesma.
“Indiquei muitas
obras para que o
prefeito Sérgio Breder
possa nos atender e
tenho certeza que ele
irá agir com carinho e
vai nos atender, porque
o nosso pensamento
está voltado para o bem
estar da coletividade e o
bem comum devem
prevalecer.” Concluiu o
vereador.

Vascão, José Henrique, Geraldo Perígolo e Mauro Bomfim

“Indiquei muitas
obras para que o
prefeito Sérgio
Breder possa
nos atender e
tenho certeza
que ele irá agir
com carinho e
vai nos
atender...”

Vereador Chico do Juquinha

O Dr. Mauro Bomfim
agradeceu a presença de
todos os lideres comunitários,
que vem prestando um bom
serviço as comunidades
carentes, e salientou a
necessidade dos jovens
ingressaram na política e citou
o exemplo do jovem
vereador Paulo Henrique
(Matipó) as demais lideranças
políticas da região, a presença
dos deputados José Henrique
Lisboa, Sebastião Costa,
secretários municipais,
vereadores e os demais
presentes. “A importância
dessa placa não está no valor
material e sim no valor social
que ela representa, trabalho
de associação é um trabalho
comunitário de lutas e para
mim é muito gratificante estar
aqui nesse trabalho social de
bairros. Manhuaçu tem um
grande número de líderes
comunitários que trazem
bastante benefícios para a
cidade.
Manhuaçu perdeu muitos
investimentos na área
cafeeira e temos que resgatar
essa cultura tenho certeza que
o prefeito Sérgio Breder já
está fazendo muito para
melhorar essa situação, assim
como o diretor do SAAE
Gentil Pazeli e a essa equipe
extraordinária de Manhuaçu
sendo a prova de que está
sendo feito um excelente
trabalho com garra e
determinação pelo prefeito
Sergio Breder. Manhuaçu é
uma
cidade
metrópole,chegou a hora
então de melhorar a
qualidade de vida de seus
cidadãos, me coloco
novamente como candidato
a deputado federal para
levantar a bandeira do Leste
de Minas, ajudando mais uma
vez o município. Como
advogado atendo não
somente aos políticos mas,
faço um trabalho silencioso
atendendo também todo
cidadão que esteja
precisando, defendo pessoas
de bem, pessoas que sofrem
injustiças sejam elas de
qualquer natureza.”
Em sua fala ressaltou
também a importância do
povo brasileiro escolher
melhor seus representantes,
visto que as irregularidades
do Congresso Nacional são
publicadas diariamente nos
jornais, e a necessidade de
um número maior de
mulheres na participação
política.
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Qual nome?
O tomate processou o quiabo. O quiabo arrumou
um advogado.
Qual o nome do filme?
R: O Advogado do Quiabo ( Advogado do Diabo )

Japonês
Como se chama o japona que bateu o carro?
Taka Kara No Muro.

Sogra
Duas mulheres vão pedir justiça ao Rei Salomão.
Apontam para o bonito rapaz e o acusam de haver
jurado se casar com a filha de cada uma. Salomão,
sempre justo, sentencia:
- Guardas! Cortai esse rapaz ao meio e dai a cada
donzela uma metade.
- Louvo a vossa justiça, majestade. -admite a
primeira mãe, com um sorriso feliz.
- Não majestade!!! -desespera-se a segunda. - Melhor
que ele seja entregue à que não é minha filha!
Salomão, sempre sábio, volta-se para a primeira mãe
e decide:
- Que este jovem seja marido de tua filha, pois tu
que concordaste em vê-lo cortado em dois és a legítima
e verdadeira sogra!

Loucos
E no hospício, o louco anda pelo pátio, puxando
uma escova de dentes amarrada por
uma cordinha. Passa um enfermeiro, que ironiza: Como vai seu cachorrinho?
-Que cachorrinho? Não tá vendo que isso daqui é
uma escova de dentes?
O enfermeiro se surpreende: -Ué, até que você não
é tão louco assim! E se afasta para contar
o caso com o diretor. E o louco para a escova:
-Boa totó! Enganamos ele direitinho!

Joãozinho
Mãe - O que está fazendo ajoelhado aí, Joãozinho?
Joãozinho - Rezando para que o rio Amazonas passe
para a Bahia.
Mãe - Mas porquê, filho?
Joãozinho - Porque foi isso que eu escrevi na prova!

Causo” Mineiro:
Sapassado, era sessetembro,
taveu na cuzinha tomando uma
pincumel e cuzinhando um
kidicarne cumastumate pra fazer
uma
macarronada
cum
galinhassada. Quascai de susto
quanduvi um barui vinde
denduforno parecenum tidiguerra.
A
receita
mandopô
midipipoca denda galinha prassá.
O forno isquentô, o mistorô e o
fiofó da galinhispludiu!
Nossinhora! Fiquei branco
quinein um lidileite. Foi um trem
doidimais! Quascai dendapia! Fiquei Sensabê doncovim,
noncotô, proncovô. Ópcevê quilocura! Grazadeus
ninguém semaxucô!

"Os senadores são ‘inquadráveis’"
Presidente Lula, ao negar que tenha ‘enquadrado’ os senadores petistas no caso Sarney

Lula anuncia corte de gastos para 2010
O presidente Lula informou hoje (13), durante reunião
ministerial, que haverá corte de gastos em 2010. Segundo
o ministro Paulo Bernardo (Planejamento), Lula disse que
as pastas terão de gastar menos no próximo ano e que não
há espaço para mudar o orçamento e atender a novas
demandas. De acordo com Paulo Bernardo, cada ministério
terá direito a gastar o limite máximo previsto, sem margem
para concessões. Ele disse que as pastas já foram avisadas
quanto terão de recursos para 2010. O ministro acrescentou
que os recursos para o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) foram preservados, um montante de R$
22 bilhões.
‘Operação Patrícia’: um rombo faz 12 anos
Amanhã um dos maiores escândalos com dinheiro público
faz 12 anos, como sempre com final infeliz para os
contribuintes: envolvia calote de contratos de compra e
venda em Londres do extinto Instituto Brasileiro do Café.
A manobra desastrada do IBC para forçar a alta do no
mercado europeu rendeu rombo de U$ 115 milhões e
sequestro de títulos públicos no exterior. Prejudicados
ainda hoje brigam na Justiça.
OMC vê risco em barreiras econômicas
O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio
(OMC), Pascal Lamy, disse hoje (13) que a desaceleração
econômica global “está longe de acabar”, e que alguns países
precisam “desmantelar perigosas barreiras protecionistas
impostas em resposta a esta situação”. Em um discurso para
os 153 membros da OMC, Lamy afirmou que barreiras a
importações e outras restrições estavam isolando os
mercados e gerando mais dificuldade em um momento de
demanda deprimida. Lamy também levantou a possibilidade
do surgimento de uma disputa comercial, restrições
retaliatórias e sanções em resposta a “não ruptura do
protecionismo de alta intensidade”. Na última semana, Lamy
participou da reunião de cúpula do G8, que focou também
em negociações para a conclusão da Rodada de Doha de
livre comércio global.
‘Atuação temerária’
O litígio com a União envolve empresas italianas e
britânicas, com parecer favorável à indenização delas.
‘Operação desastre’
O governo concebeu a chamada "Operação Patrícia" para
combater as manobras que mantinham em baixa a cotação
internacional do café.
Crime e castigo
Em 1997, o Tribunal de Contas da União reabriu o
processo da “Patrícia” e aplicou multa aos dirigentes do
finado IBC: apenas R$ 1,2 mil.
Troca da guarda
Álvaro Dias (PR), Tasso Jereissati (CE) ou Marisa
Serrano (MS) são os cotados para substituir Arthur Virgílio
(AM) na liderança do PSDB.
Rumo ao Senado
Entre os pré-candidatos distritais ao Senado estão a exgovernadora tucana Maria de Lourdes Abadia e o petista
Geraldo Magela
Metendo a mão
O Banco do Brasil agora cobra tarifa de R$ 20 para cada
transferência de milhagem do Cartão BB para a TAM. Até
14 de junho a tarifa era zero.

Empresa Brasil
É comum a falsificação de currículos na Plataforma
Lattes, mas como justificar que Dilma Rousseff não leia o
próprio currículo em sites oficiais?
Dinheiro na veia
Aumentou de R$ 7 bilhões para R$ 16,3 bilhões o
pagamento das estatais ao Tesouro. Antes convertido em
investimentos, agora paga salários de servidores e ajuda a
fechar as contas da Previdência.
MTST continua em frente a prédio de Lula
Cerca de 20 manifestantes do Movimento dos Trabalhadores
Sem Teto (MTST) continuam acampados em frente ao apartamento
do presidente Lula em São Bernardo do Campo (SP). Segundo a
Polícia Militar do local, os sem-teto iniciaram o protesto na última
quarta-feira (8) para reivindicar a inclusão no programa habitacional
Minha Casa, Minha Vida e a pedir mais agilidade nos processos
de desapropriação de áreas atualmente ocupadas pelo movimento.
Sete manifestantes estão acorrentados a um poste de luz. Os semteto dizem representar cerca de 18 mil famílias dos municípios
paulistas de Sumaré, Itapecerica da Serra, Taboão, Embu das Artes,
Osasco, Guarulhos, Mauá e São Paulo.
Haja copeira
O governo continua fingindo que detesta terceirização de
mão de obra, mas a Presidência da República contratou por
um ano copeiras da empresa Visual Locação por R$ 3,194
milhões, suficientes para pagar a 572 copeiras ganhando
salário mínimo. Concurso, que é bom, nada.
Complicou
A carta hostil do embaixador da Venezuela, Julio Garcia
Montoya, enviada aos senadores brasileiros, complicou
ainda mais a chance de adesão do país ao Mercosul. Foi
devolvida ao remetente mal-educado.
Sofrimento continua
Está no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias um
destaque que estabelece teto máximo de 8,9% para reajuste
de aposentados. Bem abaixo dos 16,67% aprovado pelo
Congresso e vetado por Lula.
Pensando bem...
... arapongas da Abin devem estar morrendo de inveja da
competição dos “secretos” do Senado.

PODER SEM PUDOR

Tancredo e o barbeiro
P r o m o t o r,
Tancredo Neves foi a
uma barbearia, em
Andrelândia (MG):
- É o dr. Tancredo?,
perguntou o barbeiro,
enquanto afiava a
navalha.
Só
aí
ele
reconheceu aquele
a quem, nove anos
antes, em São João Del Rey, ajudara a condenar a 18 anos
de cadeia pelo assassinato da mulher.
- Cumpri 9 anos e estou aqui com a navalha e o senhor aí,
com sua barba...
Tancredo mudo, em pânico, e o barbeiro filosofando,
enquanto trabalhava:
- Que coisa bonita é um júri, hein, dr. Tancredo?...
Nunca uma barba demorou tanto a ser feita, até que
Tancredo se despediu dando ao barbeiro uma generosa gorjeta,
única em sua vida de muquirana.
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A INGRATIDÃO DOS FILHOS
POR HUMBERTO PINHO DA SILVA

A bela Ana Marcela e o irmão João Antônio.
Parabéns Ana pelos 09 anos dia 16 de julho

Ao casal Selma e Antônio parabéns pelos 30 anos de
casados 14 de julho, que Deus os abençoe cada vez mais.
São os votos de toda a família

CANTINHO DE FÉ
Pastor Eli Fernandes
de Oliveira

O vento e as nuvens
O vento e as nuvens eram amiguinhos e
estavam sempre brincando no céu. Que era a
casa em que eles moravam. De vez em quando
o vento gostava de sair e passear aqui em
baixo na terra. Ficava no meio das árvores
soprando entre as flores e mesmo entre as
roupas das pessoas. Muitas vezes as nuvens
achavam ruim com ele.
- Ora, o quê você vai fazer lá em baixo?
Ele dizia: - Eu me
divirto!.
Certa
vez
estavam o vento e
as
nuvens
brincando no céu
correndo um atrás
do outro. De repente
a nuvem maior
resolveu pregar
uma peça no vento.
Vocês
já
repararam que às vezes no céu se formam
desenhos lindos, como coelhinhos, elefantes,
gatos e até cachorros? São as nuvens
brincalhonas, elas gostam de montar estes
animais para assustar o vento.
O vento que era como um moleque sapeca
que corria de um lado para o outro fazia muito
barulho, e estava sempre assoviando.
- Vamos pregar uma peça nele?
- Por que não? - disseram as irmãzinhas da
nuvem.
Então formaram um quarteirão de nuvens
todas imitando bichos. Uma delas correu até
o vento.
- Vento, vento venha até aqui, veja quantos
animais!
O vento, que era muito esperto, olhou para todos
eles e soprou com muita força desmanchando
todos os bichinhos. As nuvens foram parar lá
longe, uma na casa da outra, acho que até caíram
aqui na terra! O vento desceu rindo e assoviando
entre as plantas e as flores, dizendo: - Eu hein, se
elas pensam que me enganam...
Não vão enganar não.
Brincadeiras de nuvens...
Brincadeiras no céu.

A Palavra Indestrutível
Apresentamos neste artigo, uma afirmação que pode
parecer, para alguns, exagerada. Para outros, porém, é a
expressão de uma verdade insofismável.
A Bíblia sempre esteve ameaçada de ser destruída. Já se
fez de tudo, da parte dos políticos religiosos e até dentro
de arraias conhecidos tradicionalmente como cristãos, para
consegui-lo. Mas a Palavra de Deus permanece. Ela é
indestrutível.
Encontramos no livro do profeta Jeremias, capítulo 36,
o episódio em que Deus ordena Jeremias a escrever um
livro contendo tudo quanto o Senhor ditara ao profeta para
transmitir Cintra Judá, contra Israel e contra todas as nações
que andavam longe de cumprir o que Deus lhes ordenara.
Não podendo apresentar-se pessoalmente, Jeremias envia
Baruque que anotou no rolo tudo o quanto o profeta lhe
ditava da parte de Deus e o levou até o templo onde foi lido,
por ele mesmo, todo o recado, diante daqueles que ali
estavam, vindos de Judá e Jerusalém, para o dia do jejum.
A notícia chegou até Jeoiaquim, rei de Judá, que mandou
buscar o livro e, à medida que se ouvia a leitura de seu
conteúdo, destruía suas páginas e as colocava fogo.
Também enviou emissários seus para prender Baruque, o
escrivão, e o profeta Jeremias. Deus, porém, havia
escondido os dois para livra-los da maldade de Jeoiaquim.
O rei Jeoiaquim tentou destruir tanto a mensagem como
o mensageiro.
O Senhor ordenou a Jeremias que escrevesse outro livro
e Baruque anotou tudo quanto Deus transmitira e que
constava no primeiro rolo e, ainda mais, recados diretos ao
rei Jeoiaquim, condenando o que fizera contra a Palavra de
Deus contida no livro e anunciando-lhe que ele seria vencido
pelo rei da Babilônia.
Através dessa narratica de Jeremias, escrita por Baruque,
podemos ver que Deus revela em palavras e os homens as
registram. Esses homens são merosiInstrumentos do
Senhor, para transmissão de Suas leis e mensagens a outros
seres humanos.
As reações à Palavra de Deus, no episódio, foram
diversas: - O povo a ouviu com indiferença, - As pessoas
responsáveis a ouviram com convicção, - O rei a ouviu com
total desprezo.
Como o rei Jeoiaquim, muitos têm procurado banir a
Palavra de Deus, destruindo-a fisicamente. Outros tratam
de destruí-la pelo descuido espiritual.
Há, ainda, aqueles que tratam de destruir a Palavra de Deus,
buscando aniquilar seus mensageiros, perseguindo-os física
e moralmente.
A preservação da Palavra de Deus está, contudo,
divinamente assegurada. No caso em pauta, Deus tomou
providências para que Seu recado fosse outra vez escrito e
chegasse até o povo, até os líderes, até o rei Jeoiaquim e
até nossos dias, para que Seu poder e a indestrutibilidade
de Sua Palavra pudessem ser conhecidos de todos, em todos
os lugares e em todos os tempos.
A Bíblia chegou até nós porque Deus se preocupou em
preserva-la. Sua Palavra não passará, ainda que tudo passe.
Ninguém a destruirá! A todo tipo de investida contra ela,
Deus a renovará, ardendo muito mais resplandecente e em
mais lugares que antes. Ela é a Palavra indestrutível.

Sob frondoso castanheiro, na vizinhança de carriça
transmontana, a velhinha fia. Tem o rosto sulcado
pela goiva do tempo, olhos sumidos, lábios finos e
boca desdentada.
Fia; e o fuso: gira… gira… e gira… pressionado
pelos descarnados dedos. Foi moça fagueira: esbelta,
de farta cabeleira calamistrada e de belas faces róseas.
Casou; foi mãe. Criou filhos, que abalaram. Todos
partiram: uns, para o Céu; outros, em busca de vida
melhor.
Ficou; mergulhada em saudade e nos cuidados de
quem a deixou.
De tempo a tempo telefonam, escrevem. Prometem
interná-la num lar. Daqueles onde se guardam pais e
mães que deixaram de ser prestáveis.
Cuidou dos filhos com amor: ensinou-os a
caminhar, a comer, a portarem-se à mesa; aparou a
baba que lhes escorregava do beiço; enxugou-lhes o
húmido nariz; branqueou-lhes a roupa enegrecida
pela traquinice; passou horas de agastamento à
cabeceira do berço. Os meninos eram tudo e tudo
era para eles.
Agora é a mãe que carece de mão amiga: quem a
ampare; quem cuide; quem lave a veste enodoada;
quem apare as unhas endurecidas; quem desvele
para que nada falte.
Mas os filhos não têm disponibilidade... Olvidam
que chegou o tempo de retribuirem; esquecem-se
de pagarem os cuidados, os carinhos que receberam.
Meditativa, a velhinha fia e pelos desgastados olhos
desenrolam-se cenas amorosas, recreações pueris
que a memória afectuosamente guardou.
Agora só Deus permanece com ela. Só Ele ficou.
Os gerados de suas entranhas esqueceram-se que: a
felicidade, a riqueza que gozam, é fruto daquela
velhinha que, junto à carriça, arrimada ao
castanheiro, fia... fia... fia… Ziguezagueantes
lágrimas de saudade, docemente deslizam na face
encarquilhada.
A velhinha chora; e muito baixinho, em discreto
sussurro, pode-se ouvir:
“Coitado!, tem muito que fazer…; a culpa é
da mulher... Trabalha muito...; por vontade dele
já estava na sua casa…” - e leve sorriso vai-lhe
enchendo a boca de festivos risos.
humbertopinhosilva@sapo.pt
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ASCON quer melhorar o intercâmbio com os contadores
Em reunião realizada em junho, mais
de dez municípios se fizeram representar
em um evento onde a ASCON
(Associação dos Contabilistas da Região
Leste de Minas Gerais). Representantes
dos órgãos: Receita Federal, Estadual,
Receita Previdenciária, e CRC, falaram
aos contadores de Manhuaçu e região.
Os agentes da Receita Federal, Fernando
e Vanuza, falaram sobre as dificuldades
da Receita Federal de Manhuaçu, para
atender a grande demanda de

aproximadamente 700 mil pessoas com
apenas 5 funcionários. “Esperamos que
até novembro já tenhamos mais quatro
funcionários que fizeram concurso e estão
aguardando suas efetivações” Disse
Vanuza, ainda complementando ela
explicou sobre a objetividade dessas
reuniões onde a troca de ideias resulta
em maior conhecimento para que os
contribuintes possam ser orientados para
evitar perca de tempo na Receita Federal
com problemas simples que poderiam ser

resolvidos em seus municípios através da
internet ou com seus contadores, “Hoje
esses atendimentos desnecessários
chegam a 60% dos atendimentos feitos
pela Receita Federal”.
Fernando disse que apesar dos
problemas e dificuldades de atendimento
da Receita Federal, Manhuaçu, está melhor
que muitas regiões. O presidente da
ASCON, Daniel Gerhard, destacou a
importância de filiarem-se à associação. A
associação poderia se fortalecer ainda mais,

e com isso teria condições de ter pessoal
dando expediente diariamente à serviço dos
associados. “Essa reunião foi idealizada
para solucionar as dúvidas dos contabilistas
sobre as novas ações fiscais que o estado
e a receita federal vão fazer junto aos
contribuintes. Está havendo muita
divergência de valores nas informações que
os contadores passam, eles estão querendo
antecipar fazendo com que os contadores
corrijam estes erros, para que depois não
sejam multados”.

Entrevista com o presidente da ASCON, Daniel Gerhard.

Daniel Gerhard, presidente da
ASCON Manhuaçu

Jornal das Montanhas – Quais são
os principais problemas enfrentados pelos
contadores?
Daniel Gerhard – Os principais
problemas que temos enfrentado é a
demanda do PIS tanto das entidades
federais como estaduais, para
preenchermos determinados formulários
para serem enviados a eles para
fiscalizarem. Um problema maior ainda
é que o contribuinte não manda isso no
prazo para que o contador o faça, logo
muitas vezes o contador manda fora do
prazo devido ao atraso do contribuinte
ao enviar notas fiscais para os contadores
gerarem a guia. A associação tem
trabalhado no sentido de trazer a receita
federal e a AF para mais junto do
contabilista e do contribuinte, para que
consigamos resolver os problemas
principais da casa, é lógico que nós não
queremos fazer nenhuma ilegalidade, nós
queremos corrigir aquilo que pode ser
corrigido e dar o prazo para que possam
ser feitas estas correções.

JM – Fale um pouco sobre as
parcerias.
Daniel – Hoje a Associação de
Contadores tem parceria com o Banco
do Brasil, com o CRC, que faz o tipo de
auxílio, de cursos palestras, mandou hoje
o seu representante Antônio Baião que
está aí representando o presidente Paulo
Constantino, a associação está tentando
fazer este tipo de parceria, trazendo a AF
também, que não podemos chamar de
parceria, mas não deixa de ser uma,
trazendo à Receita Federal, as pessoas
que trabalham nesses órgãos para mostrálas que a realidade do contador é a mesma
do funcionário da receita, pois deve haver
paciência e diálogo, e é dialogando que
nós conseguiremos acabar com o
problema dos dois lados.
JM – Esta fusão dos órgãos é uma
coisa nova que tem beneficiado bastante,
mas tem trazido algumas dúvidas, fale um
pouco sobre isso.
Daniel – Na verdade esta fusão é de
2007, não é tão nova, mas só agora está
rendendo frutos, traz muitos transtornos
devido à fusão dos programas, um órgão
tinha um programa diferente do outro, e
quando você vai juntar as base de dados
elas dão consistência, então com essas
bases de dados, os funcionários que vão
gerir isso fazem muita divergência, mas
é um período de transição. Desde 2007,
e acredito que até 2010, nós estamos em
transição de mudança de culturas e de
mudanças de fiscalização em todo o país.
JM – Além das reuniões de trabalhos
o que mais a ASCON pode oferecer para
o contador?
Daniel – A ASCON é uma associação

Público presente a reunião

criada para o contador, nós temos hoje
uma demanda de associados pequena em
relação à quantidade de contadores que
nós temos na cidade de Manhuaçu e
região. A ASCON tem uma sede,
equipada com computador e internet,
tudo para que o contador seja atendido

da melhor forma possível, logo, se mais
contadores se filiassem, mais cresceria a
associação. Hoje a associação está
trabalhando com um número muito
limitado de contadores, que são pessoas
que acreditam na ideia e que nosso projeto
vá à frente.

Sindicato denuncia morte de trabalhador
por falta de equipamento de segurança
A diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores em Saúde da Rede Privada do
Estado da Bahia (SindiSaúde) denuncia que
o funcionário do Instituto Bahiano de
Ortopedia e Traumatologia (Insbot), o
eletricista José Batista dos Santos, morreu
eletrocutado no dia 6, quarta-feira, na unidade
situada no Barbalho. O sindicato afirma que

a morte do eletricista foi motivada pela falta
de equipamentos de proteção individual
(EPI’s) necessários para a execução dos
serviços de manutenção que o trabalhador
realizava no telhado da clínica. Por essas e
por outras a sua empresa deve sempre ter
equipamentos para prezar pela integridade de
seus funcionários e também do seu bolso.
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A velha Manhuaçu
O olhar é sereno: “Era perigoso, o rio,
ainda mais na cheia, corria muito rápido; mas
nós éramos crianças e gostávamos de nadar.
Tinha um barranco e nós pulávamos”. Este é
um pequeno trecho do que ouvi de um
senhor, dias atrás. Referia-se à sua infância
vivida aqui em Manhuaçu, quando era
possível usufruir, sem medo, de nosso rio.
Confissões como essa nos mostra o
quanto é fascinante imaginar a velha
Manhuaçu ainda viva em nossos dias atuais,
através de pessoas como esta. Notei, então,
que há uma estranha sincronia entre o
presente e o passado, como se não
dissociassem. Não sei como provar, mas
parece ser óbvio que embora o passado
tenha ficado para trás, ainda permanece em
nosso meio a sua presença, misturado com
o presente.
Ao menos esta é a conclusão de quem
entrar pelo asilo da Sociedade São Vicente
de Paula, respirar seu ar e retornar à rua. Este
é um momento de reflexão profunda, razão
pela qual afugenta muita gente. Salvo aqueles
trabalhadores (imagino que muitos
voluntários) a grande massa não parece se
interessar pelo destino de homens e
mulheres que construíram – e constroem –
a história da sociedade local.
Falo todas estas coisas acima porque
fiquei responsável por escrever “As
histórias da história de Manhuaçu” e concluí
não haver forma mais eficiente de começar
este trabalho senão pelo passado – mas não
aquele que agoniza em arquivos – e sim o
qual temos como testemunha de anos
anteriores pessoas comuns, personagens
vivas os quais nos ajudam a responder a
várias questões. Podemos chamá-los “livros
lúcidos e eficazes” capacitados a nos narrar
páginas inéditas sobre uma busca tão
urgente.
E para provar a eficácia destes
“documentos vivos” observamos que suas
histórias nunca cessam: passam da
referência do rio para a dos trilhos e vielas,
muito existente sobretudo quando do
começo da urbanização da cidade. Locais
onde, “depois das seis”, criança não passava
por medo de assombração. Contudo, hoje
não é tão diferente: não passam por medo
de serem assaltados!
Assaltos! Assaltos! Assaltos! Algumas
vezes nos pegamos amedrontados com esta
nossa realidade contemporânea. Mas
seguindo a narração que ouço, consigo
imaginar um carro de boi que teria cruzado
o que hoje é uma das ruas principais da
cidade. “Eram belos aqueles carros puxados
pelas juntas de boi...” Dizia-me um senhor
magro
que
fumava,
enquanto
conversávamos.
Esta referência foi levando-me a uma
outra reflexão. Olhava pela janela e ia vendo

do lado de fora prédios modernos, carros
top de linha, celulares que tiram foto e
navegam pela web, out-doors com
promessa de um futuro promissor. “Foi em
1930... Íamos eu e meu pai, sentados,
satisfeitos”, continuava emocionado o
senhor, já com seu cigarro apagado E, em
meio à modernidade do presente, o som
daquele carro-de-boi prosseguia o seu
passeio pela Manhuaçu de 1920, a cruzar a
modernidade sem que dêem por ele.
E lá vai indo com o chiar de suas rodas
preguiçosas e fortes a cruzar defronte os
velhos armazéns de café – grandes galpões
a receberem gente humilde de todos os
cantos da região para negociarem a venda
do produto. Gente que nem nos sonhos
supõem a ideia de terem em suas casas a
luz elétrica. Muitos voltam para casa
montados em cavalos sacrificados. Chegam
em casa pela noitinha e pegam de suas
águas fervidas no fogão de lenha para
tomarem o banho. 19:00 horas e
praticamente o fim do dia. Novela? Jornal
Nacional? Tragédia do Air France 447?
Nada disso! Apenas o respirar tranqüilo de
um homem simples.
Assim argumento porque entender o
passado de uma cidade é compreender que
sua história é maravilhosamente inteligível
se a lermos a partir de seu lado humano. As
opiniões humanas, ainda que olhadas com
severa desconfiança pela produção histórica,
revela um universo fértil e atraente. Um
universo capaz de trazer à tona elementos e
informações que afloram a curiosidade e o
prazer de quem estuda os anos idos.
Foi o que ocorreu uma vez em um culto
realizado na primeira igreja Presbiteriana,
referente à comemoração de seu centenário.
Pouco mais de cem anos de um trabalho
extraordinário não deixa de produzir nas
mentes atentas questionamentos sobre as
histórias que os membros desta igreja
compartilharam, ao longo do tempo, com a
comunidade local. Para puxar o fio da
imaginação, basta lembrar que nem sempre
é fácil seguir adiante com uma bíblia sob o
braço, trabalhando para o bem. Experiências
que se somam à dos comerciantes, das
primeiras casas de comércio, os primeiros
clientes...
...Lembrou-me subitamente que já em
1880 – um pouco mais, um pouco menos –
havia pendências na justiça devido à
inadimplência. Ao menos é o que temos
revelado em alguns documentos da época.
Presente e passado que mais uma vez se
ajustam como uma coisa só, ora pelo bem
ora pelo mal. Única conclusão da crônica;
mas isso basta!
Por Leandro Gustavo Verly
leandrogustavoverly@yahoo.com.br
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Prefeitura de Manhuaçu é exemplo
regional no combate ao déficit
habitacional 480 casas
Quinta-feira, 02 de julho, o prefeito de
Manhuaçu, Sérgio Breder, compareceu à
11ª reunião ordinária da Câmara Municipal
de Manhuaçu, para anunciar e colocar em
debate o programa “Minha Casa, Minha
Vida” no município. O programa do
Governo Federal em convênio com a Caixa
Econômica e as prefeituras, anunciado na
manhã do dia 25 de março e publicado
pelo
nosso
jornal
Online
www.jornaldasmontanhas.com.br onde
você encontrará tudo sobre o programa e
poderá reivindicar para o seu município.
O programa irá beneficiar um milhão de
famílias no país, mas é necessário que seu
prefeito queira participar. Em Manhuaçu
anunciamos com satisfação a boa vontade
do prefeito Sérgio Breder conforme
afirmou na câmara “o nosso déficit
habitacional é muito maior, mas se
podemos beneficiar 480 famílias vamos
fazer” sabe-se que falta boa vontade em
muitos prefeitos que pensam erradamente
sobre os que mais necessitam de moradias.
Por pensamentos errados que alguns
executivos passam pelo poder e não fazem
o que poderiam fazer, pensando
negativamente. O próprio presidente
afirmou no dia do lançamento saber que
não poderia resolver o problema de
moradia de todo o povo brasileiro, mas
que iria fazer o possível que será um
milhão de moradias. Sabemos que se for
adotado um critério justo, até as pessoas
que por ventura ficarão de fora vão
parabenizar o prefeito Sérgio Breder por
esta iniciativa e é exatamente assim, se
cada prefeito fizer um pouco neste setor,
com certeza em alguns anos o déficit
poderá zerar.
Todo brasileiro em um determinado
momento da sua vida sonha com sua casa
própria, pensando nisso que o governo
anunciou no dia 25 de março o programa
habitacional “Minha Casa, Minha Vida”,
no qual prevê a construção de 1 milhão
de casas para famílias que possuem renda
de até 10 salários mínimos.
Os limites de valores do imóvel e da
prestação vão variar de acordo com a faixa
de renda e a região. O valor máximo do
imóvel não poderá ultrapassar R$ 130 mil
na faixa de renda até seis salários mínimos,
o mesmo teve início dia 13 de abril de 2009.
É bom lembrar que as famílias que
forem financiar só podem comprometer
apenas 10% da renda, o tempo para

pagamento será no máximo de 10 anos.
O Público alvo do programa serão as
seguintes famílias:
Famílias com renda de até 3 salários
mínimos: subsídio integral com isenção do
seguro;
Famílias com renda entre 3 e 6 salários
mínimos: aumento do subsídio parcial em
financiamentos com redução dos custos
do seguro e acesso ao Fundo Garantidos;
Famílias com renda de 6 a 10 salários
mínimos: estímulo à compra com redução
dos custos do seguro e acesso ao Fundo
Garantidor;
Outra questão que deve confundir muita
gente é relacionado a distribuição de
moradias que vai acontecer de acordo com
o déficit habitacional em todas as regiões
do Brasil.
“O programa irá compatibilizar a
prestação da casa própria com a
capacidade de pagamento das famílias. É
um absurdo achar que essas pessoas terão
acesso à moradia sem a ajuda do poder
público”, completou Dilma.
Segundo ela, a primeira parcela do
financiamento deverá ser quitada somente
na entrega do imóvel, para evitar a
sobreposição do pagamento com o aluguel.
Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
comentou que o plano habitacional
também servirá para enfrentar a crise
financeira. “Esse é um programa quase
que emergencial que serve para enfrentar
a crise, gerar empregos e resolver parte
do problema de moradias dos brasileiros”,
afirmou.
O programa chega a Manhuaçu com um
projeto de construção de 480 casas. Das
480 casas, 240 são para pessoas com renda
entre 1 e 3 salários mínimos e as outras
240 para pessoas com renda de 3 a 6
salários mínimos. O projeto do prefeito
Sérgio Breder visa a construção dessas casas
em um terreno de 8 hectares, terreno esse
que pertence à prefeitura. O projeto entrou
em estudo na câmara municipal para que
haja a aprovação dos vereadores. Já no
primeiro momento o projeto gerou várias
discussões, pois foi algo que interessou a
todos, “caso as casas sejam construídas
nessa área pertencente à prefeitura o
financiamento ficará menor para os
beneficiados e a casa será entregue com
uma infraestrutura espetacular, um novo
bairro, com saneamento básico, calçamento
e redes de esgoto.” Afirmou o prefeito.

14

Julho de 2009

acesse: www.jornaldasmontanhas.com.br

APAC pode ser a solução para a ressocialização dos presos
Por Devair Guimarães de Oliveira
Integrantes da Aciam (Associação
Comercial, Industrial e Agronegócios de
Manhuaçu) debateram dois assuntos durante
reunião na manhã da terça-feira 30 de junho,
na sede da associação. Foram discutidas a
reinserção de presos que se afastaram do
mercado de trabalho e a realização do 11º
Salão de Negócios e Oportunidades de
Manhuaçu.
A Defensora Pública e Presidente da
APAC (Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados), Denise
Rodrigues, estivera presente para inteirar os
empresários sobre o projeto. Denise disse
que é muito importante para uma cidade
como Manhuaçu ter um projeto como o que
a APAC tem com os presos por isso o apoio
dos membros da Aciam seria fundamental.
Denise destacou que com o apoio da
Aciam o trabalho da APAC irá se deslanchar
ainda mais na cidade. “Podemos contar com
a parceria para os empresários contratar os
presos que passarem pelo projeto”.
Comentou Denise.
Segundo Denise, atualmente um preso
tem o custo de quatro salários mínimos para
o Estado, mas com o método APAC ele
passa a custar somente um salário mínimo.
De acordo com a presidente, 95% dos
presos voltam para a sociedade.
A sede da APAC será onde antigamente
funcionou o Clube do Sol, às margens da
BR-262, no sentido Manhuaçu/Realeza.
Toninho Gama, presidente da Aciam,
destacou que o projeto terá total apoio da
Aciam, pois esta é uma causa muito nobre.
“Vale o apoio da Aciam e será um ganho de
qualidade para a APAC. Iremos fazer a
conscientização dos empresários. É de
grande importância dar apoio”, destacou o
Presidente da Aciam, Toninho Gama.
Vale ressaltar que a APAC em Manhuaçu
foi criada há bastante tempo, em agosto de
2004 publicamos uma entrevista com o
presidente da APAC Juarez Pena e com o
Delegado Regional Dr. Lourival com o título
“Ainda há esperança”, mas até hoje esta
esperança não chegou aos presos,
esperamos que agora essa idéia possa sair
do papel para a prática.
PRESÍDIOS
Trechos do relatório final da inspeção
realizada pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) em presídios do Espírito Santo, que
foi apresentado dia (9) em sessão plenária
do órgão, descrevem em detalhes um
estágio crítico de degradação à qual se
submetem detentos de várias unidades.
Muitas irregularidades foram encontradas
em várias unidades prisionais, no Espírito
Santo, na Casa de Custódia de Viana, onde
os agentes penitenciários precisam de
escolta policial para fazer a limpeza do
estabelecimento, o documento diz que “há
quantidade muito grande de lixo, insetos e
umidade”, o que explica em parte a
existência de vários presos doentes. No
Presídio Modular de Novo Horizonte há
infestação de ratos e presos com marcas de
mordidas dos roedores.
A situação prisional no país é dramática
vamos encontrar irregularidade em quase
todas as cadeias e casas de detenção do país,
o Brasil ainda não encontrou um modelo
ideal para que seja incrementado em todo
território, gasta-se demasiadamente muito
com cada preso e por interesses financeiros
ligados a corrupção torna-se difícil uma
solução definitiva, mas há exemplos bem
sucedidos que devem ser copiados e
implementados como é o caso de Itaúna.
“São medidas simples, de higiene mesmo,
como o recolhimento do lixo e uma

imediata desratização. É incrível a
quantidade de ratos no presídio de
contêineres em Novo Horizonte. Além
disso, tem que ampliar o pátio de banho de
sol. O espaço é tomado por carcaças de
carros. Isso é um absurdo”, afirmou
Ribeiro.
As condições degradantes dos presídios
capixabas descritas pelo CNJ já tinham sido
antecipadas em parte pelo Conselho
Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP).
EXEMPLOS
Ministério Público de Minas Gerais já
pediu a interdição de presídio mineiro por
prática de tortura. Os agentes penitenciários
que participaram da sessão de tortura foram
identificados. De acordo com a assessoria
do governo de Minas Gerais, o relatório da
Corregedoria do Sistema de Defesa Social
concluiu pela exoneração de seis
participantes das agressões.
Dois agentes já haviam sido afastados
anteriormente. De acordo com o governo,
a decisão de demitir os participantes da
sessão de tortura foi imediatamente acatada
pelo subsecretário de Administração
Prisional, Genilson Zeferino, e a
Corregedoria encaminhou cópias do
processo ao Ministério Público e à Polícia
Civil, para apuração criminal.

Gustavo Salazar Botelho.
Presidente APAC Itaúna

estimativa de até o meio de 2010 termos
2000 pessoas cumprindo pena dentro dos
CRS (Centro de Reintegração Social), nos
moldes da metodologia.
Há algum tempo, foi criada a FBAC
(Fraternidade Brasileira de Assistência aos
Condenados), que se encarrega de fiscalizar
todas as APACs no Brasil e no exterior. Este
rápido crescimento que experimentamos

“Quando me perguntaram qual era minha
motivação ao abraçar a causa da APAC, não
tive dúvida em responder: A APAC é o
método prisional do futuro no Brasil.
Administro uma siderúrgica em Itaúna –
Ferguminas Siderurgia – e sou sempre
tocado por motivações e esperanças futuras.
Da mesma forma que vejo o ferro gusa como
uma agro indústria de base que trará grandes
reservas de capital para o país, a APAC é uma
metodologia incubada por brasileiros que se
importam com o ser humano e servirá de
exemplo para o mundo. Muitas pessoas em
Itaúna não sabem que vivem ao lado de uma
promessa de solução para grande parte dos
problemas da desigualdade social no Brasil.
Após rebeliões no presídio de São José
dos Campos, o ILMO.DR. Mário Ottoboni
deu os primeiros passos na criação do
Método. Infelizmente , a APAC de São José,
não prosperou e a unidade de Itaúna passou
a ser modelo mundial. Alguns não sabem o
que a APAC já tem atingido e por não
conhecerem o trabalho, chegam a rotulá-la
como casa que dá “moleza” aos condenados.
Realmente, os recuperandos que nela
cumprem pena recebem alimentação,
educação e moradia dignas de ser humano.
Além do mais, eles podem trabalhar em
atividades desenvolvidas na instituição.
Porém esta “moleza”, que é atribuída ao
método, resulta em um índice de
reincidência de 05 a 10%, enquanto a média
nacional gira em torno de 80%. Isso sem
falar na enorme economia aos cofres
públicos, uma vez que as penitenciárias
gastam mais de R$1.500,00 com cada preso
por mês, enquanto a APAC precisa somente
de R$530,00.
A APAC de Itaúna era a única há 08 anos
atrás. Através do trabalho árduo de muitas
pessoas que acreditaram no método como
meu amigo Valdeci , hoje são mais de 25
APACs no Brasil e 15 unidades em outros
países, totalizando mais de 1000
recuperandos ajudados pelo sistema. O que
é mais surpreendente é que 44 novas APACs
estão em fase de construção com a

APAC - Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados

Peruano veio a Manhuaçu mostrar
técnicas de digitocupuntura
Por Devair e Vitor Hugo

Veja o que diz o Presidente da APAC de
Itaúna - Gustavo Salazar Botelho (APAC
- Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados)

nos últimos anos requer um grande cuidado
para manter a qualidade do trabalho. Somos
exemplo para a Prison Fellowship
International que é a maior Instituição
Mundial envolvida em assuntos
penitenciários. Ela nos patrocina para o
desenvolvimento da metodologia fora do
Brasil e acredita que podemos resolver
alguns problemas em países mais pobres da
África e Ásia.
Estamos hoje com 150 recuperandos
divididos em regime aberto, semi-aberto e
fechado. Contamos com ajuda dos próprios
recuperandos, funcionários e voluntários
para seguirmos a caminhada. Envolvi-me
com a APAC em 2004 , como voluntário .
Hoje , como presidente , me sinto muito
gratificado pelos resultados alcançados .
Quem sabe você pode nos ajudar a plantar
essa semente? Estaremos de porta e coração
abertos. E lembre-se: as coisas só fazem
sentido quando nós as conhecemos de
perto”.

Professor peruano *Samuel Morante,
especialista em digitocupuntura, técnica
que consiste em pressionar com as mãos
certas partes do corpo para obter reações
curativas especiais e aliviar dores, esteve
em Manhuaçu terça-feira, dia 30 de junho,
Morante se apresentou ao programa
“Raízes” que é dirigido e apresentado pela
Artista Plástica Solange Malosto, durante a
entrevista o professor fez alguma
demonstrações através da massoterapeuta
musical Aida Slaibe Ferreira. “Meu objetivo
é popularizar essa técnica para que várias
pessoas adquiram conhecimentos:” Disse
o professor
“Quero ajudar as pessoas a atender em
emergências o que não pode ser resolvido
de imediato pelos profissionais médicos.
A técnica que uso pode aliviar, em até três
minutos, dores de cabeça, dentes, cólicas
renais e biliares, dentre outras.”Destacou
Morante
Cura pelas mãos: Terapeuta xamânico
alerta que 2 mil doenças catalogadas pela
ONU, apenas 500 são comuns a todos os
seres vivos.
As mãos de Samuel Morante são leves
como plumas. Terapeuta xamânico ou com
formação holística, como prefere ser
chamado, ele usa técnicas que aprendeu com
os índios do Peru, sua terra natal. O
xamanismo trabalha a saúde como um todo,
integrando os aspectos físicos, emocionais,
sentimentais, psicológicos e espirituais. Ele
não trata a doença, mas repara a vitalidade
perdida na pressa das grandes cidades.
Jornalista formado pela Universidade de
São Carlos, no Peru, Samuel investiga as
terapias alternativas há mais de 30 anos, pois
já recebera de herança familiar os
ensinamentos dos índios. Seu bisavô,
Alejandro Morante, era um médico
espanhol que viveu na China e na Índia, onde
assimilou a cultura desses povos. Quando
foi morar no Peru, ele enriqueceu seus
conhecimentos com a medicina nativa.
Passou toda sua sabedoria para os filhos.
Samuel aprendeu com os pais lições
valiosas, de que para ter saúde é preciso
“estar em paz consigo mesmo, com a
sociedade e com a natureza”.

Proteínas:
Ele lembra que
não somos seres
separados
da
natureza.
Ao
contrário, “temos
as
mesmas
proteínas e o
mesmo código
genético de todas
as espécies vivas,
portanto somos
irmãos
das
plantas, das flores,
Samuel Morante
das cigarras e das
formigas. Somos
filhos da Terra. No dia em que conseguirmos
voltar a essa irmandade, não haverá mais guerra,
bomba atômica ou fronteiras”.
Em suas andanças pelo mundo, Samuel
usa todos os tipos terapêuticos alternativos
conhecidos, além da bioenergética, da cura
xamânica, magnetismo, transe, meditação e,
principalmente a cura pela imposição das
mãos que ele aprendeu com os índios
peruanos. Ele desbloqueia as energias
paralisadas do corpo. Mas o principal para
Samuel é que as pessoas aprendam a respirar.
“Não é preciso magia, ervas, rituais para
provocar mudanças no sistema energético das
pessoas. Deixar o carro em casa e andar já é
um avanço, pois no mundo ocidental, segundo
ele, a ONU já catalogou mais de 2 mil doenças
que surgiram com a existência do ser
humano. Destas, apenas 500 são comuns a
todos os seres vivos.” O homem, profetiza,
se afastou da natureza e começou a consumir
exageradamente, a andar de carro, fumar,
beber, comer alimentos enlatados, usar
drogas, poluir o corpo de tal forma que
deixou de gostar das coisas simples.”
Para ele, a felicidade não está em
perseguir objetos materiais nem em
templos, shoppings, bares, mas dentro do
próprio coração. A receita é simples:
“respire, concentre-se, sinta seu corpo, as
batidas do coração e a paz será completa”.
*Samuel Morante, professor e
jornalista, terapeuta há mais de 30 anos
no Peru. Presidente da Associação
Médica Naturalista Hipócrática do
Peru e professor de Acupuntura da
Universidade de San Agostinho no Peru.
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INCONSTITUCIONALIDADE DOS DESCONTOS DO CUSTEIO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO
Sob a rubrica de “assistência
à saúde” ou “custeio saúde”,
todo servidor público do
estado de Minas Gerais, tem
mensal e compulsoriamente,
descontado
de
sua
remuneração, o percentual de
3,2%, para fins de utilização
de serviços médicos e
odontológicos prestados pelo
IPSEMG - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
DO
SERVIDOR DO ESTADO
DE MINAS GERAIS.
Instituído pela Lei
Complementar nº. 64/2002, o
“custeio saúde” é descontado
compulsoriamente
do
contracheque de todos os
servidores públicos deste
Estado, independente da
utilização do serviço.
O que se questiona não é o
fato do Estado, através de seus
órgãos delegados ou
secretarias, instituírem um
Plano de Saúde aos seus
servidores, mas sim na
compulsoriedade
desta
adesão, que em hipótese
alguma pode ser admitida por
ferir preceitos constitucionais
basilares.
Com o advento da Emenda
Constitucional nº. 41/2003, o
legislador
constituinte
permitiu aos Estados somente
cobrar, compulsoriamente, de
seus servidores, a contribuição
destinada à previdência social,
que em nada se confunde com
a assistência médica e social
aqui discutida.
A partir de então, falta
competência aos Estados para
instituir
contribuição
compulsória destinada à saúde,
pois apenas lhes é possível
instituir contribuição para o
custeio
de
regime
previdenciário.
Com efeito, analisando-se
os dispositivos em comento
em paralelo ao disposto no
artigo
85
da
Lei
Complementar nº. 64/2002,
conclui-se que, a adesão à
assistência médica ofertada
pelo IPSEMG, deveria ser
facultativa ao servidor
estadual, cabendo somente a
ele o direito de decidir pela
adesão ou não ao “plano”.
A manutenção dos
descontos compulsórios a
título de “custeio saúde” da

maneira como é feita, dá a ele
o status de tributo (artigo 3º
CTN), e como tal, também
não poderia o Estado instituílo, vez que, a espécie não foi
prevista pela Constituição
Federal de 1988 em sua
redação originária e, muito
menos, em sua redação
decorrente da Emenda
Constitucional nº. 41/2003,
onde a competência tributária
dos Estados é para a instituição
de contribuição do regime
próprio de previdência, na
forma do §1º, art. 149 da
Constituição da República.
Não tendo, pois, o Estado,
competência constitucional
para a instituição de
contribuição para o custeio da
saúde, é proibido cobrar
compulsoriamente de seus
servidores o percentual de
3,2% para este fim.
Na realidade, a natureza
jurídica da contribuição ao
IPSEMG é de um plano de
saúde como outro qualquer,
razão pela qual os servidores
podem livremente optar por
sua aderência ou não, da
mesma forma como acontece
com os planos instituídos por
entidades privadas.
Existindo ato formal e
concreto externando a vontade
do servidor de não aderir ao
plano do IPSEMG e,
conseqüentemente, de não
utilizar os serviços por ele
prestados, é imperioso que se
determine a paralisação dos
descontos.
Ademais, a Constituição da
República, desde a sua
promulgação, garante a todo
cidadão o acesso gratuito,
universal e igualitário à saúde,
através do SUS – Sistema
Único de Saúde.
Por certo, aquele servidor
que não se contentar com o
SUS, pode se filiar a um
plano de saúde privado, ou
público, como é o caso do
IPSEMG. Certo também
que, não optando pelo
IPSEMG, fica este órgão
liberado de disponibilizar
seu serviço de saúde a quem
não contribui.
O que é inadmissível é que
o IPSEMG se apresente como
um plano de saúde
compulsório ao servidor

estadual, visto que nenhuma
outra autarquia ou empresa
pública pode fazê-lo.
Deste raciocínio, decorre a
idéia de que não há nenhuma
irregularidade no fato do
IPSEMG se apresentar como
uma espécie de “plano de
saúde”. Na verdade, a
irregularidade defendida
reside na cobrança de custeio
sem a devida concordância do
servidor.
Este entendimento agora
está fortalecido pelo voto
Exmo. Ministro Eros Grau do
STF – Supremo Tribunal
Federal, relator da ADI nº.
3.106-6/MG, ajuizada pela
SERJUSMIG contra o Estado
de Minas Gerais, defendendo
a inconstitucionalidade aqui
analisada.
Afora os entraves legais na
cobrança do “custeio saúde”
pelo IPSEMG, importante
observar sob outro aspecto
que, os valores descontados
de modo unilateral e
compulsório, seriam mais que
suficientes para garantir uma
assistência
médica,
odontológica e hospitalar de
primeira linha a todos os
servidores públicos do Estado
de Minas Gerais, de modo a
“fazer inveja” aos grandes
planos de saúde privados que
hoje circulam no mercado.
Contudo, este serviço há
muito “deixa a desejar”, desde
a burocracia exigida na
marcação de consultas,
exames e cirurgias, bem como
na qualidade do serviço
prestado, o que por si só
desobrigaria o servidor do
pagamento.
Como resultado vemos a
contratação em massa pelos
servidores, de planos de
assistência médica, hospitalar
e odontológica particulares
para suprir, quando não a falta
completa do serviço, muito
comum, principalmente em
cidades do interior; ou, para
compensar um serviço de
péssima qualidade oferecido
pelo IPSEMG.
Soma-se a isto a total falta
de
perspectiva
do
funcionalismo
público
estadual em obter o justo
reajuste salarial, fazendo com
que a suspensão de qualquer
desconto
de
seus
vencimentos, por menores
que sejam, façam uma enorme
diferença para aquele que é
arrimo de família.
Portanto, aquele servidor
estadual, ativo, inativo ou
pensionista, sindicalizado ou
não, que deseja a suspensão
dos descontos do “custeio
saúde”, deve procurar a
Justiça, através de um
profissional da área para que
as medidas cabíveis sejam
tomadas.
Elias José Reder Neto
Kenia Vargas Estanislau
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POLÍCIA
Progresso traz para Manhuaçu
a rotina das grandes cidades
Moradores de Manhuaçu andam
assustados com a nova rotina de roubos
e furtos que vem acontecendo em
Manhuaçu. Gabriela Junqueira Huebra,
24 anos, do lar, residente Rua Antonio
Miranda Sette nº 81 Coqueiro Manhuaçu
MG. A vítima relatou que deixou seu
veículo Fiat/Uno, cor Branca, Placa GSG
– 4792 Manhuaçu MG, ano mod 1991,
com arrendamento mercantil em seu
nome, estacionado no centro da cidade,
Praça Cordovil Pinto coelho nº 209 B.

Centro Manhuaçu Minas Gerais, para ir
à igreja Matriz de São Lourenço por volta
das 18:55 horas e ao retornar constatou
que seu Fiat havia sido furtado, veículo é
de duas portas e a do lado direito encontrase amassada, não sabendo precisar a
quantidade de combustível no tanque.
Guarnição prestou atendimento a vítima
e permanece em rastreamento, o
policiamento das cidades vizinhas foram
comunicadas do fato para a devida
interceptação.

Presidente da Câmara é assassinado
em São João do Manhuaçu
Dia 05 de julho, por
volta das 10:30 horas, a PM
compareceu ao Centro da
cidade de S J do Manhuaçu.
O suspeito: JOSE
GILMAR FERNANDES
PRAÇA, “Gil pé de Bicho”,
efetuou vários disparos de
arma de fogo contra a
vítima:
AMERICO
G O N Ç A L V E S
COURRADESQUI, Tratase do Presidente da Câmara
Municipal de São João do
Manhuaçu/MG. 31 anos
três mandatos e duas vezes
presidente da câmara que
veio a falecer no local. O
suspeito fugiu em uma

Américo Gonçalves
Courradesqui, Presidente
da Câmara Municipal de
São João do Manhuaçu

motocicleta vermelha, em
direção ao Córrego
Seritinga, próximo a Santa
Margarida/MG. Viaturas de
Realeza, Matipó e São João
do Manhuaçu deslocaram
imediatamente, sendo
também acionado o Tático
Móvel e Recobrimento. No
sistema SIDS, consta que o
envolvido teve passagem
por porte ilegal de arma no
ano de 2001. PM está em
rastreamento.
Características do autor:
Moreno, 1,65 m. Estava em
uma motocicleta, marca
Honda CG Titan 125, de cor
vermelha.

Mais um taxista assassinado em Lajinha
Em 06 de julho, por
volta das 21h45 A PM foi
solicitada para comparecer
no Córrego Caatinga, Zona
Rural do Distrito do Prata/
Lajinha – Minas gerais,
onde o solicitante relatou aos
policiais ter ouvido três
disparos de arma de fogo,
por volta uma hora da tarde
aproximadamente, indo ao
local horas após, onde pode

ver um corpo humano e
roupas. A PM deslocou-se
para o local, constatando
tratar-se da vítima: PAULO
DE TARÇO ALDEIA, 62
ANOS, 07/02/47, Taxista,
Natural de Iúna-ES.
Devido o local ser de
difícil acesso, foi necessário
apoio da equipe de
Bombeiros, que realizaram
a retirada do corpo. A vítima

era taxista da cidade de
Lajinha, que na data de 06/
07/09, realizava transporte
de passageiros, para o
Córrego Rico, pela manhã.
Perícia compareceu ao
local, onde constatou
perfurações na região da
cabeça,provenientededisparos
dearmadefogo,comotérmino
do trabalho o corpo foi liberado
para sepultamento.

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
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JÁ ESTAMOS FUNCIONANDO EM NOSSA SEDE À RUA RANDOLFO BAIÃO, 45. CENTRO.
REFERÊNCIA: SUBIDA PARA O “EM VIDA”. VISITE-NOS!!!!

