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EDITORIAL

CHARGE

O que precisa mudar
na política do Brasil
Para tentar entender como o Brasil poderia ser melhor, a ONU
está ouvindo a opinião de um grupo que reúne os maiores especialistas do país. Todo ano, o Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (o Pnud da ONU) elabora um relatório que analisa um grande problema nacional, apontando sugestões de solução. Esse documento, publicado junto com a divulgação dos índices de desenvolvimento humano (IDH), têm grande impacto político. Ele ajuda prefeitos, governadores, ministros e empresários a definirem suas estratégias. E também aumenta a cobrança pública para resolver determinado problema.
No entanto, o tema central da ONU é tradicionalmente escolhido por um grupo de especialistas da instituição.
Este ano, a ONU decidiu fazer uma consulta à sociedade
para escolher qual é a questão prioritária para o país. O programa começou com reuniões para consultas públicas em seis capitais. Depois, a ONU organizou encontros com grupos de
moradores das 10 cidades com pior IDH do país. Também
mandou um questionário para os 4.009 cursos de pós-graduação em desenvolvimento no país. E agora ampliou para a população. A ONU está fazendo uma consulta na internet. Qualquer um pode opinar. As sugestões que os leitores de ÉPOCA
deixarem nos comentários serão encaminhadas também para a
equipe que vai contabilizar o tema mais votado. Ou os temas.
"O primeiro impacto positivo disso é que obriga as pessoas a
estabelecer prioridades para o país", diz Flavio Comim, coordenador do relatório. "Isso é um amadurecimento do público, que
começa a pensar com a cabeça do gestor, que precisa escolher
entre uma ação e outra". Para ele, o segundo efeito positivo é
aumentar a participação do público nas soluções. "Se as pessoas se envolvem na identificação do problema e você depois
oferece metas bem objetivas, elas vão ter mais poder para cobrar atitudes concretas das autoridades. E também vão poder
tomar iniciativas próprias para mudar as coisas", afirma Comin.
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O que precisa mudar no Brasil
para sua vida melhorar de verdade?
"Acreditamos que o combate à corrupção é a base para a
transformação do Brasil e para a melhoria da qualidade de vida
de todos nós. E isso será possível por meio de uma ação conjunta da sociedade civil, iniciativa privada e governo de comprometimento com a ética e a transparência. A corrupção impede o crescimento da economia e o fortalecimento do setor
produtivo. Favorece a desigualdade social, distorce as políticas
públicas e prejudica a imagem de servidores éticos. O empresariado, em particular, tem um papel importante na construção
de uma sociedade mais justa e democrática, de um Brasil melhor. A começar pela recusa na participação direta, ou de seus
colaboradores, em negociações envolvendo vantagens ilícitas.
Além de rejeitar esse tipo de conduta, é preciso disseminar essas práticas na sociedade. É por meio de atitudes éticas e da
difusão de valores como honestidade, integridade e transparência que uma mudança mais ampla encontrará ambiente para
acontecer no país". Rodolfo Guttilla, diretor de Assuntos Corporativos e Relações Governamentais da Natura e Presidente

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto desde que não seja de
ofensas pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas
devem ser enviadas à Rua Dr. José Fernandes Rodrigues, 500 - 1º Andar - Sl. 02 - Centro – Manhuaçu
– MG – CEP: 36900-000, por Telefax: (33) 3331-8409, ou por e-mail: contato@jm1.com.br. Deve constar
nome completo, endereço, RG, telefone para contato e os textos não podem passar de 30 linhas.
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Sou totalmente contra
a legalização do aborto.

Minha família e eu, agradecemos aos funcionários do
HCL, pela acolhida e cuidados,
todas as vezes que necessitamos
deste hospital. Especialmente,
no período de 22/10/2010 a 14/
03/2010, quando nasceu minha
filha Bianca (prematura e com
baixo peso). Fomos muito bem
tratados! De coração nosso
muito obrigada!

As pessoas têm que ser conscientizadas das formas de prevenção para que não se tenha
uma gravidez indesejada. E não
cometer este crime doloroso de
ceifar vidas indefesas. Precisamos sim votar leis que promovam a educação e a moral dos
cidadãos, e não contribuir para
degradação dos mesmos.

Míria Marlene Loyola Prates
Dom Corrêa - MG

Eliane
Frutal MG

Ótima ideia
Muito boa a ideia do evento.
Trazer esse tipo de assunto para
dentro da universidade é de fundamental importância, quanto
mais em tempos de eleições e
expansão da estrutura universitária. Espero que o Jornal das
Montanhas continue a trazer
notícias deste nível para a sociedade.
Parabéns JM1!
Thiago Lavras MG
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1º Festcanção de Luisburgo “Encantar”

Diretor Marcos Vinícius junto com
os organizadores do evento

Por Devair Guimarães
de Oliveira
O primeiro festival de música de Luisburgo o “Festcanção Encantar”, promovido pela a Escola Estadual
Joaquim Knupp, com colaboração de Jorge Salazar, superou as expectativas dos organizadores, lógico que todo
inicio conta com as dificuldades, mas já se fala no 2º e
aí com certeza já com conhecimento e a experiência do
primeiro a cidade tem tudo
para mostrar com mais vigor
os talentos luisburguenses.
Aplausos a safra de novos
talentos de Luisburgo
Veja alguns depoimento
sobre o festival
“Sem dúvida foi um momento positivo. O envolvimento
de nossos alunos e ex- alunos foi importante e a participação da comunidade também. A comissão organizadora procurou fazer o melhor sem
dúvida em 2011 o 2º Festcanção será também muito bom.
Agradeço em nome do Grupo de Desenvolvimento Profissional - GDP - a colaboração de todos, Senhor Devair,
Jorge Salazar, Prefeitura de Luisburgo, funcionários da nossa escola, diretor Marco, vicediretora Eliane e principalmente os nossos alunos.’’
(Joanamélia N. D. Almeida- coordenadora GDP)
“Eu gostei muito, acho
que deveria acontecer novamente porque é um jeito de
mostrar os talentos de nossa
terra. Foi merecido quem ganhou os 1º, 2º e 3º lugares’’.
(Isaac da Silva Vieira –
concorrente)

Um dos organizadores do evento Jorge Salazar
cumprimenta alguns participantes e o terceiro
colocado Benício

O primeiro colocado Kênio posou ao lado de sua
família juntamente com diretor Marcos Vinícius e
organizadores do evento

“No primeiro Festcanção
realizado pela E. E. Joaquim
Knupp descobrimos talentos
que nos surpreenderam.
Considero um acontecimento positivo que contou com
a participação de alunos e exalunos, funcionários da escola e obteve uma grande
aceitação da comunidade
que compareceu para prestigiar os valores da terra. Espero que ano que vem tenhamos mais Festcanção’’.
“Festcanção Encantar” atraiu muitas pessoas, que
acompanharam e vibrou com os participantes

(Lucimar Maria da Silva)
“Penso que foi muito positivo a oportunidade oferecida aos que desejam demonstrar seus talentos sendo importantíssimo divulgar
e valorizá-los. Todos os que
se apresentaram se empenharam selecionando bem as
músicas e encheram nossos
corações de alegria. Sem falar na Querubina com grande facilidade de fazer-nos dar
gargalhadas.
Parabéns a todos que se
envolveram, em especial a
nossos talentosos calouros!
Foi ótimo! Com certeza no
próximo ano teremos mais...
(Eliane Pereira de
Abreu vice- diretora)
Não podemos deixar de
falar das duas meninas que
fizeram uma apresentação
surpresa no finalzinho do
festival. Lorrayne e Lauzane
respectivamente representando Querubina, uma moça
da roça interpretada por Lorrayne 13 anos, contracenando com Lauzane 13 anos interpretando “Barbara” que
faz o papel de uma mulher
rica que mora na cidade. Leia
abaixo a entrevista que fizemos com Lorrayne de Paula
Rhodes e Lauzane de Fátima

Mesa de jurados

A segunda colocada
Luana Moraes

Lorrayne e Lauzane

Vieira, estudantes da 8ª série A da Escola Estadual Joaquim Knupp
É a quinta peça apresentada por elas, porém fora do
ambiente escolar foi a primeira vez.
Jornal das Montanhas –
Você pensa em ser uma artista profissional?
Lorrayne - Ah, penso sim,
quero ter um futuro melhor
e sinceramente se aparecer
uma oportunidade não quero perder, vou aceitar sim.
JM - Quais personagens
você gosta e se inspira?
Lorrayne - Eu me inspiro
bastante na Filó, e também
no Chaves em alguma coisa
que ele fala...
JM – Qual é seu maior sonho?
Lorrayne - É ser uma pessoa mais conhecida, continuar estudando, conseguir
ganhar dinheiro fazendo o
que gosto e dar uma oportunidade melhor para os
meus pais, seguir sempre
procurando alguma coisa
melhor.
JM - Quais peças você
mais gosta de fazer com a
Loyrrane?
Lauzane - Além dessa que
temos um diálogo de duas
moças que estudam em escolas diferentes. A da Independência gostei muito
acho que ficou muito boa.
JM – Vocês pensam em se
apresentar em uma cidade
maior?
Lauzane – Com certeza,
seria muito legal se nós pudéssemos apresentar para
um público maior de uma ci-

dade maior, se vier um convite e uma oportunidade eu
aceitaria.
JM – Descreva um pouco
o seu personagem?
Lorrayne – Essa personagem é a Querubina ela è uma
caipira que às vezes é colega
da Barbara personagem da
Lauzane e em outras é cunhada.
A Querubina é toda atrapalhada, fala tudo errado, e
se acha muito bonita, é caipira, veio da roça para a cidade e vive fazendo a sua
cunhada Bárbara passar vergonha.
JM - O que você gostaria
de dizer em suas considerações finais?
Lorrayne – Agradecer
meus professores e todos
aqueles que nos incentivaram, nunca sabemos do destino da gente, fizemos uma
peça e achamos que iria ficar
por isso mesmo aí vieram
outras e as pessoas gostaram começamos a gostar, aí
começamos a pensar que
não podemos desistir dos
nossos sonhos, temos que
correr atrás.
Lauzane – Nossa vontade é fazer as pessoas rirem,
dar alegria para as pessoas,
agradeço as pessoas que
nos incentivam, aos professores da Escola Joaquim
Knupp, as coisas começaram com a gente querendo
agradar as pessoas e fazer
elas rirem todos gostaram e
tem alguém querendo levar a
peça para Manhuaçu, para
nós é muito legal alegrar as
pessoas.

Diversas bandas tocaram várias músicas e
emocionaram o público

Devair Guimarães, Diretor do jornal das Montanhas,
Diretor Marcos Vinícius e organizadores do evento
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Prefeitura de Manhuaçu inaugura

Inauguração da Sala de Espera Ronald Magno de Fuccio “Roninho”

Placa de Agradecimento ao Conselho
Municipal de Manhuaçu

Três inaugurações marcaram o dia do prefeito Adejair
Barros e do ex prefeito Sérgio Breder.
A Prefeitura Municipal de
Manhuaçu, a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde
inauguraram três obras, dia
23 de setembro de 2010, a primeira a ser inaugurada às
14h: 30 min - foi as novas instalações do Centro de Reabilitação Física, Serviço de
Nutrição e Dietética e Lavanderia (Secretaria Municipal
de Saúde de Manhuaçu) situada à Rua Mellin AbiAckel, 600 – Bairro Todos os
Santos.
Às 15h:00 foi inaugurado
o Centro Viva Vida – (Praça
Bom Pastor S/N – Bairro
Bom Pastor)
Unidade de Pronto
Atendimento

Descerramento da Placa em homenagem aos “Membros Cooperadores e Conselheiros Presentes na
Reunião do Hospital César Leite”

Autoridades fazendo o descerramento da fita inaugural do Centro Viva Vida

Prefeito Adejair Barros e o presidente da Câmara de
Manhuaçu Toninho Gama e conselheiros de saúde,
descerrando a placa de “Agradecimento ao Conselho
Municipal de Saúde de Manhuaçu” no Centro Viva Vida

Inauguração da nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com a presença da viúva
do Dr. José Calil Elias, Francisca Calil, padre Júlio, prefeito Adejair de Barros e o
secretário de saúde Dr. Luiz Prata

Conselheiros de saúde foram homenageados com uma placa no Centro Viva Vida

Às 15h30min – Foi a vez
do Unida de Pronto Atendimento – UPA II ao lado do
Hospital Cesar Leite (Praça
Dr. Cesar Leite, 383 – Centro, esta uma das obras mais
esperada pela população de
Manhuaçu e região, já que
servirá para atender pessoas de toda a região
Prefeito Adejair, ex prefeito Sérgio Breder, presidente
da câmara Toninho Gama,
Cel. Ney Castro comandante do 11º BPM, Dr. Valteir Juiz
de Direito da Comarca de Manhuaçu, vereadores, prefeito de Manhumirim padre Ronaldo, Secretário de Saúde
de Manhuaçu Dr. Dr. Luiz
Carlos Lemos Prata, Raimundo Ferreira Lopes, Presidente do Conselho Municipal de
Saúde, Banda de Música do
11º BPM e várias autoridades e lideranças municipais
que marcaram presença nas
três inaugurações, sendo
que a terceira foi marcada por
uma solenidade, onde figuras importantes que marcaram o serviço de saúde do
município foram lembradas e
homenageadas.

Inauguração do Centro Viva Vida “Dr. Sérgio Rodrigues de Faria”
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Unidade de Pronto Atendimento
Devair G. Oliveira

A

obra entregue vai beneficiar usuários do Sistema
Único de Saúde de toda micro região de Manhua
çu. Obras importantes para o Município também
foram entregues: a cozinha industrial, a lavanderia, o Centro de Reabilitação Física, instalados no prédio da Secretaria de Saúde de Manhuaçu e Centro Viva Vida.

Inauguração da Unidade de
Pronto Atendimento UPA
Dando início a solenidade de inauguração o Secretário Municipal de Saúde
de Manhuaçu Dr. Luis Carlos Lemos Prata, acompanhado de sua esposa, muito emocionado. ‘’Boa tarde. Eu não tenho discurso! Não tem como falar...
mais eu quero agradecer!
Começaria agradecendo
o Roninho, companheiro
de primeira hora, num determinado momento pela
luta da conquista do espaço, de Manhuaçu ter uma
verba digna do Pró-Hosp.
Nós íamos a Belo Horizonte e na conversa do caminho, ele começou abrir um
espaço junto a diretoria do
hospital, a concepção do
terreno. Lá em BH em uma
conversa com José Maria
Borges, estava ouvindo
tecnicamente viu que era
viável e começamos aí com
a ideia deste pronto atendimento. Eu quero agradecer ao ex-prefeito Sérgio
Breder, que junto à gente
ao longo da vida tem caminhado com idéias políticas diferentes, mas nos
reconduziu à secretaria
dando oportunidade de
estarmos aqui hoje,
quero agradecer ao prefeito Adejair que se mistura
com meus irmãos, meus
familiares, por ter nos ajudado tanto nesta conquista. Quero agradecer a minha equipe técnica, e talvez pudesse dizer minhas
filhas e meus filhos, meus
companheiros de sonho e
ideal. As coisas mudam,
as coisas seguem, e hoje
quando o Carlos montava
a estrutura do palanque eu
dizia para ele, eu preciso
da minha esposa, porque
ela é a única que me tolera
e sem a estrutura do lar eu
caminho com dificuldade.
E ela sabe mais do que eu
quantas vezes eu fui um
pai ausente. Quero agradecer a diretoria do hospital, que tem confiado no

nosso propósito, no nosso trabalho e se confunde
conosco no que eu fiz, eu
não sei o que é SUS e o
que é Hospital. Agradecer
a classe médica, aos funcionários de modo geral, que
trabalham diretamente com
o paciente, o que não é
fácil. Agradecer ao corpo
de bombeiros, que faz o
primeiro atendimento, e
nós fazemos a estabilização e o hospital faz o tratamento, é uma equipe, é um
conjunto, nós estamos
muito bem e eu costumo
dizer muito bem obrigado.
Então eu quero agradecer
ao povo de Manhuaçu.
Sobre tudo aquele que as
vezes eu não lembro da fisionomia, mas me abraça
na rua e me agradece. Sinceramente eu não sei de
que agradece porque mal
cumpro o dever. Gostaria
de abraçar à todos com
muito carinho, que Deus
nos abençoe e que possamos salvar vidas aqui com
melhor dignidade.
Fiz questão de levar o secretário lá onde nós atendemos. Quero agradecer a Câmara dos vereadores pelo
grande apoio que tem dado
ao longo da minha caminhada. E um abraço especial
para a vereadora Maria Imaculada, que é impar no questionamento social. Quero
agradecer, não ao ex-prefeito Mário Assad e o Mário
Júnior, companheiros da primeira hora. Teve uma doença do Mário Jr. Lá no início
da minha chegada á Manhuaçu, em 1970, ele não
lembra porque era criança, e
eu conheci o pai dele que
como eu estava atendendo
eu e Dr. José Calil. Então, a
vida tem história, quem não
tem história não tem vida,
eu tenho história, Manhuaçu tem história, e eu sou um
manhuaçuense orgulhoso.
Abraço a todos muito obrigado. ‘’ Concluiu o Dr. Luiz
Prata

Vista parcial do prédio do Pronto Atendimento no momento da solenidade de inauguração

Secretário Adjunto de
Saúde do Estado MG.
Wagner Eduardo Moreira.

Moderna sala de espera do Pronto Atendimento

Prefeito Adejair Barros
“Boa tarde secretários, boa
tarde autoridades, boa tarde á
todos aqui presentes. Realmente o Dr. Luís falou algo que
nos deixou emocionado, hoje
é um dia de alegria, dia de realização de muitos sonhos. A
pouco estivemos no pronto
atendimento lá em cima, e inauguramos uma cozinha e uma
lavanderia, tudo coisa de primeiro mundo, que na verdade
lá foi feito com esse secretário, esse guerreiro da saúde
que é o Dr. Luís Prata junto
com seus funcionários. Eles
economizaram e construíram a
lavanderia e a cozinha sem um
centavo dos cofres públicos
simplesmente por economia
dele juntamente com seus funcionários.
Logo após inauguramos o
Centro Viva Vida, uma indicação da vereadora Imaculada,
para o promotor Dr. Sérgio.
Uma pequena homenagem
para um grade homem, que foi
parceiro, companheiro, amigo
nosso e de Manhuaçu. Mui-

tas vezes nos atendeu, até
em sua própria casa, como
eu e o Sérgio Breder, acho
que é mais do que merecido
essa pequena homenagem a
esse grande homem. E também ao Dr. José Calil, uma
pessoa que dispensa comentário, um homem, um
amigo, uma doçura de pessoa, doou toda sua vida
para a população, isso foi
uma indicação do Fernando
juntamente com o Renato e
aprovado por todos os vereadores. Aqui o Pronto
Atendimento eu quero agradecer ao Hospital Cesar leite, Mário Junior, Sebastião
Costa e Sérgio Breder, para
o Sérgio eu não quero falar
nada, basta ver aquela faixa
que está ali isto é fruto do
seu trabalho e do seu empenho. Quero agradecer a todos os funcionários que estão aqui, e dizer que hoje
esse sonho se realiza. Muito obrigado a todos vocês.”
Concluiu Adejair Barros

“Boa tarde senhoras e senhores, saúdo o prefeito Adejair Barros, o presidente da
Câmara Toninho Gama, o Juiz
do Fórum da Comarca de
Manhuaçu Walteir José da
Silva, o secretário de Saúde
de Manhuaçu Dr. Luis Prata,
a diretora que é o nosso braço direito na secretaria, a Soraia diretora da gerencia regional localizada em Manhumirim, o presidente do Conselho Municipal de Saúde de
Manhuaçu Raimundo Lopes,
promotor de Justiça em Manhuaçu Fabio Lopes, o Comandante do 11º BPM de
Manhuaçu o Tenente Cel.
Ney Castro, a banda do 11º
BPM, o Tenente (Ruiter), provedor do HCL Fernando Lacerda, familiares do Dr. José
Calil, a esposa Francisca Vieira Calil, os filhos Carlos José
e Calil Elias Filho. Familiares
do Dr. Sérgio Rodrigues de
Faria, esposa Sandra e filho
Ana Maria e Luis Henrique.
Ex deputado federal, Mário Jr.
lutador pela causa da saúde,
ramo social, enfim de todas
as necessidades da região exprefeito Sérgio Breder que
tem sua mão em tudo isso.
Prefeito de Manhumirim Ronaldo Lopes Correa, a secretária Municipal de Assistência Social de Manhuaçu Dra.
Beatriz Lourenço, minha assessora Kátia Goulart, o segundo Tenente do Corpo de
Bombeiros Adilson Nunes e

Padre Júlio.
Sou natural de BH, costumo dizer o seguinte, por onde
passo tenho visto nas Minas
Gerais, a união de forças, para
o controle social.
Quando se soma todo
mundo e a vontade, igual a
do Governo de Minas, que implantou projetos estruturadores, colocou dinheiro e
não abandonou, essa é a
mensagem que eu trago da
secretaria de saúde, somos
mais um nesse time maravilhoso, e o mais humilde dos
integrantes desse time, estamos chegando por último,
ajudamos sim na questão financeira, o estado de Minas
colocou R$ 14,5 milhões na
cidade e na região na área de
saúde e nós temos a obrigação de fazer isso continuar
para que a gente possa como
disse o secretário municipal,
fazer vidas serem salvas, qualidade no atendimento, uma
saúde preventiva, enfim, fazer acontecer de verdade e a
saúde ser plena para os cidadãos de Manhuaçu e região.
Enfim, considerem-me representando a Secretaria de Saúde, e o Governo do Estado
de Minas Gerais, um parceiro
humilde, porque vocês é que
fazem a coisa acontecer, nós
viemos aqui só para ajudar,
parabéns para vocês.” Disse
o Secretário Adjunto de Saúde do Estado MG. Wagner
Eduardo Moreira
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Homenageados na inauguração da Unidade de Pronto
Atendimento e Centro Viva Vida em Manhuaçu
Homenagem ao Dr. Sérgio Rodrigues Faria
Prefeito Adejair e Secretário Adjunto da Saúde Wagner Eduardo entregam uma
placa que trás a homenagem
do Município de Manhuaçu
para Sandra, Luis Felipe e
Ana, familiares do Dr. Sérgio
Rodrigues Faria acompanhados do Promotor de Justiça
Dr. Fábio Santana, vereadora Imaculada, e do Juiz Walteir José da Silva.
Inscrição da placa ‘’Homenagem e reconhecimento da

administração de Manhuaçu
e da Câmara Municipal na denominação desta importante
obra.
Representa o sentimento
de gratidão do povo de nossa terra, com a história de
vida do saudoso Promotor de
Justiça Sérgio Rodrigues de
Faria, na defesa do bem estar e saúde da nossa sociedade’’ Manhuaçu 23 de setembro de 2010 Adejair Barros Prefeito Municipal.

Homenagem ao Dr. José Calil Elias
Dona Francisca, mais conhecida como Dona Chiquinha, recebeu também a placa: ‘’Homenagem e reconhecimento da administração de
Manhuaçu, e da Câmara
Municipal de Manhuaçu.
Representa o sentimento de
gratidão do povo dessa terra, com a memória do saudoso e querido médico José Calil
Elias, na incansável missão
de aliviar a dor’’. Manhuaçu
23 de setembro de 2010, Prefeito Municipal Adejair Barros.
Dr. José Calil Elias era natural do Rio de Janeiro mais
adotou Manhuaçu como sua
terra do coração, faleceu em
maio deste ano, aos 84 anos.
Era casado com dona Francisca Vieira Calil e pai de 6
filhos, Patrícia, Francisca,
Nagia, Calil José, Ana Rosa
e Tânio José Calil Elias. Era
um verdadeiro apaixonado
pela medicina, formado pela
Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do
Brasil no Rio de Janeiro.
Começou a exercer a profissão em 1954. Durante 15
anos trabalhou no município
de Lajinha, em 1980 começou

a trabalhar no Hospital Cézar
Leite aqui em Manhuaçu, trabalhou no SUS de Manhuaçu, e também nos Municípios de Santa Margarida, Matipó e Abre campo. Em todos
os anos de trabalho na medicina, construiu uma trajetória de dedicação à saúde.
Não havia sábado, domingo
nem feriado, dia ou noite, em
que quando dele se precisasse, estava à disposição. Homenagem ao Dr. José Calil
Elias.
“Sérgio Breder, a mais importante obra de saúde da região, tem a marca do seu trabalho. Hoje queremos manifestar a gratidão do povo de
Manhuaçu pela sua dedicação na concretização do importante sonho que é a nova
Unidade de Pronto Atendimento ao lado do Hospital
Cézar Leite.
Sua liderança e atitude,
ajudam a salvar vidas, e mudam definitivamente o curso
da nossa história ‘’. Manhuaçu 23 de setembro de 2010
Prefeito Municipal Adejair
Barros e Vereadores da Câmara Municipal de Manhuaçu

A inaguração do Centro Viva Vida (Programa de Redução da Mortalidade Infantil e Materna)

Homenagem ao ex-prefeito de Manhuaçu Sérgio Breder por sua iniciativa na construção do Pronto Atendimento

Homenagem ao Promotor Sérgio Rodrigues de Faria,
placa entregue a esposa Sandra Mara e filhos

Homenagem a família do médico Dr. José Calil Elias
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Colônia de férias em Manhuaçu
Espitchit de Souza. A fáNunca havíamos visto a
brica de camisas Cavarerealização de uma colônia
lli colaborou com os unide férias em Manhuaçu.
formes da campanha.
Pode até ter havido alguNo Tiro de Guerra, na
ma, mas não é de nosso
Rua Monsenhor Gonzalez
conhecimento. Movimenera distribuído os lanches,
tou muito a cidade com a
muito fartos, constando de
algazarra da meninada,
sanduíches, leite, sucos, e
vestidos de camisetas fafrutas. Presenciamos até
bricadas especialmente
crianças menos favorecipara este evento não muidas, não pertencentes à
to comum. Usavam bonés
Campanha, recebendo a
e portavam mochilas com
seus apetrechos. Organi- Ivonne Ribeiro de Almeida gostosa merenda (está
registrado no filme).
zada pela Prefeitura de
Algumas palestras sobre a campanha
Manhuaçu, Tiro de Guerra, 11ª DRE e
dos Valores Morais foram realizadas.
11º BPMMG.
A parte das pinturas de muros, mu- Foi muito bom porque os alunos estarais cartazes e calçadas foram coorde- vam de férias e preencheram seu temnadas pelas professoras Dª Eula Sath- po com as atividades da Colônia. Giler, Carmen Baumgratz, Vera Cândida nástica, exercícios físicos, natação e
de Salles (mãe e filha). Usando de toda tudo mais. A programação foi bem exa sua criatividade, os colegiais, de pos- tensa.
Nas outras cidades também houve a
se de tintas de várias cores, enchiam
de pinturas, os locais a estas destina- participação dos colégios pertencentes
das. Os desenhos eram muito interes- a 11[ DRE, aliá s, esta Campanha foi a
santes, geralmente havia neles bandei- nível estadual. Apresentados todos os
ras do Brasil, palavras de patriotismo e trabalhos, como Urais, álbuns, desemuito civismo. Fizeram visitas ao 11º nhos, fotos da 11[ DRE, compareceBatalhão, percorrendo todas as suas mos em BH, levando os melhores esdependências, inclusive a piscina, dia- colhidos por uma comissão. Bem como
logaram com alguns policiais com a os trabalhos de todas as DRE do Estado de Minas Gerais, onde houve uma
maior liberdade.
Esta colônia de férias fazia parte de grande exposição inclusive com a parum programa, intitulado CNPVM ticipação da capital do estado. As pro(Campanha nacional de Preservação fessoras; Celeste Maria Fraga, Ivondos Valores Morais). Participaram to- ne Ribeiro de Almeida, Carmem Baudos os alunos de todas as escolas e mgratz, Cristina Vargas e outras fizecolégios, pertencentes a 11ª DRE, cuja ram parte da comissão que levou os tradelegada era a professora Vera Lúcia balhos da 11ª DRE a BH.

CHEQUER ADVOCACIA S/C

Advocacia Consultiva, Preventiva, Administrativa e Litigiosa

Dr. Alexander Chequer Ribeiro
OAB/MG 78.778

Dr. Daniel Saunders Rodrigues
OAB/MG 78.733
Rua Nudant Pizelli, 188, Centro (Morro da Raposa) Manhuaçu/MG.

Tel: 3332.1713 e 3332.1930
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NO ELEVADOR
Duas moças e um cara entram no elevador, quando uma começa dizendo:
- Nossa!Menina!Seu perfume é muito bom!
Ela responde:
- Paris!250 dólares na loja de perfume. Ummm!O seu também é bom!
Ela responde:
- Estados Unidos!300 dólares na loja de perfume.
De repente uma fala:
- Que cheiro ruim!!
Aí o cara responde:
- Repolho!60 centavos na feira!

A LOIRA NA LOJA
A loira chega na loja e diz :
-Eu quero comprar aquela televisão.
E o caixa responde:
-Não vendemos para loiras.
No outro dia ela vai de peruca e diz:
-Eu quero comprar aquela televisão.
E o caixa disse:
-Não vendemos para loiras.
Ela pergunta:
-Como você sabe que eu sou loira?
O caixa responde:
-Porque aquilo é um microondas.

CÚMULO DA REVOLTA
Qual é o cúmulo da revolta?
É morar sozinho e fugir de casa.

A SOGRA DESAPARECIDA
O sujeito vai na delegacia reclamar o desaparecimento de sua
sogra.
- E quando foi que vocês notaram que ela tinha desaparecido?
- pergunta-lhe o delegado.
- Já faz umas duas semanas!
- Duas semanas?! E só agora o senhor vem pedir ajuda da
polícia?
- Pois é, seu delegado! Eu custei a acreditar que minha sorte
fosse durar tanto!

A FARRA DO GAÚCHO
Sexta-feira à noite, um gaúcho chega para a esposa e
pergunta:
- Mulher, vou sair com meus amigos! Achei a camisa,
mas onde está minha calça de farras?
- Não sei!
- Mulher, estou perdendo a paciência e só vou
perguntar mais uma vez: Onde está minha calça de
farras?
A esposa, ironizando o machão do marido, respondeu:
- Qual? Aquela com zíper atrás???

DESCULPA DE BÊBADO
O policial vê um carro ziguezagueando pela estrada.
Apita, para o carro e pergunta:
- Para onde você está indo?
- Para casa, descansar. Comi demais no piquenique da
igreja. Estávamos comemorando o dia em que Jesus
multiplicou os pães e os peixes.
- E o que o senhor bebeu?
- Só uns copos de água.
- Estranho... seu bafo tem cheiro de vinho.
- Meu bafo? Vinho? Aleluia! O Senhor realizou
mais um milagre!

Os homens tendem a
acreditar, sobretudo,
naquilo que menos
compreendem. (Michel
de Montaigne)
A vingança é um prazer
que dura apenas um
dia; a generosidade, um
sentimento que pode
trazer felicidade para
sempre. (Friedrich
Rückert)
Sempre há uma saída
para qualquer problema, por mais complexo e
difícil que nos pareça.
(Pastorino)
Tudo alcança aquele
que trabalha duro
enquanto espera.
(Thomas Edison)
A dor possui um grande
poder educativo: faz-nos
melhores, mais misericordiosos, mais capazes
de nos recolher em nós
mesmos e persuade-nos
de que esta vida não é
um divertimento, mas um
dever. (Cesare Cantú).
Volta teu rosto sempre
na direção do sol, e
então, as sombras
ficarão para trás.
(Sabedoria Oriental)
Há pessoas que nos
falam e nem as escutamos, há pessoas que nos
ferem e nem cicatrizes
deixam mas há pessoas
que simplesmente
aparecem em nossas
vidas e nos marcam
para sempre. (Cecília
Meireles )
Todas as coisas são
possíveis até que elas
são comprovadas
impossíveis - e mesmo o
impossível pode somente
ser assim agora."
(Pearl S. Buck )
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Hélio Costa é recebido c

Por volta das 10:30 o
candidato da coligação
Todos Juntos por Minas
(PMDB/PT/PC do B/
PRB) ao Palácio da Liberdade, Hélio Costa, desembarcou de um Helicóptero no estádio JK. Desta
vez Hélio não estava
acompanhado de Patrus e
Pimentel e depois de conceder uma coletiva à imprensa caminhou pelas
ruas de Manhuaçu. Parou
na Padaria Kipão e tomou
água e comeu pão de
queijo. Acompanhado da
candidata a deputada estadual Cici Magalhães
do PMDB, Dorca do PT,
Prefeito Ronaldo Lopes
(Manhumirim) e os vereadores de Manhuaçu: Fernando Lacerda, Chico do
Juquinha e Teté, a caminhada foi até o final da
Rua Amaral Franco. Em
seguida, Hélio Costa se
despediu dos populares e
seguiu para Caratinga.

Durante coletiva à imprensa, Hélio falou sobre
a criação do Instituto
Mineiro do Café, previsto no programa de governo da coligação coordenado por Patrus: “Um
governador precisa pegar as bandeiras do cafeicultor e da agricultura familiar e lutar por
elas.
Essa é a proposta do
Instituto”. Segundo o
Hélio Costa, dois milhões de mineiros vivem
da cultura cafeeira e da
agricultura familiar no
Estado. Ele qualificou
como grave a atual situação dos cafeicultores:
“Se não conseguirmos
um alongamento da dívida de curto prazo teremos sérios problemas”.
Hélio Costa criticou o
projeto do Executivo
aprovado pela Assembleia Legislativa pouco
antes da campanha, mo-

O candidato Hélio Costa e sua comitiva parou na Padaria
Kipão e tomou água e comeu pão de queijo.

A candidata a deputada estadual Dorca Pires muito
emocionada falou e pediu votos para todos.

CNPJ 12174649/0001-08
VALOR DA PUBLICAÇÃO: 300 reais

Acompanhado da candidata a deputada estadual Cici Magalhães do PMDB, Prefeito Ronaldo Lopes (Manhumirim)
e os vereadores de Manhuaçu: Fernando Lacerda, Chico
do Juquinha e Teté, a caminhada foi até o final da Rua
Amaral Franco

Hélio Costa tem o apoio da candidata a deputado estadual Cici Magalhães. Hélio falou sobre a criação do Instituto
Mineiro do Café, previsto no programa de governo
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com festa em Manhuaçu
dificando os vencimentos
dos professores. “Para o
professor que chegou,
pode ser bom, mas não vai
ter como ele progredir na
carreira”, assegurou.
No início da caminhada,
Hélio Costa discursou para
uma plateia que lotou a rua
enfrente o estádio JK. Falou sobre o importante
apoio recebido dos professores da rede estadual. “É
um apoio muito importante
porque especialmente nas
visitas que estamos fazendo no interior, nós temos
procurado sempre conversar com os professores,
ouvir as suas reivindicações
e aqui em Manhuaçu estamos vendo o que acompanhamos em todo estado,
falta de atenção com o professor, uma reclamação
generalizada com relação
aos salários, a final de contas aqui estamos abaixo até
do piso nacional”, afirmou
Hélio Costa candidato.

AMIZADE EM MANHUAÇU
“Eu fiz questão de vir
aqui pela tradição de minhas campanhas, tenho
apoio extraordinário na
nossa cidade, na nossa
região. Tenho muitos
amigos aqui em Manhuaçu. E é por essa razão que eu venho aqui
hoje para pedir o seu
apoio, pedir seu voto de
confiança, nós estamos
muito feliz com a recepção nessa cidade querida. Estamos a 12 dias das
eleições, e ainda falta informação, e pessoas
para escolherem seus
candidatos”. Explicou
Hélio Costa
Hélio Costa recebeu
apoio de alguns professores e do Sind-Ute e
aproveitou para criticar
os baixos salários da educação e dizer: “Olha o
que pagam a uma professora hoje, o pessoal

que eles estão contratando em BH hoje, os cabos
eleitorais dos nossos adversários ganham mais do
que uma professora. O
Salário máximo de uma
professora hoje é de 750
reais”. Salientou Costa
Costa também criticou o
programa de segurança
pública de Minas Gerais e
fez uma comparação com
a guerra no Iraque: “Em 7
anos de guerra no Iraque,
os americanos perderam
3.700 soldados.
Você sabe quantas pessoas morrem violentamente em Minas Gerais
em um ano? 4.000 4 mil
mineiros morrem violentamente, quatro mil mortes
no Estado por ano, É uma
vergonha o que no Iraque
na guerra morreram em 7
anos, aqui morrem em um
ano, e eles dizem que a
segurança esta boa”. Ex-

plicou o candidato.
Prometeu se eleito aumentar o número de policiais nas ruas, mais policiais civis e segurança na
zona rural. “Nós precisamos cuidar das pessoas,
isso que é a diferença,
então vote em nós para
governador, o Patrus foi
coordenador do Bolsa Família, que usou mais de
três milhões e seiscentos
mil reais em nosso estado
em um ano para pessoas
que não tem condições
nenhuma, o governo do
presidente Lula investiu
em Manhuaçu, em um
ano dez milhões de reais
para atender os mais velhos, para atender os que
não podem trabalhar, as
nossas crianças, as nossas creches, faça uma
comparação onde o estado fez isso para atender a
população de Manhuaçu?

Não dá 1% um por cento
do que o governo federal
fez, é nisso que nós queremos ser a diferença
como candidatos ao governo de Minas Gerais. E
agora que nós já sabemos,
vamos eleger a Dilma, a
primeira mulher presidenta do Brasil. Veja você à
importância da eleição do
governador. Conto com
vocês para eleger o melhor para o nosso
Brasil.’’Concluiu Helio
Costa
A candidata a deputada estadual Dorca Pires
muito emocionada falou e
pediu votos para todos.
“Eu quero fazer um apelo, pelo tamanho da violência, por isso venho pedir, vote em Dilma, vote
em Hélio Costa e Patrus,
vote em Pimentel, porque
nós precisamos mudar
Minas Gerais, falo por co-

nhecimento de causa
porque sou professora,
e tenho certeza que os
nossos candidatos farão o possível para melhorar nossa educação.
Disse Dorca.
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Comemoração do dia da árvore
e Semana Nacional de Trânsito
Aconteceu a exposição
em homenagem ao dia da árvore, e a campanha da Semana Nacional de Trânsito.
O responsável pelo evento na cidade, Kildaire de Lima
Brandão, em entrevista ao
Jornal das Montanhas disse que o objetivo deste
evento é conscientizar a
população sobre o meio ambiente, a preservação dos
rios, matas, nascentes, árvores, animais e também promover a conscientização no
trânsito, respeito à faixa de
pedestres, mais segurança
para quem dirige visando
sempre a utilização do cinto
de segurança. ‘’Creio que
passando informação e co-

nhecimento para a população
é que se conquista resultados, daí poderemos ver a diferença’’.
“Gostaria também, que todos
respeitassem o meio ambiente,
o nosso Rio Manhuaçu e seus
afluentes, e que tenham consciência de que fazemos hoje,
para ter efeito amanhã. Então
preservem, respeitem, eduquem as crianças, divulgue conhecimento, e assim teremos
um mundo melhor.’’.
A E.E. Salime Nacif participa do evento com exposição
de maquetes, cartazes.
Presente também a Polícia
Militar do Meio Ambiente, alunos e professores da APAE, e
demais autoridades da cidade.

Dom Filippo se encontra com Bento XVI
Adriano Dias
Em visita ad Limina Apostolorum, que acontece de cinco em cinco anos, o bispo de
Petrópolis, Dom Filippo Santoro, juntamente com os bispos que compõem a
Província Eclesiástica de Niterói foram
recebidos em audiência pelo Santo
Padre, Papa Bento
XVI. “Foi um momento muito especial de graças. A impressão de todos os bispos
foi idêntica, uma alegria imensa em sermos abraçados totalmente pelo sucessor de
São Pedro. Ficamos tocados
pela simplicidade do Santo
Padre, pela sua cordialidade
e pelo conhecimento da vida,
dos desafios, dos problemas
e das alegrias do
nosso Estado do
Rio de Janeiro” comento Dom Filippo.
Durante o encontro, que aconteceu
em Castel Gandolfo,
Roma, Bento XVI
deu a cada um dos
bispos da Província
Eclesiástica de Niterói uma benção pessoal. O Sumo Pontífice manifestou muito carinho pelo bispo-emérito de Nova Friburgo,
Dom Rafael Llano Cifuentes,
bem como pelo Arcebispo de
Niteroi, Dom Alano Maria
Pena e por Dom Roberto Gomes Guimarães, convidados
a continuar o trabalho junto
as suas Dioceses.
O Papa demonstrou interesse especial aos trabalhos
desenvolvidos por Dom Filippo Santoro e Dom Edney
Gouvêa com a implementação plena do Ensino Religioso Confessional e Plural no
Estado do Rio de Janeiro.
"Cristo deve ser conhecido
no mundo da cultura e da
escola como verdadeira esperança da vida", afirmou
Bento XVI durante conversa com Dom Filippo Santo-

ro, e incentivou a levar para
frente a "batalha" da Evangelização em todos os caminhos em defesa da vida.
Na conversa pessoal com
os bispos, durante
encontro com Dom
Filippo Santoro em
seu escritório, o Santo Padre voltou a manifestar interesse
pela Diocese de Petrópolis, pelo número de sacerdotes, pelos movimentos leigos e pelas pastorais.
Segundo o bispo,
Bento XVI perguntou como
estava o relacionamento com
os padres franciscanos. “Falei ao Santo Padre que o relacionamento com os Franciscanos atualmente é positivo e
existe um entendimento muito
bom, sobretudo com as paroquias que eles administram”.
Durante o encontro, respondendo ao
interesse do Papa,
Dom Filippo Santoro
contou que em seis
anos ordenou 24 padres e um diácono e
que a Diocese toda
está vivendo um forte empenho na missão. “Também falei
sobre a nossa presença muito positiva na sociedade, com um bom relacionamento com as autoridades públicas e no mundo da cultura, sobretudo por meio da nossa
Universidade Católica”.
O bispo de Petrópolis disse que apresentou ao Papa a
saudação dos padres, das
religiosas e de todos os fiéis
e “ele ficou muito contente
oferecendo a todos uma afetuosa bençâo apostólica”.
No encontro com o Papa,
Dom Filippo renovou o
"sim" a Cristo que já tinha
pronunciando em nome de
todos os fiéis da Diocese de
Petropolis, na manhã do dia
23 de setembro, ao celebrar a
Santa Missa, no Altar da
Confissão, na Basílica de São
Pedro, “que é o lugar do martírio dos Apóstolos”.

A dor de uma
despedida eterna
Por mais que se evite
Despedida de um amigo é
sempre triste.
Não se quer dizer adeus,
Nem por alguns instantes,
Imagina o sofrimento,
Com um adeus constante.
A despedida Maltrata,
Dilacera.
A alma rompe,
o ser corrompe.
Por mais que se desvie
Um adeus é sempre
intolerante.
A despedida
É lástima, é lágrima,
drama, sofreguidão.
Age direto no ser,
no coração,
Deixando marcas exeqüíveis.
O adeus é o desenlace
De sentimentos,
De presenças.
O adeus é distância que se
apresenta,
É a partida desesperada,
É o esquecimento...
Ou a lembrança vaga.

O morceguinho trapalhão

É a tão evitada renúncia,
A tudo o que se pensava ter,
A tudo que se pensava viver(...)
‘’ João 3:36 Aquele que
crê em Jesus tem a vida
eterna...’’

OS BOLBOS DA HOLANDA
Por Humberto Pinho da Silva
Meu pai que era cem por
cento católico, mas que
gostava de conviver com
evangélicos, contava que
certa vez ao palestrar com
conhecido pastor baptista,
este, após divagar sobre a
organização da Igreja e
modo de se criarem novos
núcleos, declarou-lhe que
as comunidades assemelham-se a bolbos de tulipas que compramos dentro de saquinhos plásticos,
e que indicam, em lugar
bem visível a origem: a Holanda.
Adquiridos os bolbos e
amanhada a terra, estes são
ligeiramente enterrados.
Semanas depois germinam
e surgem magnificas flores.
Por medida de economia
guardamos os novos bolbos que surgiram para os
replantar na estação própria. No primeiro ano as
tulipas ainda mostram o
tom aveludado das originais, mas no correr do tempo, degeneram: as flores
perdem o brilho, são menores, e as plantas enfezadas,
estiolam e acabam por morrer.
Se queremos manter a
qualidade teremos que ir
novamente ao horto e adquirir novos bolbos holandeses.
Do mesmo jeito, dizia o
pastor, acontece às igrejas
de bairro: iniciam-se com
pequeno grupo dinâmico,

expandem-se, crescem,
formam-se departamentos
e sem se saber como, a
Igreja torna-se apática. Já
não se evangeliza nem se
visitam doentes e pobres;
preocupam-se: com quem
vai ocupar esta ou aquela
presidência, com mexericos, gerir desentendimentos, e por vezes nem o pastor se livra de línguas maldizentes.
Assim falou o velho
missionário baptista. O
que sucedia na sua Igreja
acontece igualmente na
católica.
As Ordens religiosas
foram e são ainda os novos bolbos que Roma vai
plantando para que a Fé
não esmoreça.
A “ Canção Nova” é o
recente exemplo disso e
ainda que não perfilhe alguns rituais, devo louvar,
porque transformou-se
num expendido meio de
evangelização que merece
ser acarinhado.
Jovens e não só, que
andavam desviados do caminho da Igreja, encontraram na “ Canção Nova” a
paz de consciência, tranquilidade de espírito, convívio e amor cristão; em
suma: encontraram Jesus.
Pena é que não apareçam mais “bolbos” para reanimarem algumas paróquias que parecem cristalizadas na rotina.

humbertopinhosilva@sapo.pt

Aquela era uma florestinha particular. Ficava bem
no meio da área toda, perto das macieiras que agora estavam tão carregadas de maçãs grandes e bem
vermelhinhas. Sempre gostei muito deste lugar, eu
diria mesmo que adoro este lugar. No meio de suas
árvores há como que uma espécie de névoa, alimentando um mistério que não existe.
Passam correndo coelhinhos de todas as cores,
esquilos então saltam aos montes. Fico ali sentada,
respirando um ar tão puro que até me arde as narinas. Os pássaros ficam nas árvores até no chão e
não têm medo de mim.
Insetos não faltam fazendo cada um seu trabalho. Vejo a formiga levando o alimento, as abelhas
cuidando da colmeia num ritmo acelerado. Ouço a
cigarra cantando e o seu grilo remediando com seus
sons fortes. Todos estavam envolvidos em suas atividades, minha presença nem era notada. Senteime num pedaço de tronco e fiquei ouvindo as conversas de todos. Coisa feia de se fazer não é?
Mas estava interessada demais para me preocupar com isso agora. Dizia dona formiga que estava
com quase tudo guardado, e corria como sempre.
De repente percebi um alvoroço... O que seria?
Vejo então pendurado numa árvore um morceguinho. Os coelhos estavam alarmados o que era aquela
coisa? Os esquilos se enfiaram em suas tocas. O
tal morceguinho percebendo o susto de quase todos, começou a fazer piruetas.
Ficava preso numa patinha depois de ponta cabeça, assustando todos. Foi quando dona coruja que
acabara de chegar disse;
- Calma minha gente é apenas um rato voador!
- O quê? Respondeu espantado o lagarto...
- Não se preocupem ele não faz nada, apenas se
alimenta de frutinhas já vi um desses na torre da
igreja.
- Mas ele é um rato? perguntou a andorinha.
- Bem parece, mas não é não. Existem várias
espécies deste bicho, seu nome é morcego. Podem
ver que parece mesmo um ratinho com asas. O
perigo é que às vezes transmitem doenças como a
raiva. Portanto deixem este trapalhão quieto que
quando estiver cheio de comer maças irá embora,
ele não fica em floresta. Só em cavernas ou altas
torres como a da igreja. Também não enxergam de
dia. Faz todas as gracinhas à noite!
Sentada
ali aprendi
tudo isso. Sentar
e prestar atenO CATÁLOGO
TRADICIONAL
DE MANUAÇU
ção
no
que
se
passa
ao
redor,
não
é
bisbilhotar.
AcaHÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
ba se aprendendo alguma coisa. Mas. Ui ui ui... O
morceguinho resolveu voar para cima de mim. Vai
para lá bichinho e fica no teu cantinho. Acabou a
história! Que tal desenharmos todos os bichinhos?
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ENQUETE
Política dos Contrastes e
Contrastes da Política
- O ponto 1 acerta assertiva certa, Leitor?
- O ponto 2 é lua elucidativa, Eleitor??
- O ponto 3, in instrutiva, E/Leitor???
1 - Assertiva Errática – Não foi nas vilas São
Sebastião da Vala (Rosca Seca) e Mundo Novo de
Minas, e na R. Getúlio Vargas na sede do Município
de Aimorés, que aprendi os conceitos e os vocábulos
em tela!...... O assertiva significa afirmativa. Mas,
há a afirmativa negativa, e há a assertiva errática.
Ouço, desde há muito: Político não presta; e Política
é suja. É claro que Política, dinheiro, televisão e muitas coisas são bons servos, mas, péssimos senhores,
ou seja, se nós os dominamos, isso é bom, mas, se
eles nos dominam, tal é ruim. Tem político e Política
negativos. Até o dicionário mostra nomes para Política ruim: Politicagem, politicalha, politicaria, poliquete, ou politiquismo; o político não recomendável é politicalhão, politicalho. politicante, politicastro, politiqueiro, ou politiquilho...... Mas, para próxima eleição, há
bons candidatos! Não votar é ajudar ao candidato
pior!! Melhor votar no “menos-pior”, que omitir-se!!!
– Para todos E...Leitores, boa eleição!
2 - Elucidativa Lunática – Não sei se foi em
Mutum, onde morei 5 vezes, em Gov. Valadares,
onde moro pela 4ª vez, ou, em Campinas/SP, onde
morei uma vez, que aprendi os ideais e as ideias em
foco!...... A palavra elucidativa tem o significado
de tornar claro, enquanto o 3º sentido de lunático é
incoerente ou maluco. O aforisma popular diz que
“De médico e louco cada um tem um pouco”. Proponho a paráfrase ou paródia: De político e louco,
cada um tem um pouco. Há lunáticos que têm momentos lúcidos, e políticos que são lunáticos; vivem
no mundo da lua. O que prometem parece tão impossível como receber votos da lua. Um dia desses
li sobre um novo neologismo (palavra nova) – repito: Sim, palavra nova nova! –. E esse neologismo é
este: “Promessômetro”!! Que é para medir as promessas de políticos!!!...... Cuidado! Há promessa
política nada elucidativa, mas toda lunática! Chegará o dia de prometerem, até, viagem à lua? Pelo
andar da carruagem prometerão a alunissagem!!!
3 - Instrutiva Midiática – Não tem jeito d´eu
saber se foi quando morei no Recife/PE, em Peçanha, ou em Itabirinha, que aprendi as palavras e a
expressões em mira!...... O termo instrutiva diz do
que educa – e está ligado a documentário –, e a
palavra midiático ou mediático é para o que vem da
mídia, que é o conjunto de meios de comunicações
em massa. Muitos dizem que, a curto prazo ou a
médio, ou, respectivamente, em fase imediata ou
mediata, a mídia tem uma média ruim de instrução.
Dizem que ela não forma, mas, informa e – pior! –
deforma; aliás, a curto, médio e longo prazos! Dizem que, especialmente, o horário eleitoral gratuito
é uma lástima. Tem gente tiririca com o Tiririca,
Francisco Everaldo Oliveira Silva. Tiririca é erva
daninha ou que causa dano ao dono e a outros, mas,
que pode ser medicinal. Muitos estão tiriricas no 6º
sentido da palavra – muito irritados! –...... Mas –
como vimos acima! –, Política e Mídia podem ser
nossas servas, para instruir! Positivo!!!
- O 1º ponto evitou o errático!
- O 2º ponto alertou contra o lunático!!
- O 3º ponto interrogou quanto ao midiático!!!
(*) O autor é teólogo, e reside
em Gov. Valadares/MG.

"ELE RENUNCIOU PARA NÃO ENFRENTAR AS URNAS"
Agnelo Queiroz (PT), sobre a saída de Joaquim Roriz da disputa pelo governo do DF

PT agora quer Dilma reatando com o ex-marido

Deu chabu

Assessores de Dilma Rousseff (PT) procuram um jeito de
aconselhar a candidata a reatar seu relacionamento com o
ex-marido Carlos Franklin Paixão de Araujo, pai de sua filha
única, Paula, e companheiro dela nos anos de chumbo. A
idéia seria oficializar a união logo após as eleições. Tiveram a ideia após perceberem que ela mantém grande admiração pelo ex-marido. Hoje aos 72 anos, ele sofre de enfisema pulmonar.

Aliados rorizistas exibiram velhas imagens do governo de
Cristovam Buarque, em Brasília, quando a polícia cumpriu
um mandado judicial de desocupação de área invadida. Mas
o impacto nas pesquisas foi zero.

Bom parceiro
Dilma se livraria da solidão, que no governo se agrava, ao
lado de alguém confiável, discreto, e seu confidente. Perfeito “primeiro-damo”.

Comprometido
O “plano” tem um problema: o ex-marido de Dilma, que
vive em Porto Alegre, tem namorada, Ana Meira, arquiteta
que dirige o Iphan no Sul.

Adeus, sossego
Carlos Franklin teria de trocar seu velho casarão à beira do
rio Guaíba pelo Palácio da Alvorada, situado às margens
do Lago Paranoá.

‘Xa comigo’
Lula tirou do olho do Erenicegate sua candidata Dilma, escolhida pela capacidade de “gerenciar”. Ele mesmo pergunta e responde às denúncias, no estilo de sempre: “traição” ou “não sabia”. A estratégia é arriscada: passa imagem de fraqueza da “primeira mulher presidente”.

PT amaldiçoado
Em Juazeiro do Norte (CE) de Padre Cícero, a Câmara vota
nesta terça (28) o impeachment do prefeito petista Manoel
Santana, acusado de irregularidades. O rombo no Município ultrapassa os R$ 75 milhões.

'Folha' revela contas no exterior usadas
no esquema dos filhos de Erenice

Weslian Roriz não queria ser candidata a governadora, em
lugar do marido. Até chorou, diante de tanta insistência,
mas acabou cedendo.

Duas contas bancárias no exterior eram utilizadas para receber o dinheiro arrecadado
com contratos de intermediação de negócios com o governo federal, no esquema que
favorecia empresas privadas
que causou a demissão da exministra da Casa Civil Erenice
Guerra. As contas estão em
nome de empresas em Hong
Kong, região administrativa
especial da China, segundo mostrará reportagem do jornal Folha de S. Paulo deste domingo, assinada pelos repórteres Rubens Valente, Fernanda Odila e Andreza Matais. Segundo empresários de Campinas (SP), elas foram
indicadas para o depósito de R$ 5 milhões para “cobrir
dívidas” de campanha eleitoral. A EDRB do Brasil diz que
deveria pagar o valor para ter liberado um financiamento
no BNDES. A Capital, consultoria de lobby dos filhos de
Erenice, intermediou o contrato. O consultor Rubnei Quícoli, parceiro da EDRB num projeto de usina solar no Nordeste, e um dos dois donos da EDRB, Aldo Wagner, disseram à Folha que foram recebidos por Erenice em audiência na sede da Presidência da República para discutir o
projeto --Erenice alegou que não foi à reunião, registrada
na agenda oficial da Casa Civil.

Perder, não perdeu

Mensagem do dia

Com sua desistência, Joaquim Roriz, que está atrás nas
pesquisas, procura manter a marca de jamais haver perdido
uma eleição no DF.

Sai a expressão “Casa da mãe Joana”, entra “Casa da Mãe
Erenice”.

Preconceito
Assessores desconversam, mas tentam se meter na privacidade de Dilma temendo que prosperem fofocas sobre
sua vida pessoal.

TSE contaria os votos de Roriz em separado
Joaquim Roriz desistiu porque sua candidatura ao governo do DF sofreria mais um duro golpe: seus votos
seriam contados em separado até a decisão final do
Supremo Tribunal Federal. É o entendimento do ministro Ricardo Lewandovsky, presidente do Tribunal
Superior Eleitoral. Nem mesmo seriam computados.
Além disso, estaria sujeito a ficar de fora da disputa
porque na sessão que varou a madrugada de sexta, o
STF não lhe concedeu liminar autorizando-o a participar dela.

Ela não queria

Pensando bem...
...Lula prometeu “dez milhões de empregos”. O PT entendeu “empregos de dez milhões”...

Na torcida
Chávez, Ahmadinejad, Manuel Zelaya, Fidel Castro, Daniel Ortega, o casal Kirchner e todos os guerrilheiros das
Farc têm certeza de que o Oscar vai para... “Lula, o filho do
Brasil”. Além do próprio Lula, claro.

Felicidade é...
O presidente Lula, que só recebe boas notícias na atual
campanha eleitoral, atingiu o nirvana quando soube que
Heloisa Helena (PSOL) está em terceiro nas pesquisas para
o Senado, em Alagoas.

PODER SEM PUDOR

Incorrigível otimista
Governador
da
Bahia entre 1947 e
1951, Otávio Mangabeira tinha um secretário de Justiça, Albérico Fraga, que era um
profissional do otimismo, capaz de extrair
coisas boas das situações mais difíceis. Às vezes, no entanto, Mangabeira perdia
a paciência. Ele definiu assim o seu auxiliar:
- O dr. Albérico é tão otimista que, vendo uma casa sendo
destruída por um incêndio pavoroso, é capaz de exclamar:
“Que casa bem iluminada!”
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

TRAIÇÃO MASCULINA

POLÍTICA PRECISA TER JOGO DE CINTURA

O terapeuta familiar M.Gary Neuman revela as descobertas feitas durante entrevistas com homens casados – fiéis e infiéis, no livro “ A Verdade sobre a Traição Masculina” (Ed. Besteller). Neuman identifica as
causas da traição e mostra como é possível preveni-la.

Antônio Hermirio de Moraes
empresário bem sucedido de
São Paulo, homem honrado,
querendo dar sua contribuição também entrou na política e candidatou-se a governador de São Paulo, gente
esse homem sofreu com tantas acusações falsas que após
a eleição, nunca mais quis
Tiririca
saber de política partidária, os
seus adversários petistas,
quando o lema do PT era "Quem bate cartão, não vota
em patrão; Trabalhador vota em trabalhador", hoje badalado pelo PSTU. Em política aqui no Brasil parece
que vale tudo, entrou na política se não tem defeito
logo arrumam. Veja o que passa o Tiririca possível deputado mais votado do Brasil. O humorista Ciro Botelho, redator do programa Pânico da rádio Jovem Pan,
diz que escreveu sozinho o livro As piadas fantárdigas
do Tiririca em 2006. A publicação é assinada só por
Tiririca. Botelho diz que escreveu com base em histórias contadas por ele. “O Tiririca não sabe ler nem
escrever”, afirma. Dois funcionários da TV Record
também disseram a ÉPOCA que nos bastidores do
programa humorístico Show do Tom, do qual Tiririca
participa, é sabido que ele não lê nem escreve. De
acordo com Ciro Botelho, o palhaço conta com a ajuda
da mulher para decorar suas falas: “A mulher fica no
camarim com ele e vai falando o texto. Ele vai decorando e conta do jeito dele”.

ADOLESCENTES E POLÍTICA
A proposta do autor Edson Gabriel Garcia ao mostrar
que a política faz parte do dia-a-dia, que deve estar
presente e orientar o currículo escolar, a vida das famílias e de toda a sociedade, tem tudo a ver com as expectativas de mais um ano eleitoral. O livro De olhos
bem abertos, da Coleção Conversas, estimula iniciativas que ajudem os jovens a entenderem a política.
STF PREFERIU O EMPATE, PODE ESSA?
Os Juristas que atuam na área eleitoral avaliam que a
suspensão, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do
julgamento sobre a validade da Lei Ficha Limpa em
2010, traz “confusão jurídica” e explicam quais os cenários possíveis para a eleição. Se a aplicação da lei
for votada e aprovada somente após a eleição, candidatos que foram considerados inelegíveis perderão a
possibilidade de tomar posse. Em alguns casos, a Justiça Eleitoral pode ter que refazer as contas que determinam quantos deputados cada partido poderá eleger.
FICHA LIMPA VAI DAR O QUE FALAR
Vai ser uma tremenda confusão um deputado ser eleito
com grande votação e depois a justiça eleitoral dizer
que ele não pode tomar posse, e aí como fica o partido
que além de um deputado poderá perder mais, pois se
for cassado os votos que somaram para ajudar outros
do partido serão anulados, essa eu quero ver, vai ser
briga mais 4 anos. Casos conhecidos Paulo Maluf em
São Paulo, Tiririca, falam em cassar seus direitos políticos, por ele não ter declarado bens.
SEBASTIÃO COSTA X CICI MAGALHÃES

Quem será majoritário em Manhuaçu, dois grupos políticos da cidade disputam quem vai transferir mais votos e fazer o deputado estadual mais votado de Manhuaçu, isso com certeza terá desdobramento na futura eleição de prefeito em 2012. A cidade tem mais três
candidatos, Cabo Anízio, Altair Campos e Juca Miranda. Comenta-se na Boca Maldita as políticas de Manhuaçu, agora é esperar o dia 3 de outubro para saber.
JOÃO MAGALHÃES, VARELLA,
MÁRIO HERINGER E PAULO ABI-ACKEL
Dizem que todos serão eleitos deputados federais, mas
o povo quer saber é quem será o campeão de votos em
Manhuaçu, façam suas apostas.

O DUELO VAI COMEÇAR ENTRE PT E PMDB
Praticamente
garantidos
como
as
duas maiores
bancadas da
Câmara, PT
e PMDB devem começar
logo após o
segundo turno das eleições a sua
Eduardo Alves e
primeira disArlindo Chinaglia
puta por poder após a aliança que tende a eleger a petista Dilma Rousseff para a Presidência da República, segundo apontam as previsões de votos. De um lado
o líder do PMDB na Casa, deputado Henrique
Eduardo Alves (RN) e de outro o deputado paulista Cândido Vaccarezza evitam se posicionar em público como pleiteantes à presidência da Câmara,
mas é o que dizem os analistas políticos são os mais
cotados para o cargo. O embate entre petista e pemedebista será o primeiro que suas legendas terão
no Congresso. O PMDB parece que anda mais apetitoso. Os dois deputados são destaque na Casa,
mais como articuladores políticos do que como formadores de opinião na câmara, mas são diferentes
de todo o resto. Henrique Eduardo é o presidente
estadual do PMDB do Rio Grande do Norte e não
tem rivais dentro do partido pela indicação. Vaccarezza teve competidores internos em todos as
funções que pleiteou no PT e não deverá ser diferente neste caso: outros nomes são citados no partido, como o do ex-presidente da Câmara, Arlindo
Chinaglia.

A dinâmica da vida
O médico já havia atendido várias pacientes, naquele
dia, quando uma jovem mãe adentrou seu consultório, levando nos braços um precioso fardo: seu lindo bebê.
Assim que o profissional lhe perguntou em que poderia
ajudar, ela desabafou, ansiosa: "doutor, preciso que me
ajude a resolver um problema grave.
Meu filho tem pouco mais de um ano e estou grávida
novamente!
Não pretendo ter outro filho agora. Ainda é muito cedo.
Pretendo dar um espaço maior entre um e outro."
O médico, muito atencioso lhe perguntou: "e em que eu
poderia lhe ajudar?"
A mulher, já esperançosa, respondeu: "quero interromper esta gravidez e conto com a sua ajuda."
O médico a olhou atentamente, como a buscar inspiração para a solução do caso, depois lhe disse: "eu tenho
uma alternativa melhor para lhe propor. Resolve o seu problema e não oferece risco nenhum para a senhora."
A mulher, muito atenta, ouviu a sugestão: "para a senhora não ficar com dois bebês, de idades tão próximas,
vamos matar este que está em seus braços. Assim, o outro
poderá nascer, sem problemas. Se o caso é matar, não há
diferença para mim entre um e outro. Sacrificar esse que já
nasceu é bem mais fácil e mais barato. Ademais, a senhora
não sofre nem corre risco algum. Então, o que me diz?"
A mulher ficou horrorizada.
"Não, doutor! Que horror! Matar uma criança é crime! É
infanticídio!"
O médico, consciente do seu dever, usou mais alguns
argumentos e convenceu a mãe de que não havia diferença entre matar a criança já crescida ou a que estava para
nascer.
"Não matarás!"
Este é um dos dez mandamentos recebidos por Moisés,
no Monte Sinai, cerca de 1.500 anos antes de Cristo.
O direito à vida é uma lei divina, mas o ser humano deseja se sobrepor ao Criador, criando leis que permitam esse
tipo de crime.
O abortamento, permitido pelas leis humanas ou não,
não deixa de ser um crime perante as leis morais que regem
a vida.
Embora grande parte da humanidade se diga espiritualista, ainda se comete em seu meio esse crime bárbaro contra um ser indefeso, dentro do útero materno.
Salvo os casos prescritos por médicos sérios, em que se
deve optar pelo abortamento para salvar a vida da mãe, os
demais serão crimes contabilizados na economia moral dos
responsáveis.
Como bem disse o médico à mãe que desejava se livrar
da gravidez indesejada, não há diferença nenhuma entre
matar uma criança no colo ou no ventre.
Hoje em dia existem muitos meios de se programar o
nascimento dos filhos, em espaços adequados, sem precisar lançar mão do infanticídio.
O abortamento não é compatível com a civilização. Pelo
menos com uma civilização de maioria espiritualista, que
admite a existência da alma.
Está mais do que na hora de pensar nisso.
Mesmo porque o espírito que tem sua vida ceifada no
ventre materno, não será extinto com a eliminação do seu
corpinho em formação.
Se for um espírito elevado, ele perdoará seus assassinos, e perde quem se priva de conviver com uma alma boa
que viria para ajudar. Mas, se for um espírito infeliz, poderá
perseguir os responsáveis em busca de vingança.
Não é outro o motivo que leva aqueles que praticam
abortamentos, à perturbação e até à loucura. E é geralmente nos sonhos que essas cobranças ocorrem, quando estão face a face com suas vítimas.
Por tudo isso, vale a pena ter sempre em mente esse
mandamento divino: "não matarás!".
Se, por desventura você tenha cometido algum crime,
busque a reparação. Rogue a Deus, sinceramente, pela
sua misericórdia, e faça algo em prol da vida.
Se já praticou o aborto, dedique um pouco do seu tempo
às crianças órfãs, dê-lhes carinho e atenção, seja um colo
amigo e afetuoso.
Afinal, Deus não quer a morte do ímpio, mas a eliminação da impiedade.
Pense nisso, e lembre-se: matar, nunca!
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Cantora gospel de Lajinha morre em batida de carro em Vila Velha
A cantora gospel Adriana Elias da Silva Souza
Lima, 35 anos, da cidade de
Lajinha, morreu num acidente, na madrugada do dia
18 de setembro, sábado, em
Vila Velha. Ela estava em
companhia do marido, o
médico e empresário Nelson de Souza Lima, 58, que
foi levado para o hospital
com ferimentos leves.
Eles retornavam de um
aniversário na casa da sogra de Adriana e seguia pela
Rua Doutor Jairo de Matos
(antiga Avenida Carioca),
em um Honda FIT de cor
prata. "AAdriana ia dirigindo pois não tomou nenhuma
bebida. Ela tinha dançado a
noite toda, se divertido muito e bebeu muita água, apenas. Por isso voltou dirigindo", disse o irmão de Adriana, Flávio Elias da Silva, 46
anos, que é vereador na cidade de Lajinha.
Segundo informações
da perícia da Polícia Civil,
a motorista não conseguiu
fazer a curva e atingiu, ini-

guia tirar a mulher, enquanto estava viva. A cena me
deixou assustada, principalmente porque essa rua
é muito tranquila. Não sei
o que pode ter causado um
acidente desse tipo", disse
a estudante.
Enteada ia se casar
no fim de semana

Honda FIT ficou destruído com a batida na mureta

cialmente, uma mureta de
proteção da pista. Depois,
Adriana teria perdido totalmente o controle do veículo, que colidiu no muro
de uma residência.
Testemunhas contaram
que a cantora, sangrando
muito, ainda estava viva,
após a batida. Ela usava
cinto de segurança e o air
bag do veículo foi acionado, mas Adriana não resistiu e faleceu no local.
"Ouvi o barulho da bati-

da e corri para ver o que
havia acontecido. Moradores se aproximaram
para tentar ajudar e retiraram o homem do carona. A todo instante ele gritava que era médico e que
precisa ajudar a esposa",
contou a estudante Lorrayne Barcelos, 16 anos.
A adolescente que esteve no local instantes depois
da colisão, disse que a cena
foi chocante e causou desespero. "Ninguém conse-

Acidente na BR-262 mata três
pessoas da mesma família
Uma viagem em família
terminou em tragédia, ontem, na BR-262, na altura
da cidade de Rio Casca,
Zona da Mata. Fábio José
Guerini, 39, sua mulher,
Tatiana Guerini, e sua
mãe, Lomar Luiza Gaigher Guerini, 63, morreram
na hora. Uma criança de
4 anos e um adolescente
de 17 ficaram feridos. O
grupo vinha de Guarapari,
no Espírito Santo, para
uma formatura na capital.
O acidente aconteceu
no início da manhã. A van
que transportava a família
saiu ainda durante a madrugada com destino a
Belo Horizonte, onde, desde ontem, acontecem
eventos referentes à formatura de uma irmã de
Tatiana.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal
(PRF), uma cegonheira dirigida por um homem de
34 anos caiu numa canaleta de escoamento de
água, perdeu o controle da
direção, invadiu a contramão e bateu de frente com
a van. Os ocupantes da
van ficaram presos às fer-

Uma viagem em família terminou em tragédia, ontem, na
BR-262, na altura da cidade de Rio Casca, Zona da Mata.

ragens. Retirados pelos
bombeiros, eles foram encaminhados para o Hospital de Ponte Nova. O
homem, a mulher e a senhora, porém, já chegaram
sem vida. O adolescente,
filho da mulher, e a criança, filha do casal, tiveram
ferimentos leves.
Segundo a tia do adolescente, Cláudia Pitanga
Leite, foi o próprio jovem
que entrou em contato
com a família. "Ele ligou
para o pai. Foi um choque.
Imediatamente, meu irmão
pegou o carro e foi para o

hospital onde as crianças
estavam. Familiares da
menina também foram
para o local", explica.
Segundo Cláudia, ao
saber que as crianças estavam bem, a tristeza
maior foi pela morte das
três vítimas. "O garoto
ainda tem o pai, mas é
muito triste saber que a
menina está órfã de pai e
mãe. Meu irmão era separado da mãe deles, mas
nossas famílias eram muito próximas. Estamos todos muito tristes", completou.

Após o acidente, o médico Nelson de Souza
Lima, 58 anos, foi encaminhado para um hospital
e recebeu alta, no início da
manhã de domingo. Com
ferimentos no lado direito
do corpo, ele compareceu
ao Departamento Médico
Legal (DML), em Vitória,
para liberar o corpo da
mulher, Adriana Elias.
Junto de Nelson Lima
estavam parentes de Adriana, que vieram ao Estado para participar da festa de casamento da filha
do médico, enteada da
cantora. A cerimônia estava marcada para a noi-

A cantora gospel Adriana
Elias da Silva Souza Lima

te desse sábado.
O casal morava há quatro anos na Praia do Canto, em Vitória. Adriana deixou um filho, Samuel, de
apenas seis meses de idade. Atualmente, a cantora
também cursava a faculdade de Psicologia, mas
havia trancado a matrícula
devido ao fato de ter engravidado do filho, que teria sido muito desejado.
"Na festa, ela estava
alegre, muito sorridente.

Minha irmã se divertiu
muito e disse que estava
feliz da vida. Quando saíamos, ela me ofereceu
carona, mas eu - admito
que até agora não sei explicar a razão - resolvi pegar um táxi. Acho que foi
sexto sentido mesmo", disse Flávio, irmão da cantora.
Segundo parentes, o
corpo da cantora gospel foi
encaminhado para sepultamento na cidade de Lajinha, onde a família de
Adriana reside.
A dor da família
“Ela estava muito feliz
com o bebê, o casamento
e a faculdade. Além disso, lançou um CD novo de
músicas evangélicas.
Esse final de semana era
para ser de alegria e festa, mas acabou em tristeza. Somos em 13 irmãos
e muito unidos. Não tenho
como descrever essa sensação de perda", relatou.

Mulher desaparecida é
encontrada assassinada em açude
Policiais civis e militares
de Tombos encontraram o
corpo de Cleuzenir da Silva Faustino, 34 anos. A
mulher estava desaparecida desde o dia 11 e o principal suspeito é o ex-companheiro dela Antônio Marinho Gomes da Costa.
Segundo informou o delegado de Polícia Civil de Tombos. Dr. Felipe Freitas, foram realizadas buscas pelo
Corpo de Bombeiros Militar
no leito do Rio Carangola durante do fim de semana, porém sem sucesso. “Na manhã desta segunda, policiais
civis e militares encontraram
o corpo de Cleuzenir em um
brejo na zona rural de Tombos. Ela foi assassinada e há
indícios de que tenha sido o
ex-companheiro, conhecido
como Marinho”, afirma o delegado.
Segundo a Polícia Civil,
no fim de semana, foi encontrado próximo ao local
onde o veículo havia sido
abandonado, na cidade de
Faria Lemos (MG), uma
corda suja de sangue e uma
faca que serão periciadas.
O delegado confirmou que
moradores passaram as
características do homem
que abandonou o carro.

Cleuzenir foi encontrada
morta num açude em
Tombos

Antônio Marinho é o
principal suspeito e é
procurado pela Polícia Civil

"Tudo já indicava que era
o ex-companheiro de Cleuzenir. Ele foi visto com ela
no sábado, depois foi visto
abandonando o carro, mas
jã sem a mulher. Isso tudo
já indicava o homicídio", explicou. A hipótese do corpo
ter sido jogado no rio foi apu-

rada depois que encontraram lama no veículo abandonado. "Não temos chuva há muito tempo. Isso
mostrava que o carro tinha
ido a um lugar com lama.
Foi por isso que focamos
as investigações em rios e
córregos", detalhou.

DESAPARECIMENTO
Cleuzenir foi vista pela última vez na noite de 11 de
setembro em companhia de Antônio Marinho Gomes
da Costa. “Existem relatos de que ele vinha ameaçando Cleuzenir, após o término do relacionamento”.
Antônio pegou uma Parati emprestada na tarde de sábado e não foi mais visto. A Polícia Civil pede para que
aqueles que tenham qualquer informação sobre Antônio
Marinho para que entrem em contato com a Delegacia
de Polícia Civil de Tombos pelo telefone (32) 3751-1422.
Carlos Henrique Cruz
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HIV
impactando
no cotidiano
Quando pensamos em HIV/AIDS a
primeira coisa que vem á nossa mente é
a imagem da doença consumindo o indivíduo. Imaginamos somente uma pessoa
magra, muitas vezes acamada e nos esquecemos de todas as implicações social-cotidianas que norteiam o HIV/AIDS.
Ao receber o diagnóstico de sorologia
positiva, todo o cotidiano e desempenho
ocupacional desse indivíduo serão afetados. Imaginem uma pessoa HIV positivo procurando emprego e ao passar pelo
teste de seleção e exames médicos ele
se vê desclassificado por ser portador do
vírus, ou até mesmo aquele cheio de sonhos como se casar, ter filhos vendo tudo
isso sendo destruído.
As oficinas de geração de renda são
outros recursos que o Terapeuta Ocupacional pode utilizar, visto que muitos portadores do HIV/AIDS tem dificuldades
de conseguir e de se manterem no emprego, pois os trabalhadores costumam
ir ao serviço de saúde para pegar os medicamentos e serem consultados e, na
maioria das vezes, perdem muito tempo
com isso. É difícil explicar no trabalho,
sem revelar seu estado sorológico.
O trabalho da Terapia Ocupacional
se dará de acordo com a demanda que
o indivíduo apresentará e o sucesso do
tratamento é uma parceria entre paci-

ente e Terapeuta Ocupacional, tendo
como premissa a intervenção da Terapia Ocupacional, profissão da área de
saúde em especial na reestruturação do
cotidiano que foi alterado e impactado
pelo diagnóstico da sorologia positiva,
possibilitando que o individuo continue
tendo uma vida ocupacional ativa. A
Terapia Ocupacional no âmbito do HIV,
tem como meta lidar com questões de
qualidade de vida, como dor e estresse;
manter a força, flexibilidade, mobilidade
e resistência; manter e aumentar a independência em AVD (atividades da vida
diária); melhorar o estilo de vida e os
mecanismos para lidar com os fatos mediantes a orientação e educação; dar
apoio e educação à família e facilitar o
ajuste do paciente ao diagnóstico. O
Terapeuta Ocupacional deve saber quais
os componentes estressores presentes
na vida do individuo, uma vez que o estresse desempenha seu papel na percepção e tolerância à dor. A administração
do estresse e do controle da dor podem
melhorar questões de auto-estima e imagem corporal; á medida que a ansiedade diminui, os problemas de sono também melhoram. Algumas modalidades
se prestam bem ao trabalho em grupo,
ao passo que outras devem ser administradas individualmente

Fabiano, Kaêsa, Dudu e Bruna em noite de festa na cidade de Lajinha

Cici Magalhães, candidata a deputada
estadual e a popular e suplente de vereadora Nicolina

Gleison parabéns pelo seu aniversário
comemorado no dia 24 de setembro

VENDE-SE
EM MANHUAÇU
(33) 8401-8355
1 CASA, 2 apartamentos e 1 ponto comercial:
Casa: 03 Qtos. Uma é suíte com hidro, pia de granito preto e armário de madeira, cozinha azulejada até o teto, copa, cozinha e sala contendo parede de pedra,
banheiro todo azulejado com box e pia em mármore, armário de madeira, área
com piscina(6×3×1.5), 2 garagens: uma com portão eletrônico outra portão comum (cabendo ao todo 8 carros) contendo ainda, um banheiro todo azulejado
especifico para sauna, cozinha com bancadas em granito preto, fachada toda em
pedra, terraço coberto de 150 m . Casa Com base para construir mais 3 a 4
andares.
1. apart. 1 Qto, sala, cozinha, banheiro, todo azulejado e terraço individual;
2. apart. 1Qto, sala, copa, cozinha, banheiro todo azulejado, terraço individual;
1. Ponto comercial: banheiros (F e M), cozinha.
Obs.: vendidos somente em conjunto, todos de frente. R$: 850.000,00.

VENDE-SE
OPORTUNIDADE

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
Pça 5 de Novembro, 339 - Centro - Manhuaçu.

8802-1911 *8839-8845
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LULA, LÁ...
Foi anunciado que “Lula, o Filho do Brasil”, de Fábio Barreto, será o representante brasileiro por uma vaga na categoria melhor filme em língua estrangeira
na 83º Oscar, promovido pela Academia
de Artes e Ciências Cinematográficas de
Hollywood. O anúncio foi feito pelo cineasta Roberto Farias, que fez parte da
comissão.
FESTIVAL DO RIO
O Festival do Rio que vai de 23 de setembro a 7 de outubro,
é considerado o maior evento audiovisual da América Latina. Este ano terá em sua programação 300 filmes mostrados
em 20 salas espalhadas pela cidade.
OUTRAS ATIVIDADES
O Festival do Rio inclui em sua programação outras atividades como ciclos de filmes e debates sobre autores. O festival
con ta também com vários seminários, mesas-redondas e
encontros que têm o objetivo de fomentar novos acordos e
impulsionar a indústria cinematográfica brasileira.
SERTANEJO POP
O cantor Luan Santana, revelação da
nova música sertaneja, divulgou em seu
perfil oficial no Twitter que o seu próximo DVD ao vivo será gravado no Rio de
Janeiro. O primeiro DVD de um show do
cantor foi gravado no início deste mês,
em São Paulo.
EM BOA COMPANHIA
A cantora cingalesa M.I.A está trabalhando com Kanye West
em uma faixa do novo álbum do rapper. M.I.A está entre os
astros que irão aparecer no álbum Dark Twisted Fantasy,
que inclui Beyoncé, Bom Iver e Seal. O disco, que deve ser
lançado nos EUA em 16 de novembro, ainda não teve a lista
de faixas confirmada.
PARIS BARRADA
A socialite Paris Hilton foi barrada por autoridades japonesas de imigração ao desembarcar em Tóquio. Paris passou
seis horas detida no aeroporto internacional de Narita. Ela
viajou para divulgar a nova coleção de sua grife. Paris passou por um interrogatório assim que deixou o avião. Ela teve
de responder sobre seus problemas com drogas e o julgamento que enfrentou em Las Vegas.
KAKÁ VIRA CANTOR
O lado cantor de Kaká recebeu
destaque na imprensa espanhola.
Diversos jornais destacaram sua
participação especial no CD gospel recentemente gravado por sua
mulher, Caroline Celico. Além de
cantar, Kaká compôs a música
“Presente de Deus”, 10ª faixa do disco, que pode ser ouvido
gratuitamente no site de Caroline (“www.carolcelico.com”).
DEPOIS DA NOVELA
Alexandre Nero, o intérprete do ambicioso Gilmar de Escrito
nas Estrelas depois de descansar pretende lançar, ainda

acesse: www.jm1.com.br

este ano o CD Vendo Amor, Em Suas Mais Variadas Formas,
Tamanhos e Posições. Também está pensando em montar um
monólogo e, não descarta novos projetos na televisão...
REALITY NA MTV
A MTV estreia em novembro um reality show com estilistas
brasileiros. It MTV Elle Fashion Fabric terá seis concorrentes disputando uma bolsa de estudos em Milão e um editorial
na revista Elle. A modelo Carol Ribeiro estará no comando,
que terá júri especializado e final no dia 9 de dezembro. As
inscrições já começaram e vão até 13 de outubro, no site da
emissora.
MUDANÇA DE CASA
O jornalista Marcelo Rezende, que
apresenta o programa Tribunal na
TV, na Band, acertou seu retorno à
Rede Record. Rezende vai ter um
quadro de reportagens especiais investigativas no Domingo Espetacular. Estréia prevista para
novembro.
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O GRANDE DESAFIO
O Grande Desafio, próximo programa de
Roberto Justus, que estava previsto para
estrear em 2011, no SBT, segue sem previsão de ir ao ar... Justus continua no comando do Topa ou Não Topa, que vai ao
ar às quartas-feiras, a partir das 23h. Sua
antiga atração, Um Contra Cem, foi extinta da grade da programação da emissora.
NO DOMINGÃO
Serjão Loroza pode ser considerado um artista multimídia.
Ele canta, dirige, produz, faz rir e atua. Agora, vai apresentar
um novo quadro do Domingão do Faustão, que viaja para
vários lugares: “O Brasil vai se orgulhar de cada pedaço deste País”. No programa, ele aparecerá como repórter que busca, nas periferias brasileiras, personagens que superaram dificuldades com muito bom humor
ARAGUAIA - THIAGO FRAGOSO VIVE O AMBICIOSO VITOR NA PRÓXIMA NOVELA DAS SEIS: “ELE
TERÁ UM CASO COM A PRÓPRIA SOGRA”

MOTIVO DA BRIGA COM XUXA
Um dos motivos seria porque Wolf proibiu o uso do playback e por isso Xuxa ficou de fora. Que fizesse um show de
primeira, então!
DIREITO DE RESPOSTA
Xuxa aproveitou para dar uma alfinetada no diretor Wolf Maia, que dirigiu
o último Criança Esperança. Durante seu programa, a apresentadora disse: “Me aguarde que no próximo Criança Esperança irei ensaiar e cantarei ao vivo para você”, disse. Ela teria
se referido ao fato de Wolf ter criticado publicamente a desistência dela da atração porque a apresentadora não teria concordado com certas regras do programa.
A FAZENDA 3
A decoração da sede de A Fazenda 3 está mais moderna.
Novos bichos também vão morar na fazenda. O reality show
contará com marrecos, perus e um raro pavão branco. Além
deles, o programa traz a égua Xereta que está prenhe e o
potrinho deve nascer durante o programa. Não vai faltar trabalho para os peões!!!!

Pela terceira vez fazendo um papel importante em uma novela das seis da
Rede Globo, Thiago Fragoso voltou
com um ar de papai de primeira viagem, e se entrega ao desafio de perder
o jeito de bom moço angelical para viver um vilão na pele do ambicioso Vitor Vilar , em Araguaia, novela de Walter Negrão que estreia no próximo dia
27 substituindo ‘Escrito nas Estrelas’.
O ator será dono de um frigorífico e
noivo de Manuela, personagem de
Milena Toscano. “ Ele é um homem objetivo, calculista, totalmente voltado para os negócios. Vitor é o vilão que vai atrapalhar o romance da noiva com o personagem do Murilo
Rosa. Ele também terá um caso com a própria sogra (personagem de Júlia Lemmertz). Mais para frente vai sofrer um desastre de avião que mudará bastante o seu jeito de ver a vida”,
entregou o ator na coletiva para imprens
NO BRASIL
O Phoenix se apresenta no Planeta Terra 2010, em São Paulo,
no dia 20 de novembro. Com os singles Liztomania e 1901,
Wolfgang Amadeus Phoenix, o quarto disco dos franceses,
lançado em 2009, recebeu muitos elogios e ganhou o Grammy
de melhor disco alternativo neste ano.

MALHAÇÃO
MONSTRO NA TELONA
O rapper, autor, escritor e ativista social Alex Barbosa, mais
conhecido como MV Bill, intérprete do professor Antônio
em Malhação, está gostando da experiência como ator e não
descarta a possibilidade de seguir na carreira!

Godzilla pode em breve estar de volta aos cinema em um filme
que seria lançado em 2012. Dessa vez, Godzilla, seria colocado em combate com outro monstro gigante.

HOMENAGEADOS

PARCERIA

A apresentadora Hebe Camargo e o
músico João Donato estão entre os
premiados do Grammy Latino 2010,
segundo anúncio da Academia Latina
de Gravação. O músico brasileiro se
destacou por suas composições instrumentais e fusões de funk, soul, jazz
e ritmos afro-cubanos, enquanto Hebe
se consagrou na televisão no comando de vários programas
de sucesso. Jorge Oñate, compositor de 46 álbuns, dos quais
25 lhe renderam disco de ouro também está entre os homenageados, alem de outros nomes...

O diretor brasileiro Fernando Meirelles vai novamente trabalhar ao lado da
atriz Rachel Weisz, quem
dirigiu no premiado O Jardineiro Fiel. O novo projeto, que se chama 360 e
já havia sido anunciado,
é inspirado em uma peça
chamada Reigen e no filme de Stanley Kubrick De Olhos Bem
Fechados. Ou seja, um casal e as diferentes perspectivas da
traição.
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