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EDITORIAL

CHARGE

Lição das eleições 2010
Lição para os "eventuais candidatos as eleições de 2012".
Passou o dia 3 de outubro veio o resultado e para muitos a
ficha ainda não havia caído, Dilma e Lula ficaram meio
perdidos e atônitos a vitória era contada como certa. Com
certeza espero que o nosso presidente nesse segundo turno seja mais presidente do que cabo eleitoral, a simpatia do
presidente desgastou um pouco com este afoito em que ele
conduziu o processo de apoio a sua candidata é uma luta
sem igual, o presidente tem muita força e poder e falou
muita coisa que não devia em dado momento parecia ditador e isso não podemos admitir, a responsabilidade do Lula
é enorme e ele mais que ninguém deva valorizar a democracia por tudo que ele viveu e passou em regimes passados.
Não se concretizou o que a cúpula do PT dizia, com a
popularidade do governo Lula em alta, eles pensavam que
iriam varrer do território nacional todos os adversários, mas
o tiro saiu pela culatra, em São Paulo vimos o Geraldo Alckmin ganhar a eleição no primeiro turno, esmagando o
apoio de Lula ao Mercadante, que sequer tinha apoio incondicional da Dilma, que dizia apoiar dois candidatos no
Estado de São Paulo; Skaf e Mercadante.
Ou seja, Dilma não sentia firmeza para apoiar plenamente o candidato do PT nesta eleição. Pelo menos foi o que
demonstrou.
Nos debates, a candidata mostrou sempre ser a mais despreparada, fica nitidamente desconfortável diante das perguntas que merecem respostas firmes e com convicção.
Senadores foram eleitos em São Paulo e no Brasil com
uma maturidade do eleitorado, como nunca se viu. O candidato Netinho de Paula que o diga, teve o apoio de Lula e
também perdeu.
Candidatos a Deputados Estaduais e Federais, que achavam que teriam alguma chance, viram que o povo não se
convence mais com aparições programadas nas redes de
televisão e nas rádios em todo Brasil.
Ninguém fabrica carisma, isso é algo nato. Às vezes ninguém entende de onde vem o magnetismo de uma pessoa,
ela simplesmente brilha.
O maior exemplo disso é o próprio Lula, o carisma dele
não se transferiu para aqueles que ele apoiou ou apoia, pelo
menos não com a força que se esperava.
O Brasil amadureceu, o jovens estão mais atentos, mais
inteligentes e a internet está aí gente, o nosso jm1.com.br
recebe diariamente mais de 2.500 leitores dia,uma denuncia publicada em um site, por exemplo, faz um estrago grande, talvez mais rápido do que em muitos jornais impresso,
Estamos de olho atento eu parabenizo a todos os brasileiros e brasileiras, que entenderam que carisma não se fabrica, não se transfere e mantiveram firme a força da sua
convicção.
PARABÉNS A TODOS !!!
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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

Vocês acertaram de novo
Lembro-me da eleição de prefeito e
vereadores de 2008 em que vocês publicaram pesquisa de intenção de votos
acertando a votação de Sérgio Breder,
Nailton Heringer e de quase todos os
vereadores da mesma forma que vocês
captaram o fenômeno Nicolina que a
maioria diziam que ela ia ter menos de
100 votos vocês publicaram que ela iria
ter uma ótima votação, só não foi eleita
por circunstâncias de estar em uma coligação onde concorreu com campeões de
votos, mas ficou na primeira suplência
com votação bem maior que muitos vereadores eleitos. Agora novamente vocês publicaram pesquisa antecipando o
que seria um fenômeno de votos em 3 de
outubro em Manhuaçu, onde todos ima-

ginavam que o majoritário de Manhuaçu
seria João Magalhães ou Paulo AbiAckel, o esperado por todos, já que João
Magalhães tem um grupo político forte
e teve sua irmã Cici como candidata a
deputada estadual mais votada do município e Paulo Abi-Ackel foi apoiado por
um outro grande grupo político com 7
vereadores mais o prefeito. Vocês novamente acertaram mais que o IBOPE que
errou feio nas pesquisas presidenciais.
Fiquei sabendo que os números apresentado por vocês foram duramente contestados por todos, mas contrariando as
espectativas o Jornal das Montanhas foi
coerente e é de periódico como este que
a população necessita,as informações não
podem ser mascaradas, e aí está o resul-

tado que as urnas mostraram confirmando o pré-anúncio, Lael o campeão de votos
seguido de longe por João Magalhães e
vocês ainda escreveram que a soma dos 3
mais votados não chegaria a votação de
Lael, só que a votação veio ainda maior a
soma dos votos de João Magalhães, Paulo
Abi-Ackel, Mário Heringer e padre João
dá um total de 14.256 votos e Lael Varella 14960, outra previsão noticiada por
vocês foi também a vitória de Sebastião
Costa, muitos acreditavam que ele teria
poucos votos e não se reelegeria o que
achei interessante foi a tendência que
vocês mostraram para um candidato
pouco conhecido o Dr. Wilson Batista
onde ele aparecia entre os mais votados.
Paulo Hott - Manhuaçu - MG
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DIZEM POR AÍ...

Construa com sabedoria
Um velho carpinteiro estava pronto para se aposentar. Ele informou ao chefe seu desejo de sair da
indústria de construção e passar mais tempo com
sua família. Ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas realmente queria se aposentar.
A empresa não seria muito afetada pela saída do
carpinteiro, mas o chefe estava triste em ver um
bom funcionário partindo e ele pediu ao carpinteiro para trabalhar em mais um projeto como um
favor. O carpinteiro concordou, mas era fácil ver
que ele não estava entusiasmado com a idéia. Ele
prosseguiu fazendo um trabalho de segunda qualidade e usando materiais inadequados.
Foi uma maneira negativa dele terminar sua carreira. Quando o carpinteiro acabou, o chefe veio
fazer a inspeção da casa. E depois ele deu a chave
da casa para o carpinteiro e disse: "Essa é sua casa.
Ela é o meu presente para você".
O carpinteiro ficou muito surpreso. Que pena!
Se ele soubesse que ele estava construindo sua
própria casa, ele teria feito tudo diferente.
O mesmo acontece conosco. Nós construímos
nossa vida, um dia de cada vez e muitas vezes fazendo menos que o melhor possível na construção. Depois com surpresa nós descobrimos que
nós precisamos viver na casa que nós construímos.
Se nós pudéssemos fazer tudo de novo, faríamos tudo diferente. Mas não podemos voltar atrás.
Você é o carpinteiro. Todo dia você martela pregos, ajusta tábuas e constrói paredes. Alguém disse que "A vida é um projeto que você mesmo constrói". Suas atitudes e escolhas de hoje estão construindo a "casa" que você vai morar amanhã.
Construa com Sabedoria!

Papai Contos
Os papais são todos iguais. Só muda o filho e o
endereço. Mas papai contos é mesmo demais! É
tão valioso que não tem preço!
Igual a mamãe ele trabalha. Mas isso em nada
atrapalha. Ele acha um tempo ao meio-dia. Almoçamos juntos e é aquela folia!
Aos domingos quando faz sol. Somos companheiros no futebol. E quando a gente volta para
casa. Ajudamos a mamãe a arrumar a mesa.
À tarde vamos todos passear papai,mamãe e eu
do lado. Eles dois parecem namorados. A gente se
diverte até cansar!
Papai Contos é meu herói e amigo. Ele é
honesto,trabalhador e leal. Sempre, sempre conte
comigo! Ele me diz de um jeito muito especial!
Papai,às vezes,faz cara séria Nem por isso é menos sensível. Ele também me conta histórias Papai
Contos é mesmo incrível!
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Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Perdem e ganham
Em todas as eleições os eleitores ganham e perdem, ganham
quando conseguem eleger candidatos comprometidos com a
sociedade, parlamentares que usam o mandato para servir a
sociedade e perdem quando bons políticos não conseguem se
reelegerem é o caso do deputado federal Dr. Mário Heringer
(foto) que fez um bom trabalho em defesa dos cafeicultores da
Zona da Mata Mineira e por duas vezes conseguiu figurar
entre os 100 cabeças do Congresso Nacional escolhido pelo
DIAP. É uma pena, não conheço o trabalho do Dr. Mário Heringer fora de Manhuaçu, mas aqui ele titubeou muito em fechar
parcerias e talvez tenha escolhido mal seus parceiros, eleição
não é coisa para amadores e o Dr. Mário sabe disso e por saber
marketear não deveria concentrar tudo sobre seus ombros e
sabemos que em uma eleição para deputado federal temos que
ter pessoas de confiança para resolver determinadas pendências, um candidato deve estar bem informado sobre redutos
eleitorais para não malhar em ferro frio, não se ganha uma
eleição sendo mal votado em seu principal reduto eleitoral,
campanha é cara e uma das virtudes de uma organização é
saber empregar corretamente os recursos caso contrário se
gasta muito e morre na praia.

Cici Magalhães

prefeito de Manhuaçu, outro
voluntário foi o ex-prefeito Geraldo Perígulo pediu voto somente para Lael de casa em
casa e o ex-secretário de agricultura Fabyo Soares, ele costuma intuir bem, aproximou-se
de Sérgio Breder bem antes
dele começar a campanha e
depois virou secretário. Vejam
o que dizem por aí sobre os
possíveis candidatos em
2012: quero ver a vereadora
Imaculada como candidata a
prefeita essa será a única forma de ver essa mulher fora da
prefeitura, os que dizem isso,
sabe que para vereadora ela
não perderia, outro que almeja o paço é Toninho Gama, já
esteve mais forte, mas se souber manejar bem pode ajudar
bastante um grupo ou até mesmo vir a ser um nome, o atual
prefeito Adejair é um concorrente de peso, já que é o atual
prefeito, o Renato da Banca
sai enfraquecido por ter apoiado Paulo Abi-Ackel e não o
presidente das Apaes ficou
contra os familiares dos alunos que sabem e conhecem o
trabalho do Dr. Eduardo Barbosa deputado eleito com ótima votação, Presidente nacional das Apaes do Brasil, alguns até dizem não votar mais
em Renato por essa ingratidão, Cici a candidata a deputada mais votada é forte candidata e Fernando do Hospital Cesar Leite é outro candidato do grupo da Cici Magalhães e pode pintar também
Mário Assad Júnior com Imaculada de vice e ainda tem o
Nailton Heringer do PDT, se
quiser poderá ser vice em uma
chapa vencedora apoiou Renato Fraga que obteve 583
votos é muito pouco para
quem deseja voar mais alto e
seu federal Mário Heringer não
conseguiu uma cadeira.

Fernando do HCL

Prefeito Adejair

Empresário Tuca

Pensando em 2012
Eleição, uma após outra vamos identificando as tendências e
o que os números querem dizer. Analisando a votação de Varella
na região, podemos afirmar algumas tendências, vale ressaltar
que em muitos lugares em que foi majoritário não tinha grupos
políticos apoiando. Em Lajinha saiu fortalecido das urnas Dr.
Jorge (foto), Renatinho, Bolinha e Marcelo do sindicato, uma
grande derrota para o grupo do atual prefeito que dificilmente conseguirá emplacar seu sucessor, resta
saber como os partidos de oposição se organizarão daqui para frente, outro peso político foi o Carlinhos do Danielão que desta vez trocou Paulo Abi-Ackel para apoiar
Lael Varella, João Magalhães também ficou em terceiro lugar, tudo
indica que podem surgir daí uma
composição o grupo que apoiou
João Magalhães furando a indicação do atual prefeito que apoiou
Mauro Lopes que desta vez foi desbancado pelo Lael. O atual
prefeito Tião Moreira se desgastou muito por conta da saúde e
Lael prometeu ajudar o hospital de Lajinha que por briguinhas
políticas está abandonado. Uma grande liderança em Lajinha é o
vereador Paulo Cesar, mas se ficar colado no prefeito pode perder as esperanças de chegar ao paço, a Alzira atual presidente
da câmara sai derrotada, seu candidato Dr. Mário Heringer não
conseguiu se reeleger, pena os cafeicultores e o povo em geral
sai perdendo vai fazer falta no congresso.
As urnas mostraram uma grande preocupação do povo
com a saúde e os eleitores mostraram o quanto são fieis aos
que cuidam das pessoas. No dia 1º de novembro de 2010, os
políticos já começam trabalhar com o pensamento nas eleições municipais, muitos políticos começam bem antes os
acertos e costuras para o pleito municipal.

Vereador Toninho Gama

MANHUAÇU
Em Manhuaçu as urnas bufaram e só dava Varella campeonísssimo de votos, Lael sinalizou que deseja ajudar os municípios vizinho de Muriaé em Manhuaçu começa a formação de
um novo grupo compostos por pessoas sérias que estão entrando na política para ver se muda alguma coisa e as pessoas
estão percebendo que só através da participação política se
pode mudar alguma coisa, sai fortalecido o comerciante Tuca
da loja instrumental é amigo de longa data do deputado Lael
Varella abraçou a campanha como voluntário, isso é muito
importante em uma eleição, veja a força de uma instituição
como a Fundação Cristiano Varella o cirurgião Dr. Wilson Batista esteve uma única vez em Manhuaçu no dia 21 de abril
passado e sua votação foi de 2.188 votos 3ª posição, ocasião
em que Varella disse ter interesse em ajudar eleger o próximo

Conversa em um boteco de Lajinha
-Em quem você vai votar dia 31/10?
-Na Dilma, é claro?
-Por quê? - Ela é mulher e com certeza vai apoiar as mulheres e aumentar a bolsa família é só arrumar muitos filhos que
as mulheres sustentam a casa e gente fica na boa, não precisa trabalhar. Quer coisa melhor?... É o que dizem por aí.
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CANTINHO DE FÉ
Leia a Bíblia

A ORIGEM DA ASSEMBLEIA DE DEUS NO BRASIL
Em 19 de Novembro de 1910 chegaram ao
Brasil dois pastores. O primeiro era Gunnar
Vingren, um ex-pastor batista que fora excluído do ministério pela Igreja Batista de
Michigan. O segundo era Daniel Berg que
também fora excluído da comunhão batista.
Depois de receberem os dons de William
Seimor, e para atender a um sonho de um
irmão chamado Adolf Uldin, vieram para o
Brasil.
Chegando em Belém de Pará se apresentaram a Eurico Nelson, um missionário batista no Amazonas. Identificando-se como
batistas, ofereceram-se para ajudar no trabalho e pediram hospedagem. Como não tinham carta de recomendação, e nem podia
ter pois eram excluídos, o missionário deixou-os usar o porão da igreja como casa.
Logo depois Eurico Nelson precisou viajar para o sul. Essa viagem deu oportunidade para que os dois recém chegados pedissem ingresso na igreja, declarando-se membros de uma igreja nos Estados Unidos. Vingren declarou sua condição de pastor e a
igreja recebeu-os com alegria. Como não
sabiam falar português e nem os membros
inglês - com exceção de um - tudo ficou muito
fácil. Nota-se uma certa desonestidade em
como eles conseguiram a entrada na igreja.
Primeiro que não falaram que eram membros
excluídos. Depois porque não esperaram a
volta do pastor titular que, naquele tempo,
tinha que fazer a viagem de Belém de Pará ao
sul de navio, e levaria meses para voltar.
Os dois foram mais desonestos ainda
quando começaram a fazer cultos no porão
da igreja. Só alguns membros eram convidados e as reuniões começavam após o término dos cultos regulares da igreja. Nessas
reuniões havia estranhas línguas e estranhos
ruídos. Alguns membros da igreja começaram a adotar as ideias dos falsos irmãos.
Aumentando o número e chegando ao ponto de haver manifestações pentecostais
numa reunião de oração da igreja, o evangelista Raimundo Nobre convocou, com o
apoio da maioria dos diáconos, uma sessão
extraordinária, e os adeptos de Vingren e

Berg foram excluídos. Ao todo foram treze
pessoas excluídas. (dezenove segundo o MP
06-96). No meio deles estava o moderador
da Igreja, substituto direto de Eurico Nelson, José Plácito da Costa, homem culto e o
provável tradutor das mensagens pentecostais nas reuniões do porão. A igreja contava
com 170 membros, assim, é estranho que o
historiador pentecostal, Emilio Conde, diga
que a minoria excluiu a maioria.
Vingren e Berg não pararam por aí. Continuaram a fazer o trabalho de proselitismo
dentro das igrejas batistas. Percorreram o
Brasil inteiro na busca de novas renovações.
Pode-se dizer que em muitos casos foram
bem sucedidos. O próprio Vingren afirma em
seu diário que: "Por onde íamos, buscávamos nas igrejas e nas casas dos batistas infundirem o novo batismo". Este novo batismo constituía de doar aos crentes já convertidos o dom de línguas.
Nisso Vingren também entra em contradição na questão dos dons de língua. Ele considerava-se o doador do dons de línguas a
muitos crentes. Pois bem. Na página 34 de
seu diário ele relata: "Agora com esforço
começamos a estudar a língua, e durante esse
tempo participamos dos cultos da igreja Batista. Por não termos dinheiro para pagar as
aulas, Daniel teve de conseguir um emprego
na fundição. Ali ele trabalhava de dia, enquanto eu estudava o idioma. Depois eu lhe
ensinava de noite o que aprendera de dia.
Assim, com esforço aprendemos o português." Esse foi o mesmo erro de Francescon.
Que dom era esse que não foi usado para o
fim que a Bíblia deixou, pois, em Atos 2, diz
que as línguas faladas pelos apóstolos coincidia com a necessidade de cada ouvinte;
Romano ouvia em Latim. Grego em grego. E
nenhum dos apóstolos tiveram que entrar
na escola para aprender idioma nenhum. Em
1911 os dois fundaram a Missão de Fé Apostólica que posteriormente mudou-se de nome
para Assembleia de Deus. Cresceram muito
após a década de 50 e são hoje o maior grupo de pentecostais no Brasil, chegando a
mais de três milhões de adeptos.

OS BATISTAS RENOVADOS
A renovação das Igrejas Batistas no Brasil como denominação começou no ano de
1958. Desde esta data até o ano de 1965,
quando realmente houve a divisão, muitas
reuniões foram feitas no intuito de evitar o
racha nas igrejas batistas de todo Brasil.
O iniciador do movimento divisório nas
igrejas batistas do Brasil foi um pastor da Igreja Batista de Vitória da Conquista chamado
José Rego do Nascimento. Era um grande
orador e logo conseguiu fazer fileiras e conquistar algumas pessoas de nome para o seu
movimento. Foi o caso do pastor Enéias Tognini, pastor da Igreja Batista de Perdizes. Essa
união de forças levou o caso a ser analisado
várias vezes. Houve muitas reuniões de um
comitê organizado para este fim, formado por
11 membros, buscando uma solução conciliadora para a questão pentecostal dentro das
igrejas batistas. A decisão estabeleceu que:
"A atuação do Espírito Santo na vida dos
crentes, se faz através de um processo chamado santificação progressiva; que manifestações emotivas, por mais sinceras que sejam, não podem ser apresentadas como um

padrão a ser seguido por todos; que a ênfase
dada à doutrina do batismo no Espirito Santo
tem causado reuniões barulhentas, carregadas de emocionalismo e provocado manifestações de orgulho espiritual, bem como proselitismo de crentes que não adotam tais ideias." Isso aconteceu em 1963.
Em 1965, ao realizar-se a Convenção em
Niterói, com 3.035 mensageiros, as preocupações maiores era a grande Campanha de
Evangelização marcada para o mesmo ano.
No plenário mais uma vez surgiu o problema
da renovação. O presidente vendo que isso
atrapalharia a campanha pediu que a questão fosse resolvida no ano seguinte. Porém
a intransigência dos reavivalistas foi tanta,
que precisou ser resolvida naquela convenção. Decidiu-se então pela exclusão da comunhão as igrejas renovadas. Só naquele
ano mais de trezentas igrejas se rebelaram e
tiveram que ser excluídas. Juntas formaram
uma convenção a qual denominaram CONVENÇÃO BATISTA NACIONAL. Assim,
pela primeira vez, houve uma divisão entre
os batistas brasileiros como um grupo.

Epamig alerta para a
broca-do-café na safra 2011
Pesquisadores da Empresa
de Pesquisa Agropecuária de
Minas Gerais (Epamig) preveem baixa infestação para a
safra 2011 da Broca-do-café,
considerada a segunda praga mais importante na cafeicultura. Porém, eles alertam
para a necessidade do monitoramento nas lavouras.
Segundo o pesquisador
da Epamig, Júlio César de
Souza, que investiga esta
praga há mais de 35 anos,
deve-se dar atenção especial a plantios adensados, em
que as infestações podem
ser maiores. “O controle
deve ser realizado todos os
anos e iniciado três meses
após a maior florada, que
geralmente acontece de setembro a outubro. O controle químico da broca é feito
com inseticida endosulfan,
realizado em nível de talhões”, explica. Ele ressalta
que o cafeicultor deve, sobretudo, realizar um monitoramento da praga em sua lavoura, com aplicação de defensivos apenas em casos de
danos econômicos, evitando-se o uso indiscriminado.
O pesquisador recomenda
uma única pulverização com
aplicação tratorizada e atomizador costal motorizado
(pulverizador que aplica a
calda inseticida com auxílio
de um motor) e duas pulverizações com pulverizador
costal manual. Júlio explica
que para o cafeicultor realizar racionalmente o controle
dessa praga, que é monófaga (só ataca o fruto do cafeeiro), é necessário o preenchimento de planilha específica. “Essa planilha está
disponível nas Fazendas Experimentais da Epamig e nos

Broca-do-café, considerada a segunda praga mais
importante na cafeicultura.

escritórios da Emater, em regiões cafeeiras de Minas
Gerais”, afirma.
Monitoramento
da praga cafeeira
Para preenchimento da
planilha, deve-se escolher
aleatoriamente 30 plantas do
talho. Em cada planta escolhida, visualizar 60 frutos em
seis pontos, ou seja, dez frutos por pontos, sem os coletar. Estes frutos devem ser
observados em diversos ramos e rosetas. De acordo
com Júlio, deve-se observar
frutos chumbos, chumbões,
totalmente aquosos (86% de
umidade) da primeira grande
florada.
Queda das infestações
nas lavouras cafeeiras
Na cafeicultura brasileira,
até 1970, as infestações de
broca nas lavouras eram altas, atingiam quase 100%.
Elas eram resultadas da condução das lavouras, naquela época, de porte elevado,

fechadas, sombreadas, úmidas e mal colhidas. A partir
dessa década, o controle da
broca, via mecanização, tornou-se mais rápido e seguro. Além disso, os maiores
espaçamentos utilizados reduziram as infestações pelo
maior arejamento das lavouras, condição que desfavorece a multiplicação e sobrevivência da praga.
Atualmente, as infestações
da Broca estão reduzidas, requerendo controle químico
em 30% dos talhões das lavouras de café, aproximadamente. Para o pesquisador da
Epamig, Rogério Antonio Silva, como a entressafra no Sul
de Minas foi muito seca, deverá ocorrer uma menor sobrevivência da broca no campo em 2011. “Isso poderá ser
verificado através do monitoramento, restringindo o controle apenas nos talhões mais
infestados”, explica.
Mais informações podem
ser obtidas nas Circulares
Técnicas nº. 90 (2010) e nº.
67 (2009), através do site da
Epamig.

Pedro Henrique: Repórter Mirim do Jornal das Montanhas
Caros Amigos Leitores(a),
Vamos falar sobre as “Eleições 2010”. Como ficamos sabendo a Dilma
Rousseff (PT) está à frente de José Serra (PSDB) e Marina Silva (PV)
está fora do 2° turno, mais José Serra está quase perto da porcentagem
de Dilma. No 2° turno dia 31/10/2010 VOTE CONSCIENTE, escolha quem
vai lutar pelo nosso Brasil, não escolha candidatos à presidente que só
querem o seu voto, escolha aquele que vai cuidar do Brasil igual o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuidou. Foi eleito Governador de
Minas o Senhor Antonio Anastasia do PSDB com quase 600 votos.
Pedro Henrique Fialho Fernandes
Repórter Mirim do Jornal das Montanhas

CHEQUER ADVOCACIA S/C

Advocacia Consultiva, Preventiva, Administrativa e Litigiosa

Dr. Alexander Chequer Ribeiro
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Dr. Daniel Saunders Rodrigues
OAB/MG 78.733
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Resultado das Eleições 2010: Região tem importante
representação histórica nos governos federais e estaduais
Por: Monalisa Fagundes
Um resultado inédito. A
história política do país nunca consagrou tantos candidatos de uma mesma região,
como aconteceu nas Eleições
2010, realizadas no dia 03 de
outubro, no Leste da Zona
da Mata. A votação para Presidente, Governador, Senadores, Deputados Estaduais
e Federais, em Manhuaçu e
região, levou alguns candidatos à reeleição e outros ao
experimento.
Em Manhuaçu - Um balanço feito pela Justiça Eleitoral
da Comarca e pelo Comando
do 11º Batalhão da Polícia
Militar, o resultado final da
votação foi de 53.044, a abs-

tenção dos votos foram de
18,69% (o que representa
9.914 eleitores).
Reeleito, Sebastião Costa
da Silva (PPS), natural do município de Divino-MG, assume
em 2011 seu sexto mandato
consecutivo na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais,
onde ingressou em 1991.
Com 100% das urnas apuradas, o candidato do PSDB
à reeleição ao governo de
Minas Gerais, Antônio Anastasia, obteve 62,72% dos
votos e foi reeleito no primeiro turno. O candidato do
PMDB, Hélio Costa, ficou em
segundo lugar com 34,18%.
Os demais candidatos tiveram menos de 3% dos votos.
Em Muriaé - Pela primeira

vez, quatro deputados do
município foram eleitos para
os âmbitos federais e estaduais de governo.
Os 60.580 eleitores da cidade foram as urnas e contribuíram para a eleição de
Lael Varella e Renzo Braz
como deputados federais e
Dr. Wilson Batista e Bráulio
Braz para o cargo de deputado estadual.
Lael Varella (DEM) foi o
segundo mais votado do estado com um número total de
243.884 votos ( 2,37%) confirmando sua vaga para sua
sétima legislatura. Em Muriaé, Lael Varella obteve 33.718
votos, 59,45%. Já Renzo Braz
(PP), candidato a deputado
federal pela primeira vez,

venceu como 32° deputado
mais votado do estado com
102.573 votos (1,00%). Em
Muriaé, Renzo obteve 8.675
(15,30%), sendo o segundo
deputado federal mais votado na cidade.
Já para as vagas da Assembléia Legislativa, Dr. Wilson
Batista (PSL) foi o mais votado em Muriaé com 20.836 votos (37,61%) contra 14.062
votos (25,38%) de Braulio
Braz (PTB) que vence para seu
segundo mandato. Já no desempenho estadual Braulio
Braz teve um resultado melhor sendo o 6° deputado mais
votado do estado com
102.530 (0,99%). Já Dr. Wilson
Batista ficou em 29° lugar
como 70.106 (0,68%).

Veja os resultados da votação em Manhuaçu
Confira os resultados da votação em Manhuaçu
GOVERNADOR
Antonio Anastasia (PSDB) ------------------------------ 19.361 votos 53,58%
Helio Costa (PMDB) -------------------------------------- 15.772 votos 43,65%
Zé Fernando Aparecido (PV) ------------------------------------------ 777 votos
Prof Luiz Carlos (PSOL) ------------------------------------------------ 107 votos
Vanessa Portugal (PSTU) ------------------------------------------------- 55 votos
Fabinho (PCB) --------------------------------------------------------------- 32 votos
Adilson Rosa (PCO) ------------------------------------------------------- 19 votos
Edilson Nascimento (PT do B) ------------------------------------------ 14 votos
Votos ----------------------------------------------------------------------------- 36.137
Nulos ------------------------------------------------------------------------------ 3.724
Abstenções ---------------------------------------------------------------------- 9.914
Brancos --------------------------------------------------------------------------- 3.269
Total de --------------------------------------------------------------------------- 53.044
SENADOR
Aécio Neves (PSDB) -------------------------------------- 23.411 votos 34,34%
Itamar Franco (PPS) -------------------------------------- 18.585 votos 27,26%
Pimentel (PT) ------------------------------------------------- 15.131 votos 22,2%
Zito Vieira (PC do B) ----------------------------------------- 6.367 votos 9,34%
Miguel Martini (PHS) ----------------------------------------- 4.309 votos 6,32%
PRESIDENTE
José Serra (PSDB) ---------------------------------------- 16.540 votos 41,77%
Dilma (PT) --------------------------------------------------- 15.163 votos 38,29%
Marina Silva (PV) -------------------------------------------- 7.528 votos 19,01%
Plínio (PSOL) ------------------------------------------------------------- 277 votos
Levy Fidelix (PRTB) ------------------------------------------------------- 30 votos
Zé Maria (PSTU) ------------------------------------------------------------ 26 votos
Eymael (PSDC) ------------------------------------------------------------ 21 votos
Rui Costa Pimenta (PCO -------------------------------------------------- 6 votos
Ivan Pinheiro (PCB) --------------------------------------------------------- 6 votos
Votos válidos ------------------------------------------------------------------- 39.597
Nulos ------------------------------------------------------------------------------ 2.067
Abstenções ---------------------------------------------------------------------- 9.914
Brancos --------------------------------------------------------------------------- 1.466
Total de eleitores --------------------------------------------------------------- 53.044
DEPUTADO FEDERAIS
Lael Varella (DEM) -------------------------------------------------------------- 14960
Joao Magalhães (PMDB) ------------------------------------------------------- 5202
Paulo Abi Ackel (PSDB) ------------------------------------------------------- 4468
Mário Heringer (PDT) ----------------------------------------------------------- 3300
Padre Joao (PT) ------------------------------------------------------------------ 1286
Gabriel Guimarães (PT) ---------------------------------------------------------- 982
Eros Biondini (PTB) ---------------------------------------------------------------- 616
Subtenente Gonzaga (PV) ------------------------------------------------------- 586
Lincoln Portela (PR) --------------------------------------------------------------- 458
Cabo Coelho (PT do B) ---------------------------------------------------------- 443
Leonardo Quintao (PMDB) ------------------------------------------------------- 409

Stefano Aguiar (PSC) ------------------------------------------------------------ 317
Nereu Edson (PT do B) ---------------------------------------------------------- 301
Alexandre Silveira (PPS) --------------------------------------------------------- 243
Reginaldo Lopes (PT) ------------------------------------------------------------- 241
Eduardo Barbosa (PSDB) -------------------------------------------------------- 138
Saulo Manoel (PT) ----------------------------------------------------------------- 129
Bernardo (PT) ----------------------------------------------------------------------- 116
Geraldo Magela Starling (PPS) ------------------------------------------------- 105
Paulo Delgado (PT) ---------------------------------------------------------------- 103
Isaias Silvestre (PSB) ------------------------------------------------------------- 96
Renzo Braz (PP) -------------------------------------------------------------------- 95
Weliton Prado (PT) ----------------------------------------------------------------- 90
Mauro Lopes (PMDB) -------------------------------------------------------------- 85
Edson de Faria (PMDB) ----------------------------------------------------------- 81
Dr. Grilo (PSL) ----------------------------------------------------------------------- 81
George Hilton (PRB) --------------------------------------------------------------- 74
Leonardo Monteiro (PT) ----------------------------------------------------------- 48
Newton Cardoso (PMDB) --------------------------------------------------------- 33
Marcio Bahia (PSB) ----------------------------------------------------------------- 31
DEPUTADO ESTADUAL
Cici Magalhães (PMDB) ------------------------------------------------------- 10628
Sebastião Costa (PPS) -------------------------------------------------------- 4909
Dr. Wilson Batista (PSL) ------------------------------------------------------- 2188
Cabo Anizio (PRTB) ------------------------------------------------------------- 1735
Durval Ângelo (PT) -------------------------------------------------------------- 1528
Bráulio Braz (PTB) --------------------------------------------------------------- 1484
Juca Miranda (PSL) ------------------------------------------------------------- 1246
Professora Dórca (PT) ----------------------------------------------------------- 945
Cesar Medeiros (PT) -------------------------------------------------------------- 909
Zé Henrique (PMDB) -------------------------------------------------------------- 737
Cabo Júlio (PMDB) ---------------------------------------------------------------- 653
Renato Fraga (PMDB) ------------------------------------------------------------ 583
Juninho Araujo Rádio Tropical (PTB) ------------------------------------------ 525
Romeu Queiroz (PSB) ------------------------------------------------------------ 495
Joao Leite (PSDB) ---------------------------------------------------------------- 373
Leandro Genaro (PSC) ----------------------------------------------------------- 333
Sargento Rodrigues (PDT) ------------------------------------------------------ 309
Aluisio Palhares (PMDB) --------------------------------------------------------- 282
Flavio Nonato (PMN) ------------------------------------------------------------- 209
Mourão (PSDB) --------------------------------------------------------------------- 199
Hélio Gomes (PSL) ---------------------------------------------------------------- 187
Pastor Vanderlei Miranda (PMDB) --------------------------------------------- 187
Dr Welington (PT do B) ---------------------------------------------------------- 185
Carla de Melo (PDT) -------------------------------------------------------------- 158
Luiz Carlos Miranda (PDT) ------------------------------------------------------- 143
Savio Costa (PTC) ---------------------------------------------------------------- 127
Rogerio Correia (PT) -------------------------------------------------------------- 122
Denilson Martins (PT) ------------------------------------------------------------- 108
Batista da Saron (PSL) ----------------------------------------------------------- 100
Aloizio Penido (PHS) --------------------------------------------------------------- 99
Campos Júnior (PRTB) ----------------------------------------------------------- 96
Pr Renato Siqueira (PT do B) ---------------------------------------------------- 83

Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – Resultado de Licitação
O Município de Santana do Manhuaçu – MG
Torna a público que realizou no dia 28 de Setembro de 2010, as 09h00min, a Licitação
modalidade Pregão nº. 017/2010, para Registro de Preços para Aquisição de 01 (Um)
veículo 0 Km, tendo como vencedor o seguinte

licitante no item e valor seguinte: a empresa
Disvale Manhuaçu Veículos LTDA, No item
01, que totalizou o montante de R$ 52.400,00
(Cinqüenta e dois mil e quatrocentos reais).
Santana do Manhuaçu (a) João Batista Vieira de Assis – Prefeito Municipal.

Lael Varella (DEM) foi o
segundo mais votado do
estado com um número
total de 243.884 votos

Antônio Anastasia, obteve
62,72% dos votos e foi
reeleito no primeiro turno.

Segundo turno,
uma outra eleição
Por Afonso Vieira
direto do Paraná
Como eu havia previsto,
teremos segundo turno na
eleição para presidente, até
mesmo os percentuais foram
bem próximos do que eu chutei. A onda verde frustrou os
planos petistas. Agora é outra guerra, outra campanha,
outra eleição.
É sabido pelos que me cercam que não nutro a menor
simpatia por José Serra, mas
sei reconhecer que ele é infinitamente superior à sua adversária, em praticamente todos os quesitos.
Cabe também ressaltar que,
ao que tudo indica, os fatos
que minaram a campanha petista são coisas que justamente não me afetam em
nada, pelo contrário, sou favorável ao debate do casamento homossexual e à descriminalização do aborto. São
questões que enxergo que
devem ser colocadas em pauta longe de paixões e fundamentalismos irracionais.
Sempre achei que esta seria a
eleição mais acirrada dos últimos
tempos. E continuo achando
isso, com a eleição em primeiro
turno – nos dois maiores colégios eleitorais – de tucanos, e
se Serra não for traído pelos
pares, o jogo tende a ter uma
guinada radical. No centro-sul,
a tendência é que os PSDBistas
cresçam. É claro que não podem
cometer os mesmos erros de
Alckmin em 2006. Vejo ainda que
a estratégia de campanha deva
ser revista, pois o candidato da
oposição se perdeu escandalosamente no discurso neste pleito, foi no mínimo populista e
demagogo, para não dizer hipócrita.
O eleitor brasileiro não liga
muito para ideologia, não em

A onda verde através de
Marina Silva frustrou os
planos petistas

sua maioria. Porém, ainda é
bastante conservador em
suas análises. Em meu estado,
MS, a rejeição ao candidato
petista – o ex-governador
Zeca do PT – é tamanha, que
muitos detestam o atual chefe
do executivo, mas não arriscaram anular o voto; uma das
eleitoras que fizeram isso foi a
senhora que estava à minha
frente na fila de votação. Eu,
como já havia alardeado aos
quatro cantos, anulei.
A onda verde agora será
“azul e verde”, numa mistura
das cores adotadas informalmente pelas campanhas do
PV e PSDB. Dilma continua
sendo favorita, possui a máquina do Estado a seu favor e
uma infinidade de militontos
dispostos a vender a alma em
sua defesa. Mas a batalha
será campal e extremamente
difícil, arrisco dizer que não
há nada definido.
Logo pela manhã já ouvi
comentários de companheiros de trabalho que, apesar
de terem anulado no primeiro
turno, reverão suas posições,
tudo para não deixar “essa
mulher” – palavras deles –
adentrar ao poder. Veremos!
Eu, por princípios, tendo a
anular, mas quem sabe posso
rever meus conceitos visando evitar um “mal maior”.
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Manhuaçu ganha agência do Bradesco
A inauguração vai acontecer nos próximos quinze dias
Por: Monalisa Fagundes
Diante do potencial econômico de Manhuaçu, uma
cidade que cresce a cada dia
e assume sua vocação de
pólo empresarial e agrícola
na região, a agência do Bradesco anunciou sua instalação na cidade nos próximos quinze dias. A notícia
foi dada, no último dia 07,
durante a reunião da Câmara Municipal.
O banco vai se instalar na
Rua Antônio Welerson, no
centro da cidade. As obras
estão em fase final. Com a
inauguração os clientes do
banco não precisaram mais
se deslocar a agência de Realeza. De acordo com o gerente, Mariloni Scolarick do
Nascimento, o banco irá

manter a agência de Realeza
abrangendo toda região. “O
Bradesco prioriza a qualidade no atendimento bancário
e com mais esta moderna estrutura poderemos oferecer
mais conforto e agilidade aos
nossos cliente”, disse.
Mariloni observa que a
permanência da agência de
Realeza é uma estratégia do
banco. “Apesar de a agência
atender a população em geral, a estrutura foi montada
inicialmente para ser direcionada aos produtores rurais
daquela região, no entanto,
com a nova instalação em
Manhuaçu, a agência de Realeza poderá funcionar conforme havia sido idealizado”,
explicou ressaltando o motivo pelo qual o banco demorou tanto tempo para se ins-

Gerentes do Banco Bradesco, Marilone Scoralick do
Nascimento E e Reuber de Souza, se pronunciaram
sobre a abertura da agência bancária na cidade.

talar na cidade.
“Dada à expansão do comércio e novos mercados se
abrindo, o Bradesco tem que

se fazer presente, até por
questão também de ampliar
a concorrência e oferecer
novos serviços e novas

oportunidades para a população em geral”, frisou.
O presidente da Associação Comercial, Industrial e
de Agronegócios de Manhuaçu (ACIAM), Toninho
Gama relembra que foi adiada por várias vezes a chegada do Bradesco a Manhuaçu, e que desta vez, foi
decidida após avaliação de
mercado feita pelo banco.
“A cidade está crescendo e
o banco deve acompanhar
esse movimento”, disse reforçando o reconhecimento
da antiga demanda da instalação do Bradesco na cidade. “Houve tentativas
anteriores e a comunidade
sempre cobrou isso. Esse
desejo mútuo vai se concretizar”, falou.
O gerente, Reuber de Sou-

za garantiu que o Bradesco
está pronto para apresentar
bons diferenciais no mercado de Manhuaçu: “Temos
uma gama muito grande de
operações e linhas de crédito, inclusive voltada para o
setor do agronegócio com
crédito rural, que tem tido
uma excelente receptividade. Na área empresarial, financiamentos diversos
como BNDES, Finame e BNDES Automático. Com o desenvolvimento do crédito
imobiliário, estamos chegando para ajudar construtoras a erguer seus empreendimentos e ajudar os moradores a adquirir esses imóveis. Queremos promover
um impulso na economia local e atingir os vários setores da sociedade”, concluiu.

Clientes continuam lesados com a greve dos bancários
Manifestação segue há uma semana e sem prazo para acabar
A greve dos bancários no
país fechou 8.280 agências,
desde o dia primeiro de outubro, o que representa
41,8% dos 19.800 postos
existentes, segundo dados
da Contraf-CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro).
Segundo o sindicato, a
greve desta vez é a maior em
20 anos. De acordo com a
confederação, a Fenaban
(Federação Nacional dos
Bancos) enviou uma carta à
Contraf-CUT em resposta
ao documento enviado no
último dia 04, "sem apresentar nova proposta e nem
marcar nova rodada de negociações".
A confederação diz que
encaminhou novo ofício à
Fenaban, propondo que
marque data, local e horário
para que os bancos possam
apresentar uma proposta
para acabar com a greve.
A Fenaban informou na
mesma data que aguarda a
volta dos bancários à mesa
de negociações e disse que
a proposta de reajuste sala-

rial --que previa apenas a reposição da inflação (4,29%)era somente o início.
Reivindicações - A categoria, com data-base em 1º de
setembro, quer aumento de
11%, mais contratações. Eles
também pedem PLR (Participação nos Lucros e Resultados),
vale-refeição, vale-alimentação, auxílio-creche e pisos maiores, além de auxílio-educação
para todos e melhores condições de saúde.
Em Manhuaçu - Os funcionários da Caixa Econômica Federal do município aderiram ao
movimento por tempo indeterminado. Na fachada, o informativo em caixa alta com os dizeres “Estamos em greve” representa a manifestação dos
bancários e a frustração dos
clientes.
Para o Sindicato dos Bancários da cidade, o movimento é
fruto da intransigência dos
banqueiros na mesa de negociações, da Campanha Salarial
2010 e descaso com os usuários de bancos. Ainda sem resposta à reivindicação, os grevistas esperam que haja a ade-

são de outros bancos existentes no município.
Quem precisa efetuar qualquer operação é somente no
caixa rápido, uma vez que todos os funcionários decidiram cruzar os braços. A outra
opção são os correspondentes bancários e casas lotéricas.
Defesa do Consumidor - O
Procon alerta o consumidor
para efetuar o pagamento de
faturas, boletos bancários ou
qualquer outra cobrança para
não ser cobrado de eventuais encargos e para que seu
nome não seja enviado aos
serviços de proteção ao crédito. A recomendação da entidade é entrar em contato
com as empresas e solicitar
outros locais e formas para
efetuar o pagamento. Caso
não haja, o consumidor deve
documentar a tentativa de
quitar o débito, podendo até
registrar uma reclamação junto ao Procon.
O entendimento é que o
consumidor não pode ser prejudicado por problemas decorrentes da greve.

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

Em Manhuaçu, somente os gestores Caixa Econômica Federal aderiram ao movimento

VENDE-SE EM MANHUAÇU

(33) 8401-8355
1 CASA, 2 apartamentos e 1 ponto comercial:
Casa: 3 Qtos. 1 suíte com hidro, copa, cozinha, banheiro, área, piscina, 2
garagens (8 carros), banheiro para sauna, fachada de pedra, terraço coberto.
Casa com base para mais andares, de 3 à 4. 2- apartos: Qto, sala, cozinha,
banheiro, todo azulejado, e terraço individual; um contém ainda copa. 1. Ponto:
banheiros( F e M), coz. Área do terreno, 350m .Obs: vendidos somente em
conjunto, todos de frente. Vlr: 850.000,00.
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Varella e Batista querem
ajudar Manhuaçu

Advogado
No dia da audiência, o acusado faz uma proposta ao seu
advogado
- Lhe pago dois mil e se eu pegar somente um ano lhe dou
cinco mil, topas?
- Combinado!
No dia seguinte o advogado vai visitar o seu cliente na
prisão.
- Eu lhe consegui um ano, portanto você me deve cinco mil!
- E olhe que tivemos sorte, pois eles queriam absolvê-lo!

Escola de gagos

Empresário Tuca, esteve
a frente da campanha de
Dr. Wilson e Varella

O deputado eleito Dr. Wilson Batista esteve em Manhuaçu dia 21 de abril de 2010,
acompanhando o deputado
federal Lael Varella, ocasião
em que ambos falaram a nossa reportagem que fora publicada na edição da 1ª quinzena de maio, se eles continuam com essa ideia Manhuaçu
poderá se beneficiar com isso.
Veja a importância das cidades que tem parlamentares,
Muriaé já foi uma cidade esquecida e abandonada, hoje
possui 2 deputados estaduais e 2 federais que moram na
cidade, Manhuaçu poderá se
beneficiar bastante, já que
Lael foi majoritário e ele com
certeza não vai desperdiçar
esta oportunidade de consolidar sua política na cidade
pólo do café e estrategicamente para ele fica fácil já que
Muriaé esta bem próximo de
Manhuaçu e o seu estadual
Dr. Wilson Batista bem votado também em Manhuaçu.
Wilson Guimarães de Pacheco, mais conhecido como
Tuca, foi o organizador da
reunião do deputado Varella
e em seu discurso Varella lançou o nome de Tuca para prefeito de Manhuaçu, o deputado Lael Varella disse que
pode ajudar bastante a cida-

Os deputados eleitos Dr. Wilson Batista e Lael Varella
assumem compromisso com Manhuaçu e região

de e região, mas para tanto a
cidade deve ter prefeitos e vereadores dispostos a receber
as verbas, “tem sido assim ao
longo de minha vida pública
as cidades onde eu tenho recebido apoio tem sido recompensada com nossa ajuda parlamentar, só para os senhores
terem uma ideia sou o único
parlamentar do Brasil que investiu um montante de 30 milhões em uma obra para beneficiar o povo de Muriaé e região” disse Varella
De acordo com o coordenador da Clínica Cirúrgica do
Hospital, Dr. Wilson Batista, a
fundação já realizou mais de
30 mil cirurgias, muitas dessas
de alta complexidade, que dificilmente seriam realizadas fora
de uma capital, como Belo Horizonte e Rio de Janeiro. “Hoje
já tem estudos publicados que
demonstram que cirurgias realizadas com especialistas têm
40% de chances de serem bem
sucedidas, em comparação
com cirurgias realizadas com
cirurgiões não especialistas”,
explica o coordenador que já
participou de mais de 4 mil cirurgias bem sucedidas.
Para o deputado federal e
fundador do Instituto, Lael
Varella, o segredo do sucesso
e do reconhecimento da fun-

dação está no atendimento humanitário dos profissionais.
“Procuramos atender bem o
paciente porque o câncer é uma
doença que deixa a pessoa debilitada. Além de um bom quadro médico, a orientação aos
nossos profissionais é de dar
muito carinho e atenção aos
pacientes. E para termos um
bom resultado, toda semana é
realizado treinamento dos funcionários”, disse o deputado.
Na oportunidade, o deputado afirmou que pretende investir mais na região para melhorar ainda mais a qualidade
no atendimento a esses pacientes. “Já estamos com um
projeto para liberar verbas aos
hospitais gerais que existem
em Manhuaçu e região, para
que eles possam também atender bem os pacientes, pois
esses hospitais diagnosticam
os pacientes e encaminham
para o hospital de Muriaé”,
explica.
O encontro também serviu de
alerta aos munícipes sobre a
obrigação que cada um tem com
a política, porque muitas vezes
as pessoas votam mas não
acompanham os passos de
seus políticos. “Todos precisam
se conscientizar do dever e
responsabilidade de cada um
dentro da política”, concluiu.
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Um gago entra no bar e pergunta ao atendente:
- Por fa fa fa vovorr ondede fifica a esco co la de gagos po
po por aqui?
O atendente lhe responde:
- Para que você quer uma escola de gagos, se você já fala
gago tão bem?

Lição de casa
- Joãozinho,o que você está estudando?
- Geografia,mãe.
- Ah é? Então,onde fica a Inglaterra?
- Na página 83

A Loira e o Caminhoneiro
Cá está a loira, com seu Audi novinho, dirigindo na Via
Dutra a toda velocidade, quando, sem perceber dá uma
fechada absurda num caminhão. O motorista do caminhão
faz sinal para que ela pare o carro.
Quando eles param, o cara sai do caminhão, pega um pedaço de giz do bolso, desenha um círculo na estrada e diz:
- Fique dentro do círculo e NÃO SE MEXA!
Então ele vai até o carro dela, tira o som e corta todo o
estofado de couro. Quando ele se vira para a mulher, repara que ela tem um discreto sorriso no rosto.
- Ah! Você acha isso engraçado? Então olha só o que eu
faço!
O cara pega um taco de beisebol e quebra todos os vidros do esportivo.
Então ele se vira e ela está se segurando para não rir. O cara
fica louco. Pega o canivete e fura todos os pneus do carro dela.
A loira não consegue mais se controlar e solta uma sonora
risada. O caminhoneiro então perde o controle, vai até o caminhão, pega uma lata com gasolina, joga tudo no carro e põe
fogo.
Então a loura começa a gargalhar, quase se mija de rir.
- O que pode ser tão engraçado assim, hein?! HEIN? ?
pergunta o cara, furioso.
A loira responde:
- Enquanto você não estava olhando eu saí do círculo 4
vezes!!!

“Aprendi que o tempo é
muito precioso e não
volta atrás.Por isso, não
vale a pena resgatar o
passado….Pois o que
vale a pena é construir
o futuro.”
(autor
desconhecido)
"Os que negam liberdade aos outros não
merecem
liberdade."
(Abraham Lincoln)
"Estamos tão familiarizados com a hipocrisia
que a sinceridade de
alguém nos parece um
sarcasmo." (Adão
Myszak)
"É mais fácil apoderarse do comandante de
um exército do que
despojar a um miserável
de sua liberdade."
(Confúcio)
"Os homens se distinguem menos por suas
qualidades naturais do
que pela cultura do que
eles mesmos se
proporcionam. Os
únicos que não mudam
são os sábios de
primeira ordem e os
completamente idiotas."
(Confúcio)
"O homem nunca pode
parar de sonhar. O
sonho é o alimento da
alma, como a comida é
o alimento do corpo."
(Paulo Coelho)

Após eleições Minas é destaque na mídia
Por Devair Guimarães de
Oliveira
As urnas mostraram que
Aécio saiu mais vitorioso do
que muitos analistas acreditavam, a pergunta que muitos fizeram foi a seguinte: se
fosse Aécio o candidato a
presidente, qual teria sido o
resultado? Fizemos uma
sondagem eleitoral em Manhuaçu com 384 entrevistas.
Perguntamos entre o apoio
de Lula e Aécio Neves, qual
deles influenciaria mais o seu
voto? Responderam Aécio
Neves 60% e lula 40%. Nas
intenções de votos para o
senado
Aécio aparece com 52%,
Itamar 29%, Pimentel 26%.

Aécio é um político inteligente, preparado e moderno que
sabe fazer política. Ao contrário do que muitos diziam
que ele deixaria o PSDB, puro
boato desmentido pelo senador campeão de votos em
Minas, acredito que após eleições 2010 começa uma nova
tendência e Aécio será a voz
da oposição e tudo indica
que liderará seu partido com
boa chance de fortalecer o
PSDB, ou fazer uma reformulação geral trazendo novos
nomes para compor a sigla,
se eu tivesse voz própria a
fusão do DEM com o PSDB,
com chance de arrebanhar
alguns nomes descontentes
de outros partidos.
Mesmo faltando um dia

para a eleição, Aécio falava
como se Anastasia fosse o
vencedor.
PT sofreu "violência" em
Minas, diz Aécio ao avaliar
campanha adversária. Para o
ex-governador, Partido dos
Trabalhadores tinha dois
nomes de peso para disputar a eleição em Minas.
O ex-governador Aécio
Neves (PSDB), eleito senador, criticou a aliança formada pelo PMDB e PT em Minas que, segundo ele, nasceu de forma “equivocada”
ao trazer para o estado interesses nacionais. Em campanha com o candidato à reeleição Antonio Anastasia
(PSDB) na Região de Venda
Nova, em BH, na manhã de

sábado, Aécio apontou alguns erros dos adversários,
entre eles, a crença na popularidade do presidente Lula
para definir a eleição no estado.
Para o ex-governador, diante de tantos passos errados dos concorrentes, o PT
foi o grande perdedor no estado. "Houve aqui uma violência muito grande sobre o
próprio Partido dos Trabalhadores, que tinha duas
candidaturas até com algum
peso. A outra candidatura, o
tempo inteiro, atendeu interesses externos a Minas e
acharam que poderiam, pelo
prestígio, pela popularidade
do presidente, afrontar Minas, impor a Minas algo que

não dizia respeito aos nossos interesses”, comentou.
Confiante na vitória de
seu “afilhado político, Aécio considerou que o crescimento da candidatura de
Anastasia pôde ser entendida porque o nome dele
surgiu de “forma natural” e
representa um projeto de
continuidade. “No momento em que as pessoas vão
vinculando o governador
Anastasia a esse projeto e
compreendem que ele pode
fazer ainda mais, até porque
vai, já assumiu o Estado em
condições muito melhores
do que há oito anos atrás,
foi acontecendo uma identificação muito natural do
governador Anastasia com

um projeto vitorioso de Minas”, disse.
Sobre o dia da eleição,
Aécio disse que acompanhou Anastasia durante a
votação na capital mineira
e, em seguida, os dois viajaram até Juiz de Fora, na
Zona da Mata, onde acompanharam o voto do ex-presidente Itamar Franco
(PPS), que concorreu ao
Senado pela mesma coligação "Somos Minas Gerais".
A agenda previa o retorno
deles para BH até o fim da
tarde de domingo. Foi na
capital que eles acompanharam a apuração dos votos. “Eu amanhã pretendo
dormir o sono dos justos”,
brincou.
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A NOVA CANTRIZ
Susana Vieira lança o projeto “Brasil
Encena” que mostra, através da música,
o seu trabalho. Suzana já gravou todas
as faixas do CD, que deve ser lançado,
primeiro em Portugal, depois no Brasil.
No repertório: “Per Amore”, que foi trilha
sonora de “Por Amor”-novela de Manoel
Carlos na qual ela viveu a personagem
Branca Letícia-, e “Shimbalaiê”, que foi
trilha de “Viver a Vida”.
MEMÓRIA CURTA
Eleito deputado federal pelo Rio, Jean
Wyllys (PSOL), vencedor do "BBB 5" continuará com projeto para a televisão. É
um programa que envolve uma parceria
entre a ESPM-RJ, onde é professor de
teoria da comunicação, e o Canal Brasil.
O piloto foi gravado no primeiro semestre
deste ano e se chama "Memória Curta".
COZINHEIRA DE MÃO CHEIA
Milena Toscano, a Manuela de "Araguaia", revelou que desde criança adora
cozinhar. Em sua casa, Milena faz questão de cultivar uma horta só com temperos. "Adoro ir na minha hortinha e pegar
algo para colocar na comida", observa.
FESTA
Adriane Galisteu
ficou feliz da vida
ao chegar à casa
dos sogros, pais
do empresário Alexandre Iódice, e se
deparar com uma
festa surpresa para comemorar os dois
meses do filho Vittorio.
A VAMPIRA MAYANA MOURA
Mayana Moura, a Melina de "Passione",
está irreconhecível usando um aplique
que alonga os cabelos na capa da revista "Inked". A atriz encarna uma vampira
urbana e exibe algumas de suas tatuagens, como a que traz o nome de sua
antiga banda de rock, O.M.I, na mão esquerda.
VIRARAM BONECOS
Os estilistas Jacques Leclair e Victor
Valentim, interpretados por Alexandre
Borges e Murilo Benício em "Ti-Ti-Ti", viraram bonecos na versão de Marcus Baby.
O artista plástico criou os bonecos com
os mínimos detalhes, como as jóias de
Jacques Leclair e a rosa na mão de Victor Valentim

risca o assédio dos fãs mais afoitos. A
atriz tem sido vista com uma guarda costa
enorme e fortíssima!
AUSENTE
Débora Bloch, apresentadora da cerimônia de encerramento do Festival de
Cinema do Rio, deu
várias espetadinhas
no prefeito do Rio ,
Eduardo Paes. A
atriz não perdoou a
ausência do prefeito
nas várias estreias
de filmes brasileiros.

ELEIÇÕES II

MUSA

Como não haverá disputa em São Paulo
para governador, Ricardo Boechat foi novamente confirmado como mediador do
debate com os presidenciáveis, Dilma e
Serra, domingo agora, 10 da noite.

Bárbara Borges é a mais nova musa da
Vila Isabel. A atriz acertou sua participação na escola nesta quinta-feira com
Wilson Vieira Alves, presidente da agremiação.

HORA DE MUDAR

BOMBANDO

Que o “Zorra Total”, da Globo, anda cansativo e sem graça, é coisa de muito tempo. Dá audiência por absoluta falta de
opção naquele horário dos sábados. Piadas sem graça e com duplo sentido,
muita gritaria, os mesmos berros de sempre, muito chato, muito triste a falta de
nível do programa....

Passione atingiu sua melhor marca na
segunda-feira (4/10) desde a estreia: 40
pontos no Ibope, o equivalente a 2,4 milhões de televisores ligados na trama somente na Grande São Paulo. O que tem
aumentado a audiência é o suspense em
torno do próximo personagem a ser morto na história. Saulo (Werner Schünemann), Diana (Carolina Dieckmann), Melina (Mayana Moura) e Fred (Reynaldo
Gianecchini) foram os nomes cotados...

DIRETOR MÁRCIO GARCIA

CONTADORA DE HISTÓRIAS

O ator Márcio Garcia divulga em seu
Twitter o trailer de
“Bed and Breakfast”, seu primeiro
longa como diretor. No elenco,
atores nacionais
como
Juliana
Paes, Rodrigo
Lombardi e Marcos Pasquim, e internacionais, como
Dean Cain, Eric Roberts e John Savage.
O filme conta a história de Rose, vendedora brasileira que recebe uma herança
do pai que nunca viu na vida e tem que ir
aos Estados Unidos para receber a bolada, de U$S 4,5 milhões.

Até o final deste mês deverá ser lançado
o livro "Laura Cardoso: Contadora de Histórias", com trabalho da jornalista Julia
Laks. A biografia faz parte da coleção
Aplauso, projeto da Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo, coordenado por
Rubens Ewald Filho.

NASCE OLIVIA
Nasceu no Rio (5/10), a primeira filha do
casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa. A menina a princípio se chamaria Bella, nome sugerido por Giulia, filha da atriz
com o diretor Marcos Paulo, mas na reta
final da gravidez trocaram para Olívia. A
mamãe passa bem e em breve estará de
volta ao trabalho. Flavia fará parte do elenco da próxima novela das sete de Walcyr carrasco.
SORTE
Após Walcyr Carrasco anunciar os nomes de Flavia Alessadra, Sérgio Marone,
Marcos Pasquim e
Elizabeth Savalla
para sua nova novela,
o mesmo elenco da global “Caras & Bocas”, o autor confessou que Elizabeth
Savalla é seu “pé de coelho”.

TITIRICA
Tiririca, deputado
mais votado do Brasil, e Pedro Manso,
não eleito pelo Rio, já
estão à disposição
da Record, mas não
devem voltar tão
cedo ao “Show do
Tom”. O programa
possui uma boa frente de gravações e
agora tem “O Curral” no ar, com seu elenco fechado. Os dois devem continuar de
fora.
SUSPENSE
“Passione”, com a promessa de muito
suspense nos próximos capítulos, também irá conservar, com Leandra Leal,
Gabriela Duarte e Bruno Gagliasso o seu
lado divertido. O Berilo vai preso por bigamia. As duas mulheres, Agostina e Jéssica, resolvem brigar por ele na porta da
delegacia. E também acabarão presas.

Sem Cauã Reymond, a atriz Grazi
Massafera (foto)
prestigia a pré-estreia do filme "Bróder" no Cine Odeon,
no Rio, linda e completamente solitária.
Grazi não brinca em
serviço, ela não ar-

A MORTE...
O assassinato de Saulo (Werner Schünemann) (foto) está previsto para ir ao ar na próxima segunda-feira (11/
10). O filho de Bete
(Fernanda Montenegro)
será encontrado morto
a facadas em um motel vagabundo e o primeiro a saber do homicídio vai ser Mauro (Rodrigo Lombardi).
QUEM MATOU SAULO....
A partir da morte de Saulo, a trama de
Silvio de Abreu girará em torno dos suspeitos do crime. Façam suas apostas.
Nos livros de suspense, o mordomo sempre é o culpado...
MULHERES DESESPERADAS

Priscila Fantin está
sendo acusada de
agredir Fabiana Koke,
ex-namorada do seu
atual affair Renan
Abreu. Fabiana deu
queixa na 15ª DP (Gávea).
RECORD CRESCE 117%

O horário eleitoral volta no segundo turno
e as redes de televisão começam a armar
novos dispositivos, porque as suas programações terão que obedecer a dois formatos diferentes. Comum a todas as regiões, a propaganda dos candidatos à Presidência da República. E para por aí, nos
Estados que já têm os seus governadores escolhidos. Em nove outros, no entanto, o programa continuará por mais 20
minutos além de exibições aos domingos.

Prestes a gravar as cenas de morte de
seu personagem em Passione, Werner
Schünemann, que interpreta o vilão Saulo, passou mal. O ator sentiu fortes dores na região torácica e foi levado de
ambulância para um hospital. Werner foi
liberado no dia seguinte e passa bem.

SERÁ REAL?

ELEIÇÕES
ONDE ESTAVA O NAMORADO?

QUEM MORRE...

A atual década é a mais
movimentada da TV aberta nos últimos 60 anos
da TV aberta no Brasil.
Essa movimentação sem
dúvida foi desencadeada
pela Record, que no início dos anos 2000 passou a investir maciçamente em programação - algo em torno
de R$ 1 bilhão desde 2004.

Desperate Housewives
chega ao sétimo ano. A
nova temporada estreou
na quarta-feira (06/10),
no canal pago Sony.
Com novos personagens e a volta de outros.
Brian Austin Green, o
David de "Barrados no
Baile", chega a Wisteria Lane como um faztudo que irá redecorar a casa de Bree (Marcia Cross) -e seduzir a ruiva. Vanessa Williams, aparece como Renee, a amiga rica
e esnobe de Lynette (Felicity Huffman). E
a temporada promete ainda dois bons mistérios: o primeiro é o retorno de Paul Young
(Mark Moses) que sai da cadeia após dez
anos e quer vingança. O outro surge quando uma enfermeira confessa, no leito de
morte, ter trocado os bebês de uma das
donas de casa na maternidade.
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MUITA CALMA
Fernanda Souza vai estar
nos cinemas a partir de
12 de novembro, quando
estreia o filme Muita Calma Nessa Hora, com roteiro de Bruno Mazzeo e
direção de Felipe Joffily.
O filme conta a história de
um grupo de amigas que,
em busca de aventuras,
decide passar um fim de semana na praia.
Depois de conhecer uma "hippie" na estrada, elas passam por situações hilárias ao tentar encontrar o pai desconhecido da moça. Aninha, a personagem de
Fernanda, é uma jovem ingênua e indecisa.
DICAS DE UM EX-BBB
Vencedor da décima
edição do Big Brother
Brasil, Marcelo Dourado (foto) dá dicas, através de seu perfil no Twitter, de como entrar e
concorrer ao prêmio
máximo do programa. O
lutador participou duas
vezes do BBB, em 2004
e 2010. Dourado, recentemente inaugurou sua franquia de roupas e acessórios
da marca F.U.E.L., no Rio.
UM VILÃO
Depois de um longo tempo longe das
novelas, Fábio Assunção já está gravando Insensato
Coração, onde vai
encarar um vilão.
As primeiras cenas
do ator foram rodadas em Santa Catarina. Eriberto Leão e
Fernanda Machado também estiveram em
Florianópolis.
UMA VOVÓ EM FORMA
A apresentadora Marília
Gabriela será avó pela
primeira vez. A atriz
Daniele Valente está
grávida de dois meses
de Christiano Cochrane,
filho de Marília Gabriela.
7.5 TURBINADO
Tarsício Meira comemorou 75 anos de idade cheio de saúde e
vitalidade, atuando e
com a mesma mulher,
a atriz Glória Menezes, há 45 anos. Tarcísio está na próxima
novela das nove da
Globo, Insensato Coração, no papel de um garanhão.
O REI AO VIVO
O tradicional especial com Roberto Car-

acesse: www.jm1.com.br

los, que a Globo exibe no final do ano, vai
acontecer no dia 25
de dezembro, na
praia de Copacabana. A emissora vai
transmitir o show, ao
vivo, logo após a novela "Passione".
Quem encerra o
show do Rei é a bateria da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, que traz Roberto Carlos como enredo do Carnaval 2011.
DEBATE PRESIDENCIAL
O primeiro
debate entre os candidatos Dilma Roussef (PT) e
José Serra
(PSDB)
aconteceu no domingo (10/10), na Band.
Depois, no dia 17, será a vez da RedeTV!. Na sequência é a vez do SBT, que
transmitirá o encontro no dia 22, com o
debate mediado por Carlos Nascimento.
Na segunda-feira (25), será a vez da Record, com mediação de Celso Freitas.
Na Globo, o debate acontecerá nas vésperas da votação. William Bonner comandará o debate no dia 29. Os brasileiros
vão mais uma vez às urnas no dia 31.
MARCELO REZENDE PROVOCA
A GLOBO EM PROPAGANDA
DA RECORD
Nem estreou na Record e Marcelo Rezende já está se envolvendo em polêmica. Na propaganda em que anuncia
sua chegada à emissora, ele faz questão de alfinetar o "Fantástico", da Globo, principal concorrente
do "Domingo Espetacular". "Disseram assim:
'Ó, vai para lá, que o 'Domingo Espetacular' toda
hora machuca o 'Fantástico'", afirma, referindo-se
à audiência da atração,
que vem crescendo. "E aí
eu digo, então, que vou
pegar esse trem por aqui que é bom.
Quem quer ser primeiro lugar tem de ter
uma coisa fundamental: ser livre", conclui o jornalista. Rezende rompeu seu
contrato com a Band para reforçar a equipe do dominical e estreará no dia 17.
BAILE
A Rede TV! negou à coluna que esteja
impedindo que os fãs de Íris Stefanelli
acompanhem a ex-BBB em suas gravações para o "TV Fama".
BERÇO
Os mais próximos de
Luiza Gottschalk estranharam vê-la em "A
Fazenda 3", da Record. Dizem que dinheiro não é problema
para a loira.
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MURILO ROSA VIVE UM MOCINHO FORTE
E ENCANTADOR EM ARAGUAIA: “ ME
IDENTIFICO MUITO COM ESSA NOVELA”
Amanda Boretti/ EP News
Aos 40 anos, completados no último dia 21 de agosto, e com uma carreira recheada de atuações excelentes, o leonino Murilo
Rosa interpreta um protagonista corajoso e encantador na novela global das
seis . Em Araguaia, ele é Solano Rangel, um domador de
cavalos que se apaixona
pela mocinha, a veterinária
Manuela, vivida por Milena
Toscano, e viverá um triângulo amoroso na trama, já
que a viúva de seu próprio
pai, Estela, interpretada por
Cleo Pires, começa a demonstrar interesse pelo enteado, que se mostra logo
atraído pela jovem. “Parece
que ele vai viver um amor de
gato e rato com Milena e um
amor proibido por Estela,
mas todo mundo sabe que
novela é uma obra aberta,
tudo pode acontecer”, comentou o ator, que além do
desafio de viver um herói de
coração confuso, ainda vai
ter que enfrentar o drama da
antiga maldição lançada
contra a sua família há várias gerações: ser um homem
marcado para morrer à beira
do Araguaia. A vidente Terê
Tenório (Thaís Garayp) previu que seu pai, Fernando
(Edson Celulari), morreria
assim que chegasse ao Araguaia. Aconteceu. Agora, ela
alerta Solano de que ele
pode ter o mesmo fim do pai,
mas o corajoso gaúcho não
acredita em nada disso.
Sobre seu personagem,
Murilo conta que não poderia ser mais especial e simbólico para ele interpretar um
domador de cavalos. " Esta
novela é muito simbólica
para mim. Meu pai, Odair, já
foi criador de cavalos. O
Solano usa a doma racional
na qual não há violência
contra o animal. Para construí-lo, me inspirei no treinador e escritor americano
Monty Roberts, criador
desse método de doma sem
violência. Solano é um verdadeiro mestre na montaria.
Eu sempre tive uma ligação
muito forte com animais, sou
apaixonado por cavalos e
por tudo quanto é bicho.

Também lidei com cavalos
quando fiz o Dinho na novela
‘América’ e em a ‘Casa das
Sete Mulheres’ vivia em cima
de um cavalo”, relembrou
Murilo, que mais uma vez
vive um homem do interior.”
Meu personagem é um homem com muito caráter, um
herói romântico. Tem amor
pelas pessoas e pelos animais.
Vou adorar que meu filho de
três anos acompanhe a novela. Adoro ser pai. Levo ele na
escolinha todos os dias, agora está aprendendo a cantar e
tocar piano”, orgulha-se o
ator, se referindo ao herdeiro
Lucas, da relação com a top
model brasileira Fernanda Tavares. Aliás, eles se Casaram
na Igreja Nossa Senhora do
Rosário, em 2007,em Goiás,
mesma igreja que seus avós e
seus pais, o advogado Odair
Domingos Rosa e a professora Maria Luíza Araújo Rosa, se
casaram.
Murilo conta que tem
muita intimidade com a região
do Araguaia.“Me identifico
muito com essa novela. Nasci em Brasília e sempre frequentei a região. Tenho o
costume de viajar para Pirenópolis, um dos cenários da
novela. O meu pai tem um sítio em uma cidade próxima de
lá. Eu tenho uma forte relação com o estado de Goiás,
me casei com a Fernanda em
Goiás Velho e a minha mãe
nasceu lá. O Araguaia é uma
jóia dos goianos. É bom que
a novela se passe lá para divulgar as belezas daquele lugar. A culinária goiana é uma
perdição, lembra um pouco a

comida mineira, mas ainda
acho melhor. Me esbaldo de
tanto comer feijão marrom,
arroz com pequi que só tem
lá em Goiás, da galinhada
caipira, da pamonha como
sobremesa. Não há nada melhor”, contou o galã.
Além de estar visivelmente mais bronzeado para o papel, Murilo Rosa teve que
colocar megahair para dar
volume aos cabelos. “Só
acrescentei o megahair na
parte de trás do cabelo. Dá
um ar mais do mato. Já o bronzeado, como faz sol constantemente no Araguaia, o povo
de lá tem que estar mais queimadinho mesmo. Aqui no Rio
vou a praia direto para não
deixar essa característica se
perder. Mesmo porque é um
prazer ficar bronzeado”, confidenciou o ator, que teve seu
figurino inspirado no estilo
do ator americano James
Dean, mas com um toque
dos pampas. “Ele veste muito jeans, mas não é o típico
cowboy. Ele usa chapéu de
aba plana e não os chapéus
que os peões costumam
usar. E tem toques do gaúcho, como a guaiaca, que é
uma bolsa feita de couro para
guardar pequenos objetos”,
detalha Murilo, o astro principal do folhetim.
O ator aproveitou para
falar de cinema. Ele vai lançar quatro filmes este ano,
interpretando personagens
bem diferentes, entre eles,
um personagem gay no filme “Como Esquecer”, de
Malu de Martino. A história
é sobre Júlia (Ana Paula
Arósio), professora universitária homossexual que é
abandonada pela namorada
após dez anos de relacionamento. Após o fim do relacionamento, Júlia é obrigada
a sair do apartamento que
vivia e vai morar com Hugo,
papel de Murilo Rosa , seu
amigo gay, e Lisa (Natália
Lage).
Nesta nova casa, eles
formarão uma verdadeira família. “ É um grande filme.
Deve estar sendo lançado
agora, em meados de outubro. Espero que o público
goste de me ver num papel
bem diferente do que costumo fazer”, finaliza o moreno.
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Resultados das eleições
RESULTADO PRESIDENTE
Candidato ------------------- N° -------- Partido -------------- Coligação ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Votos -------- % Válidos -------- Status
DILMA ----------------------- 13
JOSÉ SERRA -------------- 45
MARINA SILVA ------------ 43
PLÍNIO ----------------------- 50
EYMAEL -------------------- 27
ZÉ MARIA ------------------ 16
LEVY FIDELIX ------------- 28
IVAN PINHEIRO ----------- 21
RUI COSTA PIMENTA --- 29

-------- PT -------------------- PRB / PDT / PT / PMDB / PTN / PSC / PR / PTC / PSB / PC do B ---------------------------- 47.651.434 ------------ 46,91% ----- 2º Turno
-------- PSDB --------------- PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B -------------------------------------------------------- 33.132.283 ------------ 32,61%
-------- PV -------------------- 19.636.359 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19,33%
-------- PSOL ---------------- 886.816 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,87%
-------- PSDC --------------- 89.350 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,09%
-------- PSTU --------------- 84.609 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,08%
-------- PRTB --------------- 57.960 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,06%
-------- PCB ----------------- 39.136 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,04%
-------- PCO ----------------- 12.206 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,01

GOVERNADOR – MINAS GERAIS
Candidato ------------------- N° -------- Partido -------------- Coligação ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Votos -------- % Válidos -------- Status
ANTONIO ANASTASIA -- 45 -------- PSDB --------------- PP / PDT / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PMN / PSB / PSDB ---------------- 6.275.520
HELIO COSTA ------------- 15 -------- PMDB --------------- PRB / PT / PMDB / PC do B ----------------------------------------------------------------------------- 3.419.622
ZÉ FERNANDO APARECIDO ------ 43 -------------------- PV -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 234.125
PROF LUIZ CARLOS ---- 50 -------- PSOL ---------------- 32.734 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,33%
VANESSA PORTUGAL -- 16 -------- PSTU --------------- 29.836 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,30%
FABINHO ------------------- 21 -------- PCB ----------------- 6.763 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,07%
EDILSON NASCIMENTO70 -------- PT do B ------------- PTN / PRTB / PHS / PTC / PRP / PT do B ---------------------------------------------------------------- 4.639
ADILSON ROSA ---------- 29 -------- PCO ----------------- 2.78S8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,03%

------------ 62,72% ------ ELEITO
------------ 34,18%
------------- 2,34%

------------- 0,05%

RESULTADO SENADOR – MINAS GERAIS
Candidato ------------------- N° PSartido --------------------- Coligação ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ Votos -------- % Válidos -------- Status
AÉCIO NEVES ------------ 456 ------- PSDB --------------- PP / PDT / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PMN / PSB / PSDB ---------------- 7.565.377
ITAMAR FRANCO -------- 234 ------- PPS ------------------ PP / PDT / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PMN / PSB / PSDB ---------------- 5.125.455
PIMENTEL ----------------- 133 ------- PT -------------------- PRB / PT / PMDB / PC do B ----------------------------------------------------------------------------- 4.595.351
ZITO VIEIRA --------------- 650 ------- PC do B ------------- PRB / PT / PMDB / PC do B ----------------------------------------------------------------------------- 1.486.787
MIGUEL MARTINI -------- 313 ------- PHS ----------------- PTN / PRTB / PHS / PTC / PRP / PT do B ------------------------------------------------------------- 274.215
MARILDA RIBEIRO ------ 500 ------- PSOL ---------------- 53.663 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,28%
RAFAEL PIMENTA ------- 212 ------- PCB ----------------- 21.432 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,11%
MINEIRINHO -------------- 501 ------- PSOL ---------------- 16.958 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,09%
EFRAIM MOURA --------- 160 ------- PSTU --------------- 13.339 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,07%
JOSÉ JOÃO DA SILVA --- 161 ------- PSTU --------------- 6.794 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,04%
VERA ZATTI --------------- 291 ------- PCO ----------------- 6.679 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,03%

DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS EM MINAS
Rodrigo de Castro (PSDB) ------------------------------------------------ 271.306
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------------------------- 243.884
Weliton Prado (PT) ---------------------------------------------------------- 234.397
Eros Biondini (PTB) ---------------------------------------------------------- 208.058
Alexandre Silveira (PPS) --------------------------------------------------- 199.418
Gilmar Machado (PT) ------------------------------------------------------- 192.657
Jaiminho Martins (PR) ------------------------------------------------------- 180.117
Toninho Pinheiro (PP) ------------------------------------------------------- 179.649
Reginaldo Lopes (PT) ------------------------------------------------------- 176.241
Odair Cunha (PT) ------------------------------------------------------------ 165.644
Marcus Pestana (PSDB) --------------------------------------------------- 161.892
Dimas Fabiano (PP) -------------------------------------------------------- 146.061
Domingos Sávio (PSDB) --------------------------------------------------- 143.113
Leonardo Quintao (PMDB) ------------------------------------------------- 141.737
Newton Cardoso (PMDB) -------------------------------------------------- 137.680
Gabriel Guimarães (PT) ---------------------------------------------------- 137.120
Carlaile Pedrosa (PSDB) --------------------------------------------------- 128.304
Marcio Reinaldo (PP) ------------------------------------------------------- 124.551
Eduardo Azeredo (PSDB) -------------------------------------------------- 123.649
Eduardo Barbosa (PSDB) -------------------------------------------------- 120.769
Bernardo Santana (PR) ----------------------------------------------------- 119.029
Antônio Andrade (PMDB) --------------------------------------------------- 117.722
Bilac Pinto (PR) --------------------------------------------------------------- 117.230
Miguel Correa (PT) ----------------------------------------------------------- 113.388
Padre Joao (PT) --------------------------------------------------------------- 111.651
Zé Silva (PDT) ---------------------------------------------------------------- 110.570
Lincoln Portela (PR) --------------------------------------------------------- 109.045
Aelton Freitas (PR) ---------------------------------------------------------- 106.192
Jô Moraes (PC do B) ------------------------------------------------------- 105.977
Paulo Abi Ackel (PSDB) --------------------------------------------------- 105.422
Luiz Fernando (PP) ---------------------------------------------------------- 105.413
Renzo Braz (PP) ------------------------------------------------------------- 102.573
Joao Magalhães (PMDB) --------------------------------------------------- 101.639
Narcio (PSDB) ---------------------------------------------------------------- 101.090
Mario de Oliveira (PSC) ----------------------------------------------------- 100.811
Carlos Melles (DEM) -------------------------------------------------------- 100.325
Fabinho Ramalho (PV) ------------------------------------------------------- 96.309
Marcos Montes (DEM) -------------------------------------------------------- 94.077
Mauro Lopes (PMDB) --------------------------------------------------------- 93.035
George Hilton (PRB) ---------------------------------------------------------- 92.282
Paulo Piau (PMDB) ------------------------------------------------------------ 90.907
Saraiva Felipe (PMDB) ------------------------------------------------------- 90.097
Diego Andrade (PR) ----------------------------------------------------------- 90.073
Antônio Roberto (PV) --------------------------------------------------------- 88.344
Geraldo Thadeu (PPS) -------------------------------------------------------- 87.826
Walter Tosta (PMN) ----------------------------------------------------------- 86.192
Leonardo Monteiro (PT) ------------------------------------------------------ 85.891
Aracely de Paula (PR) ------------------------------------------------------- 81.129
Ademir Camilo (PDT) --------------------------------------------------------- 72.967
Julio Delgado (PSB) ----------------------------------------------------------- 70.945
Luis Tibe (PT do B) ------------------------------------------------------------ 58.677
Jose Humberto (PHS) -------------------------------------------------------- 51.824
Dr. Grilo (PSL) ------------------------------------------------------------------ 40.093

DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS EM MINAS
Dinis Pinheiro (PSDB) ------------------------------------------------------ 159.422
Marques (PTB) ---------------------------------------------------------------- 153.225
Mauri Torres (PSDB) -------------------------------------------------------- 106.519
Arlen Santiago (PTB) -------------------------------------------------------- 105.859
Tiago Ulisses (PV) ---------------------------------------------------------- 103.677
Bráulio Braz (PTB) ----------------------------------------------------------- 102.530
Gil Pereira (PP) ----------------------------------------------------------------- 95.450
Sargento Rodrigues (PDT) -------------------------------------------------- 94.312

------------ 39,47% ------ ELEITO
------------ 26,74% ------ ELEITO
------------ 23,98%
------------- 7,76%
------------- 1,43%

Agostinho Patrus Filho (PV) ------------------------------------------------ 93.656
Zé Henrique (PMDB) ---------------------------------------------------------- 93.622
Paulo Guedes (PT) ------------------------------------------------------------ 92.710
Elismar Prado (PT) ------------------------------------------------------------ 92.027
Dalmo Ribeiro (PSDB) ------------------------------------------------------- 90.538
Durval Ângelo (PT) ------------------------------------------------------------ 89.811
Luiz Humberto Carneiro (PSDB) ------------------------------------------- 88.963
Dr. Hely (PV) ------------------------------------------------------------------- 85.973
Gustavo Correa (DEM) ------------------------------------------------------ 85.504
Joao Leite (PSDB) ------------------------------------------------------------ 84.316
Gustavo Perrella (PDT) ------------------------------------------------------ 82.864
Antonio Genaro (PSC) -------------------------------------------------------- 81.159
Doutor Viana (DEM) ----------------------------------------------------------- 80.419
Carlos Mosconi (PSDB) ------------------------------------------------------ 79.705
Lafayette Andrada (PSDB) ------------------------------------------------- 78.302
Dilzon Melo (PTB) -------------------------------------------------------------- 77.846
Luiz Henrique (PSDB) -------------------------------------------------------- 77.740
Antonio Carlos Arantes (PSC) --------------------------------------------- 74.542
Zé Maia (PSDB) ---------------------------------------------------------------- 72.336
Gustavo Valadares (DEM) --------------------------------------------------- 71.568
Dr. Wilson Batista (PSL) ----------------------------------------------------- 70.106
Alencar da Silveira Jr (PDT) ------------------------------------------------ 68.709
Bruno Siqueira (PMDB) ------------------------------------------------------- 68.437
Mourão (PSDB) ----------------------------------------------------------------- 68.323
Délio Malheiros (PV) ---------------------------------------------------------- 68.254
Rosângela Reis (PV) --------------------------------------------------------- 67.559
Pastor Vanderlei Miranda (PMDB) ----------------------------------------- 64.929
Inácio Franco (PV) ------------------------------------------------------------ 63.662
Wander Borges (PSB) -------------------------------------------------------- 62.810
Célio Moreira (PSDB) --------------------------------------------------------- 62.582
Antonio Julio (PMDB) --------------------------------------------------------- 59.739
Rômulo Viegas (PSDB) ------------------------------------------------------ 57.691
Joao Vitor Xavier da Itatiaia (PRP) --------------------------------------- 56.956
Leonardo Moreira (PSDB) ---------------------------------------------------- 56.945
Tadeuzinho (PMDB) ------------------------------------------------------------ 56.898
Pompilio Canavez (PT) ------------------------------------------------------- 56.263
Neilando Pimenta (PHS) ----------------------------------------------------- 55.398
Jayro Lessa (DEM) ----------------------------------------------------------- 54.594
Adalclever Lopes (PMDB) --------------------------------------------------- 53.629
Bispo Gilberto Abramo (PRB) ---------------------------------------------- 52.994
Paulo Lamac (PT) ------------------------------------------------------------- 50.966
Luzia Ferreira (PPS) ----------------------------------------------------------- 50.620
Carlin Moura (PC do B) ------------------------------------------------------ 50.221
Ivair Nogueira (PMDB) ------------------------------------------------------- 50.114
Duarte Bechir (PMN) ---------------------------------------------------------- 49.619
Tenente Lucio (PDT) ---------------------------------------------------------- 49.248
Carlos Pimenta (PDT) -------------------------------------------------------- 49.133
Neider Moreira (PPS) --------------------------------------------------------- 46.818
Rogerio Correia (PT) ---------------------------------------------------------- 45.939
Sávio Souza Cruz (PMDB) -------------------------------------------------- 45.415
Celinho do Sinttrocel (PC do B) -------------------------------------------- 45.373
André Quintão (PT) ------------------------------------------------------------ 45.324
Hélio Gomes (PSL) ------------------------------------------------------------ 44.704
Liza Prado (PSB) --------------------------------------------------------------- 43.810
Sebastião Costa (PPS) ------------------------------------------------------ 43.376
Duilio de Castro (PMN) ------------------------------------------------------ 41.727
Ulysses Gomes (PT) --------------------------------------------------------- 41.265
Adelmo Leão (PT) ------------------------------------------------------------- 40.562
Almir Paraca (PT) -------------------------------------------------------------- 40.521
Lerin (PSB) ---------------------------------------------------------------------- 40.426
Fred Costa (PHS) ------------------------------------------------------------- 38.419
Anselmo José Domingos (PTC) ------------------------------------------- 38.109
Fábio Cherem (PSL) ---------------------------------------------------------- 37.885
Maria Tereza Lara (PT) -------------------------------------------------------- 37.442
Deiró Marra (PR) --------------------------------------------------------------- 36.527
Cássio Soares (PRTB) ------------------------------------------------------- 36.067
Pastor Carlos Henrique (PRB) --------------------------------------------- 35.983
Bosco (PT do B) --------------------------------------------------------------- 31.455
Fabiano Tolentino (PRTB) ---------------------------------------------------- 31.182

Centro estudantil
de Manhuaçu
Não podemos deixar de relembrar das realizações do Centro Estudantil de Manhuaçu como
as
carteiras
que
permitiam
os
estudantes,pagarem meia entrada nas principais
casas de diversão da cidade,assim como servirem-se dela como documento de
identidade.Realizaram muitas outras coisas,como
os célebres Festivais da Canção,dos quais tomavam parte de muitas cidades vizinhas de
Manhuaçu,e faziam de nossa cidade um foco de
admiração.
Porém nem tudo estava completo, faltava-lhes
uma sede para discutirem seus
problemas,resolverem suas dúvidas,enfim um
ponto de encontro ou um ponto de
referência.Isso era muito difícil de ser
conseguido,se conformaram em fazer uma
cabana,erguida em um terreno emprestado pelo
Sr. José de Almeida,onde é hoje a casa de Flávio de Almeida.Foi uma grande alegria erguer
aquela cabana,feia de bambus,e coberta de
sapé.Aquilo foi realização de um sonho,que não
era o ideal,mas já dava para o começo de uma
série de dançinhas,que marcaram o inicio do conjunto musical “ALMEIDA BOYS”.
Na cabana faziam reuniões, jogavam
xadrez,damas e também pingue-pongue. Conseguiram alguma ajuda e compraram utensílios
tais como copos, pratos, panelas, talheres, mesa
e cadeiras. O deputado Dr. Mário Assad dooulhes uma geladeira,e tudo estava indo muito
bem,agora a juventude tinha aonde ir.Mas como
tudo que é bom dura pouco,e num triste dia houve
um incidente.. Uma das pessoas que lá
frequentavam,por ingenuidade ou sem medir as
conseqüências,durante uma partida de pinguepongue por brincadeira pôs fogo na bola dando-lhe uma raquetada e a mesma atingiu a cobertura de sapé,que imediatamente pegou fogo
e tudo.Foi uma grande tristeza entre eles e assim
terminou a “cabana que tantas alegrias tinha lhes
dado”.
Os Festivais da Canção Popular d Zona da
Mata fizeram bastante sucesso em nossa cidade
trazendo intérpretes e autores de canções para
disputa de prêmios oferecidos pelas autoridades
e comerciantes da região.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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ENQUETE
9/9/99, 10/10/10 e 11/11/11
- O 1º ponto algo memorizará!
- O 2º ponto alguém “meritará”!!
- O 3º ponto algures mencionará!!!
1 - Bolo Recheado – Quando infantil em Rosca
Seca, desenhei com o pé, na terra, sem querer, o
número 8, para delírio da irmã Maria Luiza de Medeiros (Vita). Adolescente em Aimorés, foi escrito
na minha cabeça o n.º 9, talvez pela posição centroavante no futebol, onde gosto de atuar, e de onde
ainda faço gols. Jovem em Campinas/SP, encravou-se no meu coração o n.º 3...... Voltando ao 9,
ele está ligado ao 3, pois 3+3+3 são 9, e, 3x3, também. E nasci num 9 do 9, e, no 9 do 9 do 99, eu, do
ano 54 (5+4 = 9), fiz 45 anos (4+5 = 9). Nesse dia,
pessoas ligadas a mim, do bairro valadarense São
Raimundo, não me deram bolo figurado, mas, bolo
literal, com letras da ocasião; sim, não bolo figurado, mas, recheado...... Mas, em eleições, alguns eleitores dão bolo no candidato ao qual prometeram
votar. Mas, há eleito bolo recheado, ou, bala recheada! O resultado da eleição é surpresa!! Ou é bolo
branco recheado e bom, como bombom; ou, caixinha preta e má, como bomba!!!
2 - Blog Começado – Quando juvenil em Mundo
Novo, comecei a leitura bíblica total. Quanto a jornal,
pai assinou um extinto do Rio, com meu nome datilografado (?) no cabeçalho (!!!). Sentia-me importante! Via
figuras e lia pouco!! O diário era mais para embrulhos
na loja do pai!!!...... Adolescente, comecei a ler jornal –
mais textos futebolísticos –, na loja do pai, em Aimorés,
pós-Copa de 70. Tal e escritos de história eclesiástica
me fizeram leitor. Em Mutum me firmei, e, jovem, em
Gov. Valadares, na livraria que trabalhei, e com crônicas de Parajara dos Santos num diário. Adulto e pela 4ª
vez morando em Valadares, tive a honra de escrever ao
lado de Parajara, em mensário...... Neste 10 do 10 do
10, que este maravilhoso Jornal das Montanhas maravilhosas sai, entra meu blog, sem comercial nele, para não
concorrer (...) com periódicos nos quais escrevo!!! O
nome poderá ser tri vox pró, e o endereço é
www.celsodemeirosblogspost.com! Postarei até política!!!
3 - Belo Avistado – Quando moço em Campinas/SP, na escola e internato do sonho, desde o início de fevereiro de 1975, como calouro com a maior biblioteca, eu poderia fazer todo curso ali. Mas,
ai comecei a desejar outras escolas. Para 76, eu
tinha quarto reservado, com bela vista da belíssima
Campinas, mas, em fevereiro desse 76, cheguei no
Recife/PE, noutro internato, também por 2 anos estudando em outra escola, de noite, e, ainda, noutro
biênio, fazendo Hebraico contemporâneo com judeus....... Não me arrependo da ida para o Recife,
mas não valorizei Campinas como deveria. Na vida,
a gente desdenha até do belo avistado!...... Eu que
também já morei em Peçanha e Itabirinha, e pela 5ª
vez em Mutum, chegando a ser adulto, como pela
4ª vez, assim, em Valadares, não sei onde escreverei, inclusive de política, em 11 do 11 do 11. Anseio
uma bela vista! Até o momento, espero algures (em
alguma parte) ou alhures (em outro lugar), e não
nenhures (em lugar algum)!! Creio em Deus!!!
- O ponto 1 teve política alertada?
- O ponto 2 tem-na agendada??
- O ponto 3 tê-la-á abrigada???
(*) O colunista é e-leitor em Gov. Valadares.

"MARINA, O SEU CORAÇÃO É COMO O MEU: BATE DO LADO ESQUERDO"
Senador Aloizio Mercadante (PT-SP) fazendo apelo a Marina para apoiar Dilma
OAB: Lula tem vocação para comandar o Bope
O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, ficou perplexo com a declaração do
presidente Lula, no Rio de Janeiro, defendo que “polícia
bate em que tem que bater”. Cavalcante ironizou o primarismo de Lula: “Ele parece ter vocação para comandar o
Bope”, disse, numa referencia à tropa de choque da Polícia MiIitar conhecida pela atitude violenta no combate ao
crime.
Nada demais
Ao contrário da OAB, o Ministério Público nada viu no
discurso de Lula. O artigo 37 da Constituição impõe respeito aos direitos humanos.
Ilógico
O fim do jejum de “Lulinha, paz e amor” com mais uma frase
de (mau) efeito mata no peito o sentido da “pacificação”.
Vira P, de porrada.
Usos e costumes
Um mar de lama, que começou na Hungria, ainda assusta a
Europa. Habituado, oBrasil nem dá mais bola para isso.
Perguntar não despenteia
Será que até o final do segundo turno a Dilma vai descabelar aquela escova progressiva?
La belle vie à brasileira, e por nossa conta
Nada como ser da “zelite” do governo: um filho de Antonio Patriota (foto), secretário-geral do Ministério de Relações Exteriores, residente em Paris, ganhou uma boquinha na Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República e levou de brinde a mudança para Brasília por nossa conta:
R$ 15 mil. Apenas diplomatas têm
direito a isso, mas Thomas Patriota disse a esta coluna que era só um estudante em Paris.
É a vida
Alçada por Lula à “mãe do PAC” e depois à “mãe dos
brasileiros”, a candidata Dilma enfrenta agora uma polêmica envolvendo... aborto.
Sumiço de doação...
Destinatário da carga, o Instituto Adventista, de São Paulo, discute se entrará na Justiça em razão do sumiço de US$
6 milhões em roupas e brinquedos doados a crianças pobres pela Solidary, entidade internacional de empresários,
sediada em Miami.
...pode ir à Justiça
Os vinte contêineres com roupas e
brinquedos sumiram do porto de
Santos há dois anos, após o deputado federal Vicente Cândido (PTSP) (foto), ligado aos adventistas,
intermediar nos EUA a ajuda humanitária.
Sem censura
O Tribunal de Justiça de São Paulo deu um passa-fora no
prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT): ele tentou
impedir um jornal do ABC de citá-lo em reportagens. Ouviu
que “a censura acabou no país”.

Demora diminui Marina
As dissenções internas no partido de Marina Silva e a demora em definir o apoio a Serra ou Dilma no segundo turno
minam o enorme capital eleitoral conquistado pela Verde,
disseminando desconfianças no eleitorado que optou pela
“mudança” na forma de fazer política.
Dedo verde
O governador eleito Tarso Genro (PTRS) (foto) lembrou em público, há dias,
que é mais amigo de Marina Silva do
que de Dilma, quando, ministro da Justiça, ajudou a ex-ministra do Meio Ambiente em rolos PF-Ibama.
Fundo do saco
Deve ficar para o próximo presidente ou para o fundo dos
precatórios o pagamento de US$ 94 mil de indenização determinada pela OEA à família do agricultor do MST Sétimo
Garibaldi, assassinado em 1998.
Mortos que caminham
Multiplicam-se os estranhos telefonemas perguntando nomes de falecidos com bens inexistentes. De uma leitora do
Rio, 87, queriam saber se a mãe “comprou uma motocicleta”. Hum...
Jeitinho
A Presidência da República admite não possuir contrato
para mudança “de servidor oriundo do exterior”. Ainda assim, vai pagar a conta.
Sem rumo
Piada da hora em Santa Catarina: os petistas tentam consolar
a derrotada candidata ao governo dizendo “Ideli ali, Ide aqui”.
Deus castiga
Batizada e crismada, igual a Dilma, a evangélica Magda
Aparecida dos Reis quis tirar o nome da santa padroeira do
Brasil, escolhido pelos pais: “Causa de constrangimento”.
A Justiça do Paraná negou.
Pensando bem...
...será que a escaveira chilena conseguiria chegar ao fundo
do poço dos escândalos da família Guerra?

PODER SEM PUDOR

Conspiração pernambucana
Oito horas da
manhã, o governador de
Pernambuco,
Moura Cavalcanti, dirigia-se
ao Palácio do
Campo das
Princesas, no
Recife, quando
ouviu no rádio
da Casa Militar: “O secretário de Indústria e Comércio chama para reunião o secretário de Fazenda, Gustavo Krause, o
secretário de Planejamento, Luiz Otávio Cavalcanti, o secretário de Educação, José Jorge Vasconcelos...” Moura pegou o microfone e ordenou: - Chame a polícia para saber que
diabo de reunião é essa que o governador do Estado não foi
informado!
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Câmara recebe estudantes e debate
segurança no trânsito da Alameda Dr. Eloy Werner
Plenário do Legislativo permaneceu lotado durante sessão ordinária
Com o plenário tomado
pela presença de estudantes,
professores e populares, a
Câmara Municipal de Manhuaçu realizou sessão ordinária na manhã de quinta-feira, 07. Sob a presidência do
Vereador Antônio Carlos
Xavier da Gama – “Toninho
Gama”, Vice-presidente Gedival Bitencourt Breder e Secretária Maria Imaculada Dutra Dornelas, a Mesa Diretora debateu junto com os demais integrantes do Legislativo questões relacionadas
às medidas de segurança no
trânsito da Alameda Eloy

ESTUDANTES LOTAM PLENÁRIO

Mesa Diretora debateu junto com os demais integrantes do Legislativo questões relacionadas às medidas
de segurança no trânsito da Alameda Eloy Werner

Werner, à implantação do
SIM (Selo de Inspeção Municipal), Fundeb e a inauguração da mais nova agência
bancária de Manhuaçu –
prevista para o final deste

mês. Além disto, os vereadores debateram e aprovaram
Projetos de Lei e Indicações
diversas solicitando melhorias para a cidade e meio rural.

Vice-presidente Gedival Bitencourt Breder, Presidente
Antônio Carlos Xavier da Gama – “Toninho Gama” e
Secretária Maria Imaculada Dutra Dornelas

“Promovendo a segurança em sua escola” aluna
debatendo o tema na
câmara municipal

Fundeb: professores querem esclarecimentos
Mais uma vez, questões
relacionadas ao Fundeb fizeram parte da pauta da sessão legislativa. Nesta reunião, a representante dos
professores da rede municipal, Professora Andréia Pereira Lima, se pronunciou
apresentando várias indagações a respeito do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais do Magistério. A professora solicitou listagem
contendo nomes e funções
dos servidores beneficiados,
esclarecimentos sobre os critérios para a formação da
Comissão do Fundeb e prestação de contas, além de outros pontos.
Os vereadores ouviram
atentamente às reivindicações feitas pela educadora,
debatendo inclusive o assunto em plenário. O Presidente Toninho Gama mencionou que o Legislativo tomará as providências necessárias no intuito de convidar
o Secretário Municipal de
Educação, Professor Eduardo Arthur de Magalhães
Portilho, para participar de
sessão extraordinária exclusiva para este assunto, no
próximo dia 19 deste mês.
“Nós estudamos o Fundeb
por várias vezes e é bastante
complicado porque tem porcentagens de valores que

podem ser gastos com isto,
outras com aquilo, a gente
precisa discutir esta situação
do Fundeb com os professores, que é um direito deles,
junto com o Secretário de
Educação e com a Comissão
que acompanha do Fundeb
para realmente ver a situação,
para se saber se os gastos
estão ocorrendo de forma
regular ou não. Nós confiamos no Secretário de Educação, o Professor Eduardo
Portilho, que é uma pessoa
que todos conhecem e sabem que ele trabalha com
muita seriedade. [...] Então, é
necessário que o Secretário
venha e nos esclareça como
é que o dinheiro do Fundeb
está sendo usado”, comentou a Secretária da Mesa Diretora, Vereadora Maria Imaculada Dutra Dornelas.
Em sessões anteriores, o
Vereador Fernando Gonçalves Lacerda também havia
abordado o assunto, quando, apresentou Requerimento à Mesa Diretora do Legislativo no intuito de que a
Secretaria Municipal de Educação respondesse a estes
questionamentos. “Um grupo de professores municipais
protocolou o pedido de palavra na ordem do dia na reunião de hoje a respeito do
Fundeb. [...] Acredito que os
professores estão no caminho certo. Eles procuraram a

Câmara Municipal que por
Lei tem obrigação de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Nós estamos na luta para
saber sobre o saldo do Fundeb de 2008 e 2009 e, agora,
os professores também procuraram esta Casa, e esta
Casa já marcou reunião para
tentar responder estas perguntas”, considerou o Vereador Fernando.

SIM
Na continuidade da sessão
legislativa, o representante
do CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural e Sustentável), Celso
Custódio Gomes de Oliveira,
fez uso da palavra para comentar sobre a implantação
do SIM (Selo de Inspeção
Municipal) em Manhuaçu. O
Projeto de Lei nº. 062/2010,
de autoria do Presidente Antônio Carlos Xavier da Gama,
que “dispõe sobre a inspeção e a fiscalização de produtos de origem animal e vegetal no âmbito do Município de Manhuaçu e dá outras providências” foi lido no
plenário e, após ser dada ciência, houve pedido de vistas para melhor análise por
parte das comissões específicas.
(Thomaz Júnior –
www.camaramanhuacu.mg.gov.br)

A mobilização visando
melhorias efetivas no trânsito da Alameda Eloy Werner,
no Bairro Alfa Sul, teve sua
continuidade nesta sessão
legislativa. Estudantes, professores e populares tiveram
comparecimento expressivo
no plenário, no decorrer da
sessão, enfatizando a necessidade urgente destas ações.
Também estiveram presentes
os Presidentes das Associações de Moradores dos Bairros Alfa Sul e São Vicente,
Milton Filgueiras e Benoni da
Paixão, respectivamente. No
último dia 30 de setembro,
uma passeata envolvendo
centenas de estudantes pela
alameda marcou o início deste trabalho. Portando faixas
e cartazes, os estudantes solicitaram sinalização adequada, faixas, quebra-molas e
rotatória visando à redução
da velocidade dos veículos
que transitam no local.
Via de acesso principal
para cinco escolas e diversas instituições, a Alameda
Eloy Werner possui trânsito
movimentado, oferecendo
riscos para pedestres, principalmente crianças e jovens
que ali circulam diariamente.
Pelo logradouro passa quem
se dirige ao Centro Educacional de Manhuaçu, CAIC,
Fumaph, EE São Vicente de
Paulo, APAE, SENAC, Câmara de Vereadores, Corpo de
Bombeiros e Renalclin, além
do acesso Bairros Alfa Sul,
São Vicente e Nossa Senhora Aparecida.
O Vereador e Presidente da
APAE/ Manhuaçu, Renato
Cezar Von Randow, e o Coordenador do Programa JCC
(Jovens Construindo a Cidadania) do 11º BPM, Ten. Jésus, acompanhados da Diretora da APAE, Tânia Maria
Alves, se pronunciaram no
plenário, destacando os propósitos deste trabalho. “A
segurança nesta alameda é
um pedido desde 2009, a partir do momento em que detectamos junto aos alunos da
APAE escola que há certa
necessidade de ser feita uma
calçada, uma rotatória, um
muro para conter aquele barranco, uma melhoria enfim,
para conter esta violência no
trânsito. Nós vimos aqui todos os carros que passam
pela Alameda Dr. Eloy Werner, em alta velocidade. Temos um Corpo de Bombeiros que, às vezes, para salvar vidas, tem que transitar
em alta velocidade, e, neste

meio tempo, temos nossos
alunos, pedestres, passando
pelo local. Haja vista que nós
temos todas estas escolas e
instituições que funcionam
nas imediações, havendo
cerca de 1.500 a 2.000 alunos
passando nesta alameda,
onde não se tem uma calçada descente. Além do mais,
temos uma bueira “mataburro” em precárias condições que pode ocasionar a
queda de uma criança, trazendo transtornos tanto aos
pais quanto ao Executivo,
pois, compete à Prefeitura
manter em bom estado as
suas ruas e avenidas. [...] A
primeira movimentação aconteceu por meio do Programa
JCC – Jovens Construindo a
Cidadania do 11º Batalhão
da Polícia Militar, que a APAE
faz parte, que foi a caminhada que fizemos no dia 30 de
setembro. [...] Solicitamos
que nossos colegas de Câmara fizessem coro e assinassem este documento que
será encaminhado ao Prefeito, que é uma pessoa sensível às causas do município,
e, com isto, acreditamos que
nosso pedido será atendido
de imediato”, ponderou Renato Von Randow.
Durante as explanações, o
Vereador Renato Cezar Von
Randow e Ten. Jésus apresentaram desenhos da Alameda Eloy Werner, com as
mudanças propostas nesta
mobilização. Os desenhos
foram elaborados por estudantes, como estímulo ao envolvimento geral da sociedade nesta causa.
Renato Cezar Von Randow
mostrou ainda fotos da grade
danificada da bueira existente
na alameda, nas proximidades
da APAE, alertando para os
riscos de acidentes proporcionados a quem por ali transita
e o insuportável barulho gerado quando um veículo passa
sobre a grade, prejudicando as
atividades desenvolvidas no
interior da APAE.
Em seguida, os representantes desta mobilização em
prol do trânsito entregaram
o pedido formalizado à Mesa
Diretora do Legislativo solicitando o imediato encaminhamento à Prefeitura para
que as providências sejam
tomadas.
No ensejo, o Presidente da
Câmara, Antônio Carlos Xavier da Gama, comentou sobre a importância do comprometimento das autoridades
eleitas recentemente, neste

dia 03 de Outubro, com as
ações executadas para se resolver os desafios do trânsito em Manhuaçu. “Nesta
questão do trânsito, hoje,
temos realmente um grande
problema que é a BR-262 cortando o município praticamente ao meio e que traz diversos transtornos. Então,
tivemos este trabalho feito
pelos alunos da APAE, CEM,
Escola São Vicente de Paulo
e diversas outras escolas
demonstrando que é importante se discutir estes problemas do trânsito, porque a
BR-262 no município de Manhuaçu está trazendo sérios
transtornos, não somente
para os alunos, mas para os
moradores dos bairros, principalmente, nos bairros acima da BR, as pessoas mais
idosas que necessitam fazer
a travessia do asfalto. [...] É
importante estarmos agora
com os políticos que foram
bem votados no município
de Manhuaçu nas recentes
eleições para cobrarmos gestão firme junto aos Governos
Federal e Estadual para que
possamos viabilizar o contorno do município, pois, é
ele que irá reduzir o problema do trânsito. O contorno
irá fazer da BR-262 dentro da
cidade, um perímetro urbano,
a principal avenida de nossa
cidade. Sendo assim, a Prefeitura terá condição de fazer as intervenções necessárias e tirar aquele grande número de veículos que passam
por ela, resolvendo de fato
este problema. A gente vê
que municípios com rodovias muito menores, com movimento menor que o nosso
já obtiveram sucesso com o
contorno rodoviário nestes
últimos anos, como Manhumirim e Ponte Nova. Então,
Manhuaçu necessita hoje
desta obra do Governo Federal, mas não dá pra ficar
esperando por muito tempo
mais.
Tem que ser uma obra para
se começar já em 2011 e que
possa, em um período máximo de dois anos estar resolvido, porque a tendência do
número de veículos é aumentar. Por isto, a partir deste
movimento, vamos chamar
estes deputados estaduais e
federais e levar este anseio
da população junto aos Governos do Estado e Federal
para que providências possam ser tomadas em relação
a isto”, afirmou o Presidente
Toninho Gama.
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POLÍCIA
Três jovens morrem em
acidente no Trevo da Retífica
Três jovens morreram num
acidente no km 36,5 da BR262, em Manhuaçu, na madrugada de domingo (10 de outubro). A colisão foi no trevo
da Retífica Santa Branca (saída de Manhuaçu para Realeza). Entre as vítimas dois
manhuaçuenses e uma adolescnete de Ubaporanga.
Segundo informações de
testemunhas, por volta de
04:45, Rafael Alves Barbosa,
25 anos, morador da região
da Baixada, seguia no Fiat
Uno Placa HEB 8756 de Manhuaçu, quando perdeu o
controle da direção, invadiu
a contramão dentro do trevo
e bateu de frente com o Fiat
Palio GVO 2444, dirigido pelo
mecânico Juscelino Bento
Rodrigues, 56.
Rafael e Aline Aparecida da
Silva Reis, 15 anos, que também estava no Uno, morreram no local do acidente. Juscelino havia saído de casa
para buscar as filhas na festa
na Ponte da Aldeia. Ele foi
socorrido com ferimentos
graves ao Pronto Atendimento. No Pálio, ainda estavam Patrícia Pimentel (ferimentos graves), Andressa
Fernanda Gomes, 18, e a filha
de Juscelino, Cristiane Alves
Rodrigues, 17 anos, que faleceu durante atendimento
na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
De acordo com informações colhidas no local, Rafael pegou o Uno na empresa
em que trabalhava por volta
4:30 da madrugada, sem o conhecimento do seu patrão, e
tinha dado carona para a adolescente no trevo da Zebu.
Ele a levava para a casa de
parentes.
Aline morava em Ubaporanga e estava passando uns
dias na casa de um tio no
bairro Bom Jardim.

Uno em que estavam Rafael e uma jovem
que morreram no local

POLÍCIA
Dois moradores de Manhuaçu
morrem em acidente perto de Muriaé
Um acidente na Serra do
Belvedere, na BR-116, próximo a Muriaé, na manhã de
sábado (9 de outubro), causou a morte de duas pessoas de Manhuaçu. O Fiat
Uno, placa GYS 0091 - Simonésia/MG, que tinha cinco
ocupantes bateu em uma
carreta de placa IHU 4250 –
Caxias do Sul/RS, que trafegava do Rio de Janeiro para
Bahia carregada de produtos diversos.
O acidente ocorreu às 7h
e, segundo o motorista da
carreta, Jorge Alberto Pablo,
que nada sofreu, assim que
fez a curva deparou com o
Uno já na contramão, sem ter
como evitar o choque. Com o
impacto o Fiat rodou e parou
à beira da pista. Wanderlei
Domingos Pereira, 55 anos,
morador de Manhuaçu, morreu no local.
Obédi Joaquim Simão, 56
anos, chegou a ser socorrido, mas também faleceu.

O Fiat Uno, placa GYS 0091 - Simonésia/MG, que tinha
cinco ocupantes bateu em uma carreta de placa
IHU 4250 – Caxias do Sul/RS

Foram socorridos por ambulâncias e militares do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital São Paulo, em Muriaé, as outras três
vítimas: Geraldo Magela da
Silva, que sofreu ferimentos
graves; Henrique Simão e
Joel Francine dos Santos, am-

bos com ferimentos leves.
A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e
controlou o trânsito, que ficou lento, até o término do
trabalho do Perito Heldino e
do auxiliar Ivanildo (Preto do
IML), que liberaram o corpo
para o IML de Muriaé.

Vingança: Lavrador confesa
assassinato de idosa
Pálio de Juscelino e o Uno tiveram as frentes
destruídas com o forte impacto

Cristiane estava no Palio

Rafael dirigia do Uno

Acusado de pedofilia é
preso em Alto Jequitibá
Polícia Civil prendeuA
Polícia Civil de Manhumirim prendeu nesta sextafeira (08) um homem acusado de pedofilia em Alto
Jequitibá (MG). Idelfonso de Almeida, 62 anos,
residente na Luanda, foi
preso e levado para a cadeia pública de Manhumirim.
O mandado de prisão
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foi expedido após o resultado do exame de corpo
de delito que confirmou o
abuso sexual de um menor.
A denúncia havia chegado ao Conselho Tutelar
de Alto Jequitibá, que tomou as providências necessárias junto à polícia e
permitiu a identificação e
prisão do homem. Ele ha-

via abusado de um garoto
de 13 anos e há suspeita
de outros casos.
A prisão foi efetuada
pela delegada Paula França Gonçalves, o investigador Maximiliano e a escrivã Cláudia Valéria. Idelfonso não reagiu à prisão.
Em sua residência, foram
encontrados nove preservativos.

O lavrador Luiz Carlos
Francisco, 36 anos, foi preso na manhã de quarta, 06,
após sua prisão temporária
ter sido decretada pela Justiça de Manhuaçu. Policiais
da 6ª Delegacia Regional de
Polícia Civil (Homicídios) tiveram a informação de que
ele teria assassinado, em
agosto de 2006, sua vizinha
Elcy Maurício Barbosa,
77anos.
O crime aconteceu no distrito de Bom Jesus de Realeza, há 23 km de Manhuaçu e,
segundo o acusado, a motivação teria sido o fato do
vizinho identificado como
José Cepa ter suspeitado de
que ele estaria matando
suas galinhas para se alimentar. Segundo o lavrador Luiz
Carlos Francisco, a família da
vítima estava passando necessidade e, sem ter o que
comer, passou a furtar as
aves, sem que o dono percebesse e, as penas eram jogadas em seu quintal, o que
levou José Cepa imaginar
que fosse o rapaz. “Tentei
dialogar com Elcy, mas ela
disse que quem deve tem de
pagar. Não tinha nenhum receio em continuar jogando
as penas no meu quintal”,
disse.
Procurado várias vezes
pelo vizinho cobrando o prejuízo, acabou pagando R$
70,00 pelas 10 aves que su-

Luiz (centro) com a equipe do Delegado Getúlio Lacerda que fez prisão durante a manhã de quarta-feira

miram, mas, passou a alimentar um ódio descontrolado
pela vizinha que “comeu” as
galinhas, juntamente com os
filhos.
Bastante chateado, foi
morar no distrito de Santo
Amaro de Minas. No dia do
crime, o acusado foi a Bom
Jesus de Realeza e, ao retornar, percebeu que Elcy Maurício Barbosa estava sozinha
na lavoura. Aproximou-se e
a empurrou. Usando as mãos
segurou-lhe pelo pescoço
até perceber que ela estava
desfalecida. Depois, puxou o
corpo para debaixo de um pé
de café e cobriu com folhas.
Com o sumiço, os filhos
chegaram a perguntar o acusado se tinha visto Dona Elcy

e ele negou. Dois dias depois, o corpo de Elcy Maurício foi encontrado já em estado de putrefação por populares.
Na Delegacia de Homicídios, o acusado disse que estava embriagando para esquecer as acusações, mas, a
cada dia o ódio era maior. “Só
fiz para vingar o que ela me
fez. Minha vontade era matar o dono das galinhas, que
me fez pagar algo que não fiz.
Quando a vi, não contive
minha revolta”, desabafa. O
delegado da Homicídios, Getúlio Vargas Lacerda que fará
a reconstituição do crime,
para confrontar as informações contidas no depoimento do acusado.
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Confira os resultados na região Resumo dos candidatos mais votados
ABRE CAMPO
Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 4.182 votos ---- 61,21%
Helio Costa (PMDB) ------------- 2.496 votos ---- 36,53%
Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 4.695 votos ------ 35,2%
Itamar Franco (PPS) ------------- 3.845 votos ---- 28,83%
Pimentel (PT) ---------------------- 2.884 votos ---- 21,62%
Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 4.292 votos ---- 56,85%
José Serra (PSDB) --------------- 2.421 votos ---- 32,07%
Marina Silva (PV) -------------------- 801 votos ---- 10,61%
Deputado Federal
Lael Varella (DEM) ------------------------------------------ 1805
Paulo Abi Ackel (PSDB) ---------------------------------- 1406
Joao Magalhães (PMDB) ---------------------------------- 1331
Padre Joao (PT) ---------------------------------------------- 972
Renzo Braz (PP) --------------------------------------------- 323
Dr. Mário Heringer (PDT) ---------------------------------- 196
Gabriel Guimarães (PT) -------------------------------------- 98
Alexandre Silveira (PPS) ------------------------------------- 76
Eduardo Barbosa (PSDB) ------------------------------------ 62
Mauro Lopes (PMDB) ----------------------------------------- 48
Deputado Estadual
Zé Henrique (PMDB) --------------------------------------- 2531
Sebastião Costa (PPS) ----------------------------------- 1301
Durval Ângelo (PT) ------------------------------------------ 710
Cici Magalhães (PMDB) ------------------------------------ 684
Juninho Araujo Rádio Tropical (PTB) -------------------- 455
Ronaldo Vasconcellos (PV) ------------------------------- 108
ALTO CAPARAÓ
Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 1.900 votos ---- 71,78%
Helio Costa (PMDB) ---------------- 662 votos ---- 25,01%
Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 1.925 votos ---- 38,71%
Itamar Franco (PPS) ------------- 1.693 votos ---- 34,04%
Pimentel (PT) ------------------------- 921 votos ---- 18,52%
Presidente
José Serra (PSDB) --------------- 1.691 votos ---- 59,33%
Dilma (PT) ----------------------------- 713 votos ---- 25,02%
Marina Silva (PV) -------------------- 425 votos ---- 14,91%
Deputado Federal
Lael Varella (DEM) ------------------------------------------ 1085
Paulo Abi Ackel (PSDB) ----------------------------------- 677
Dr. Mário Heringer (PDT) ---------------------------------- 286
Juninho do Artesanato (PTC) ----------------------------- 278
Renzo Braz (PP) ---------------------------------------------- 117
Deputado Estadual
Joao Leite (PSDB) ----------------------------------------- 1428
Dr. Wilson Batista (PSL) ----------------------------------- 365
Bráulio Braz (PTB) ------------------------------------------- 345
Cici Magalhães (PMDB) -------------------------------------- 71
Sebastião Costa (PPS) -------------------------------------- 53
ALTO JEQUITIBÁ
Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 3.245 votos ---- 68,84%
Helio Costa (PMDB) ------------- 1.407 votos ---- 29,85%
Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 3.383 votos ---- 38,29%
Itamar Franco (PPS) ------------- 3.139 votos ---- 35,53%
Pimentel (PT) ---------------------- 1.570 votos ---- 17,77%
Presidente
José Serra (PSDB) --------------- 2.905 votos ---- 56,97%
Dilma (PT) -------------------------- 1.593 votos ---- 31,24%
Marina Silva (PV) -------------------- 569 votos ---- 11,16%
Deputado Federal
Mário Heringer (PDT) ------------------------------------- 2.536
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------- 1.319
Fabinho Ramalho (PV) ------------------------------------- 254
Paulo Abi Ackel (PSDB) ----------------------------------- 215
Newton Cardoso (PMDB) ------------------------------------ 67
Renzo Braz (PP) ----------------------------------------------- 57
Deputado Estadual
Bráulio Braz (PTB) ----------------------------------------- 2.169
Dr. Wilson Batista (PSL) ----------------------------------- 858
Joao Leite (PSDB) ------------------------------------------ 621
Cici Magalhães (PMDB) ------------------------------------ 170
Zé Henrique (PMDB) ---------------------------------------- 141
CAIANA
Governador
Helio Costa (PMDB) ------------- 1.272 votos ---- 51,81%
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 1.153 votos ---- 46,97%
Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 1.581 votos ---- 33,85%
Pimentel (PT) ---------------------- 1.286 votos ---- 27,53%
Itamar Franco (PPS) ------------- 1.246 votos ---- 26,68%
Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 1.471 votos ---- 55,09%
José Serra (PSDB) ------------------ 984 votos ---- 36,85%

Deputado Federal
Lael Varella (DEM) ------------------------------------------Paulo Abi Ackel (PSDB) ----------------------------------Dr.mário Heringer (PDT) ----------------------------------Padre Joao (PT) ----------------------------------------------

976
756
524
136

Deputado Estadual
Adalclever Lopes (PMDB) --------------------------------Luzia Ferreira (PPS) ----------------------------------------Sebastião Costa (PPS) -----------------------------------Cesar Medeiros (PT) ----------------------------------------

909
796
348
126

CAPARAÓ
Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 1.872 votos ---- 67,75%
Helio Costa (PMDB) ---------------- 831 votos ---- 30,08%
Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 1.965 votos ---- 37,17%
Itamar Franco (PPS) ------------- 1.927 votos ---- 36,45%

Itamar Franco (PPS) ------------- 1.365 votos ---- 25,92%
Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 1.587 votos ---- 50,48%
José Serra (PSDB) --------------- 1.288 votos ---- 40,97%
Deputado Federal
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------- 1.357
Mário Heringer (PDT) --------------------------------------- 623
Padre Joao (PT) ---------------------------------------------- 200
Joao Magalhães (PMDB) ----------------------------------- 177
Renzo Braz (PP) --------------------------------------------- 151
Deputado Estadual
Tiago Ulisses (PV) ---------------------------------------- 1.042
Zé Henrique (PMDB) ---------------------------------------- 681
Durval Ângelo (PT) ------------------------------------------ 343
Dr. Wilson Batista (PSL) ----------------------------------- 253
Alencar da Silveira Jr (PDT) ------------------------------ 132
CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Presidente
José Serra (PSDB) --------------- 1.660 votos ---- 54,88%
Dilma (PT) -------------------------- 1.059 votos ---- 35,01%

Governador
Helio Costa (PMDB) ------------- 1.626 votos ---- 62,71%
Antonio Anastasia (PSDB) -------- 939 votos ---- 36,21%

Deputado Federal
Mário Heringer (PDT) ------------------------------------- 1.266
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------- 1.228
Padre Joao (PT) ---------------------------------------------- 139
Paulo Abi Ackel (PSDB) ------------------------------------- 89

Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 1.743 votos ---- 35,38%
Pimentel (PT) ---------------------- 1.636 votos ------ 33,2%
Itamar Franco (PPS) ---------------- 821 votos ---- 16,66%

Deputado Estadual
Sebastião Costa (PPS) ---------------------------------- 1.305
Dr. Wilson Batista (PSL) ----------------------------------- 542
Cesar Ricardo (PT do B) ----------------------------------- 391
Bráulio Braz (PTB) ------------------------------------------- 142

Deputado Federal
Joao Magalhães (PMDB) --------------------------------- 1.089
Lael Varella (DEM) ------------------------------------------- 633
Paulo Abi Ackel (PSDB) ----------------------------------- 234
Padre Joao (PT) ---------------------------------------------- 225
Renzo Braz (PP) ----------------------------------------------- 65

CAPUTIRA
Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 2.787 votos ---- 62,91%
Helio Costa (PMDB) ------------- 1.578 votos ---- 35,62%
Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 3.126 votos ---- 37,41%
Itamar Franco (PPS) ------------- 2.399 votos ---- 28,71%
Pimentel (PT) ---------------------- 1.756 votos ---- 21,01%
Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 2.765 votos ---- 54,47%
José Serra (PSDB) --------------- 1.916 votos ---- 37,75%
Deputado Federal
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------- 1.891
Joao Magalhães (PMDB) --------------------------------- 1.245
Paulo Abi Ackel (PSDB) ----------------------------------- 625
Gabriel Guimarães (PT) ------------------------------------ 339
Padre Joao (PT) ---------------------------------------------- 120
Deputado Estadual
Dinis Pinheiro (PSDB) ------------------------------------ 1.152
Juninho Araujo Rádio Tropical (PTB) -------------------- 849
Zé Henrique (PMDB) ---------------------------------------- 729
Durval Ângelo (PT) ------------------------------------------ 446
Romeu Queiroz (PSB) -------------------------------------- 246
CARANGOLA
Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 9.121 votos ---- 56,25%
Helio Costa (PMDB) ------------- 6.737 votos ---- 41,55%
Senador
Aécio Neves (PSDB) ---------- 10.137 votos ---- 33,04%
Itamar Franco (PPS) ------------- 8.311 votos ---- 27,09%
Pimentel (PT) ---------------------- 8.178 votos ---- 26,65%
Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 8.859 votos ------ 49,6%
José Serra (PSDB) --------------- 6.154 votos ---- 34,45%
Deputado Federal
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------- 6.730
Dr.mário Heringer (PDT) --------------------------------- 4.102
Paulo Pettersen (PMDB) --------------------------------- 2.042
Renzo Braz (PP) --------------------------------------------- 893
Paulo Abi Ackel (PSDB) ----------------------------------- 384
Eros Biondini (PTB) ------------------------------------------ 286
Dimas Fabiano (PP) ---------------------------------------- 257
Wadson Ribeiro (PC do B) -------------------------------- 221
Reginaldo Lopes (PT) --------------------------------------- 192
Eduardo Barbosa (PSDB) ---------------------------------- 159
Deputado Estadual
Cesar Ricardo (PT do B) --------------------------------- 5.719
Sebastião Costa (PPS) ---------------------------------- 2.212
Bráulio Braz (PTB) ----------------------------------------- 1.930
Luzia Ferreira (PPS) --------------------------------------- 1.338
Dr. Wilson Batista (PSL) ----------------------------------- 630
Durval Ângelo (PT) ------------------------------------------ 500
Cici Magalhães (PMDB) ------------------------------------ 405
Adalclever Lopes (PMDB) --------------------------------- 337

Deputado Estadual
Bráulio Braz (PTB) ----------------------------------------- 1.317
Durval Ângelo (PT) ------------------------------------------ 235
Zé Henrique (PMDB) ---------------------------------------- 226
Rosângela Reis (PV) --------------------------------------- 222
Sebastião Costa (PPS) ------------------------------------ 130
DURANDÉ
Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 2.127 votos ---- 55,78%
Helio Costa (PMDB) ------------- 1.565 votos ---- 41,04%

Deputado Federal
Edmar Moreira (PR) --------------------------------------- 2.471
Paulo Abi Ackel (PSDB) --------------------------------- 1.991
Joao Magalhães (PMDB) --------------------------------- 1.948
Gabriel Guimarães (PT) ------------------------------------ 509
Lael Varella (DEM) ------------------------------------------- 489
Alexandre Silveira (PPS) ----------------------------------- 282
Eduardo Barbosa (PSDB) ---------------------------------- 200
Padre Joao (PT) ---------------------------------------------- 186
Mário Heringer (PDT) --------------------------------------- 176
Deputado Estadual
Leonardo Moreira (PSDB) -------------------------------- 2.567
Zé Henrique (PMDB) -------------------------------------- 2.373
Bráulio Braz (PTB) ----------------------------------------- 1.501
Durval Ângelo (PT) ------------------------------------------ 565
Sebastião Costa (PPS) ------------------------------------ 285
Hélio Gomes (PSL) ------------------------------------------ 173
LAJINHA
Governador
Helio Costa (PMDB) ------------- 4.645 votos ---- 50,05%
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 4.493 votos ---- 48,42%
Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 4.872 votos ------ 28,4%
Itamar Franco (PPS) ------------- 4.795 votos ---- 27,96%
Pimentel (PT) ---------------------- 4.499 votos ---- 26,23%
Presidente
José Serra (PSDB) --------------- 4.624 votos ---- 46,13%
Dilma (PT) -------------------------- 4.404 votos ---- 43,93%
Deputado Federal
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------- 3.287
Mauro Lopes (PMDB) ------------------------------------- 2.130
Joao Magalhães (PMDB) --------------------------------- 1.101
Paulo Abi Ackel (PSDB) ----------------------------------- 818
Padre Joao (PT) ---------------------------------------------- 544
Mário Heringer (PDT) --------------------------------------- 484

Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 2.815 votos ---- 38,87%
Pimentel (PT) ---------------------- 2.691 votos ---- 37,15%
Itamar Franco (PPS) ---------------- 987 votos ---- 13,63%
Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 2.482 votos ---- 59,66%
José Serra (PSDB) --------------- 1.317 votos ---- 31,66%

LUISBURGO

Deputado Federal
Joao Magalhães (PMDB) --------------------------------- 1.507
Mário Heringer (PDT) --------------------------------------- 949
Lael Varella (DEM) ------------------------------------------- 919
Padre Joao (PT) ---------------------------------------------- 168
Deputado Estadual
Bráulio Braz (PTB) ----------------------------------------- 1.842
Zé Henrique (PMDB) ---------------------------------------- 918
Cesar Medeiros (PT) ---------------------------------------- 203
Joao Leite (PSDB) ------------------------------------------- 119
ESPERA FELIZ
Governador
Helio Costa (PMDB) ------------- 5.341 votos ---- 54,34%
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 4.314 votos ---- 43,89%
Senador
Itamar Franco (PPS) ------------- 5.144 votos ---- 27,71%
Pimentel (PT) ---------------------- 5.054 votos ---- 27,23%
Aécio Neves (PSDB) ------------ 4.711 votos ---- 25,38%
Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 5.532 votos ---- 49,94%
José Serra (PSDB) --------------- 4.394 votos ---- 39,66%
Deputado Federal
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------- 5.482
Padre Joao (PT) -------------------------------------------- 1.217
Paulo Abi Ackel (PSDB) ----------------------------------- 930
Reginaldo Lopes (PT) --------------------------------------- 573
Mário Heringer (PDT) --------------------------------------- 552
Renzo Braz (PP) --------------------------------------------- 468
Deputado Estadual
Bráulio Braz (PTB) ----------------------------------------- 2.804
Sebastião Costa (PPS) ---------------------------------- 2.423
Rogerio Correia (PT) ---------------------------------------- 896
Agostinho Patrus Filho (PV) ------------------------------ 699
Durval Ângelo (PT) ------------------------------------------ 569
Cesar Ricardo (PT do B) ----------------------------------- 537
Dr. Wilson Batista (PSL) ----------------------------------- 446
Cesar Medeiros (PT) ---------------------------------------- 403
IPANEMA

Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 1.611 votos ---- 30,59%
Pimentel (PT) ---------------------- 1.366 votos ---- 25,94%

Presidente
José Serra (PSDB) --------------- 4.714 votos ---- 46,72%
Dilma (PT) -------------------------- 4.216 votos ---- 41,79%

Deputado Estadual
Zé Henrique (PMDB) -------------------------------------- 3.636
Bráulio Braz (PTB) ----------------------------------------- 1.182
Durval Ângelo (PT) ------------------------------------------ 945
Dr. Wilson Batista (PSL) ----------------------------------- 826
Romeu Queiroz (PSB) -------------------------------------- 618
Cesar Medeiros (PT) ---------------------------------------- 388

CHALÉ
Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 1.445 votos ---- 51,01%
Helio Costa (PMDB) ------------- 1.342 votos ---- 47,37%

Itamar Franco (PPS) ------------- 5.907 votos ---- 34,16%
Pimentel (PT) ---------------------- 2.975 votos ------ 17,2%

Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 6.157 votos ---- 66,35%
Helio Costa (PMDB) ------------- 2.928 votos ---- 31,56%
Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 6.451 votos ------ 37,3%

Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 2.498 votos ---- 73,19%
Helio Costa (PMDB) ---------------- 890 votos ---- 26,08%
Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 2.635 votos ---- 40,06%
Itamar Franco (PPS) ------------- 2.313 votos ---- 35,16%
Pimentel (PT) ------------------------- 896 votos ---- 13,62%
Presidente
José Serra (PSDB) --------------- 1.946 votos ---- 53,76%
Dilma (PT) -------------------------- 1.467 votos ---- 40,52%
Deputado Federal
Paulo Abi Ackel (PSDB) --------------------------------- 1.311
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------- 1.084
Joao Magalhães (PMDB) ----------------------------------- 499
Renzo Braz (PP) --------------------------------------------- 130
Deputado Estadual
Dinis Pinheiro (PSDB) ------------------------------------ 1.285
Bráulio Braz (PTB) ------------------------------------------- 559
Cici Magalhães (PMDB) ------------------------------------ 366
Dr. Wilson Batista (PSL) ----------------------------------- 183
Sebastião Costa (PPS) ------------------------------------ 177
MANHUMIRIM
Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 6.704 votos ---- 64,12%
Helio Costa (PMDB) ------------- 3.457 votos ---- 33,06%
Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 7.323 votos ---- 37,02%
Itamar Franco (PPS) ------------- 5.961 votos ---- 30,13%
Pimentel (PT) ---------------------- 4.181 votos ---- 21,14%
Presidente
José Serra (PSDB) --------------- 5.853 votos ---- 50,95%
Dilma (PT) -------------------------- 3.883 votos ------ 33,8%
Deputado Federal
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------- 4.379
Mário Heringer (PDT) ------------------------------------- 3.178
Renzo Braz (PP) --------------------------------------------- 812
Gabriel Guimarães (PT) ------------------------------------ 773
Paulo Abi Ackel (PSDB) ----------------------------------- 602
Deputado Estadual
Bráulio Braz (PTB) ----------------------------------------- 1.854
Tiago Ulisses (PV) ---------------------------------------- 1.567
Zé Henrique (PMDB) -------------------------------------- 1.259
Durval Ângelo (PT) ---------------------------------------- 1.145
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Confira os resultados na região Resumo dos candidatos mais votados
Agostinho Patrus Filho (PV) ------------------------------ 867
Dr. Wilson Batista (PSL) ----------------------------------- 774
Cici Magalhães (PMDB) ------------------------------------ 589
MARTINS SOARES
Governador
Helio Costa (PMDB) ------------- 1.955 votos ---- 51,47%
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 1.775 votos ---- 46,74%
Senador
Pimentel (PT) ---------------------- 2.057 votos ---- 27,63%
Aécio Neves (PSDB) ------------ 1.916 votos ---- 25,74%
Itamar Franco (PPS) ------------- 1.695 votos ---- 22,77%

Deputado Federal
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------- 2.628
Renzo Braz (PP) --------------------------------------------- 372
Joao Magalhães (PMDB) ----------------------------------- 288
Padre Joao (PT) ---------------------------------------------- 166
Deputado Estadual
Sebastião Costa (PPS) ---------------------------------- 1.919
Bráulio Braz (PTB) ------------------------------------------- 619
Cici Magalhães (PMDB) ------------------------------------ 477
Adalclever Lopes (PMDB) --------------------------------- 201
PEDRA BONITA

Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 2.353 votos ---- 56,71%
José Serra (PSDB) --------------- 1.406 votos ---- 33,89%

Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 2.026 votos ---- 55,77%
Helio Costa (PMDB) ------------- 1.578 votos ---- 43,44%

Deputado Federal
Paulo Abi Ackel (PSDB) --------------------------------- 1.119
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------- 1.046
Renzo Braz (PP) --------------------------------------------- 870
Mário Heringer (PDT) --------------------------------------- 242
Leonardo Monteiro (PT) ------------------------------------ 197
Joao Magalhães (PMDB) ------------------------------------ 112

Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 2.084 votos ---- 28,86%
Itamar Franco (PPS) ------------- 1.933 votos ---- 26,77%
Pimentel (PT) ---------------------- 1.651 votos ---- 22,86%

Deputado Estadual
Tiago Ulisses (PV) ---------------------------------------- 1.482
Bráulio Braz (PTB) ----------------------------------------- 1.144
Durval Ângelo (PT) ------------------------------------------ 233
Zé Henrique (PMDB) ---------------------------------------- 169
André Quintão (PT) ------------------------------------------ 165
Cici Magalhães (PMDB) ------------------------------------ 146
MATIPÓ
Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 5.605 votos ---- 66,14%
Helio Costa (PMDB) ------------- 2.765 votos ---- 32,63%

Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 2.138 votos ---- 55,68%
José Serra (PSDB) --------------- 1.507 votos ---- 39,24%
Deputado Federal
Paulo Abi Ackel (PSDB) --------------------------------- 1.767
Bernardo Santana (PR) ---------------------------------- 1.135
Gabriel Guimarães (PT) ------------------------------------ 369
Lael Varella (DEM) ------------------------------------------- 153
Deputado Estadual
Zé Henrique (PMDB) -------------------------------------- 1.850
Bráulio Braz (PTB) ----------------------------------------- 1.156
Durval Ângelo (PT) ------------------------------------------ 355
Rogerio Correia (PT) ------------------------------------------ 65

SANTAMARGARIDA

SERICITA

Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 4.972 votos ---- 62,32%
Helio Costa (PMDB) ------------- 2.912 votos ------ 36,5%

Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 2.635 votos ---- 69,49%
Helio Costa (PMDB) ------------- 1.114 votos ---- 29,38%

Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 5.337 votos ---- 34,62%
Itamar Franco (PPS) ------------- 4.695 votos ---- 30,45%
Pimentel (PT) ---------------------- 2.963 votos ---- 19,22%

Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 2.746 votos ---- 37,08%
Itamar Franco (PPS) ------------- 2.500 votos ---- 33,76%
Pimentel (PT) ---------------------- 1.238 votos ---- 16,72%

Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 4.277 votos ---- 50,11%
José Serra (PSDB) --------------- 3.664 votos ---- 42,92%

Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 2.334 votos ---- 55,73%
José Serra (PSDB) --------------- 1.567 votos ---- 37,42%

Deputado Federal
Paulo Abi Ackel (PSDB) --------------------------------- 3.821
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------- 2.108
Joao Magalhães (PMDB) ----------------------------------- 593
Gabriel Guimarães (PT) ------------------------------------ 543
Padre Joao (PT) ---------------------------------------------- 203

Deputado Federal
Rodrigo de Castro (PSDB) ------------------------------ 1.894
Lael Varella (DEM) ------------------------------------------- 597
Joao Magalhães (PMDB) ----------------------------------- 449

Deputado Estadual
Mauri Torres (PSDB) -------------------------------------- 3.272
Tiago Ulisses (PV) ------------------------------------------ 828
Durval Ângelo (PT) ------------------------------------------ 726
Bráulio Braz (PTB) ------------------------------------------- 391
Dr. Wilson Batista (PSL) ----------------------------------- 322
Hélio Gomes (PSL) ------------------------------------------ 269
Zé Henrique (PMDB) ---------------------------------------- 228
SANTANA DO MANHUAÇU

Senador
Pimentel (PT) ---------------------- 2.720 votos ------ 33,3%
Aécio Neves (PSDB) ------------ 2.051 votos ---- 25,11%
Zito Vieira (PC do B) ------------- 1.712 votos ---- 20,96%

Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 4.640 votos ---- 49,69%
José Serra (PSDB) --------------- 3.999 votos ---- 42,83%

Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 2.952 votos ---- 63,25%
José Serra (PSDB) --------------- 1.401 votos ---- 30,02%

Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 5.210 votos ---- 55,54%
José Serra (PSDB) --------------- 3.454 votos ---- 36,82%

Deputado Estadual
Zé Henrique (PMDB) -------------------------------------- 1.850
Bráulio Braz (PTB) ----------------------------------------- 1.156
Durval Ângelo (PT) ------------------------------------------ 355
Rogerio Correia (PT) ------------------------------------------ 65

Deputado Federal
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------- 1.573
Joao Magalhães (PMDB) --------------------------------- 1.331
Renzo Braz (PP) --------------------------------------------- 536
Padre Joao (PT) ---------------------------------------------- 409
Mário Heringer (PDT) --------------------------------------- 178

Deputado Estadual
Zé Henrique (PMDB) -------------------------------------- 4.123
Cici Magalhães (PMDB) ---------------------------------- 2.718
Juninho Araujo Rádio Tropical (PTB) -------------------- 226
Durval Ângelo (PT) -------------------------------------------- 94
MUTUM

Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 3.333 votos ---- 69,24%
Helio Costa (PMDB) ------------- 1.433 votos ---- 29,77%
Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 3.646 votos ---- 39,12%
Itamar Franco (PPS) ------------- 3.230 votos ---- 34,66%
Pimentel (PT) ---------------------- 1.490 votos ---- 15,99%

Governador
Helio Costa (PMDB) ------------- 6.708 votos ---- 49,52%
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 6.406 votos ---- 47,29%

Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 2.814 votos ---- 53,65%
José Serra (PSDB) --------------- 2.032 votos ---- 38,74%

Senador
Pimentel (PT) ---------------------- 7.763 votos ---- 29,84%
Aécio Neves (PSDB) ------------ 7.432 votos ---- 28,57%
Itamar Franco (PPS) ------------- 5.620 votos ------ 21,6%

Deputado Federal
Rodrigo de Castro (PSDB) ------------------------------ 1.796
Diego Andrade (PR) --------------------------------------- 1.088
Leonardo Monteiro (PT) ------------------------------------ 712

Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 7.288 votos ---- 49,73%
José Serra (PSDB) --------------- 5.657 votos ------ 38,6%
Deputado Federal
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------- 3.853
Reginaldo Lopes (PT) ------------------------------------- 1.752
Paulo Abi Ackel (PSDB) --------------------------------- 1.637
Gabriel Guimarães (PT) ---------------------------------- 1.502
Renzo Braz (PP) ------------------------------------------- 1.400
Fabinho Ramalho (PV) ------------------------------------- 689
Padre Joao (PT) ---------------------------------------------- 538
Deputado Estadual
Gustavo Correa (DEM) ---------------------------------- 3.396
Durval Ângelo (PT) ---------------------------------------- 2.497
Zé Henrique (PMDB) -------------------------------------- 1.392
Hélio Gomes (PSL) ---------------------------------------- 1.263
Tiago Ulisses (PV) ---------------------------------------- 1.188
Sebastião Costa (PPS) ---------------------------------- 1.175
Dr. Wilson Batista (PSL) ----------------------------------- 637
ORIZÂNIA
Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 2.392 votos ---- 62,23%
Helio Costa (PMDB) ------------- 1.410 votos ---- 36,68%
Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 2.860 votos ---- 37,44%
Itamar Franco (PPS) ------------- 2.466 votos ---- 32,28%
Pimentel (PT) ---------------------- 1.425 votos ---- 18,65%
Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 2.686 votos ---- 65,82%
José Serra (PSDB) --------------- 1.117 votos ---- 27,37%

Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 4.568 votos ---- 52,53%
Helio Costa (PMDB) ------------- 4.035 votos ------ 46,4%
Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 4.921 votos ---- 29,55%
Itamar Franco (PPS) ------------- 4.545 votos ---- 27,29%
Pimentel (PT) ---------------------- 3.908 votos ---- 23,47%

Deputado Federal
Paulo Abi Ackel (PSDB) --------------------------------- 1.767
Bernardo Santana (PR) ---------------------------------- 1.135
Gabriel Guimarães (PT) ------------------------------------ 369

POCRANE

SIMONÉSIA

Governador
Helio Costa (PMDB) ------------- 2.218 votos ------ 52,4%
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 1.963 votos ------- 46,37

Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 6.155 votos ---- 38,29%
Itamar Franco (PPS) ------------- 5.202 votos ---- 32,36%
Pimentel (PT) ---------------------- 2.922 votos ---- 18,18%

Deputado Federal
Paulo Abi Ackel (PSDB) --------------------------------- 3.476
Joao Magalhães (PMDB) --------------------------------- 3.223
Lael Varella (DEM) ------------------------------------------- 983
Padre Joao (PT) ---------------------------------------------- 192

Deputado Estadual
Zé Henrique (PMDB) -------------------------------------- 1.838
Bráulio Braz (PTB) ------------------------------------------- 452
Juninho Araujo Rádio Tropical (PTB) -------------------- 395

Deputado Estadual
Bráulio Braz (PTB) ----------------------------------------- 1.376
Zé Henrique (PMDB) ----------------------------------------- 711
Hélio Gomes (PSL) ------------------------------------------ 621
Durval Ângelo (PT) ------------------------------------------ 398
Cici Magalhães (PMDB) ------------------------------------ 387

Deputado Federal
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------- 2.845
Joao Magalhães (PMDB) --------------------------------- 2.304
Paulo Abi Ackel (PSDB) --------------------------------- 1.166
Gabriel Guimarães (PT) ------------------------------------ 707
Padre Joao (PT) ---------------------------------------------- 582
Leonardo Quintao (PMDB) --------------------------------- 244
Mário Heringer (PDT) --------------------------------------- 161
Deputado Estadual
Zé Henrique (PMDB) -------------------------------------- 3.466
Bráulio Braz (PTB) ------------------------------------------- 887
Durval Ângelo (PT) ------------------------------------------ 826
Cici Magalhães (PMDB) ------------------------------------ 612
Dr. Wilson Batista (PSL)
TAPARUBA

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 2.655 votos -------- 52%
Helio Costa (PMDB) ------------- 2.411 votos ---- 47,22%

Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 1.037 votos ---- 52,22%
Helio Costa (PMDB) ---------------- 933 votos ---- 46,98%

Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 2.958 votos ---- 29,75%
Itamar Franco (PPS) ------------- 2.611 votos ---- 26,26%
Pimentel (PT) ---------------------- 2.393 votos ---- 24,07%

Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 1.142 votos ---- 30,77%
Pimentel (PT) ---------------------- 1.080 votos ---- 29,09%
Itamar Franco (PPS) ---------------- 780 votos ---- 21,01%

Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 3.259 votos ---- 58,84%
José Serra (PSDB) --------------- 1.774 votos ---- 32,03%

Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 1.171 votos ---- 55,24%
José Serra (PSDB) ------------------ 831 votos ------ 39,2%

Deputado Estadual
Zé Henrique (PMDB) -------------------------------------- 1.443
Mauri Torres (PSDB) ---------------------------------------- 973
Romeu Queiroz (PSB) -------------------------------------- 809
Pastor Vanderlei Miranda (PMDB) ----------------------- 584
Rogerio Correia (PT) ---------------------------------------- 479

Deputado Federal
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------- 1.523
Paulo Abi Ackel (PSDB) --------------------------------- 1.095
Renzo Braz (PP) --------------------------------------------- 622
Joao Magalhães (PMDB) ----------------------------------- 590
Lincoln Portela (PR) ----------------------------------------- 328
Mário Heringer (PDT) --------------------------------------- 222

Deputado Federal
Joao Magalhães (PMDB) ----------------------------------- 747
Mário Heringer (PDT) --------------------------------------- 612
Lael Varella (DEM) ------------------------------------------- 304

REDUTO

Deputado Estadual
Joao Leite (PSDB) ---------------------------------------- 1.544
Bráulio Braz (PTB) ----------------------------------------- 1.051
Cici Magalhães (PMDB) ------------------------------------ 606
Durval Ângelo (PT) ------------------------------------------ 475
Sebastião Costa (PPS) ------------------------------------ 379

Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 1.951 votos ---- 58,24%
Helio Costa (PMDB) ------------- 1.325 votos ---- 39,55%
Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 2.455 votos ---- 38,02%
Itamar Franco (PPS) ------------- 1.745 votos ---- 27,02%
Pimentel (PT) ---------------------- 1.353 votos ---- 20,95%
Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 1.638 votos ---- 45,69%
José Serra (PSDB) --------------- 1.426 votos ---- 39,78%
Deputado Federal
Mário Heringer (PDT) ------------------------------------- 1.166
Lael Varella (DEM) ----------------------------------------- 1.096
Paulo Abi Ackel (PSDB) ----------------------------------- 404
Joao Magalhães (PMDB) ----------------------------------- 331
Deputado Estadual
Zé Henrique (PMDB) ---------------------------------------Tiago Ulisses (PV) -----------------------------------------Cici Magalhães (PMDB) -----------------------------------Bráulio Braz (PTB) ------------------------------------------Dr. Wilson Batista (PSL) ----------------------------------Durval Ângelo (PT) ------------------------------------------

822
593
452
346
281
238

São José do Mantimento
Governador
Antonio Anastasia (PSDB) -------- 824 votos ---- 56,63%
Helio Costa (PMDB) ---------------- 593 votos ---- 40,76%
Senador
Aécio Neves (PSDB) --------------- 856 votos ---- 31,36%
Itamar Franco (PPS) ---------------- 820 votos ---- 30,04%
Pimentel (PT) ------------------------- 520 votos ---- 19,05%
Presidente
José Serra (PSDB) ------------------ 709 votos ---- 44,82%
Dilma (PT) ----------------------------- 659 votos ---- 41,66%
Deputado Federal
Joao Magalhães (PMDB) ----------------------------------- 623
Lael Varella (DEM) ------------------------------------------- 272
Paulo Abi Ackel (PSDB) ----------------------------------- 209
Deputado Estadual
Joao Leite (PSDB) ------------------------------------------ 762
Zé Henrique (PMDB) ---------------------------------------- 340

Deputado Estadual
Zé Henrique (PMDB) ---------------------------------------- 981
Cici Magalhães (PMDB) ------------------------------------ 572
Dr. Wilson Batista (PSL) ------------------------------------- 66
VERMELHO NOVO
Governador
Antonio Anastasia (PSDB) ----- 1.749 votos ---- 62,18%
Helio Costa (PMDB) ------------- 1.025 votos ---- 36,44%
Senador
Aécio Neves (PSDB) ------------ 1.891 votos ------ 34,6%
Itamar Franco (PPS) ------------- 1.652 votos ---- 30,23%
Pimentel (PT) ---------------------- 1.120 votos ---- 20,49%
Presidente
Dilma (PT) -------------------------- 1.535 votos ---- 49,95%
José Serra (PSDB) --------------- 1.378 votos ---- 44,84%
Deputado Federal
Renzo Braz (PP) --------------------------------------------Saulo Manoel (PT) ------------------------------------------Reginaldo Lopes (PT) --------------------------------------Joao Magalhães (PMDB) ----------------------------------Marcus Pestana (PSDB) -----------------------------------

898
398
372
357
250

Deputado Estadual
Mourão (PSDB) ----------------------------------------------Irani Barbosa (PMDB) -------------------------------------Durval Ângelo (PT) -----------------------------------------Cici Magalhães (PMDB) ------------------------------------

602
407
390
306
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Homenagem

Wilson de Souza Braga

Marcos Amaral, Pê,
Cleonice, Joanamélia, Jerônimo,
Geovane,
Miriano, Sandra,
Gelsane, Margareth
e Lucimar

José de Souza Braga

Homenagem aos 90 anos de Wilson
de Souza Braga (Nelson Moreira), e
pelos 63 anos de José de Souza
Braga. Vidas moldadas pelo trabalho
e dedicação à família

Geraldo Francisco de Souza vice presidente da Fundação
Maria Rainha da Paz Projeto Reviver - reunião toda quintafeira às 20 horas na Igreja Santo Antônio

A beleza, o charme e a simpatia de Thamires,
Thainá, Macksueli e kenia

JORNALISMO COM RESPONSABILIDADE

WWW.JM1.COM.BR

