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Secretaria Municipal de Saúde
de Lajinha realizou “SOS Saúde”
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Coocafé realiza
Assembleia em Lajinha

16º Simpósio sobre Cafeicultura
de Montanha, em Manhuaçu
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EDITORIAL

CHARGE

Simpósio de cafeicultura
de Manhuaçu
Há muitos anos que acompanho o simpósio de
cafeicultura de Manhuaçu, no início muitas
dificuldades, mas os organizadores sabedores da
necessidade de se ter na região um evento de ponta,
com foco em diversas potencialidades, daí se esforçam
para fazer o segundo, terceiro e por aí vai caminhando,
houve momento em que dava para sentir o desânimo
de muitos expositores até com prejuízo, apesar de que
cada evento sempre agregou valores na produção e na
comercialização do produto e com isso é fácil chegar
a uma análise bem definida.
Ouvi por muitas vezes alguém dizer que estava difícil
a continuidade do simpósio, mas To ninho Gama e André
Farrath sempre foram otimistas e lutadores correndo
de um lado ao outro para viabilizarem as devidas
condições para promoverem o evento, na realidade o
simpósio de cafeicultura nunca teve o apoio merecido
do governo de Minas, o próprio secretário de agricultura
de Minas nos 16 anos só participou nos dois últimos
eventos e o governador nunca esteve aqui presente,
lógico que nem sempre a falta de apoio é por culpa das
autoridades, os organizadores devem procurar caminhos
que facilite os encaminhamentos dos convites etc.
São passados 16 anos do primeiro evento e este ano
o evento tomou uma forma mais evolutiva no tocante
a presença de produtores e expositores pode-se dizer
que o evento foi além do que imaginavam seus
organizadores, um dos expositores a Cooperativa dos
Cafeicultores da Região de Lajinha Coocafé deu uma
alavancada no evento levando para o simpósio a
presidente da Aliança Internacional das Mulheres do
Café Joseane Coltrin que veio da Nicaragua e fez uma
proposta que o simpósio seja internacionalizado e
prometeu para o próximo ano ajudar a trazer outros
representantes internacionais. Pelo que pudemos ver
o 16º Simpósio foi um sucesso acima da crítica pronto
para se firmar com o um dos mais importantes do país
e com certeza internacionalizando muitas outras
discussões virão e a cobrança para que os produtores
se profissionalizem melhor e o evento deixará de ser
regional e acredito que ano que vem até o governador
de Minas não vai querer ficar de fora.

EXPEDIENTE
Diretor e Jornalista Responsável:
Devair Guimarães de Oliveira - MG-09523-JP
Colaboradores: Joaquim Saturnino da Silva - Cláudio Humberto - Adalberto
Romualdo Pereira Henrique, Heraldo Klen de Freitas - Pastor Celso Medeiros,
Dr. Wanderley Fernandes Avelar (correspondente junto a comunidade Européia)
Revisão: Gelsane Maria de Paula
Opinião do Leitor: contato@jm1.com.br
Assessor jurídico: Dr. Geraldo Antônio Xodó dos Santos Féres
VOZ JORNALÍSTICA E EVENTOS LTDA ME
Diagramação e Composição: Rua José Camilo Avelar, 296
Apt. 101 - Bairro Bom Pastor – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000
Fone/Fax (33) 3331-8409 Cel (33) 8887-8409

EU LEIO O JORNAL DAS MONTANHAS
Fabrício um
dos diretores
do Uptime /
Manhuaçu Av. Getúlio
Vargas, 644 1º andar Coqueiro
Fone: 3331-2420

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de
ofensas pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas devem
ser enviadas à Rua José Camilo Avelar, 296 - Apt. 101 - Bairro Bom Pastor – Manhuaçu – MG CEP: 36900000 , por Telefax: (33) 3331-8409, ou por e-mail: contato@jm1.com.br. Deve constar nome completo, endereço, RG, telefone para contato, e os textos não podem passar de 30 linhas.

ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao povo de Lajinha
Venho na oportunidade saudar o povo de lajinha que de
forma democrática escolhe seus dirigentes, saudar também
todos os candidatos a vereança do município de Lajinha/MG,
e Srs.candidatos a prefeitura, precisamos criar situações de
programas e projetos na área de emprego e renda para as
famílias de Lajinha e oportunamente criar condições para saúde
pública para os trabalhadores rurais do município dando ênfase
a importância da mulher rural, o sistema de ensino deveram
ser trabalhadas bem como as estradas rurais do município,
precisamos criar as organizações comunitárias e uma
redistribuição dos recursos para as prioridades de cada
comunidade organizada com transparência, precisamos unir
esforços no sentido de cultivar o bem comum a todos os
lajinhenses sem atropelar os interesses individuais e anseios
da maioria, vamos lutar para uma Lajinha grande frutífera.
(jacarés e sapos e outros bichos unidos para uma cidade alegre)
Autor: Evaldo Borges de Oliveira
Ao Jornal das Montanhas / Descaso da “OI”
Os consumidores devem entrar na justiça e fazer
valerem seus direitos!!! Sempre ligo para minha mãe…

mas desta vez só estou conseguindo contato quando ela
vai à Lajinha e através de celular…isto é um
absurdo,vamos fazer valer nossos direitos! Eles tem que
respeitar os moradores do Distrito do Prata e nossos
direitos como consumidores…
Autor: Tatiana Garcia
Ao Jornal das Montanhas / Descaso da “OI”
Quando fiquei sabendo que a “OI”, uma grande empresa,
está fazendo com o Distrito de Prata, me assustei com o
tamanho do descaso, um distrito maior que muitas cidades do
Brasil, produtora de café, leite e outros produtos, entrei em
contato com o Deputado Sebastião Costa, para pedir
providências junto a “OI” para que regularizassem o sinal dos
telefones, na mesma hora ele entrou em contato com a “OI”,
porque achei um absurdo um distrito ficar mais de 30 dias
sem telefone e ninguém tomar providências, mas não tenham
dúvidas as contas deste período chegarão e se não pagarmos,
a “OI” terá um motivo correto para desligar nossos telefones.
Empresa “OI”, tome tendência, coloque-se no nosso lugar!
Obrigado deputado Sebastião Costa pela sua atenção!
Autor: Osvaldo
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Bomba a vista

Ministério Público e Governo Federal vão pegar pesado
nos municípios que não estão cuidando bem do seu lixo!
Quem não der uma definição saudável e louvável para o
lixo de sua cidade poderá não mais receber verbas federais e
até do banco mundial, além de multas diárias ao município. E
aqui na região nem é bom falar nisso, o problema é bem mais
grave que alguém posssa imaginar
É preciso levar a sério a saúde da população e o meio
ambiente!

Crack em Manhuaçu

nossa porta de entrada e saída dos que nos visitam. Tudo
isso a vista de todos, sem falar nos pontos dos bairros. Deve
ser muito difícil para uma família que tem um membro viciado
em drogas, assim como alcoolismo, porém todos são gente
como a gente que precisam de quantas oportunidades a eles
possam ser dadas. Tenho muito medo de que num futuro não
tão distante, possamos viver a realidade dos filmes dos
"Mortos Vivos" e aí quando sairmos pelas ruas, sermos
agredidos violentamente, pois um usuário de crack não
respeita a mãe, o pai, os irmãos, agride a sociedade, rouba,
mata e nem sabe o que está fazendo. Vende jóias da família,
microondas, de tudo para uma única pedra cujo valor é de
10,00, mas seu efeito alucinante é incalculável. Vigiar e orar
pode ajudar, mas ações imediatas têm que ser feita
URGENTEMENTE!

Está acontecendo em Valadares
e região de Manhuaçu
Em Manhuaçu os funcionários do estado sofrem tanto
com o IPSEMG que continua sendo uma coisa de doido em
Minas Gerais e em Valadares então, sem prestigio e sem
moral. O senhor Nilton Moreira, residente na Avenida Brasil, 4.125, com telefone 3272.3511, está a espera de um exame de vista a cerca de exatamente UM ANO, pelo IPSEMG
conveniado com o Hospital de Olhos. Todas as vezes que
ele liga sabendo da marcação perguntam a ele sobre qual
convênio, quando fala que é pelo tal instituto, dizem que
ele vai ter que esperar...e aí? Que Instituto é este, porque
desse convênio? Quem paga é o conveniado que tem todo
mês seu dinheiro retirado automaticamente do seu salário?
Quem pode responder? Banguça de todos os lados... meu
DEUSSSSSSSSSSS!

Eleições em GV

Dia deste estava assistindo um filme tipo "Mortos Vivos"
onde as pessoas ficam perambulando pelas ruas sem sentido,
agredindo, matando, mordendo, roubando, verdadeiros
ZUMBIS! Andando pela NOSSA cidade de MANHUAÇU
tenho deparado com jovens adolescentes, jovens e adultos
usando crack a revelia e agredindo, violentando, roubando
os pais, familiares e as pessoas que nunca viram; alguns
perambulam pelas ruas como verdadeiros ZUMBIS, olhos
arregalados, com medo e metendo medo; você não pode se
quer deixar um celular à mesa que desaparece na frente deles.
Os governos precisam dar mais atenção ao tratamento destes
usuários de drogas e acolher todos com atenção, carinho e
fazê-lo utéis a sociedade novamente, antes que seja tarde
demais. É preciso investir nas instituições sérias - eu disse
séria - para que elas possam receber a todos e não somente
aqueles que podem pagar. Nossa Manhuaçu já tem um ponto
específico dos usuários: Entorno da Rodoviária de Manhuaçu,

Uma raposa felpuda contou-me que o pecuarista ANDRÉ
MERLO, atual presidente da União Ruralista, deve pedir
licença do cargo para ser pré-candidato à Prefeito de Valadares
pelo PDT. Quem tem participado das reuniões, garante que
ele está muito animado. Pelo andar das carruagens, que
passam ainda em ruas cheias de buracos e com solavancos e
tudo mais, é bem provável que teremos mais de uma meia
dúzia de candidatos a Prefeito de Governador Valadares! O
que ela tem de tão convidativo assim para uma disputa tão
acirrada como parece que vai ser?

Tapas e ponta pés atrás
da Câmara Municipal de GV
Pouco mais das 15 horas um ringue foi montado atrás da
Câmara Municipal, na sexta feira quente; deve ser o calor
que induziu o conhecido cidadão "Zéraus" e o Vereador
Presidente da Câmara Municipal de Valadares, Heldo Armond.
Os dois se atracaram entre tapas, chutes, socos, palavrões e
nem a turma do deixa disso conseguiu suavisar o caso. Polícia
foi chamada e a coisa vai render. E olha que campanha eleitoral
nem começou...

Em Manhuaçu o que
dizem dos candidatos
Logo mais começa a campanha eleitoral para eleger vereadores e prefeitos e em Manhuaçu a política anda desanimadora todos estão quietos em seus cantos a espera do que vem
por aí, se nós tivéssemos uma câmara atuante nada disso
estaria acontecendo, e por conta do estado de paralisia e ineficiência da mesma, um vereador que foi presidente da câmara
por duas vezes toma posse como prefeito e não consegue
apoio suficiente para ser candidato, com chances positivas.
Processos correndo na justiça sem que saibamos o que vai
acontecer, mas na cidade os dizem por aí não param, falam em
até cassação de todos os vereadores, outra hora dizem que
pelo menos 5 estão na mira do Ministério Público, mas nada
podemos confirmar, meses decisivos vem por aí até junho saberemos quem é quem, na verdade é o que todos pensam,
desse mato sairá coelho? Por um outro ângulo a Cici Magalhães não tem empolgado como deveria, há também nuvens
escuras que o vento leva para seu lado e tudo indica que na
campanha virá com toda a força a cassação de Geraldo Perígulo, os eleitores como sempre serão chamado as urnas para o
seu veredito. A fragilidade dos partidos e a falta de novas
lideranças contribuem para o vazio, o que dizer dos grandes
partidos que não têm diretórios, por ser muito mais fácil segurá-lo sem discutir com outros, neste quesito temos que parabenizar o PT é cheio de tendências, partido em três ou quatro,
mas as reuniões são feitas.

Já dizia o Grande Platão
“O preço a pagar pela tua não participação na política é ser
governado por quem é inferior". Dai é que apelamos a você,
vote, vote certo, se candidate, não deixe que os incompetentes
venham assumir cargos que venham comprometer o nosso
futuro.

Polícia engana de endereço
O vereador Renato Rodrigues de Souza (Democrata) de
Lajinha/MG passou por momentos desagradáveis na manhã
do dia 22. Às 5 horas acordou com barulho e batidas na porta
e deparou com sua casa cercada por policiais e diante do fato
dialogou com o comandante da operação no local, por alguns
minutos a discussão caminhava por momentos um pouco
elevado, segundo o vereador o comandante disse que era
autoridade e estava cumprindo seu dever em resposta o
vereador disse “eu também sou autoridade do município sou
vereador e tenho o direito de saber o que se passa, em resposta
o policial disse que quem não deve não teme e que iria entrar
e cumprir o mandado judicial e apresentou o documento, ao
olhar o documento o vereador disse, mas esse nome não bate
com o meu, foi quando a polícia percebeu o engano, mas
segundo o vereador o dano já tinha acontecido e segundo
ainda Renato seu parente que mora ao lado teve todas as
suas coisas reviradas e sem mandado judicial.
O vereador alega que sua esposa estava passando mal e
foi uma situação muito desagradável e no mesmo dia o vereador
entrou com uma representação contra a Polícia Militar.
No dia anterior, 21 em reunião ordinária da câmara, em
discurso da Tribuna da Câmara o vereador elogiou o trabalho
da Polícia Militar citando inclusive o nome do Sgt Fonseca
de Lajinha.
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CONHECENDO O EU INTERIOR

As Aventuras de Gulliver
Era uma vez um jovem chamado Gulliver que
decidiu viajar pelo mundo. Então, durante uma
tempestade, seu barco afundou e ele conseguiu nadar
até uma praia.
Quando acordou, estava sendo espetado por
pequenos dardos atirados por homenzinhos. Gulliver,
então foi levado prisioneiro até o imperador dos
pequenos soldados.
- Aqui em Liliput, temos um terrível inimigo que
vive na ilha vizinha, e precisamos de sua ajuda. Em
troca, daremos comida e abrigo.
Gulliver decidiu ajudar. Afinal, os homenzinhos
eram até muito simpáticos.
À noite, Gulliver atravessou o estreito e destruiu
os barcos inimigos. Quando voltou, os Liliputianos,
agradecidos, ajudaram-no a voltar para a Inglaterra.
Em Londres, Gulliver arranjou outro navio e voltou
para o mar. A viagem demorou tanto que faltou água.
Ao encontrar terra, mandou alguns marinheiros à
procura de água doce.
Gulliver também saiu à procura de água, mas foi
surpreendido por um gigante que queria apanhá-lo.
Os marinheiros fugiram apavorados e o gigante
conseguiu apanhá-lo. Ao olhar bem para Gulliver, o
gigante teve a ideia de ganhar dinheiro mostrando-o
em seu reino. Gulliver trabalharia como ator para
divertir as pessoas que pagariam para vê-lo.
Na capital do reino dos gigantes, a rainha resolveu
comprar Gulliver por cem moedas de ouro. Afeiçoada
a Gulliver, a rainha ordenou que construíssem uma
casa do tamanho dele para que ficasse bem
acomodado.
Mas, uma noite, duas enormes vespas o atacaram.
Depois de lutar ferozmente com sua espada,
conseguiu sair vitorioso. Ao chegar, a rainha viu o
final do combate sem poder fazer nada para ajudar
Gulliver.
Então, a rainha deixou Gulliver voltar para a sua
casa. Em Londres, Gulliver viveu feliz, escrevendo
sobre suas viagens fantásticas.

ALUGA-SE
Uma quitinete: Quarto, sala, cozinha e
banheiro com garagem. R$ 380,00 –
3331-4507 Falar com Ueziler

VENDE-SE
Duas máquinas de costura industriais.Singer
valor R$ 1.300,00 - Fone (33) 9954-2027

"A sabedoria não cria o
gênio, mas oferece-lhe,
por vezes, oportunidade
para se revelar."
Leoni Kaseff
"A sabedoria consiste
na antecipação das
conseqüências."
Norman Cousins
"A maior sabedoria que
existe é a de conhecerse alguém a si próprio."
Galileu Galilei
"Não basta saber, é
preferível saber aplicar.
Não é bastante querer, é
preciso saber querer."
Goethe
"O homem pode tanto
quanto sabe."
Francis Bacon
"Ninguém ignora tudo,
ninguém sabe tudo. Por
isso, aprendemos
sempre."
Paulo Freire
"Só uma coisa sabemos:
é que não sabemos
nada."
L. A. Sêneca
"O sábio teme o céu
sereno; em
compensação, quando
vem a tempestade ele
caminha sobre as ondas
e desafia o vento."
Confúcio

Eu como gestor do intelecto, exercer
a arte da dúvida, da crítica e da
determinação. Deixando a condição de
espectador passivo frente à vida e
tornando-se autor da sua própria história.
Grande parte das pessoas de todas
as nações não sabe sequer que tem um
Eu e muito menos que este deve
exercer um controle de qualidade nos
seus pensamentos. Em todos os
lugares sabe-se que devemos exercer
controle de qualidade de produtos e
serviços, mas não se fala sobre exercer
o controle de qualidades sobre ideias,
imagens mentais e sonhos.
Muitos decifram a linguagem da
razão, mas poucos a da sensibilidade e
do carisma. Os fortes usam as ideias
os fracos as armas. Os fracos impõem
suas verdades, os fortes as submetem
ao debate.
“Exigir que os outros sintam e
pensem como nós somos é uma
exigência inumana”
Muitos especialistas falam que é
investir em sua aparência. Não é
apenas isso é muito, além disso, somos
vendedores e compradores de nossa
personalidade e do que aparentamos
ser, precisamos primeiramente vender
nossa imagem para nós mesmo.
Um exemplo clássico é o espelho um
invento de milhares de anos,
simplesmente porque precisamos
comprar nossa imagem antes de vendêla para outra pessoa. Precisamos
acreditar que estamos bem!
É preciso entender que nem sempre
seremos bons vendedores e assim não

VENDO
Fiat strada Treckin 2008/09 Carangola-MG - Cor prata - Segundo dono

Preço R$27mil
Contato (32) 9945-2027

venderemos nossa imagem de acordo
como esperamos na hora que
estávamos de gente para nós mesmo.
Isso simplesmente porque somos seres
humanos e lógicos temos diferenças
nas opiniões ou talvez não tenha sido
adequado para o momento a aparência
que você ofereceu. Mas você gostou
e como resolver isso? Treinando o Eu,
conheça o ambiente onde vai atuar
com quem vai conversar, procure saber
o comportamento naquele ambiente
para que você esteja preparado para
qualquer situação, gerenciando seus
pensamentos em um foco de tensão.
ONDE TUDO COMEÇA...
A decisão é a mãe da ação e todas
as recompensas que você obtiver em
sua vida flui a partir do que você decide.
Suas decisões, portanto determinam
quais ações você deve executar e são
suas ações que irão determinar o que
criar e quem você irá tornar-se. O
destino pode existir para alguns e para
outros não, mas é fato que uma decisão
sua, HOJE, pode mudar o roteiro de
sua vida para sempre.
Reflita sobre suas decisões que
tornaram obrigações e perceba que
foram cumpridas. Tudo começa com
você e irá terminar consigo mesmo, é
preciso entender que você é o ator
principal no palco de sua vida e
depende simplesmente de suas
decisões tornarem obrigações que tudo
irá acontecer naturalmente em sua
vida. VOCÊ ESTÁ NO CONTROLE.

PIÚMA-ES
Aluga-se Apt. 2 e 3 q (suíte)
Local privilegiado a 150 m da água
(32) 91029012 TIM
(32) 99846000 VIVO
(32) 34217000
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Reunião da Câmara Municipal de Lajinha

R

eunião do dia 21 de
março de 2012 da
quarta seção legislativa,
da décima sexta legislatura da
câmara Municipal de Lajinha
às 19 horas o Sr. presidente
vereador Paulo Cesar de
Oliveira invocando a proteção
de Deus declarou aberta a
presente seção e solicitou ao
vereador Humberto que fizesse
a leitura da ata anterior que foi
aprovada com oito votos
favoráveis.
Várias indicações foram
apresentadas e também foi
discutido e aprovado
o
projeto 01/2012 que fixa os
subsídios dos vereadores da
câmara municipal de Lajinha
para a gestão de 2013 a 2016
concede o reajuste aos
servidores do legislativo e dá
outras providências, em

Mesa diretora: Humberto, Paulo Cézar e Andréia

seguida foi colocada em
votação o projeto de Lei que
fixa o subsidio dos vereadores
futuros e dando aumento ao
salário mínimo aos servidores
da casa também. O subsídio
dos vereadores da câmara de
Lajinha é fixado no valor de R$
4.950 00 para vigorar durante
a legislatura de 2013 a 2016,
“você que quer ser candidato
o memento é esse”, o valor do
subsidio será reajustado
anualmente de acordo com o
índice de recomposição na
perda do valor aquisitivo da
moeda.
Artigo 6º fica reajustado o
subsidio dos vereadores da
Câmara Municipal de Lajinha,
e fica concedido revisão de
vencimento aos servidores da
câmara municipal de Lajinha
com o reajuste de 14.2 essa

resolução entra em vigor em
relação ao artigo 600 na data
de sua publicação produzindo
efeito a partir do dia 1º de
janeiro de 2012, quanto aos
demais é a partir de janeiro de
2013.
O projeto de lei que nós
vamos votar aqui o subsidio do
futuro prefeito, o subsídio dos
agentes políticos do município
de Lajinha para a gestão de
2013 a 2016, o futuro prefeito
irá receber R$15.000,00 hoje
é R$10.000,00 e têm 12 anos
que prefeito não recebe
aumento, o vice-prefeito
receberá R$7.500,00 reais e
os secretários R$ 4.500,00 o
subsidio que trata essa lei será
reajustado anualmente com
base no índice nacional de
preço ao consumidor, virá com
acréscimo adicional, os agentes

políticos municipais farão
anualmente percepção do
décimo terceiro subsídio, essa
lei entra em vigor em janeiro de
2013 e revoga as disposições
contrárias, o parecer também
é favorável onde nós já damos
ao subsidio ao futuro prefeito,
aprovado por sete votos
favoráveis.
Ficou para a próxima
reunião a discussão do projeto
de lei que estabelece tempo
máximo nas filas dos bancos no
município, a lei agora garante
atendimento em 15 minutos,
“estamos ficando em filas é
meia hora, uma hora, duas
horas, e a intenção nossa aqui
é melhorar os atendimentos
bancários dentro da nossa
cidade”
comentou
o
presidente.
A Câmara de Lajinha

Os vereadores Renato, Neura, Arlindo, Gustavo e Fonsequinha

também está preocupada com
o trânsito na cidade e a falta de
vagas para estacionar e cargas
e descargas em algumas ruas
da cidade.
Indicação 010 que o
executivo estude a possibilidade
de providenciar uniformes para
os funcionários da secretaria de
saúde inclusos o crachá com
fotografia para melhor
identificação. Justificativa: os
funcionários que prestam
atendimentos a população
necessitam ser identificados para
que possíveis reclamações
sejam esclarecidas de forma
justa protegendo a imagem dos
demais funcionários. Vereadora
Andréia Soares Pereira.
O vereador agradeceu a
todos e disse que a próxima
reunião será no dia 11 e 25 de
abril.
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Câmara de Lajinha homenageia mulheres
Em Lajinha dia 7 de março de 2012 foi realizado sessão solene da 4ª
Sessão Legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Lajinha – MG em homenagem ao dia (8) dia internacional da mulher.
quinze mulheres foram homenageadas, elas foram escolhidas pelos
vereadores e cada um pôde indicar uma mulher para receber o troféu.
Marislene Camilo da Silva ................................... Vereador Renato
Luiza da Cruz Pereira .......................................... Vereadora Neura
Mirtes Campos Vieira ................ Vereador Antônio (Fonsequinha)
Lúcia Maria Camargo Bento .............................. Vereadora Andréa
Neida Maria Mariano Soares ....................... Vereador Paulo César
Bruna de Souza Castro ...................................................... Câmara
Beatriz Vitorino da Silva Moreira ...................................... Câmara
Maria das Graças Porcaro .................................................. Câmara
Edilene Valquíria ................................................................ Câmara
Rosinete Dutra Ambrósio .................................................. Câmara
Maira Alves Pimentel ........................................................ Câmara
Amábile Aparecida da Silva ............................ Vereador Humberto
Maria Tereza Romeiro de C. Costa ................... Vereador Gustavo
Milta Guimarães Cruz .................................. Vereador Flávio Elias
Marlene Soares de Miranda Rosa ....................... Vereador Arlindo

Homenageada Rosinete Dutra Ambrósio
e os vereadores Andréa e Arlindo

Vereadora Neura
homenagea Alice

Os vereadores Neura e Flávio
homenageam Edilene Valquíria

A homenageada Bruna (Gerente do
Banco do Brasil) e a vereadora Andréa

A homenageada Luiza da Cruz Pereira e a
vereadora Neura

Mirtes Campos Vieira e o
vereador Antônio Fonseca

Maria das Graças Porcaro e
o vereador Humberto

A homenageada Neida, seu filho Itamar,
sua mãe Nenzinha e o vereador Paulo Cesar

A homenageada Marislene
Camilo da Silva e o
vereador Renato

A homenageada Marlene
Soares de Miranda Rosa e o
vereador Arlindo

A Homenageada Maria Tereza
Romeiro de C. Costa e o
vereador Gustavo

Jorge recebendo homenagem do
vereador Arlindo para sua
esposa Marluce

Beatriz Vitorino da Silva Moreira
e os vereadores Paulo César
e Humberto Cabral

Homenageada Milta
Guimarães Cruz
e o vereador Flávio Elias

Os vereadores Renato e Gustavo homenageam
Maira Alves Pimentel

31 de março / 2012

S.O.S. AJUDA
LAJINHA-MG, 2012
Meu nome é Fábio
Gomes de Amorim,
tenho 27 anos;
Venho por meio
desta, certificar a todos
os irmãos que desde
criança tenho sofrido
de
distúrbio
de
crescimento. Minha
mãe
fez
vários
tratamentos ao longo
de minha vida e nada
resolveu, sofri muito
em toda minha vida,
por consequência
dessa diferença entre
as outras crianças.
Também passei por
um período de crises e
desmaios, infelizmente
tenho
disritmia
cardíaca. Desde novo
sempre lutei contra os
preconceitos
de
algumas pessoas e
tenho vencido e orado
pelas mesmas, graças
ao nosso bom Deus.
O
tempo
foi
passando e as coisas
foram de certa maneira
piorando em minha
saúde. Hoje tenho 1, 98
m. de altura e 186 kg,
além dos problemas
citados, sofro com
problemas na coluna
por causa do excesso
de peso, já não consigo
mais trabalhar como
as demais pessoas.
Alguns
amigos
reuniram e me levaram ao médico especialista o mesmo diagnosticou:
OBESIDADE MORBIDA tipo III, DISRITMIA CARDÍACA, APNÉIA DO
SONO, tudo devido ao problema que vem se agravando desde minha
infância. E por este motivo venho pedir sua ajuda com qualquer quantia
que Deus colocar em seu coração, pois sei que Deus poderá lhes
retribuir poderosamente.
Minha cirurgia fica hoje por R$ 14.600,00, (Catorze mil e seiscentos
reais) em média, não tenho este dinheiro, minha mãe e meu pai mantêm
a casa com mais três pessoas desamparadas. Fico triste e
desesperado por não poder ajudá-los.
Ajude-me a viver com mais dignidade, em minha cidade sou bem
conhecido, não pensem que posso estar querendo algo que não preciso,
pois preciso de sua ajuda e Deus poderá te dar em dobro, pois Ele tem
todo poder.
Ajude-me a passar a minha juventude com dignidade e poder ser
uma pessoa normal como as demais.
Desde já agradeço o seu esforço, querido irmão, e que Deus te
abençoe a cada dia...
Obrigado!
Atenciosamente,
Fábio Gomes de Amorim
Agência: 0001
Nº da conta: 60.202.307.6
Fabrícia Schuenck de Amorim – (irmã de Fabrício)

Rua Vereador Paulo José de Almeida, nº 68, Bairro
Santa Terezinha-Lajinha-MG. (33) 8449-6732
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Deputado Dr. Wilson Batista defende
crédito com juros menores para
pessoas com deficiência

A taxa de juros prevista é de até 2% ao mês, o que para o presidente da comissão,
deputado Doutor Wilson Batista (PSD), não se justifica.

A redução dos juros
sobre financiamento para
pessoas com deficiência
foi a principal reivindicação
feita na quarta-feira (28/3/
12) por entidades que
participaram de audiência
pública sobre linha de
microcrédito autorizada
pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN) para a
compra de equipamentos
especializados.
O empréstimo, de até R$
30 mil para quem ganha
até dez salários mínimos,
foi debatido na Comissão
de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência
da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais.
A taxa de juros prevista
é de até 2% ao mês, o que
para o presidente da
comissão,
deputado
Doutor Wilson Batista
(PSD), não se justifica. Ele
frisou que essa taxa é
similar à praticada no
mercado e que há linhas de
financiamento
para
investimentos cobrando
taxas de 6% ao ano.
O objetivo da audiência
foi colher sugestões sobre
a linha de crédito para que
a lista de produtos
contemplados
seja
ampliada. Dalmo Ribeiro
Silva lembrou que a
portaria com a lista de bens
que
poderão
ser
financiados foi publicada
no Diário Oficial da União
de 7 de fevereiro deste
ano, pelos Ministérios da
Fazenda e da Ciência,
Tecnologia e Inovação e
pela Secretaria de Direitos
Humanos. Constam da
lista, por exemplo,
computador portátil braille,
mouses alternativos,
cadeiras de rodas com
adequação postural, lupas
eletrônicas portáteis, entre
outros.
Redução do ICMS –

Outros representantes de
entidades como Kátia
Ferraz Ferreira, do Centro
de Vida Independente,
reivindicaram, ainda, que o
Governo do Estado reduza
o ICMS que incide sobre
cadeiras
de
rodas
motorizadas. "Não há
fábricas em Minas e se
cobra 18% de ICMS,
como se fosse um produto
supérfluo", afirmou.
Kátia acrescentou que
são grandes as filas de
espera no SUS para
obtenção do equipamento
e defendeu também a
abertura de editais da
Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de
Minas Gerais (Fapemig)

para pesquisas voltadas ao
desenvolvimento
de
equipamentos
mais
baratos e sustentáveis.
Fala semelhante quanto
à pesquisa teve Cintia
Rodrigues Santos, da
Secretaria de Estado de
Saúde. Ela considerou o
microcrédito essencial
para a inclusão de pessoas
com deficiência, mas
ressaltou a preocupação
da secretaria também com
o desenvolvimento de
tecnologias assistivas, junto
com a Secretaria de
Ciência e Tecnologia, de
forma a contribuir para que
produtos
novos
e
acessíveis possam ser
disponibilizados.

GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Belo Horizonte 22 de março de 2012.
Senhor Deputado
Dr. Wilson Batista,
De ordem do governador Antonio Anastasia,
comunicamos a V.Exa. que foram liberados
recursos para construção de quadras
poliesportivas de escolas estaduais
localizadas em municípios de sua base política,
conforme relacionado abaixo:
Cataguases (Ee Marieta Soares Teixeira R$355.000,00; )
Manhuacu (Ee De Sao Sebastiao Do
Sacramento - R$355.000,00; Ee Dr Eloy
Werner - R$355.000,00; )
Esta é mais uma ação do Governo de Minas
para melhoria da rede física das escolas
estaduais.
Atenciosamente,

Danilo de Castro
Secretário de Estado de Governo
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Secretaria Municipal de Saúde d
A Secretaria Municipal de Saúde de
Lajinha realizou no dia
23 de março de 2012
um Seminário com
presença de mais de
300 pessoas. Evento
voltado para sua
equipe, intitulado
“SOS Saúde”, tendo a
Dra Silvana Werner
Ferreira Fraga (GRS
Manhumirim) como
palestrante do tema
“Questões Relaciona-

das ao Trabalho em
Saúde”, a Dra Andressa
Aparecida Duarte
Aguiar (GRS Manhumirim) na palestra
“Humanização na Saúde Municipal”, e o Sr
Luiz Gustavo Leite
Souza (Coocafé Lajinha) proferindo a palestra “Sem motivação,
não há solução”; havendo também apresentação de capoeira
do CRAS Lajinha.

O evento contou
ainda com a presença
do Secretário Executivo do Cis-Caparaó, Sr
José
Guilherme
Gomes, representantes da sociedade,
como Sr “Almedino
Florindo” e seus irmãos “Antônio e Vanderli Florindo”, além
de representantes do
Hospital, Sra Silviane
Fonseca, e autoridades
do Legislativo Muni-

Vereadora Andréa, Secretário Executivo do Cis-Caparaó Sr José Guilherme
Gomes, Sandra Moreira (Chefe de Gabinete), Sirley Bastos (Secretaria Municipal de
Saude de Lajinha), Sra Silviane Fonseca

Dra. Andressa Aguiar palestrando : "Humanização"

Auditório cheio para o I Seminário de Saúde de Lajinha

cipal, onde todos
juntos ao Sr Prefeito
Municipal, Sebastião
Moreira Bastos, unidos em prol de um
serviço de melhor
qualidade para seus
munícipes.
A equipe de saúde
municipal
saiu
ganhando muito com
este magnífico evento,
sendo considerado por
todos um grande
sucesso!

Sr Luiz Gustavo Leite Souza (Coocafé Lajinha) e Sirley
Bastos (Secretaria Municipal de Saude de Lajinha)

Apresentação de capoeira do CRAS Lajinha.

Sr Luiz Gustavo Leite Souza (Coocafé Lajinha): “Sem motivação, não há solução”

Dra Silvana Werner Ferreira Fraga (GRS Manhumirim) como palestrante do tema
“Questões Relacionadas ao Trabalho em Saúde”

31 de março / 2012
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de Lajinha realizou “SOS Saúde”

Dra. Karina Gama - Gerência Regional de Saúde de Manhumirim - Capacitação para os enfermeiros de Lajinha.

Paulo Cézar - presidente da Câmara Municipal de Lajinha

Auditório cheio para o I Seminário de Saúde de Lajinha
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CANTINHO DE FÉ
por
Pr. João Soares
da Fonseca

O Disfarce do Lobo
Li a antiga história de um pastor de ovelhas que estava
preocupado. É que o seu rebanho estava se encolhendo a
cada dia. Sumiam ovelhas de modo inexplicável. O pastor,
sendo jovem e inexperiente, não sabia mais o que fazer. Um
dia, em conversa com um veterano pastor, desatou-se o nó
do mistério: uma das ovelhas devia ser, na verdade, um
lobo disfarçado no meio das ovelhas.
- Mas como o reconhecerei? - quis saber o jovem pastor.
- Simples - ensinou o velho pastor - pegue uma vara e
faça desfilar as ovelhas diante de você, uma por uma. Dê
então uma firme varada em cada uma.
O jovem seguiu o conselho. Cada ovelha que recebia
uma varada se encolhia um pouco, mas ia embora; e assim
foi. Até que uma das ovelhas, ao receber a varada, rosnou
de modo ameaçador, quase atacando o pastor. O problema
estava resolvido. Era o lobo, disfarçado de ovelha.
Quando o profeta Natã repreendeu o rei Davi, o rei Davi
ficou triste e se arrependeu do seu pecado (2Sm 12.1-15).
Mas quando o profeta João Batista denunciou o pecado de
um outro rei, Herodes, o tempo fechou. Diferentemente de
Davi, Herodes não era ovelha; era lobo, que nem se deu ao
trabalho de se disfarçar. Herodes puniu o mensageiro de
Deus. Mandou degolar João Batista. O lobo não suporta a
vara da Palavra de Deus. Ele arreganha os dentes e rosna
contra a correção da Palavra. O Senhor disse: "…eis para
quem olharei: para o humilde e contrito de espírito, que
treme da minha palavra" (Is 66.2). Ao falar do Messias,
Isaías diz que ele "ferirá a terra com a vara da sua boca" (Is
11.4). A Palavra do Senhor é vara que a um só tempo redime,
revigora e repreende. Como é que você tem reagido a ela?
Pr. João Soares da Fonseca

Manhuaçu realiza 1º casamento gay de MG
Manhuaçu cidade polo e
grande produtora de café,
inclusive realizou na cidade o
16º Simpósio de Café de
Montanhas, ganhará as telas
de TVs, sites e jornais do país,
não pelo simpósio, mas por
ser a primeira cidade de Minas
a realizar um casamento gay.
Wanderson Carlos de
Moura, 34 anos, profissão
bordadeiro e Rodrigo Diniz
Belonato, 18 anos, auxiliar de
Serviços Gerais moradores do
Bairro Santa Teresinha,
casaram-se, na manhã de
quinta-feira, 22, no Cartório de
Registro Civil, a cerimônia
aconteceu às 10h00. Rodrigo
e Wanderson fizeram história,
colocando a cidade como a
primeira a oficializar a união
entre duas pessoas do mesmo
sexo, no Estado de Minas
Gerais.
A sala do cartório ficou
pequena para comportar
principalmente a imprensa que
foi muito concorrido, ao falar
com a imprensa Wanderson
Carlos, disse que no início, teve
medo de deixar público o
casamento, mas o que importa
é a felicidade. “A vontade de
casar era muito, mas ao mesmo
tempo, a gente tinha medo,
principalmente de não ser
aceito, mas graças a Deus, tudo
deu certo e somos felizes.
Combinamos muito bem um
com o outro”, disse. “Estamos

realmente sou feliz. Quero
adotar uma menina e ele já
concordou.
Quando
anunciamos o casamento,
alguns foram a favor e outros
contra porque nem Jesus
agradou todo mundo, mas o
que eu quero é ser feliz”,
completou Rodrigo.
AUTORIZAÇÃO
DA JUSTIÇA

Wanderson Carlos de Moura, 34 anos, profissão
bordadeiro e Rodrigo Diniz Belonato, 18 anos, auxiliar de
Serviços Gerais moradores do Bairro Santa Teresinha,
casaram-se, na manhã desta quinta-feira, 22, no Cartório
de Registro Civil

muito felizes por ser o primeiro
casamento do Estado e agora
vai abrir a porta para mais
casais que tiverem coragem
porque eu tenho certeza que
muitos têm este sonho”,
acrescentou Wanderson.
Wanderson contou como
se deu o encontro dos dois.
“Eu o conheci no meu
serviço e viramos amigos. A
partir disto, ele começou a
frequentar a minha casa aos
finais de semana e
começamos a namorar.
Depois de uns três meses de
namoro, resolvemos morar
juntos e ele vem pedindo para

casar e eu sempre enrolando,
pois estava com medo, então
decidimos deixar marcado
para a data do meu
aniversário e aconteceu”,
completou Wanderson.
Rodrigo Diniz também
falou da felicidade dos dois
para que o casamento se
tornasse realidade. “Quando
a gente ama, não quer saber
o que os outros pensam ou
deixam de pensar. Tenho que
pensar na minha felicidade e
fazer ele feliz”, disse Rodrigo.
Família e adoção. “Estou
disposto e quero construir
uma família com quem eu

A
Justiça
de
Manhuaçu autorizou um
casal do mesmo sexo a se
casar no cartório de
registro civil da cidade
quase um ano depois do
Supremo
Tribunal
Federal (STF) decidir
reconhecer a união homo
afetiva estável como
unidade familiar.
O Juiz de Direito,
Walteir José da Silva,
disse que a decisão dele
acompanha
o
posicionamento do STF
e explica que a
Constituição determina
que o Estado incentivará
a conversão da união
estável em casamento.
Walteir lembrou ainda
que não se trata de uma
questão de religião ou de
Igreja. É uma autorização
para o casamento no
registro civil

Costa destaca apoio à saúde pública
Sobremesa de Prestígio
com Morangos
Ingredientes
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite
- 1 lata leite de vaca
- 50 gramas de coco ralado
- 5 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 caixa de morangos picados
Modo de Preparo
- Creme branco: em uma panela em fogo médio, coloque
o leite, o leite condensado e vá acrescentando o coco ralado
aos poucos mexendo sempre para não encaroçar até virar um
creme grosso. Deixe esfriar e acomode os morangos no creme.
- Chocolate: Leve o creme de leite ao fogo baixo e
acrescente aos poucos o chocolate em pó mexendo até ficar
uma cor uniforme. Deixe esfriar. Depois é só despejar em
cima do molho branco e levar a geladeira.
• Tempo de Preparo: 40 min
• Rendimento: 6 porções

O início das atividades na
Assembleia Legislativa em
2012 foi marcado por intensa
movimentação das comissões
técnicas – o que resultou em
analises e debates produtivos.
Um dos exemplos desse
dinamismo foi demonstrado
pela Comissão de Constituição
e Justiça, onde mais de 200
projetos foram debatidos nos
primeiros 45 dias de atuação
do Legislativo.
Segundo o presidente da
CCJ, deputado Sebastião
Costa, os trabalhos realizados
ali refletem a dinâmica atual
das comissões técnicas da
Assembleia de Minas já que
todas elas trabalham numa
sincronia salutar e animadora.
Entre as matérias ali debatidas,
o parlamentar destacou a que
foi enviada pelo governador
Antonio Anastasia dispondo
sobre a carreira de médico no

serviço público estadual e
regulamentando
itens
decisivos para a carreira de
odontólogo.
Para ele, além de constituir
matéria de imensa relevância,
o fato indica a preocupação
do governo mineiro com a
saúde pública, a partir de
estímulo às atividades do
setor de uma maneira séria,
responsável e valorizando o
profissional que, assim,
também terá maiores
condições de atender melhor
os pacientes de todos os
municípios de Minas Gerais.
Para dar uma ideia do ritmo
de trabalho na Comissão de
Constituição e Justiça, o
deputado Sebastião Costa,
lembrou que “só na última
semana do mês de março,
estavam previstos 50 projetos para entrarem na pauta da
comissão”.

Segundo o presidente da CCJ, deputado Sebastião Costa,
os trabalhos realizados ali refletem a dinâmica atual das
comissões técnicas da Assembleia de Minas já que todas
elas trabalham numa sincronia salutar e animadora.
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16º Simpósio sobre Cafeicultura
de Montanha, em Manhuaçu
O simpósio reuniu mais de
3.500 produtores de café nos
três dias do encontro as
principais lideranças do
segmento para debater ações
que garantam produtividade
e mercado para a cafeicultura
na região de montanha, com
o objetivo de difundir
conhecimento e promover
troca de experiência no setor
cafeeiro.
Manhuaçu é o maior
produtor de café da Zona da
Mata e ocupa a quarta
colocação no ranking estadual.
De acordo com o IBGE, a
previsão de safra para o
município neste ano é de
aproximadamente 450 mil sacas.
O evento, foi muito bem
comemorado
pelos

organizadores que disseram
que o 16º Simpósio superou
todas as expectativas que
ocorreu nos dias 21 a 23,
realizado pela Associação
Comercial, Industrial e
Agronegócios de Manhuaçu
(Aciam) e conta com o apoio
da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa), por
meio da Empresa de
Assistência Técnica e
Extensão Rural de Minas
Gerais (Emater-MG) e da
Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas
Gerais (Epamig) e também
conta com o apoio das
empresas expositoras e da
Prefeitura Municipal de
Manhuaçu.

O simpósio reuniu mais de 3.500 produtores de café nos
três dias do encontro as principais lideranças do segmento
para debater ações que garantam produtividade e mercado
para a cafeicultura na região de montanha

MINAS GERAIS LIDERA
PRODUÇÃO DE CAFÉ
Minas Gerais é o estado campeão na produção de café no
país. Este ano, a safra prevista deverá ficar entre 25,5 milhões
e 27,1 milhões de sacas, o correspondente a 51,9%, da produção
nacional. No ano passado, os cafeicultores mineiros
exportaram o equivalente a US$ 5,8 bilhões, ou seja, 59,8% de
toda a exportação do agronegócio mineiro (US$ 9,7 bilhões).
De janeiro a fevereiro de 2012, o café produzido em Minas
Gerais obteve no mercado mundial a receita de US$ 828
milhões, segundo maior valor já registrado.
Os baixos estoques mundiais de café e a aceitação
crescente do produto de Minas Gerais no exterior são
comprovados pela alta cotação do grão. Entre janeiro e
fevereiro deste ano, a tonelada do produto foi
comercializada por US$ 4,9 mil, cotação 26,2% superior à
registrada em idêntico período de 2011.

Representantes das Matas de Minas
Jornal das Montanhas O que é a Aliança
Internacional das Mulheres
do Café?
Joseane Coltrin - A
Aliança Internacional das
Mulheres do Café é uma
organização sem fins de
lucro que tem por missão
fortalecer as mulheres no
negócio de café, do grão a
xícara. O que hoje tivemos
aqui foram mulheres de
cooperativas, produtoras,
parceiras agrícolas, todo
mundo participando para
podermos aprender a
conhecer o nosso café,
porque o produtor não
conhece, não prova seu café,
não faz uma classificação, a
aliança presta consultoria e
treinamento para as
mulheres que como o nome
diz é uma aliança é para ligar
às pontas, na produção, na
indústria e na pesquisa
temos mulheres também,
exemplo a Dra. Sara Chalfoun
fez aqui uma apresentação,
ela tem quarenta anos de
pesquisa. O Brasil como
maior produtor, maior
exportador, segundo maior
consumidor de café teria que
ter voz e presença de uma
organização assim, e eu
sinceramente não imaginava
que fosse tão rápida e tão
grande, eu sinto que está no
momento, as mulheres estão
preparadas, nós queremos
participar enfrentar os
desafios, sobretudo na
cafeicultura de montanhas e
trocar experiência.
JM – Quem são as
mulheres a frente da Aliança
aqui no Brasil?
Joseane - Estou nessa
com a ajuda da Dedê e da
Cintia, temos aqui várias
mulheres somos todas
voluntárias, como exemplo
temos duas pessoas que

O evento, foi muito bem comemorado pelos organizadores que disseram
que o 16º Simpósio superou todas as expectativas

Maria Tereza, Geralda de Souza Silva e Joseane

vieram a convite da Coocafé e
que estão servindo café no
estande, a Coocafé é uma das
primeiras cooperativas a
apoiar através da Cintia que
participou do nosso seminário
em outubro do ano passado,
o SEBRAE nos apoia muito
também, o nosso lema é
“Criando oportunidade”. A
aliança funciona com
capítulos a principal é a
aliança internacional nos
Estados Unidos, e tem na
Nicarágua, na Costa Rica, na
Guatemala, El Salvador,
Republica Dominicana,
Colômbia e já chegou à África,
e agora no Brasil está na fase
de legalização porque nós
temos que criar o estatuto e
registrar em cartório para
adaptar essa organização
internacional dentro da
legislação Brasileira e nós
estamos nesse processo,
lamentavelmente a democracia
e a mobilização das mulheres
em outro ritmo muito mais
intenso.

Cintia da Coocafé
Jornal das Montanhas –
Como foi seu contato com a
Aliança?
Cintia - Nós da COOCAFÉ
conhecemos a aliança através
do apoio SEBRAE que nos
levou até São Paulo, fui
representando as mulheres
das Matas de Minas junto com
a Dedê, a Geralda que é uma
associada da COOCAFÉ,
achei que fosse só uma reunião
de mulheres mesmo, mas eu vi
que era um projeto
internacional muito bom ligado
a consultoria para as mulheres,
a nossa região das montanhas
precisa muito disso, agricultura
familiar, porque todas nós
sabemos que é a mulher que
mexe o café no terreiro, que

vai ao secador, no lavador, na
maioria das vezes é ela que está
na propriedade e quando tem
um concurso de qualidade,
quando tem um projeto só
aparece o homem, mas a
qualidade é feita com a mulher,
na cooperativa na Coocafé tem
muitas mulheres que pegam na
lida todo tempo além de cuidar
do terreiro, do secador e do
lavador ainda faz comida e
cuida dos filhos, é isso que é
importante, a aliança está
vindo para mostrar isso e a
COOCAFÉ
achou
extraordinário a diretoria está
apoiando e aqui na região das
montanhas na agricultura
familiar nós vamos fazer um
trabalho muito bom com essas
mulheres.
JM – A Coocafé tem
mulheres provadora ?
Cintia -A Coocafé não tem
mulheres provadoras, tem
mulheres que conhece um
pouco a qualidade porque
temos um projeto que chama
degustar todo ano participa um
pouco de mulheres, mas
trabalhando com a gente não
mais é o objetivo, então as
mulheres tem um pouco de
conhecimento na parte de
qualidade mais profissionais
da degustação não, por isso
que existe a aliança também
porque a aliança está
encontrando Torrefadoras,
gerentes de negócios em São
Paulo que não estão aqui e tem
as agricultoras aqui da região,
agricultoras da coocafé então
estão sendo um encontro da
cadeia do café da planta até a
xícara.

a Joseane explicou ela está
em processo de formação
legal,
aqui
está
acontecendo agora, em São
Paulo nós escrevemos uma
parte desses capitulos
assinando ali a vinda para
o Brasil, à vontade de ter a
entidade no Brasil é
enorme, por isso elegemos
a Joseane que é aqui da
região de Manhumirim
como presidente da Aliança
no Brasil, a gente tem
diretoria de venda nova
ES, Bahia, e aqui das
Montanhas, são diversas
partes do Brasil essa
diretoria, agora a gente está
apresentando a Aliança,
criando seu estatuto para
poder legalizá-la no Brasil,
essa reunião que acontece
hoje aqui, já tivemos em
São Paulo que foi a inicial
depois tivemos em Belo
Horizonte que era para
fundar a diretoria da
Aliança e hoje em
Manhuaçu a partir das
6horas no SEBRAE nós
vamos está reunindo
também para poder ver
alguns projetos que tem
que funciona no segundo
semestre, nós trabalhamos
através de telefone, nas
redes sociais, internet para
poder entra em contato
com todo mundo , a aliança
tem sido apoiada por
alguns parceiros como a
Coocafé e onde outras
pessoas
vem
voluntariamente como a
Camila Arcanjo que está
aqui, é uma coisa muito boa
muito gostosa, estamos
criando voluntários com
vontade de trabalhar, com
vontade de ensinar, eu
acho que as montanhas de
Minas Gerais tem que
abraçar esse projeto que
deve ser muito bom para
Agricultura Familiar,
porque 99% da nossa
região é agricultura familiar.

Reuniões da Aliança
JM – A quais lugares
está sendo implantada a
entidade?
Cintia – A Aliança como

Cintia da Coocafé
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4 - Mudanças imprevistas que podem desestruturar
seu cotidiano tanto profissional, quanto pessoal. Pare de resistir às transformações e tente se adaptar a elas.

Promessa é Dívida
Certo dia, um famoso político sai para
comprar pão e, quando vai atravessar a
rua, é atropelado e morre.
Ao chegar no Paraíso, São Pedro diz:
— Vamos fazer o seguinte: você passa um dia no Inferno e um dia no Paraíso.
Aí, pode escolher onde quer passar a
eternidade.
Assim, São Pedro o acompanha até o
elevador e ele desce até o Inferno. A porta se abre e ele se vê no meio de um lindo
campo de golfe, onde estão todos os
seus amigos e outros políticos.
O político é cumprimentado, abraçado
por todos. Quem também está presente
é o diabo, um cara muito amigável que
passa o tempo todo dançando e contando piadas.
Ele se diverte tanto que, antes que ele
perceba, já é hora de ir embora. Ele sobe
e a porta se abre outra vez.
São Pedro está esperando por ele.
Agora é a vez de visitar o Paraíso. Ele
passa 24 horas junto a um grupo de almas contentes que andam de nuvem em
nuvem, tocando harpas e cantando.
— E aí ? Você passou um dia no Inferno e um dia no Paraíso. Agora escolha a
sua casa eterna - diz São Pedro.
Ele pensa um minuto e responde:
— Olha, eu nunca pensei... O Paraíso
é muito bom, mas eu acho que vou ficar
melhor no Inferno.
Então, São Pedro o leva de volta ao
elevador e ele desce de novo. A porta
abre e ele se vê no meio de um enorme
terreno baldio, cheio de lixo. Ele vê todos os amigos com as roupas rasgadas
e sujas catando o entulho. O diabo vai
ao seu encontro e passa o braço pelo
ombro do senador.
— Não estou entendendo, - gagueja o
político - Ontem mesmo eu estive aqui e
havia um campo de golfe, um clube e
nós dançamos e nos divertimos o tempo
todo. Agora só vejo esse fim de mundo
cheio de lixo e meus amigos arrasados!
O diabo olha para ele, sorri ironicamente e diz:
— Ontem estávamos em campanha.
Agora, já conseguimos o seu voto...

CURIOSIDADES

Sobre a Antártida
- Dizer Antártida ou Antártica está correto?
- Na Antártida não há bactérias e em
razão disto, alimentos podem ser consumidos após anos sem uso, não existe também o mofo, nem latas enferrujam e nem
alimentos apodrecem?
- Os blocos de gelo flutuantes (icebergs) são formados por água doce? É em
razão disto que os mesmos flutuam, pois
a água doce é mais leve que a água salgada do mar;
- A parte visível dos icebergs sobre as
águas representam em média apenas 10%
do seu total? 90% estão sob as águas;
- Só existem duas estações: verão com
6 meses de sol (não existem noites) e inverno com 6 meses de escuridão (não existem dias)?
- A temperatura média no verão é de 0°
C e no inverno de – 20°C, chegando a
máxima à – 70° C?
- As reservas de carvão ali existentes
podem suprir todas as necessidades do
nosso planeta por alguns séculos?

HORÓSCOPO

Touro - 21/4 a 20/5 - É preciso
manter o equilíbrio frente à cobrança
intelectual que você deve sofrer. Você
será exigido além do que está disposto a oferecer.
Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Período delicado para sua vida material, pois
acontecimentos inesperados podem
prejudicar seu orçamento. Entenda
que é preciso manter o equilíbrio.
Câncer - 21/6 a 22/7 - Possibilidade de conflitos gerados pelo excesso de cobranças nas suas relações
pessoais. Podem ocorrer rachas, se
os desentendimentos tomarem maiores proporções.
Leão - 23/7 a 22/8 - Interesses antagônicos podem desestruturar a
convivência nas suas alianças profissionais. Tente evitar reuniões decisivas e administre as dificuldades
com inteligência.
Virgem - 23/8 a 22/9 - Possibilidade de conflitos com os amigos, principalmente com discussões causadas por interesses antagônicos. As
pessoas se mostram competitivas e
você se sente invadido. Fique só.

SETE ERROS

Libra - 23/9 a 22/10 - É preciso separar questões profissionais e pessoais. Mesmo que seja complicado
ser imparcial nas horas de tensão,
tente ser mais objetivo e mantenha
a lucidez.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - É possível que seja difícil para você lidar
com estímulos externos que trazem
contradições no seu mundo interior.
Acalme-se!
Sagitário - 22/11 a 21/12 - As questões financeiras devem minar sua
tranquilidade, sobretudo no que se
refere a despesas inesperadas que
podem afetar seu orçamento. Não se
desespere e seja prático ao lidar com
os problemas.
Capricórnio - 22/12 a 20/1 - Possíveis insatisfações causadas pelas
emoções instáveis dos outros. Cuidado para não absorver os problemas alheios, por mais que as pessoas sejam próximas.
Aquário - 21/1 a 19/2 - É preciso
esclarecer antigos conflitos de relacionamento no seu ambiente de trabalho. Você será obrigado a interagir
com pessoas que não lhe agradam,
aja com profissionalismo.
Peixes - 20/2 a 20/3 - É preciso impor limites para sua vida social, principalmente neutralizar as interferências externas em sua vida. Você quer
agradar e pode acabar se prejudicando se abrir mão de seus desejos.
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Polícia descobre que Datena
seria seqüestrado
A Polícia Militar descobriu,
através das redes sociais,
que bandidos planejavam
sequestrar o apresentador
José Luis Datena na noite de
quarta-feira (28). O crime
aconteceria entre 20h30 e
21h, na rodovia Castelo Branco, entre os municípios de
São Paulo e Osasco. Este é o
caminho que o jornalista e apresentador costumeiramente faz, todas as noites, quando deixa o
seu trabalho na Rádio e TV Bandeirantes em
direção a sua casa.A polícia alertou o apresentador e, através de um cruzamento de informações,
chegou ao veículo que seria utilizado para o crime. É um carro roubado, com placas de Belém do
Pará. Preocupado, Datena já está tomando providências para deixar sua família protegida.

Ficha suja pode impedir
Lindsay Lohan de filmar
A ficha suja de Lindsay Lohan está rendendo problemas para a atriz filmar seu novo trabalho no Canadá. O país dificulta a entrada
de pessoas com condenações em seus registros. Lindsay, que já foi condenada por dirigir embriagada e pelo furto em uma joalheria,
deve ir a capital canadense, Toronto, para as
filmagens de “Liz And Dick”. No filme para a
televisão, ela interpreta a atriz Elizabeth
Taylor, que faleceu em 2011.

Antonio Fagundes tira foto
inusitada para revista
Em um ensaio fotográfico publicado na Bravo!, que chega às bancas, o ator Antonio Fagundes recebeu seguidos jatos de tinta guache vermelha no rosto.
Tudo relacionado a
peça de teatro Vermelho, que ele estreia também na próxima sexta.
Na história, o ator interpreta o pintor Mark
Rothko, que nasceu na Letônia e era adepto
do movimento expressionista abstrato. Foram dez tentativas até o fotógrafo Daniel Klajmic conseguir o melhor clique.

Mano Menezes é pego em blitz
da Lei Seca e recusa bafômetro
O técnico da Seleção Brasileira, Mano Menezes, se
recusou a fazer o teste do
bafômetro ao ser parado
em uma blitz da Lei Seca,
no Rio de Janeiro, na madrugada de quarta-feira. O
técnico recebeu uma multa de R$ 957,70 e perdeu 7
pontos na carteira de habilitação. De acordo com o governo do Estado do Rio de Janeiro, Mano estava sem a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), quando foi parado, por volta das 0h, na avenida
Ministro Raul Machado, em frente à sede do
Flamengo, na Gávea. Ele voltava de um jantar com a mulher, que deixou o local para levar uma cópia do documento aos agentes.

acesse: www.jm1.com.br

Vídeo com ator Carlos Machado
Carlos Machado sobre
vídeo íntimo: “O que me
chateia é usar imagem da
gente sem autorização”,
Carlos Machado esteve
na DRCI (Delegacia de
Repressão ao Crime da
Internet), no Rio de Janeiro, para prestar
depoimento sobre um vídeo íntimo que caiu na internet em dezembro
de 2011. O ator garante que as imagens são
fruto de montagem e esteve na delegacia com
o advogado Sylvio Guerra para explicar o fato.
“O que mais me chateia é usar a imagem da
gente sem autorização; É a indignação que
fica. É meu rosto que está ali”, explicou o
ator, logo após prestar depoimento. “Se você
colocar no Google ‘Márcio Garcia fazendo
ioga’ vai aparecer uma montagem bem melhor que esta”, comentou Carlos, indicando
que o que aconteceu é comum no mundo
virtual.

Maria Melilo aparece de
Globeleza no "Casseta"
Entre as personagens que Maria Melilo interpretará no "Casseta & Planeta - Vai Fundo" está a musa do carnaval da Rede Globo,
Globeleza. A emissora divulgou uma foto da
ex-BBB nua com o corpo inteiro pintado. A
nova temporada da atração, após o programa "Globo Repórter". Durante a coletiva de
imprensa de apresentação do programa, em
São Paulo, Maria foi comparada com a também ex-BBB Sabrina Sato, mas afirmou que
não será uma apresentadora e sim uma atriz.
"Estou fazendo vários personagens".

Cássia Kiss parabeniza Eike
Batista em premiação
Durante a entrega do Prêmio Faz Diferença
do jornal "O Globo", no Copacabana Palace,
no Rio de Janeiro, a atriz Cássia Kiss Magro
estava entre as personalidades que parabenizaram o empresário Eike Batista, um dos
homenageados da noite. O empresário brasileiro, um dos homens mais ricos do mundo
segundo a revista "Forbes", foi premiado pela
editoria de economia da publicação.

“Brazil’s Next Top Model será
em cinco cidades
Daqui a algumas semanas
Ticiane Pinheiro estará de
malas prontas para viajar
boa parte do país, a apresentadora é um dos nomes
à frente da nova versão do
“Brazil’s Next Top Model”
que a Record levará ao ar
dentro do “Tudo É Possível”. Rebatizado de “Top
Model”, o reality irá ao ar
em HD a partir de junho e
será comandado por Ana Hickmann. A Ticiane, além de um lugar no júri, caberá encontrar as candidatas a modelo em cinco capitais brasileiras. A partir começo de maio ela
viajará para Goiânia, Fortaleza, Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. Nesses lugares ocorrerão as primeiras seletivas da atração. Uma vez escolhidas, as candidatas pas-

sarão a morar na casa de Ana Hickmann, mas
não ficarão confinadas somente lá. Elas terão acesso a alguns ambientes do mundo
fashion na capital paulista, onde passarão
por sessões de foto e desfiles.

Record, Band e SBT
disputam Val Marchiori
Depois da primeira temporada de "Mulheres
Ricas", ninguém duvida: Val Marchiori chegou para causar. A socialite comprou brigas
com as colegas de elenco, disseminou seu
bordão "Hello" pela internet e, de quebra,
ainda fechou alguns contratos publicitários.
Mas o que Val quer mesmo é um lugar na
televisão. E a recíproca é verdadeira: SBT,
Record e Band também estão atrás da socialite. Nas últimas semanas ela gravou ao lado
de Silvio Santos, Rodrigo Faro e Ana Hickmann e nos próximos dias já tem na agenda
encontros com Gugu e a turma do Pânico.

Depois de entrevistar J.Lo,
Rodrigo Faro quer trazer
Adele e Lady Gaga
Já não bastasse trazer
Jennifer Lopez ao Brasil somente para uma
entrevista, Rodrigo
Faro quer mais. Agora, o apresentador deseja trazer novas divas
pop da atualidade
para participarem dos
quadros de seu programa. "Fiquei empolgado, agora quero levar Adele, Lady Gaga, todo mundo", disse
ele durante o lançamento da programação da
Rede Record. Será que ele consegue convencer as famosas de largarem seus compromissos e virem ao Brasil para o seu programa? Com a empolgação de Rodrigo Faro ao
contar como foi a experiência de entrevistar
Jennifer Lopez em seu estúdio, o desejo do
apresentador não parece tão distante assim.
"As coisas estão dando super certo para mim,
garças a Deus e a dedicação da equipe. Ontem a J.Lo estava no meu programa e quando
a vi lá pensei que toda a loucura estava valendo a pena. Durmo pouco, é corrido, mas
vale a pena. A gravação foi espetacular e ela
foi um doce com as pessoas. Ela deu um exemplo de humildade, o maior que eu já vi", disse
ele, encantado.

Evaristo Costa se recusa a
ouvir proposta do SBT
Evaristo Costa, sondado pelo SBT para deixar a Globo e assumir o “SBT Brasil”, disse
não à emissora de Silvio Santos, informa a
coluna Zapping do jornal Agora. O jornalista
nem quis ouvir a proposta financeira do canal.

Ex de Whitney Houston
é preso em Los Angeles
Bobby Brown, ex-marido da cantora Whitney Houston, foi preso na segunda-feira, dia
26, em Los Angeles, por dirigir alcoolizado.
O músico foi parado por estar falando ao celular, mas os policiais perceberam que ele
estava sob efeito de entorpecentes e o levaram para a delegacia.
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Thais Fersoza é vista nos
bastidores do show de Teló
Não é de agora que
Thais Fersoza e Michel
Teló estão se conhecendo melhor. Os dois
já são flagrados juntos
desde o carnaval, mas
permanecem se escondendo e negando o envolvimento. Apesar da
assessoria do cantor relembrar a todos que
ele está solteiro, os paparazzi não param de
querer flagrar um momento a dois entre o cantor e a atriz, e parece que dessa vez chegaram
perto de conseguir.

Geisy reclama de indenização:
"Não gostei do valor que
ganhei da Uniban"
Não satisfeita em ganhar o caso contra a
Uniban, Geisy Arruda resolveu finalmente
falar sobre a decisão do Tribunal de Justiça,
que manteve a indenização de R$ 40 mil, depois da loira pedir um valor muito maior. "Eu
achei o valor pouco, simbólico, perto da indenização que era de R$ 1 milhão", reclamou
ela. Apesar disso, Geisy afirma que é uma
nova pessoa depois de vencer o processo
contra a instituição de ensino. "Só o fato de
ter ganhado em duas instâncias para mim não
tem preço e estou feliz", garantiu.

"Não tenho nenhum problema
em gravar beijo gay",
diz Mateus Solano
Depois de interpretar um jovem homossexual no filme "A
Novela das Oito" e protagonizar cenas quentes ao lado
do ator Paulo Lontra, Mateus
Solano se mostrou disposto
a encarar mais um personagem assim e gravar cenas de
beijo gay nas novelas. No entanto, o ator disse acreditar
que a sociedade ainda não está preparada para
ver um beijo gay na TV brasileira.

Mansão onde Michael
Jackson morreu é colocada
à venda por US$ 24 mi
A mansão onde Michael Jackson morreu em
2009, com 13 banheiros, academia de ginástica, piscina e sala de cinema, foi colocada à
venda por 23,9 milhões de dólares, informou
o site da imobiliária. A mansão de três andares no rico bairro de Holmby Hills, oeste de
Los Angeles, foi colocada à venda pelo agente imobiliário Mauricio Umansky, o multimilionário marido de Kyle Richards, uma das
participantes do programa "Real Housewives of Beverly Hills".

Ashton Kutcher entra na
lista para voos espaciais
O magnata britânico Richard Branson, dono
da empresa espacial Virgin Galactic, revelou
nesta segunda-feira que o ator Ashton Kutcher será o "astronauta número 500" dos
vôos orbitais de sua companhia.
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POLÍCIA
Começa julgamento de comandante
da PM acusado de participar de
organização criminosa
Começou em Iúna, o
julgamento do tenentecoronel da Polícia Militar,
Weliton Virgílio Pereira. Ele,
que comandava o batalhão
de Ibatiba, foi preso em
novembro de 2011 acusado
de participar de uma
organização criminosa na
região do Caparaó, e também
de extorsão a pequenos
produtores rurais.
Ao todo, 46 testemunhas
deverão ser ouvidas nas
audiências que acontecem no
Fórum de Iúna. Não há prazo
para o fim do julgamento, mas
nesse
período
os
atendimentos ao público
geral estão suspensos. Nesta
quarta (28 de março), o prédio
foi interditado e somente
pessoas envolvidas no
processo puderam entra no
local.
De acordo com o juiz do
caso, Marcelo Jones de

Tenente Coronel Weliton Virgílio Pereira

Souza Noto, o excomandante, outros dois
policiais militares e mais três
empresários, são réus neste
processo
que
trata
exclusivamente do crime de
extorsão, mas devem
responder ainda por lavagem
de dinheiro, pistolagem,

formação de quadrilha entre
outros processos.
O esquema foi desvendado
pelo Grupo Especial de
Trabalho Investigativo da
Polícia Civil e pelo Ministerio
Público, em novembro
passado, na Operação
Caparaó.

Por causa de falta d´água,
lavrador destroi 61 hidrômetros
Uma confusão gerada pela falta de água na
comunidade de Bom Jesus de Realeza, em
Manhuaçu, resultou na detenção de duas
pessoas. O incidente ocorreu por volta das
15 horas de quinta-feira (29).
De acordo com informações colhidas com
testemunhas, a comunidade já se encontrava
sem água há mais de três dias devido a um
defeito na bomba d’água que faz a captação
no poço artesiano. Os moradores da
comunidade alegam que houve atraso por
parte do SAAE – Serviço Autônomo de Água
e Esgoto em solucionar o problema.
Um funcionário da autarquia já realizava
reparos na bomba quando aconteceu a
confusão. O lavrador César G. da Silva, 31
anos, ficou enfurecido por causa da falta
d´água e com um machado começou a
danificar hidrômetros (medidores de água)
instalados nas residências.
Até que ele fosse contido foram
danificados 61 hidrômetros. A Polícia Militar
do sub-grupamento de Realeza foi acionada
por populares e no momento da autuação do
lavrador, uma pessoa que segundo os

61 hidrômetros (medidores de água)
foram danificados

moradores é presidente da associação
comunitária local, tumultuou a ação dos
policiais. De acordo com as informações, este
homem também é funcionário do SAAE e
começou a discutir com o lavrador.
Diante dos fatos, os dois foram levados
até a 6ª DRPC (Delegacia Regional de Polícia
Civil) em Manhuaçu, onde foi aberto inquérito
policial.
Após as apurações, os dois homens
detidos foram liberados.

Homem é preso após agredir
esposa e sogra em Manhumirim
Policiais militares da cidade
de Manhumirim (a cerca de
49 Km de Carangola), tiveram
que intervir numa ocorrência
no Bairro Nossa Senhora da
Penha por conta de um
homem que agrediu a esposa
e a sogra.
A mulher acionou a PM e

contou que frequentemente
seu marido vem lhe
agredindo fisicamente.
Dessa vez, após beber
demais, passou a xingar a
companheira e a empurrar. Ele
ainda tentou dar um soco,
mas alguns vizinhos
interferiram.

Devido o fato de estar
muito exaltado, ele apoderouse de um paralelepípedo para
agredir a esposa e a sogra e
só não conseguiu devido à
presença da Polícia Militar.
O homem foi conduzido
preso para a delegacia de
Manhumirim.

POLÍCIA
Acusado de tráfico é preso
pela PM em Manhumirim
A Polícia Militar há muito
vem recebendo denúncias de
tráfico de drogas em desfavor
do acusado José Luiz da
Silva, conhecido como “Zé
Luiz Punk”, tendo iniciado
desde então um trabalho de
acompanhamento
do
denunciado, com vistas à
confirmação da veracidade
das denúncias e viabilização
de expedição de Mandado de
Busca e Apreensão.
Durante esse processo, a
Polícia Militar conseguiu
confirmar visualmente a
movimentação intensa de
pessoas, conhecidamente
usuárias de drogas na residência
do acusado, conseguindo
inclusive, em uma das ocasiões,
apreender em poder de uma
usuária que acabara de sair da
casa do suspeito, uma bucha de
maconha, tendo a usuária
confirmado que comprara a
droga de “Zé Luiz Punk”, sendo

José Luiz da Silva,
conhecido como
“Zé Luiz Punk”

registrado Boletim de Ocorrência
e tomado as medidas pertinentes
ao episódio.
Com base nas informações
levantadas, a Polícia Militar
solicitou e a MM Juíza de
Direito da Comarca de
Manhumirim,
expediu
Mandado de Busca e

Apreensão em desfavor do
suspeito José Luiz da Silva,
o “Zé Luiz Punk e em data de
27/03/2012, a Polícia Militar
compareceu à residência do
indivíduo, onde após as
formalidades legais, deu
cumprimento ao mandado.
Durante buscas no interior do
imóvel, foi localizado escondido
no canto superior da porta da
cozinha, entre a armação do
telhado e as telhas, um
invólucro plástico, contendo
em seu interior 11 (onze)
“pedras de crack”, embaladas
em plástico transparente e
prontas para a venda e 01 (uma)
bucha de maconha.
O acusado foi preso e
conduzido à Delegacia de
Polícia, onde foi autuado em
flagrante por Tráfico de
Drogas, sendo recolhido à
Cadeia
Pública
de
Manhumirim à disposição da
justiça.

Adolescente de 16 anos é
morto com cinco tiros
Governador Valadares - Um adolescente
de 16 anos foi morto com cinco tiros na cabeça,
no bairro Jardim Primavera, em Valadares, na
noite da última quinta-feira, 29. Mateus
Ramos da Silva chegou a ser socorrido por
uma equipe do Samu, mas morreu logo após
dar entrada no Hospital Municipal.
A Polícia Militar (PM) informou que atendia
a uma ocorrência de disparos de arma de fogo
na rua das Orquídeas, no bairro Jardim
Primavera. A denúncia dava conta de que o
autor também seria um adolescente de 16 anos
e que o motivo do homicídio seria o fato de
que a vítima teria furtado drogas dele.
Chegando ao local, os militares se depararam
com a vítima caída no chão. O GIIE foi
acionado para levantamentos e melhores
informações. Com esse homicídio, Valadares
registra 34 vítimas este ano.

Equipe do Samu chegou a socorrer
a vítima, mas ela morreu ao dar entrada
no Hospital Municipal

Justiça condena a 19 anos de prisão
mulher acusada de matar marido
Governador Valadares - Muryel Cordeiro
Faria Soares foi condenada a 19 anos de prisão
em regime fechado, por homicídio duplamente
qualificado contra o marido, André Soares. A
sentença foi lida por volta das 18h30 de sextafeira, 30. O plenário estava lotado, entre os
presentes, familiares da vítima que aplaudiram
quando a sentença foi anunciada. Em contraste
com a comemoração de amigos e familiares da
vítima, o choro compulsivo de Muryel ao ouvir
as palavras do juiz. Ela teve que ser amparada
pelo advogado, Ivaldo Tassis, o qual afirmou
que vai recorrer da decisão. Muryel poderá
aguardar em liberdade. “Ela está extremamente
emocionada, doída. Se considera injustiçada,
se apresenta como inocente e a mim compete
acatar o resultado e trabalhar a defesa. Vamos
recorrer”, afirmou Ivaldo Tassis.

Muryel foi condenada a prisão em regime
fechado por homicídio duplamente
qualificado. Seu advogado afirmou que vai
recorrer da decisão
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ENQUETE
Mais do velho
cinema e família.
- O ponto 1 é de sensualista?
- O ponto 2 é de “santanista”??
- O ponto 3 é de saudosista???
1 - Sensualidades – § O velho cinema não era tão
ingênuo assim. Ingênuo seria se comparado às suas
herdeiras TV e “interneta”. Ele, desde há muito, é um
velho velhaco. Antes dele aprontar a sua, ele ficava
rindo do que os namorados e os “pares” aprontavam
no famoso cantando por Rita Lee – “no escurinho do
cinema” –. Mas, depois, além do passivo e pacífico
riso do velho cinema com o que ele aprontava com os
novos “namorados”, ele começou a agir e guerrear. §
Ir ao cinema, há pouco, era tranqüilo, pois se escolhia
filmes água-com-açúcar. Mas, daí a pouco, o caldo
engrossou, amargou e azedou. Um contemporâneo do
curso de Teologia do Recife, da cidade do “galinhódromo”, São Bento do Una/PE, na residência de quem
estive hospedado, levou sua mãe para um filme sério,
no velho cinema. Aí, a novidade era filme pornográfico. Antes de ver o doce filme com sua mãe, espantou-se com o amargo trailler pornô. § Então, esse patriarca virou sem vergonha.
2 - Santidades – § Se falei que o cinema desde há
muito é um velho velhaco, reafirmo que TV é adulta e
adúltera. Ver em família muita coisa na TV, não dá.
Não me importo se alguns leitores discordem de mim.
Não quero comprar briga, vender radicalismo, e, nem
negociar com ninguém! Sei que tem cenas na nó-navela, ou não-vela, que apaga tudo que a gente vela de
moralidade. Não é ser moralista não! É ser moral!!!
Se não pudermos escolher o que ver na TV, podemos
fazer o que alguém fez com o aparelho, quando surgiu
a TV-a-cores, para livrar sua família de algo que esse
cabeça do lar viu como prejudicial: Colocou a TV-acores no galinheiro. § A TV pode ser a opção de lazer,
mas, por ter vindo para o lar, virou lar-zer, tirando
outras coisas que o lar precisa fazer: Conversar é uma
dessas necessidades. E, além de outras, a leitura. §
Enquanto isso, a TV tira a convivência social mais
afetiva (!) – e efetiva! – da família, e, tem sido escola
de muita coisa ruim. Alertemos!
3 - Saudades – § Quando morei na antiga Rua Pinga Fogo em Aimorés, fui algumas vezes ao cinema,
nos antigos filmes leves, sem nenhum trailler pesado.
Não tínhamos TV, e a “interneta”, inté, não viera a
lume, e, nem estava sendo concebida. Naquele chão
de taco encerado, lembro-me de, algumas noites, que
eu deitara ao chão. Meu pai, à mesa, lendo a Bíblia, e
revista da Escola Bíblica Dominical; minha mãe, numa
cadeira com crochê, ou andando pra ver coisas da
casa; minha irmã menos nova e os mais novos que eu,
não sei o que faziam – mas, lembro-me de mim com
um hinário (só a letra de hinos; mesmo se tivesse partitura, eu não saberia ler as notas musicais): Ali eu
ficava inventando músicas para as letras. § Tivesse a
TV ou “interneta”, não teria dado para gente estar
fazendo tanta coisa – especialmente, eu dando uma
de “compositor” –. § Futuramente, coloquei letras em
músicas de outros autores, e cheguei fazer música, e,
até, ganhei festival. Tudo ficou na saudade!
- A telona velha velhaca pirou!
- A tela adulta adúltera piorou!!
- A telinha interneta intermeta piou!!!
(*) O autor, de Mutum, mora em Gov. Valadares.

“Cargos são passageiros. A honra não é, a dignidade não é”
Deputado Rose de Freitas (PMDB-ES) em resposta ao deputado Arlindo Chinaglia (PT)

Licitação suspeita leva ex-diretor à sede da ANTT

Dança das cadeiras

Barrado pelo Senado para permanecer
na ANTT (Agência Nacional de
Transportes Terrestres), o ex-diretor
Bernardo Figueiredo trabalha para
convalidar a concessão de um trecho da
BR-101, apesar das suspeitas de
irregularidades na proposta vencedora,
como a falta do Plano de Negócios,
exigido no edital. Sem ele, abre-se
caminho para burlar o critério do menor
preço e não haveria como averiguar se a
ganhadora de fato investiria em obras,
segurança, etc, conforme o contrato.

A ministra Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar, e
Flavia Piovesan, ligada ao ministro José Eduardo Cardozo
(Justiça), estão no páreo para o Supremo Tribunal Federal.
Duas vagas serão abertas.

Quase nada
Um detalhe intrigante na licitação da ANTT: é infinitesimal
a diferença do preço entre a vencedora e a segunda
colocada: R$ 0,00221.

Cerca de 40 deputados da facção
Construindo um Novo Brasil se reuniram
na casa de André Vargas (PT-PR) (foto).
Arderam as orelhas dos líderes trapalhões
Arlindo Chinaglia e Jilmar Tatto.

Visita imprevista

A voz da sabedoria

Sempre preocupado e muito ativo, Bernardo Figueiredo
esteve visitando a sede da ANTT, segundo funcionários
da agência. Humm...

Para Ruy Barbosa, patrono dos advogados, “a anistia, que é
o olvido, a extinção, o cancelamento do passado criminal,
não se retrata. Concedida, é irretirável, como é irrenunciável,
definitiva, perpétua”.

Prazo final
Venceu na sexta (30 de março) o prazo para a procuradoria
da ANTT se pronunciar sobre a eventual impugnação da
licitação. A diretoria definirá no dia 12.

Sua Sumidade
A piada do momento é que Lula ficou curado porque Deus
em pessoa visitou-o na terça (27) no hospital. E até posaram
juntos para fotos.

Embaixadora pagará R$ 55 mil por maus-tratos
A Justiça do Trabalho condenou a
embaixadora do Panamá no Brasil, Gabriela
Garcia Carranza (foto), a indenizar em R$ 55 mil
a ex-funcionária Deusdete dos Santos por
danos morais, multas trabalhistas e litigância
de má-fé. Gabriela, conforme denunciou a
Coluna em maio de 2011, é acusada de tratar
funcionários de forma “desumana”, sobretudo os humildes.
O Itamaraty prometeu pedir sua substituição, se condenada.

Que vergonha
O Ministério das Relações Exteriores criou uma entrada de
serviço para que “punhos de renda” não se misturem a
“serviçais” e estagiários.

Pobres sob suspeita

Barbas de molho
As denúncias contra o governo de Ricardo Coutinho (PSB),
na Paraíba, preocupam o partido e seu presidente,
governador Eduardo Campos (PE), que não querem a sigla
vinculada a casos de corrupção.

Conspiração

Prato servido frio
Esperava-se que o ministro relator do processo contra
Demóstenes Torres (DEM-GO) no STF abrisse mão da tarefa.
Após a criação do PSD, o senador atacou: “Enquanto
Lewandowski dançava na boquinha da garrafa, o Marco
Aurélio se esforçava para segurar o tchan.”

Luta pela vida
Ameaçada de expulsão, a brasileira Miriam, 19, tetraplégica e
epiléptica, ganhou mais dois meses em Loiret, na França. Afamília
saiu do Brasil em 2007, em busca de tratamento mais barato e eficaz.

Tiririca e a birita
Em uma roda de deputados, o palhaço
Tiririca (PR) revelou ter votado contra a
venda de bebidas na Copa de 2014: “Se for
mesmo proibido, vou comemorar bebendo
em frente a um estádio”.

Pensando bem...
...dize-me com quem andas e te direi que bicho vai dar.

PODER SEM PUDOR

Senador não é lastro

O Ministério das Relações Exteriores ainda informou que a
criação de entrada de serviço, ilegal e discriminadora, é
“medida de segurança”.

Bicos calados
A associação (Asmre) e o sindicato nacional dos servidores
(Sinditamaraty) calaram sobre a humilhação imposta aos associados.

Guerra de egos
Cresceram os conflitos entre a ministra Gleise
Hoffman e seu auxiliar Beto Vasconcelos,
queridinho da presidenta Dilma. A guerra só
acaba se Beto substituir Luiz Adams na
Advocacia Geral da União. Mas o chefe da
AGU terá de virar ministro do Supremo
Tribunal Federal.

O senador Marco Maciel sobrevoava o interior do Rio Grande do
Sul, em meados de 1989, quando o pequeno avião Piper começou a
ser sacudido por fortes rajadas de vento. Preocupado, o piloto fez
um pouso em Júlio de Castilhos, longe do destino – o município de
Cruz Alta. Maciel se fez de mouco, mas contou depois a amigos,
achando muita graça, que ouviu o piloto olhar para seu porte de
fiapo e murmurar:
- Faltou lastro...

16

31 de março / 2012

acesse: www.jm1.com.br

Coocafé realiza Assembleia em Lajinha
A Coocafé (Cooperativa dos
Cafeicultores da Região de
Lajinha Ltda) realizou dia 24/
03/2012 Assembleia Geral
Ordinária em terceira
convocação com inicio às 13
horas no Armazém sede da
Cooperativa, localizado no
Córrego do Areado, s/nº - na
cidade de Lajinha – MG. A
assembleia foi dirigida pelo Sr.
Fernando Romeiro de Cerqueira
- Diretor Presidente que após a
apresentação do Coral Terra e
Juventude e o cântico do Hino
Nacional, agradeceu a presença
dos cooperados e do
Presidente da OCB/ES
(Organização das Cooperativas
Brasileiras do Espírito Santo) Sr.
Estério Colnago, Fernando fez
um breve comentário das
atividades da cooperativa ao
longo do ano, dizendo que 2011
foi um ano abençoado para os
produtores da região onde atua
a Coocafé, em seguida leu o
Relatório de Gestão do
Conselho de Administração do
exercício 2011que inicia dizendo:
Um ano abençoado! Esta é uma
expressão que podemos usar
sem medo de errar para nos
referirmos ao ano de 2011.
Recebemos um presente de
Deus: bom clima, boa produção,
boa qualidade e bons preços.
Este foi um ano muito
importante para toda a região
de atuação da Coocafé, pois a
grande produção permitiu ao

Entrega do certificado de regularidade técnica

Assembleia Geral Ordinária bastante concorrida

produtor intensificar os tratos
culturais de suas lavouras,
usando uma melhor tecnologia
recomendada pelos nossos
técnicos. Permitiu também
vendas a preço muito melhores
que nos anos anteriores,
contribuindo assim para a
recuperação financeira dos
produtores, ainda que ela não
tenha sido total...
O DiretorAdministrativo João
Batista Bartoli de Noronha leu o
Edital de Convocação e os
demais relatórios foram todos
lidos,
embora
quase
desnecessário, pois foi
distribuído uma cartilha com
todos os relatórios e pareceres,
demonstrativos das sobras ou
perdas gráficos de Evolução,
entradas
de
café
e
comercialização, faturamento,
Fairtrade (Comércio justo) ,
Ações – Coocafé, e Cooperados,
Certificação Fairtrade.

A Coocafé (Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Lajinha Ltda)
realizou dia 24/03/2012 Assembleia Geral Ordinária em terceira convocação
com inicio às 13 horas no Armazém sede da Cooperativa

O CONSELHO FISCAL 2012,
FOI ELEITO FICANDO ASSIM:

Rodrigo da Silva Ferreira
José Manoel da Silva
Jozoé do Carmo
PLANO DE METAS 2012
ORDEM DO DIA:
I - PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2011, RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU
PERDAS, DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA,
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
E NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ACOMPANHADAS DE PARECERES DO CONSELHO FISCAL E
DAAUDITORIA INDEPENDENTE;
II - DESTINAÇÃO DO RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO
DE 2011;
III - AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA E VENDA DE BENS
IMÓVEIS;
IV - AUTORIZAÇÃO PARA OFERECER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
EM GARANTIA REAL DE REPASSES, FINANCIAMENTOS E
CRÉDITOS JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E
FORNECEDORES EM FAVOR DOS ASSOCIADOS;
V - DEFINIÇÃO PARA APLICAÇÃO DO PRÊMIO FAIRTRADE;
VI - FIXAÇÃO DO VALOR DA CÉDULA DE PRESENÇA DO
CONSELHO FISCAL;
VII - ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA
O EXERCÍCIO DE 2012;
VIII - ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE.
Pelo Conselho de Administração
FERNANDO ROMEIRO DE CERQUEIRA
Diretor Presidente

