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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Na China, futuros atletas sofrem com treinamento
Na mesma escola, outros jovens treinam para tentar repetir o sucesso da sensação chinesa de 16 anos,
Ye Shiwen, que entrou para o livro dos recordes na noite do último sábado.
PÁGINA 4

Lista dos candidatos
as eleições municipais
nas cidades de Abre
Campo e Reduto
PÁGINAS 5 e 7

Chinesa Ye Shiwen

Conheça a formação dos seis
grupos da Taça BH de Futebol Júnior
A diretoria do Manhuaçu Esporte Clube (MEC) divulgou os
jogos e os grupos da Taça BH. O
grupo D começa na quarta-feira,
15, no Estádio Juscelino Kubistcheck, em Manhuaçu.
Além do Manhuaçu Esporte
Clube, a cidade vai receber as
equipes de juniores do Vitória
(BA), Vila Nova de Caratinga,
Figueirense (SC), a equipe carioca do Vasco da Gama e os gaúchos do Grêmio.

PÁGINA 8

Viviane
Araújo

Galvão
Bueno
Robert
Pattinson e
Kristen Stewart

Café: IBGE prevê safra de
café recorde em 2012

ELEIÇÃO SE GANHA COM
ESTRATÉGIA E CONHECIMENTO
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EDITORIAL

CHARGE

Cidade planejada
A cidade que você mora foi planejada ou construída sem nenhum
planejamento? A CIDADE PLANEJADA é a cidade construída segundo um plano previamente elaborado, com certa ordenação interna e
distribuição racional das atividades no espaço por setores (Setor Militar, Setor de Indústria, Setor Hoteleiro etc.) Eis três exemplos de cidades planejadas: Brasília e Palmas - no Brasil - e Camberra, na Austrália.
CIDADE ESPONTÂNEA ou natural é a que surgiu, cresceu e se
expandiu sem qualquer plano prévio de urbanização. Caracterizam-se,
por exemplo, por ruas estreitas e tortuosas.
Exemplos: Rio de Janeiro, São Paulo, Nova Iorque, Pequim e Cidade
do México, entre outras.
A diferença básica entre esses dois tipos de cidade é o PLANO
PRÉVIO DE URBANIZAÇÃO. A presença de tal plano indica que a
cidade é planejada; em caso da inexistência do referido plano, temos
que a cidade é natural ou espontânea.
Existem muitas cidades no Brasil que cresceram desordenadamente,
em muitos municípios vemos cidades que surgiram sem planejamento, mas ao longo do tempo apareceu alguém para dar um basta na
desorganização e elaborar leis que resolveram parte do problema, pelo
menos algumas leis foram elaboradas, aprovadas e sancionadas, para
a partir daquele momento não deixar agravar mais o problema, e geralmente quase não há fiscalização, o motivo é sempre pensando no
voto, nem prefeito nem vereadores querem indispor-se com o povo e
com isso vamos encontrar centenas de cidades do interior com estas
características: ruas abertas por populares calçadas feitas fora do padrão e até mesmo parte de residências que avançam no terreno das
ruas, e muitas outras irregularidades como construções a beira rio.
Porto Alegre ganha novo bairro planejado. A empresa gaúcha Arcádia Urbanismo e a paulista Scopel Desenvolvimento Urbano apresentaram, o bairro planejado Jardim Allegra. O projeto dispõe, segundo
nota, de 616 terrenos urbanizados, ocupando uma área de 19 hectares
no bairro Rubem Berta.
Rio Casca, uma cidade centenária pertencente à micro região de
Ponte Nova tem um diferencial das demais cidades da região apesar de
ser uma antiga cidade o seu fundador fez questão de demarcá-la em um
enorme quadrado com ruas retas e largas, é até interessante naquela
época encontrar gente com tamanha visão de futuro, o livro Rio Casca
Apontamentos de Benjamin Vieira Coelho conta que o fundador de
Rio Casca ia pessoalmente a cada lote fiscalizar.
*Furriel Ângelo Vieira de Souza, era um apaixonado por seu arraial e
não consentia que fosse desrespeitado o que ele havia traçado, se
alguém em sua ausência levantasse um esteio fora do alinhamento
teria que arrancá-lo, como fundador do povoado de Bicudos proporcionava grandes facilidades aos que quisessem nele construir um prédio, doava lotes para a construção e nenhuma taxa era cobrada, pois
possuía muitos alqueires de terra nos arredores do povoado, o material era cedido pelo custo da mão de obra e muitas vezes a longo prazo
, as madeiras eram cedidas gratuitamente para os que quisessem
construir, só exigia que a obra projetada fosse realidade, com tantas
facilidades oferecidas pelo fundador do Distrito o mesmo se povoou
rapidamente com boas casas e moradas que até hoje permanecem
contribuindo para o embelezamento da cidade.
*Furriel é um posto ou uma função existente nas forças armadas de
vários países. Quando existe como posto, corresponde, normalmente,
a uma graduação da categoria de sargento. Quando existe apenas
como designação de uma função, refere-se, normalmente, a responsabilidades na área da logística. Nas Forças Armadas brasileiras não
existe mais o furriel.
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EU LEIO O
JORNAL DAS
MONTANHAS
Sebastião Antonio Bachin,
reside em Santa Bárbara
d’Oeste, SP, é representante
comercial, tem 54 anos e
também é colecionador de
jornais, sua coleção divide-se 2
partes, jornais de fatos históricos e antigos que conta com
exemplares desde o final do
século XIX, e capas de jornais
com um acervo de mais de
1.500 capas de jornais do Brasil
e do exterior.

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 Jornal das Montanhas

Ao Jornal das Montanhas

Ao Jornal das Montanhas

Eu fui Testemunha de Jeová de
1980 até 1993. Quando fui batizado não dei muita importância a
essa proibição, pois estava mais
preocupado com o Armagedom
que tinham me ensinado que
aconteceria antes da geração de
1914 passar. Essa proibição das
transfusões de sangue tem tanta
base bíblica quanto as proibições
de vacinas e transplantes de órgãos originadas no Corpo Governante. Depois que deixei de ser
Testemunha de Jeová já doei sangue três vezes e sinto-me hoje
muito feliz por ter feito isto. Talvez o sangue que doei tenha até
salvado alguém da morte!

Gostei imensamente da História das Histórias de Rio Casca nasci na cidade e sinceramente nunca havia lido nada
sobre a fundação da cidade ou
alguma coisa ligada as primeiras famílias que vieram para a
nossa terra, apesar de ter me
mudado daí em 2001 para Valadares, mas meus pensamentos
sempre estão voltados para a
minha querida Rio Casca, meu
pai conta muitas história do
tempo que tinha uma linha regular de trem.
Recordar o passado é muito
bom adorei ler a história de minha cidade.

Meu nome é Antônio Carlos Drumond, moro na cidade de Timóteo MG. Acabei de ler a História de Rio
Casca, excelente. Gostaria de saber se
existem outras histórias de outras cidades da região e como teria acesso
às mesmas. Parabéns pela reportagem.

Luiz Alberto Araujo Bezerra

Maria Aparecida Freitas

Anie Ferreira - Piracicaba-SP

Ao Jornal das Montanhas.
Preciso de ajuda pois perdi contato
com meus amigos da escola pois me
mudei de Lajinha em 2005 mais por ser
muito pequena não lembro do rosto de
todos se puderem me ajudar a encontar minhas colegas ficaria muito feliz.
Tenho hoje 15 anos e estudei na escola
E. M. Paulo Cesar Hastenreiter Portes.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Diálogo de três
formadores de opinião
Três cidadãos manhuaçuense formadores de
opinião resolveram fazer uma avaliação da política de Manhuaçu, vamos chamá-los pela inicial
dos nomes de seus candidatos (C) defendendo
Cici, (R) defendendo Renato e (N) defendendo
Nailton.
Em primeiro lugar coube ao Sr (C) falar de sua
candidata, a pergunta
igual foi feita aos três,
por que você acha Cici
a melhor candidata para
Manhuaçu? “Em primeiro lugar acho que
ela vai ganhar, tem um
bom número de partidos apoiando e consequentemente o maior
número de candidatos a vereador, dos outros
candidatos o Nailton foi impugnado e mesmo
que consiga se manter na campanha já volta
queimado e aí não decola mais, de outro lado
tem o Renato da Banca presidente da câmara
que estava prefeito e isso ajudava bastante, mas
Adejair voltou e seu apoio é para a Cici”. Disse
o Sr. C
Sr. R, por que Renato é o melhor candidato para Manhuaçu?
“Se o que o povo espera de um prefeito, for
competência, ficha limpa e gestão administrativa competente esse
candidato é o Renato é
o único que foi testado
e aprovado, em apenas
6 meses mudou a cara
da cidade tem um passado limpo e mostrou ao
longo de sua vida o que é enxergar além do tempo, tem na cidade três bons exemplos de visão,
na construção da Paróquia Bom Pastor sua opinião na época foi decisiva para que o templo
fosse construído nesse modelo, muitos queriam
construir apenas uma capela, como presidente
da Câmara construiu a sede ampla que é modelo
de gestão, igualmente presidindo a APAE construiu uma das mais modernas APAES do Estado
de Minas, é como diz na sua música de campanha não troque o certo pelo duvidoso. A vantagem que alguns dizem não corresponde a realidade, e outra coisa o apoio que tem do
governo do estado e de vários deputados
será benéfico para Manhuçu, o que dizem da
candidata é natural, Cici está na campanha a
mais de 3 anos e recentemente saiu de uma
disputa para deputada estadual, e o nosso
candidato Renato começou sua campanha
agora, Lael quer fazer algo para o povo de
Manhuaçu e escolheu Renato da Banca para
ser seu representante junto ao povo de Manhuaçu, e a presença de Lael na campanha
com a carreata na quinta-feira passada já começa a mudar as opiniões, Cici atingiu o teto
e que a tendência é a Renato subir na preferência dos eleitores”. Disse o Sr. R

Para o Sr, N que defende a candidatura
de Nailton ele é o único que representa realmente a mudança,
disse que ele irá recorrer da decisão em que
impugnaram sua candidatura e estará firme na campanha,
dentre suas propostas está a construção
de um novo hospital,
o anel rodoviário e um Seasa. Disse o Sr N. “Aqui
do nosso lado não tem ficha suja, basta pensar
um pouco em tudo o que aconteceu na política
de Manhuaçu nos últimos meses, tem gente aí
que já passou pela prefeitura e não fez nada, e
muitos dizem que já ganhou, isso vamos ver a
campanha ainda nem começou”.

Em Lajinha continuam
acirradas as campanhas

É fanatismo ou o que é em Lajinha os munícipes parecem até que são torcedores corintianos, você sabia que não tem estatística,
mas dizem as más línguas que em época de
eleição aumenta muito também as brigas conjugais e até separações, mas para alguns casais que não quiseram brigar fizeram alguns
acordos cada um para um lado e ninguém
fala de política em casa, há o lado também
positivo muitos aproveitam as concentrações
e comícios para se divertirem, enquanto em
muitas cidades as campanhas estão frias, em
Lajinha ninguém brinca, veja nesta foto de
uma concentração do PMDB (Sapo) no distrito do Prata é gente demais lotaram o lugar.

diz o relatório. O documento ainda faz um
cálculo de quanto os usuários gastaram com
as quedas de ligações em um dia: no dia 8 de
março deste ano, afirma o relatório, a operadora "derrubou" 8,1 milhões de ligações, o
que gerou faturamento extra de R$ 4,3 milhões. Durante as investigações, a TIM relatou ao Ministério Público que a instabilidade de sinal era "pontual" e "momentânea".
A operadora citou dados fornecidos à Anatel para mostrar que houve redução, e não
aumento, das quedas de chamadas-as informações, no entanto, foram contestadas no
relatório da agência.
A Anatel afirma que a TIM adulterou a base
de cálculos e excluiu do universo de ligações milhares de usuários com problemas,
para informar à agência reguladora que seus
indicadores estavam dentro do exigido.
A agência afirma, por exemplo, que a operadora considerou completadas ligações que
não conseguiram linha e cujos usuários, depois, receberam mensagem de texto informando que o celular discado já estava disponível.
Isso é Brasil e aqui os usuários não tem vez,
se isso acontecesse nos Estados Unidos ou
no Japão com certeza as operadoras teriam
que devolver o dinheiro para os usuários, e o
pior ésabermos de tudo isso e ficar na mesma.
NOVA PROIBIÇÃO: Com base nos dados,
o Ministério Público do Paraná pede a proibição de vendas de novos chips pela TIM
no Estado, o ressarcimento de consumidores do plano Infinity no Paraná por gastos
indevidos e o pagamento, pela empresa, de
indenização por dano moral coletivo.
A TIM já havia sido suspensa no Estado no
final de julho, quando a Anatel proibiu as vendas de novos planos das operadoras com maior índice de reclamação em cada Estado. Além
do Paraná, onde o índice era de 26,1 reclamações a cada 100 mil clientes, a operadora obteve o pior resultado em 18 unidades federativas.

de vôlei, o técnico foi campeão em 1992, com
a equipe masculina de vôlei do Brasil. Paula
Pequeno, Thaisa, Fabiana, Jaqueline, Sheilla
e Fabi, que fizeram parte do grupo de 2008,
se sagraram bicampeãs olímpicas.
Esse título veio após um começo irregular
na primeira fase nos Jogos de Londres. A
equipe chegou a estar ameaçada de eliminação e somou apenas três vitórias, sobre Turquia, China e Sérvia, e duas derrotas, para os
Estados Unidos e a Coreia do Sul.

11 de agosto:
Dia do Advogado

Jefferson critica
petição da defesa de
Dirceu entregue a
ministros do STF

11 de agosto é uma data especial. É o dia do
advogado e nós do Jornal das Montanhas
queremos parabenizar a todos os advogados incansáveis e brilhantesprofissionais da
advocacia,verdadeiros guardiões das leis.

TIM derruba sinal de
propósito, diz Anatel

Brasil é bicampeão olímpico
no vôlei feminino

Muitos diziam desconfiados com as quedas constantes nas ligações do infinity, agora um relatório da Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações) acusa a TIM de interromper de propósito chamadas feitas no plano Infinity, no qual o usuário é cobrado por
ligação, e não por tempo. A agência monitorou todas as ligações entre março e maio, em
todo o Brasil, e comparou as quedas das ligações de usuários Infinity e "não Infinity".
A conclusão foi que a TIM "continua 'derrubando' de forma proposital as chamadas
de usuários do plano Infinity". O documento apontou índice de queda de ligações quatro vezes superior ao dos demais usuários
no plano Infinity -que entrou em vigor em
março de 2009 e atraiu milhares de clientes.
O relatório, feito entre março e maio, foi
entregue ao Ministério Público do Paraná.
"Sob os pontos de vista técnico e lógico,
não existe explicação para a assimetria da taxa
de crescimento de desligamentos [quedas de
ligações] entre duas modalidades de planos",

A seleção brasileira feminina de
vôlei superou um
começou ruim
nos Jogos de
Londres para
conquistaro bicampeonato olímpico. Na reedição
da final da Olimpíada de Pequim,
em 2008, a equipe
de José Roberto
Guimarães voltou
a vencer os Estados Unidos em
uma decisão ao batê-los por 3 sets a 1, com
parciais de 11/25, 25/17, 25/20 e 25/17, em 1
hora e 40 minutos, na EarlsCourt.
A conquistaé histórica para Zé Roberto, já
que o treinador se tornou o primeiro brasileiro a ter três títulos olímpicos. Além dos dois
ouros conquistados com a seleção feminina

Adiada compra dos
caças de combate
O ministro Celso
Amorim (Defesa)
anunciou, em entrevista publicadasexta-feira (10) pelo jornal americano "Wall
Street Journal", que
a compra de aviões
de combate foi adiada. Segundo Amorim, a decisão foi tomada por dificuldades econômicas. "O
projeto não está
abandonado. Haverá uma decisão no momento oportuno. Mas no dia de hoje prefiro
não fornecer uma data", declarou o ministro
ao jornal. "A situação econômica tomou uma
direção menos favorável que o previsto e
naturalmente isto requer prudência", acrescentou. Para quem achava que o governo
deve adquirir 36 aeronaves em uma compra
estimada em US$ 5 bilhões. Na disputa, o
Rafale do construtor francês DassaultAviation compete com o Gripen do sueco Saab e
com o F/A-18 SuperHornet da americana
Boeing.

O presidente do
PTB, Roberto Jefferson, delator do mensalão, criticou sextafeira (10), em seu blog,
a petição protocolada
pela defesa de José
Dirceu, no Supremo
Tribunal Federal, em
que contesta pontos
apresentados pela
Procuradoria-Geral da
República no memorial entregue aos ministros. "A insistência do
Zé em desqualificar o que já foi dito por mim é
mais uma das provas que sobram neste processo, no sentido de que a PGR acusou também a testemunha (Jefferson) para ao final não
punir o acusado (Dirceu)", disse. Os dois figuram entre os 38 réus do processo. No texto,
Jefferson reconheceu que, tirando seu próprio depoimento, "pode ser mesmo que não
haja provas produzidas na ação penal" contra
Dirceu. "Zé Dirceu continua tentando desqualificar o que está dito e foi redito. Mesmo depois da sustentação oral, seu advogado, Oliveira Lima, combativo e aplicado que é, entregou novos memoriais aos ministros. É mais
uma tentativa de mostrar que não há provas
contra o Zé", disse ele.
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Dnit anuncia edital para duplicar BR-381, a Rodovia da Morte
Depois de três anúncios frustrados em apenas dois anos, o
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) se
arrisca em marcar uma data para
o projeto de duplicação da BR–
381 sair do papel. De acordo com
o superintendente do órgão,
José Maria da Cunha, o edital
para contratação da obra será
lançado em setembro. A previsão é que as obras no trecho
entre Belo Horizonte e Governador Valadares, no Vale do Rio
Doce, comecem em março de
2013. Com o novo anúncio, o
órgão admite que apenas oito
dos 10 lotes previstos no projeto terão obra contratada, o que
significa a duplicação do traçado existente de 311 quilômetros.
Já os lotes nove e 10, que correspondem a uma variante de 45
quilômetros, entre São Gonçalo
do Rio Abaixo e Nova Era, ficam
fora do pacote. O trecho que vai
desviar a BR-381 de João Monlevade, no Vale do Aço, seria uma
alternativa para reduzir melhorar
o fluxo de veículos, mas não tem

sequer projeto ou levantamento de impactos ambientais.
“O Dnit está concluindo o termo de referência que orienta o
processo licitatório e em aproximadamente 30 dias deverá dar
publicidade ao edital. Apartir daí
as empresas podem apresentar
suas propostas”, afirmou o superintendente. Uma novidade
para a concorrência pública, segundo ele, é que o certame ocorra nos mesmos moldes dos projetos da Copa do Mundo, que
tiveram tramitação mais célere.
“O processo será mais expresso, dentro de uma modalidade
descentralizada em que todas as
etapas, que geralmente duravam
180, 240 dias, possam chegar a
90 dias no máximo”, disse, garantindo estar animado com a
execução da obra.
Sem arriscar o orçamento total dos serviços, Cunha afirma
que a duplicação dos oito lotes
terá prazo de execução de dois a
três anos. “Aquela é uma região
muito movimentada. Não podemos causar transtornos para os

motoristas nem prejudicar o uso
da rodovia”, informou.
Sobre a duplicação de outros
rodovias importantes em Minas,
como a BR–040 nos sentidos
Belo Horizonte/Rio de Janeiro e
Belo Horizonte/Brasília, o superintendente afirmou que estas
obras vão ficar à cargo da iniciativa privada. “A 040 está em processo de concessão. A expectativa é que até o início de 2013 o
leilão seja feito. Temos contratos em vigência para obras de
restauração do pavimento existente”, garantiu. O contrato de
concessão está prevista para 25
anos.
Ver para crer: O engenheiro
civil e mestre na área de transportes Silvestre de Andrade
Puty Filho, recebeu com satisfação a notícia de duplicação da
BR-381, mas destacou que prefere ver a obra em curso para comemorar. “Vários anúncios já foram feitos. Tomara que desta vez
o processo seja de fato retomado, já que esta é certamente a
obra rodoviária mais importante

do estado”, disse. Sobre a exclusão da variante, o especialista lamentou: “Infelizmente, duvido que um novo investimento
público seja feito, pelo menos a
curto prazo, depois que a duplicação for concluída”.
Radares a pleno vapor: Desde segunda-feira, os 213radares
instalados em 15 rodovias federais de Minas estão multando
os motoristas infratores. Os equipamentos fazem parte dos 750
redutores de velocidade instalados pelo Dnit em todo o país.
Do total destinado a Minas, 41
estão na Região Metropolitana
de Belo Horizonte. A instalação
dos equipamentos começou a
ser feita em fevereiro do ano passado, mas recursos impetrados
pelas empresas que participaram
da concorrência para a prestação do serviço fizeram com que
o funcionamento sofresse atraso de um ano e meio. Até o fim
de 2012, a previsão é quemais
208 aparelhos sejam implantados na malha viária que corta
Minas, aumentando para 421 o

número de radares no estado. O
contrato tem custo de operação
e instalação de R$ 780 milhões
no Brasil e de R$ 120 milhões em
Minas, unidade da federação
que recebeu o maior número de
equipamentos.
Obras em meio às chuvas: O
pacote de obras que prevê reparos dos estragos causados pela
chuva no túnel do Shopping
Ponteio, na BR–356, já começa
com previsão de se estender
pela estação chuvosa desse ano
em algumas áreas. No trecho do
centro de compras, onde parte
do muro de contenção e parte
da passarela cederam, a previsão é que as obras comecem em
15 dias, indo até outubro. Mas
em outras intervenções em pontos de erosões e melhorias no
viaduto próximo ao BH Shopping a previsão é de que as máquinas trabalhem até dezembro,
prazo que pode ser estendido a
depender da complexidade dos
serviços. Os projetos estão orçados em R$ 3,5 milhões, sendo
que o trecho do Ponteio, fecha-

do desde 15 de dezembro, tem
valor estimado em R$ 700 mil.
“As obras no túnel do Ponteio se encaixam em um cronograma de 60 dias. Já as demais
têm prazo total de 120 dias, que
pode se maior. Se não conseguirmos finalizar no menor prazo,
antes das fortes chuvas, as máquinas da empresa vencedora da
licitação vão se manter mobilizadas para resolver qualquer problema”, afirmou o superintendente do Dnit, José Maria da Cunha.
Na avaliação do engenheiro
civil e mestre em Engenharia de
Transportes, Silvestre Andrade
Puty Filho, o avanço da obra
durante o período chuvoso é
consequência do processo burocrático para licitação da obra.
Segundo Cunha, a concorrência pública normal deveria ter
sido cumprida em 120 dias, prazo que se esgotou no primeiro
semestre, mas houve problemas
com documentação de empresas que tiveram que ser resolvidos.

Passeio Ciclístico recebe Na China, futuros atletas
inscrições em Manhuaçu sofrem com treinamento
A 11ª edição do Passeio
Ciclístico de Manhuaçu terá
como foco os quatorze temas
do Programa Transformação
Social. O evento será no dia
19, domingo, e propõe uma
competição entre os participantes que decorarem suas
bicicletas com base nos assuntos do projeto. Nesta semana, o 11º Batalhão de Polícia Militar começa as inscrições e a troca de camisas do
passeio por gêneros alimentícios.
O passeio terá concentra-

ção na Praça Cinco de Novembro, no Centro. O percurso seguirá pelas ruas de maior trânsito, como acontece
todos os anos.
Além do incentivo ao esporte e à participação da família, o passeio ciclístico tem
como grande meta a conscientização sobre as regras de
trânsito e o papel do ciclista.
“Todo o passeio é focado na
educação no trânsito, seguindo as regras de circulação e
divulgando uma mensagem

importante, especialmente
por causa da presença de crianças e adolescentes. É um
evento que tem tudo a ver
com os temas do programa
Transformação Social”, afirma o assessor de comunicação organizacional do 11º
Batalhão de Polícia Militar,
Capitão Jeferson Vitor.
A troca de camisas por alimentos já começou, seguindo sempre a tabela com as
quantidades e tipos de gêneros alimentícios. Os inscritos
também vão concorrer a prêmios especiais.
“Esse ano o tema será o
programa Transformação Social. A pessoa terá a liberdade de escolher um dos quatorze assuntos e enfeitar a
bicicleta para concorrer aos
prêmios”, explica.
O posto de inscrição e troca de alimentos pelas camisas do passeio está funcionando no calçadão em frente
a prefeitura de Manhuaçu, no
Centro.

Em lágrimas e visivelmente com dor, uma
criança treina pela glória olímpica enquanto
seu treinador de ginástica fica em cima de
suas pernas. Os desenhos de foguetes e de
animais vestidos de astronautas em seu pequeno vestido vermelho nos trazem uma forte lembrança de sua idade, apesar de ela treinar como uma atleta adulta no mundo ocidental.
Reportagem do jornal britânico "Daily Mail"
mostra a chocante rotina de crianças visando
a glória olímpica. O ginásio em Nanning, na
China, é um dos muitos rígidos campos de
treinamento ao redor do país nos quais pais
mandam seus filhos para aprenderem a ser
campeões.
Apesar de os métodos de treinamento parecerem extremos aos olhos do Ocidente, eles
fornecem uma pista do ótimo desempenho
dos atletas da China nos Jogos de Londres.
As estrelas da ginástica são conhecidas
por começarem muito cedo e esse grupo de
crianças não é diferente. Os pequenos já realizam uma dura rotina de exercícios nas barras, argolas e tablados.
Meninos e meninas que não passam dos
cinco ou seis anos de idade são desafiadas a
apresentações nas traves, nas argolas e também nos tablados, em sessões de treinamen-

Reportagem do jornal britânico "Daily Mail"
mostra a chocante rotina de crianças
visando a glória olímpica.

tos fisicamente extenuantes
Na mesma escola, outros jovens treinam
para tentar repetir o sucesso da sensação chinesa de 16 anos, Ye Shiwen, que entrou para
o livro dos recordes na noite do último sábado.
As fortes imagens de crianças chinesas
chorando de dor foram colocadas na internet
somente em janeiro deste ano.
No meio dos exercícios, se as crianças se
esquecem onde estão, uma grande placa na
parede as relembram: "OURO", simples assim.
Punições são frequentemente empregadas
na rotina de treinos, para lembrar que a missão das crianças é bater os americanos e todos os outros adversários rumo ao pódio.

Treinamento duro: O rosto da menina
gravado em dor, mas a fixação na glória
olímpica faz com que seu treinador de
ginástica fique em cima de suas pernas.
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Eleições: Deputado
estadual Wilson Batista
(PSD-MG) apoia Lacerda
em Belo Horizonte
Diferentemente do que foi
informado na mídia “Patrus
recebe apoio de quatro dos
seis deputados do PSD de
Minas”, o deputado estadual Wilson Batista (PSDMG) não apoia a candidatura de Patrus Ananias (PT)
à Prefeitura de Belo Horizonte. Ele apoia a candidatura do prefeito Marcio Lacerda (PSB). A informação
de que Batista apoiava o petista foi passada pelo presidente municipal e estadual
do PSD em Belo Horizonte
e em Minas Gerais, Paulo
Safady Simão.
“O Paulo [Safady Simão]
cometeu um equívoco. Sou
da base do Aécio [Neves,
senador do PSDB por Minas Gerais] e apoio o Marcio Lacerda. O [Gilberto]
Kassab [prefeito de São
Paulo e presidente nacional
do PSD] traiu o partido em
Minas Gerais”, disse Batista. O texto foi corrigido.
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CARLINHOS
Vice: RONALD PÓVOA

MÁRCIO GERARD
Vice: BIM DO PITASSO

13 - PT
Coligação:
CONFIANÇA
PARA MUDAR

12 - PDT
Coligação:
O COMPROMISSO
CONTÍNUA

48 CANDIDATOS PARA 9 VAGAS DE VEREADOR

Deputado estadual
Wilson Batista

Nome do Candidato ...............................................
AGNALDO PÓVOA SCHAB ....................................
ALBINO PIMENTEL GOMES ..................................
ALEXSANDRA DINIZ PEREIRA ..............................
ANGELA MARIA DA SILVA TRINDADE ...................
ANGELA MARIA PIMENTEL GOMES VIEIRA .........
AÍLTON ROBADEL DE SOUZA ..............................
BERNARDINO NEVES DE MELO ..........................
CELSO CÚSTODIO LINO .......................................
EDMAR DE OLIVEIRA TANEZ ................................
EDUARDO ROMEIRO .............................................
ELES ENES DE SOUZA ..........................................
ELIEZER PÊGAS DE SOUZA ..................................
ETELVINA MARIA VIEIRA DE SOUZA ....................
FABILA APARECIDA DE ARAUJO ..........................
FRANCISCO ANTÔNIO DE MAGALHÃES .............
FÁBIO ANTÔNIO MACHADO .................................
FÁBIO DA SILVA ......................................................
GILBERTO DE SOUZA SILVA .................................
GILSON GOMES DA SILVA .....................................
HERALDO LEANDRO DA SILVA .............................
JOSÉ CARLOS FAGUNDES DE ALMEIDA ............
JOSÉ GERALDO DO CARMO ................................
JOSÉ INACIO FERNANDES JUNIOR .....................
JOSÉ ROBADEL SALAZAR ....................................
JUVERCI MENDES .................................................
JÚLIO MARIA DA SILVA ..........................................
LEIDIENE DE FÁTIMA LAIA ...................................
LUCIA APARECIDA DA SILVA PIMENTEL ..............
LÚCIA MARIA DA SILVA ..........................................
MARCOS DELAMAR HOTT ...................................
MARCOS LUCIANO GOMES ..................................
MARCOS VINICIOS THASMO RODRIGUES ..........
MARGARIDA RIBEIRO XAVIER ..............................
MARIA APARECIDA GOMES SILVA .........................
MARLUCE HUEBRA CALDEIRA ...........................
MAURO NEI SANTOS SOUZA ................................
MELQUISEDECK DE ABREU ................................
MILTON CELSO PIMENTEL ...................................
NALIM GABRIEL DE MELO ...................................
NEIDE NOGUEIRA PIMENTEL ...............................
OMERILDO ANANIAS DA SILVA .............................
REGINA SILVERIA SANTOS ...................................
ROBERTO CARLOS DE SOUZA ............................
ROSÂNGELA GONÇALVES MACIEL .....................
SINDERLEI CRISTIANO RODRIGUES ...................
VERA LÚCIA EMERICK HOTT ...............................
VILMA SOARES DE SOUZA ...................................
WANDERLY ROBERTO ROBADEL ......................

Nome para urna ............................................... Número ....... Partido ................................................................................. Coligação
AGNALDO PÓVOA ........................................... 20123 ............ PSC ......................................................... CONFIANÇA PARA MUDAR
BINO DO BAR ................................................. 13134 ............ PT ........................................................... CONFIANÇA PARA MUDAR
ALEXSANDRA ................................................. 45123 ............ PSDB .............................. REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
ANGELA DO BAR ............................................ 12222 ............ PDT ................................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA
MARIA DO CÉLIO ............................................ 13999 ............ PT ........................................................... CONFIANÇA PARA MUDAR
PÍU DA PREFEITURA ...................................... 43456 ............ PV ..................................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA
BERNARDINHO DA DELEGACIA ................... 13000 ............ PT ........................................................... CONFIANÇA PARA MUDAR
CELSO DO TÁXI .............................................. 43333 ............ PV ..................................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA
EDMAR TALAÍRA ............................................. 25055 ............ DEM ................................ REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
DUDU ............................................................... 14123 ............ PTB ................................. REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
ELIENE ............................................................. 15250 ............ PMDB ............................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA
ZEQUINHA DO GUARANI ............................... 70700 ............ PT do B .......................... REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
ETELVINA ......................................................... 12123 ............ PDT ................................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA
FABILA DO SENISI ROCHA ............................ 40222 ............ PSB ................................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA
CHIQUINHO ..................................................... 15890 ............ PMDB ............................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA
FABIM .............................................................. 12345 ............ PDT ................................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA
FABINHO DO TÁXI .......................................... 45234 ............ PSDB .............................. REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
GILBERTO SOUZA .......................................... 13789 ............ PT ........................................................... CONFIANÇA PARA MUDAR
GILSON DA EXCURSÃO ................................. 14000 ............ PTB ................................. REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
HERALDO ........................................................ 14567 ............ PTB ................................. REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
PINÓIA .............................................................. 43222 ............ PV ..................................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA
JÉ GERALDO DA AMBULÂNCIA ................... 12456 ............ PDT ................................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA
ZE PREGO ....................................................... 13456 ............ PT ........................................................... CONFIANÇA PARA MUDAR
JÉ EVARISTO ................................................... 43000 ............ PV ..................................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA
JUVERCI .......................................................... 43123 ............ PV ..................................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA
JÚLIO DO ÔNIBUS .......................................... 14148 ............ PTB ................................. REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
LEIDIENE ......................................................... 14118 ............ PTB ................................. REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
LUCIA PIMENTEL ............................................ 13600 ............ PT ........................................................... CONFIANÇA PARA MUDAR
LUCINHA DO SUS ........................................... 25678 ............ DEM ................................ REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
MARQUINHO HOTT ........................................ 70123 ............ PT do B .......................... REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
MARCOS LUCIANO ........................................ 15015 ............ PMDB ............................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA
MARCOS THASMO ......................................... 25025 ............ DEM ................................ REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
MARGARIDA AGENTE DE SAÚDE ................. 14444 ............ PTB ................................. REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
APARECIDA DO AVON ..................................... 13222 ............ PT ........................................................... CONFIANÇA PARA MUDAR
LÚCIA CALDEIRA ............................................ 25789 ............ DEM ................................ REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
MAURO NEI ..................................................... 13777 ............ PT ........................................................... CONFIANÇA PARA MUDAR
MEQUISEDECK ............................................... 20789 ............ PSC ......................................................... CONFIANÇA PARA MUDAR
CELSINHO DO SUS ........................................ 45000 ............ PSDB .............................. REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
NALIM EX VICE-PREFEITO ............................. 45789 ............ PSDB .............................. REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
NEIDE NOGUEIRA ........................................... 13666 ............ PT ........................................................... CONFIANÇA PARA MUDAR
OMERILDO ...................................................... 15432 ............ PMDB ............................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA
REGINA CARIOCA ........................................... 15123 ............ PMDB ............................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA
BETO DO JAGUARAÍ ....................................... 70567 ............ PT do B .......................... REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
ROSÂNGELA DA FARMÁCIA DO SUS .......... 15612 ............ PMDB ............................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA
SINDERLEI CRISTIANO .................................. 13123 ............ PT ........................................................... CONFIANÇA PARA MUDAR
VERA DO CANECO ......................................... 45450 ............ PSDB .............................. REDUTO NO CAMINHO DO PROGRESSO
VILMA ............................................................... 15615 ............ PMDB ............................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA
WANDERLY ..................................................... 40123 ............ PSB ................................................... O COMPROMISSO CONTÍNUA

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU

ACADEMIA
KOMEIKAN
Rua Vicente de Paula Reis, 23
Bairro São Jorge (ao lado da Retífica)
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por

Pr. João Soares
da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

PREFEITOS E VEREADORES

Retrato do Pai
MAURO SERGIO
Vice: TAOZINHO
QUEIROZ
10 - PRB
Coligação: FIDELIDADE
E TRABALHO

MÁRCIO VICTOR
Vice: ZÉ BRASILINO
13 - PT
Coligação:
JUNTOS PELA
RENOVAÇÃO

36 CANDIDATOS PARA 9 VAGAS DE VEREADOR

Um célebre rei da Polônia realizou grandes obras em seu
reino, desenvolvendo um governo tão bom que as pessoas não se continham e lhe rasgavam sinceros elogios.
Um dia, alguém perguntou ao rei qual era o segredo do
seu sucesso. A resposta dele foi: "Sou filho de um grande
homem, e levo comigo, em um medalhão, o retrato dele. E
durante o dia, olho muitas vezes para o retrato de meu
pai".
De fato, cada vez que o rei tinha de entrar em combate,
ele era visto olhando fixamente para a foto do pai. Dizia
ele que essa contemplação lhe fornecia entusiasmo, coragem e capacidade para a luta.
A Palavra de Deus nos oferece um retrato de nosso Pai.
É aí que vemos como Deus é. A Bíblia descortina para nós
o coração de nosso Deus. Ela nos revela o seu amor, paciência, bondade, justiça, santidade, paz, misericórdia, poder, majestade...
Ao examinar o que a Bíblia nos mostra de nosso Pai,
recebemos novas forças para administrar as adversidades do dia a dia e adquirimos coragem para enfrentar os
combates do cotidiano.
Não se trata, porém, de fazer uso mágico da Bíblia. Há
pessoas que acham que a Bíblia deva ser usada como se
fora um amuleto, um talismã poderoso para afastar o mauolhado, o azar e a infelicidade. Por isso deixam-na aberta
na sala, no quarto, sobre os móveis... Fazer isso é conferir
a ela uma função supersticiosa, que ela não tem e, aliás,
condena (1Sm 4.3). Não é neste sentido que ela é um livro
poderoso. O Espírito diz dela: "Porque a palavra de Deus
é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada
de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e
espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração" (Hb 4.12). Não se
trata de deixar a Bíblia aberta sobre a cômoda, mas de
acomodá-la no coração.

Nome do Candidato ...............................................
WARLEY DE PAIVA MIRANDA ...............................
WANTUIL SAMPAIO VIANA ....................................
WALTER PERBOIR SANTANA ...............................
THIAGO VIEIRA RODRIGUES ................................
RITA DE CASSIA ASSIS ...........................................
RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA ......................
RENATA MAGNA ALVES ALMEIDA BICALHO .......
RAQUEL MENDES CUNHA ...................................
RAIMUNDO CELIO DE PAIVA .................................
ONOFRE ROSA DA SILVA .......................................
NAIR CLEUZA DE SOUZA ROSA ...........................
MARIA DAS GRAÇAS CLEMENTE MACHADO .....
MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA ...........
MARCOS VINICIUS DA CRUZ PINHEIRO .............
LUCIMAR MENDES BARBOSA .............................
LEONEL SANTANA FILHO .....................................
LEONARDO JOSÉ FERNANDES DE ABREU ........
JOSÉ OCIMAR DE SOUSA .....................................
JOSÉ CÉLIO DE OLIVEIRA MIRANDA ...................
JOSÉ CHAVES DIAS ................................................
JOSÉ ALMEIDA SANTANA ......................................
JOSE ROMILDO ERNESTO ...................................
JOSE MARIA DE SOUSA SANTANA .......................
JOSE DONIZETE DE ALMEIDA ..............................
JORGE SANTIAGO DE SOUZA ..............................
JORGE GOMES DE AZEVEDO ...............................
JOAQUIM LOPES SOARES ....................................
GERALDO DAS GRAÇAS MEIRA ...........................
GERALDO CALAES CORREIA PINTO ...................
EVA MOREIRA DE MIRANDA ALVES .....................
ELENA MARIA DE JESUS DA SILVA .......................
EDSON APARECIDO MENDES ..............................
DAIANA POLIANA DE OLIVEIRA PEREIRA ............
CLEUNICE SOARES DE SOUZA ............................
CELESTE APARECIDA DA SILVA DIAS ...................
CAMILO JOSE CAETANO SAMPAIO .......................

Nome para urna ............................................... Número ....... Partido ................................................................................. Coligação
WARLEY DO HOSPITAL ................................. 45123 ............ PSDB ................................................................ Fidelidade e Trabalho
WANTUIL DA POLICLINICA ........................... 23550 ............ PPS ................................................................... Fidelidade e Trabalho
WALTER SANTANA ......................................... 10789 ............ PRB .................................................................. Fidelidade e Trabalho
THIAGO RODRIGUES ..................................... 36333 ............ PTC ...................................................... JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
RITAASSIS ....................................................... 12345 ............ PDT ................................................................... Fidelidade e Trabalho
RICARDO DOS MENDES ................................ 10123 ............ PRB .................................................................. Fidelidade e Trabalho
RENATA DA POLICLINICA .............................. 45333 ............ PSDB ................................................................ Fidelidade e Trabalho
RAQUEL DE CESINHA .................................... 28000 ............ PRTB ................................................................ Fidelidade e Trabalho
CELINHO DE PAIVA ......................................... 31031 ............ PHS ................................................................... Fidelidade e Trabalho
ONOFRE PATRÍCIO ......................................... 11611 ............ PP ........................................................ JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
NAIR DE CASSIANO ........................................ 11655 ............ PP ........................................................ JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
GRAÇA ............................................................. 13456 ............ PT ........................................................ JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
MARIA DE MILTINHO ...................................... 13579 ............ PT ........................................................ JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
BUDU ............................................................... 43222 ............ PV ........................................................ JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
LUCIMAR DO BAR .......................................... 10456 ............ PRB .................................................................. Fidelidade e Trabalho
DIM DE LEONEL ............................................. 12123 ............ PDT ................................................................... Fidelidade e Trabalho
LEO PADIRIM ................................................... 13333 ............ PT ........................................................ JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
ZÉ FIOTE .......................................................... 11622 ............ PP ........................................................ JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
ZÉ CÉLIO DO TOTINHO .................................. 20520 ............ PSC ...................................................... JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
ZITO SATIL ....................................................... 13151 ............ PT ........................................................ JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
ZEZÉ SANTANA ............................................... 23456 ............ PPS ................................................................... Fidelidade e Trabalho
ZÉ ROMILDO ................................................... 45678 ............ PSDB ................................................................ Fidelidade e Trabalho
ZE MARIA SANTANA ....................................... 45000 ............ PSDB ................................................................ Fidelidade e Trabalho
DONIZETE DO HOSPITAL ............................... 23457 ............ PPS ................................................................... Fidelidade e Trabalho
JORGINHO DO PÃO DE AÇÚCAR ................. 13123 ............ PT ........................................................ JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
JORGE DO SINDICATO ................................... 13196 ............ PT ........................................................ JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
QUINQUIM MOTOBOY ................................... 10000 ............ PRB .................................................................. Fidelidade e Trabalho
GERALDINHO MARIANO ................................ 13789 ............ PT ........................................................ JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
GERALDO CALAES ......................................... 40123 ............ PSB ...................................................... JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
EVINHA DA AREIA BRANCA ........................... 43456 ............ PV ........................................................ JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
ELENA DA CACHOEIRA .................................. 13313 ............ PT ........................................................ JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
EDINHO DO BARROSO .................................. 13013 ............ PT ........................................................ JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
DAIANA POLIANA ............................................ 10555 ............ PRB .................................................................. Fidelidade e Trabalho
CLEUNICE DA APAE ....................................... 45602 ............ PSDB ................................................................ Fidelidade e Trabalho
CELESTE APARECIDA .................................... 13213 ............ PT ........................................................ JUNTOS PELA RENOVAÇÃO
CAMILO CAETANO .......................................... 45645 ............ PSDB ................................................................ Fidelidade e Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.120/0001-10 - E-mail: pmsim@uai.com.br
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 365/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2012
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº18.385.120/0001-10 torna
público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para
Contratação de empresa especializada para fornecimento de veículo tipo
van 16 lugares para atendimento as necessidades da Secretaria Municipal
de Educação, neste Município, com abertura marcada para 21/08/2012, às
13:00 horas. O edital completo e maiores informações poderão ser obtidos
na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro,
Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Praça Getúlio Vargas, 50 - Fone: (0xx33) 3336-1235 Fax: (33) 3336-1269 - CEP- 36930-000 - Simonésia – Minas Gerais
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Café: IBGE prevê safra de café recorde em 2012
A produção nacional de
café de 2012 será recorde,
segundo o Levantamento
Sistemático da Produção
Agrícola (LSPA) de julho,
divulgado na quinta-feira
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE).

A estimativa é de uma
produção de 3 milhões de
toneladas das duas principais espécies cultivadas,
arábica e a canephora (conilon). O volume equivale
a 50,8 milhões de sacas de
60 quilos, leve queda em
relação à estimativa de ju-

Tri-Objetiva - 9
Celso de Medeiros Costa (*)

Mais sobre a Bíblia!!!...
1- Temos de ser realistas!
2- Isso é mais que ser equilibristas!!
3- Enfim, evitemos ser quais obscurantistas!!!
1 - Dificuldade – § No texto bíblico
difícil de entender, a boa Hermenêutica
(princípios de interpretação) exige que texto obscuro deve ser entendido à luz do claro. Mas, muitos, em rota inversa, pegam o
texto e desenvolvem, até, uma numerologia
complicada. § Dentro da dificuldade, pergunta-se se o texto deve ser interpretado
literalmente, ou figuradamente. § Tenho dito que a Bíblia não foi
escrita para preguiçoso, pois, sendo ela não sistemática, mas,
assistemática, isso exige que, nela, procuremos os assuntos e
organizemo-los. Também, lembro muito que o verdadeiro cristão é discípulo (seguidor/aluno) de Cristo, que é o Mestre dos
mestres, e, que, como tal, é estudante, logo, obviamente, deve
estudar.
2 - Literalidade – § Há texto na Bíblia que
é literal, mesmo trazendo dificuldade para
mente científica ou inquiridora. Por exemplo,
há o relato que Jonas foi engolido por um grande
peixe. Não me lembro se foi o apologista (defensor da fé) teólogo Roque Monteiro de Andrade, ou o físico Juarez de Azevedo, quem
afirmou ou repercutiu, que, mesmo que a Bíblia tivesse registrado que Jonas engoliu o peixe, ele acreditaria. § Esse texto é literal, até por
que Jesus tratou-o assim! Isso é fundamental!!! § Mas, nesse relato, e em outros de milagres e curas, alguém perguntará sobre leis da natureza que foram quebradas.
Deus é o Criador e Senhor da natureza. Se Ele a criou e dominaa, porquê Ele não pode “desprezá-la, às vezes? Igual o caso do
profeta Elias ter orado, e fogo ter descido dos céus, e Jesus ter
andado sobre águas. No caso de Jesus, há muitos milagres, e, no
de Elias, idem, inclusive por ter orado para não chover e para
chover, e ambas coisas terem acontecido. Aliás, no período do
legislador Moisés, da dupla profética Elias e Eliseu, e, sobretudo, do maior de todos, Jesus, foram quando os maiores – e,
sobretudo, MELHORES! – milagres aconteceram!!!
3 - Claridade – § Autores que têm escrito Soteriologia (doutrina bíblica da Salvação) para pessoas mais simples entenderem
mostram que há assuntos difíceis na Bíblia, sim, mas, que os
referentes às coisas básicas, centrais e eternas – mormente sobre a Salvação – são
fáceis, ao ponto de pessoa, mesmo com
problema mental, poder entendê-la. § Depois, até em outros assuntos a leitura bíblica fica clara, ao mesmo tempo. Exemplifico: Jesus disse que o ladrão vem somente para roubar matar e destruir. Mas,
no texto em tela, há algo que a Hermenêutica ajuda. Temos de verificar o contexto –
o texto que vem antes e o que vem após o em foco –; no caso que
estamos focalizando, antes verifica-se que Cristo O contrasta
com satanás. Também entendemos que a tríade matar-roubarextirpar é no sentido espiritual... Em outro texto, Cristo diz que
virá como ladrão – entende-se que o é pela surpresa! –. Eu disse,
para pessoas simples, que elas eram inteligentes, por/PARA
verem essa diferença!!!... § Repito, que não esgoto o assunto!
Aliás, apenas toco-o de leve!!!
1- Precisamos vencer a barreira do Texto!
2- E, entendê-lo dentro do seu contexto!!
3- Logo, deixar, de vez, todo pretexto!!!
(*) O autor é graduado em Teologia e pós
em História Eclesiástica.

nho, que foi projetada em
50,9 milhões de sacas. A
produção representa um
acréscimo de 14,2% ante a
safra de 2011, principalmente, por causa do café
arábica, responsável por
75,2% da produção brasileira de café em grão. O IBGE
destaca ganho de produtividade de 15,1%, “típico
para um ano de alta”.
A safra de café arábica em
2012 é estimada em
2.282.925 t (38,0 milhões de
sacas de 60 quilos) e apre-

senta decréscimo de 0,3%
em relação à estimativa de
junho, creditado aos Estados de Pernambuco e Minas Gerais. “No primeiro
Estado, a cultura do arábica foi fortemente prejudicada pela estiagem que assola grande parte do Nordeste e teve sua expectativa de
produção reduzida em
66,7%. Já em Minas Gerais,
maior produtor nacional, o
decréscimo de 0,2% na produção se deve à constatação dos danos que a estia-

gem causou na Zona da
Mata no início deste ano.
A ocorrência de chuvas
em julho, em algumas regiões do Estado, prejudicou
o andamento da colheita,
assim como a qualidade de
parte do café já colhido”,
informou o IBGE.
Sobre o café conilon, o
IBGE ressalta que, no comparativo mensal entre as estimativas, em julho, o Estado do Espírito Santo, primeiro produtor nacional,
não modificou suas estima-

tivas realizadas em junho e
concentra os maiores rendimentos do País para esta
espécie de café (média de
1.955 kg). As modificações
em relação à estimativa realizada no mês anterior se
devem principalmente ao
Estado de Rondônia que,
em julho, reavaliou a área
total ocupada com a cultura
(-3,8%) e a área colhida (8,0%). Assim, a produção
nacional estimada em julho
decresceu 1,1%, totalizando
agora 751.760 toneladas.

Postos e restaurantes às margens de
rodovias deverão alertar motoristas
Os proprietários e responsáveis de postos de combustíveis e restaurantes localizados às margens das rodovias de Minas Gerais deverão
afixar cartazes informativos
em local visível em seus estabelecimentos, alertando os
motoristas sobre os riscos de
dirigir sob efeito de álcool,
drogas ou medicamentos. A
determinação consta da Lei
estadual
nº
20.358,
publicada,terça-feira (7/8), no
Minas Gerais, órgão oficial
dos Poderes do Estado.
Com caráter didático, os
cartazes devem informar sobre os males que a dependência química provoca no
trânsito. A lei atende à Constituição de Minas Gerais e à
Constituição Federal, que
definem como competência
do Estado manter e preservar
a segurança e a ordem públi-

cas. Visa ainda contribuir para
minimizar os acidentes provocados por condutores embriagados ou drogados que,
além de prejudicarem o tráfego, geram atendimentos médicos e hospitalares, onerando o sistema de saúde pública.
O Governo de Minas Gerais reforça com esta lei o
Código de Trânsito Brasileiro, que determina ao condutor domínio pleno de seu veículo. O código define ainda
como infração gravíssima,
sujeita a multa e suspensão
do direito de dirigir, a condução de veículo sob influência de álcool ou qualquer
substância psicoativa que caracterize dependência.
Secretaria de Estado de
Casa Civil e de Relações
Institucionais
(31)
3916.7008

BISCOITÃO DE POLVILHO
Bater no
liquidificador,
aos poucos,
e por ordem,
os seguintes
ingredientes:
- 4 ovos
- 1/2 copo
de óleo
- 1 colher (de sobremesa) de sal
- 1 copo (de requeijão) de polvilho doce
Opcional: acrescentar 2 colheres de
queijo ralado grosso
Assar em forno pré-aquecido, numa forma de bolo grande (de buraco no meio),
untada com óleo.

O Governo de Minas Gerais reforça com esta lei o Código
de Trânsito Brasileiro, que determina ao condutor
domínio pleno de seu veículo.
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Conheça a formação dos seis grupos da Taça BH de Futebol Júnior
Torneio começa em 15 de agosto e terá participação de 36 equipes Sub-20
A 28ª edição
da Taça BH de
Futebol Júnior
já tem formados
os grupos da
primeira fase.
Em sorteio realizado, os 36 times foram divididos em seis
chaves, que terão os jogos
disputados em
diversas cidades do interior
de Minas Gerais
e também em
Belo Horizonte. Os dois primeiros colocados e os quatro
melhores terceiros colocados de cada grupo avançarão à fase
de oitavas de final. O torneio contará com a participação de
clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Atlético-MG,
Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vasco, e terá início no próximo dia 15 de agosto.
Confira a relação dos grupos da
Taça BH de Futebol Júnior de 2012
Grupo A: América-MG, Coritiba-PR, Flamengo-RJ, Guarani,
de Pará de Minas-MG, Pedro Leopoldo-MG e Santos-SP
Grupo B: Atlético-MG, Atlético-PR, Guarani-SP, NacionalMG, Rio Branco-ES e São Paulo-SP
Grupo C: Bahia-BA, Botafogo-RJ, Corinthians-SP, Ouro
Preto-MG, Palmeirense-MG e Paysandu-PA
Grupo D: Figueirense-SC, Grêmio-RS, Manhuaçu-MG, Vasco-RJ, Vitória-BA e Vila Nova-GO
Grupo E: Contagem-MG, Cruzeiro-MG, Goiás-GO, Palmeiras-SP, Siderúrgica-MG e Villa Nova-MG
Grupo F: Grêmio Osasco-SP, Fluminense-RJ, Internacional-RS, Metaluzina-MG, Santa Cruz-MG e Uberlândia-MG

A diretoria do Manhuaçu Esporte Clube (MEC) divulgou os jogos e os grupos da Taça BH.
O grupo D começa na quarta-feira, 15, no Estádio Juscelino Kubistcheck, em Manhuaçu.

VEJA OS JOGOS DA PRIMEIRA RODADA
Data .............
dia 15 ...........
dia 15 ...........
dia 15 ...........
dia 15 ...........
dia 15 ...........
dia 15 ...........
dia 15 ...........
dia 15 ...........
dia 15 ...........
dia 16 ...........
dia 16 ...........
dia 16 ...........
dia 16 ...........
dia 16 ...........
dia 16 ...........
dia 16 ...........
dia 16 ...........
dia 16 ...........

Horário ........
10h ..............
15h ..............
15h ..............
15h ..............
16h ..............
18h ..............
18h ..............
20h ..............
20h30m .......
15h30m .......
16h ..............
16h ..............
18h ..............
18h ..............
18h ..............
19h30m .......
20h ..............
20h ..............

Confronto ...........................................
Cruzeiro x Goiás ................................
Vitória x Figueirense ..........................
Villa Nova x Contagem .......................
Siderúrgica x Palmeiras ....................
Uberlândia x Grêmio Osasco ............
Vila Nova x Vasco ...............................
Santa Cruz x Internacional .................
Metaluzina x Fluminense ...................
Manhuaçu x Grêmio ...........................
Rio Branco x Atlético-PR ....................
Paysandu x Bahia ..............................
Corinthians x Botafogo ......................
Pedro Leopoldo x América-MG ..........
Guarani x São Paulo ..........................
Palmeirense x Progresso .................
Guarani-MG x Flamengo ....................
Santos x Coritiba ................................
Nacional x Atlético-MG .......................

Local ...................................................... Cidade
Toca da Raposa I ....................... Belo Horizonte
JK ...................................................... Manhuaçu
Castor Cifuentes .............................. Nova Lima
Campo da Liga ...................................... Sabará
Campo Metaluzina ................. Barão de Cocais
JK ...................................................... Manhuaçu
Campo Metaluzina ................. Barão de Cocais
Campo Metaluzina ................. Barão de Cocais
JK ...................................................... Manhuaçu
Farião ............................................... Divinópolis
Municipal .......................................... Ouro Preto
Mário Lobo ...................................... Ponte Nova
Cesar Julião Salles ................. Pedro Leopoldo
Astrogildo Duarte ........................ Nova Serrana
Mário Lobo ...................................... Ponte Nova
José Porfírio de Oliveira ............ Pará de Minas
Cesar Julião Salles ................. Pedro Leopoldo
Astrogildo Duarte ........................ Nova Serrana
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Para cinco ministro do STF ‘tese
de mensalão’ é verdadeira
Por Devair G. Oliveira
Pelo menos cinco ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF)
considerou a primeira parte de
defesa dos réus de mensalão
incapaz de derrubar a tese do Ministério Público Federal segundo a qual o mensalão existiu e
era chefiado pelo ex-ministro da
Casa Civil José Dirceu.
Os ministros foram ouvidos
reservadamente pelo jornal O
Estado de S.Paulo e disseram
que a defesa de Dirceu não conseguiu caracterizar a versão segundo a qual o pagamento feito
a parlamentares nos primeiros
anos do governo Lula foi apenas caixa 2 para quitar dívidas
de campanha. A Corte tem 11
ministros. Para que seja condenado, 6 precisam votar contra
Dirceu.
Um dos magistrados chegou
a comentar reservadamente que
“o Zé Dirceu fazia navio voar”.
Para outro ministro, “ou você
acredita que o mensalão existiu,
ou não. Se acredita, é porque tem
uma lógica e só tem lógica se
você colocar o cérebro (o mentor).”
Mas há uma parcela do colegiado que vê falhas na acusação do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, conforme revelou o jornal O Estado de
S.Paulo no domingo. É consenso, porém, que, se Dirceu for inocentado, implode o esquema
descrito pela denúncia.
Se Dirceu que foi apontado
pelo procurador-geral como autor intelectual do mensalão e
“chefe de quadrilha” for inocentado, quebraria qualquer lógica
do sistema, deixaria o mensalão
“sem cérebro”. Dirceu baseia sua
defesa na falta de provas de que
teria montado ou ordenado a
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compra de apoio político valendo-se, segundo a acusação, de
dinheiro público lavado por empréstimos bancários. Segundo
os ministros, a defesa foi fraca
ao não falar sobre os principais
pontos que deverão balizar seu
julgamento.
Ainda outro ministro disse
que a defesa deveria ter explorado a tese de que não há um ato
de ofício de autoria de Dirceu,
necessário para justificar condenação por corrupção ativa. Outra crítica à defesa é que não foi
explorada a inimizade entre ele e
o delator do esquema, Roberto
Jefferson. Foi este quem prestou depoimento e falou sobre a
suposta participação do ex-ministro no esquema. Segundo os
ministros, normalmente depoimentos de corréus, como Jefferson, têm peso relativo, ainda
mais quando há inimizade. Em
vez disso, Oliveira Lima afirmou
que Jefferson estava acuado.
O advogado Marcelo Leonardo, defensor de Marcos Valério,
foi considerado por ministros
como o autor da melhor sustentação oral de segunda-feira. “Ele
não fugiu de nenhuma acusação”, disse reservadamente um
ministro.

Conforme um dos ministros,
se Dirceu for absolvido, é preciso buscar a cabeça do esquema. Se não, o mensalão poderá
ter surgido por “combustão espontânea”, ironizou também reservadamente outro ministro,
que considera que o ex-presidente do PT José Genoino não
tinha força para gerir o esquema
que, segundo a Procuradoria,
envolveu recursos públicos, negociações com a cúpula de partidos e partilha de cargos.
Genoino afirmou que a responsabilidade recaía sobre o extesoureiro do PT, Delúbio Soares, que também não teria autoridade para conduzir o esquema.
Para ele, Dirceu estava mesmo à
frente do mensalão “porque era
um projeto de longo alcance, por
muitos anos”. Sem esse cérebro,
diz um ministro, “a culpa sobe
para o Lula.” Adificuldade confessada pelo procurador-geral
para produzir provas contra Dirceu foi relativizada. A lógica do
sistema, a realidade política da
época e as provas testemunhais,
podem servir de argumento para
a condenação.

CNPJ CONTRATANTE: 16.061.444/0001-77
CNPJ CONTRATADO: 01.331.762/0001-33 - R$ 81,00

Fonte: jornal
O Estado de S.Paulo

Pai Presente
O programa Pai Presente é
coordenado pela Corregedoria Nacional de Justiça e possui o intuito de estimular o
reconhecimento voluntário
da paternidade. Não vou dar
detalhes do projeto, pois sei
que os interessados podem
obter informações consultando a internet, os cartórios e
fóruns locais. O que desejo é
discorrer um pouco acerca da
importância do pai na vida do
filho, já que estamos próximos ao dia dos pais.
Sem dúvida, a figura paterna faz diferença no desenvolvimento infantil. Pilar na educação dos filhos, o pai consciente de suas responsabilidades ajuda a forjar o caráter
do filho alicerçado em valores morais e éticos, além de
enriquecê-lo com o seu exemplo de vida, trabalho, honestidade e resiliência nos momentos de maior dificuldade.
Dono de características
singulares, o homem é mais
objetivo e prático que a mulher, apresentando alternativas muitas vezes mais simples na resolução de conflitos, contribuindo para a formação da personalidade dos
filhos e fornecendo segurança diante de situações aparentemente difíceis e complicadas para a mulher.
Exercer a paternidade responsável é agir com a complementaridade necessária ao
bom desenvolvimento dos
filhos. Além disso, assegurar
a divisão das despesas com
a mulher é de suma importância num momento em que ela,
muitas vezes, se vê obrigada
a dar conta de tudo praticamente sozinha. É uma carga
bastante pesada, com certeza; e inúmeras são as mulhe-

res que se desincumbem disso sem qualquer auxílio do
pai de seus filhos.
Mais recentemente, virou
moda a propositura de ações
que visam desconstituir a paternidade assumida na constância do convívio com mãe de
filhos que não haviam sido reconhecidos por seus pais biológicos. O homem reconhece
a paternidade dos filhos da
companheira enquanto dura a
convivência, e depois, com a
separação, busca desconstituir a paternidade, como se fosse possível dizer a uma criança
que aquele homem que a criou
por cinco, dez ou quinze anos
não deseja mais ser seu pai.
Simples assim.
A paternidade é importante. Os homens não podem vêla apenas como o encargo de
prestar alimentos. Os filhos
veem nos pais um alguém
querido, mesmo que ele apresente defeitos. Cansei de ver
crianças acolhidas em insti-

tuições que defendem seus
pais alcoolistas, drogados,
violentos, apenas para poderem ficar ao lado deles. Se
isso não for amor, sinceramente, não sei o que possa ser.
Os filhos amam os pais, eles
os admiram mesmo quando
não são tão bons; eles precisam dessa presença, dessa
referência, e não apenas na
certidão de nascimento.
Espero que você, pai, já tenha percebido como é importante para o seu filho. Reconheça-o, ame-o como ele lhe
ama, dê a ele motivos para se
orgulhar de você e será sempre lembrado como um exemplo a ser seguido. Muitos
homens podem ser esquecidos, mas jamais o serão aqueles que forem plantados no
coração se seus filhos.
Maria Regina Canhos
Vicentin (e.mail:
contato@mariaregina.com.br)
é escritora.

Prefeita: Cici
Vice: Toninho Gama

15
Somos + Manhuaçu
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Taxistas se reúnem com Paulinho,
Itamar e Agostinho em Rio Casca
PAULINHO DE ITAMAR E AGOSTINHO PARTICIPAM DE ENCONTRO COM OS TAXISTAS E APRESENTAM SUAS METAS DE GOVERNO

N

a quarta feira, 08 de
agosto de 2012, os
candidatos Paulinho
de Itamar e Agostinho se encontraram com a classe de taxistas e debateram com os
participantes os problemas
que eles enfrentam no dia a
dia, em sua profissão.
O debate foi aberto pelos
candidatos que se colocaram
à disposição para ouvi-los e
ao mesmo tempo receber sugestões de como melhorar a

O debate foi aberto pelos candidatos que se colocaram à disposição para ouvi-los e ao mesmo tempo receber sugestões
de como melhorar a qualidade dos serviços e principalmente receber a pauta de reivindicações da classe.

qualidade dos serviços e principalmente receber a pauta de
reivindicações da classe.
Vários foram os problemas
apresentados e os taxistas
durante o debate apresentaram suas preocupações e
também as suas reivindicações. Frisaram alguns tópicos importantes e destacaram
entre eles a regularização da
posse de placas.
Paulinho e Agostinho tomaram nota de todas estas

reivindicações e em sintonia
com a classe ali representada
por vários motoristas, ressaltaram que somente com a
união das classes e a união
de toda a sociedade os problemas detectados serão solucionados.
Apresentaram suas metas
e propostas e entre elas, a
pretensão de implantá-las em
seu mandato se eleitos forem.
Frisaram que pretendem trabalhar para construir uma

nova Rio Casca, com orçamento participativo e colaboração de todos os segmentos que compõem a sociedade rio casquense em prol de
uma administração moderna
e dinâmica.
Também propuseram apoiar a Associação dos Taxistas
para que eles pudessem ter
voz e vez em seu governo,
trabalhando assim em prol de
todos que fazem uso dos
seus serviços melhorando a

acessibilidade e caracterizando os pontos tornando-os
mais modernos e confortáveis, agindo com criatividade e ouvindo as sugestões
das classes.
Com esta nova modalidade de governar pretendem
construir e receber a adesão
de novas idéias e ao mesmo
tempo abrir espaço para que
novas lideranças surjam e
com elas novas propostas e
todas, mesmo às vezes

acompanhadas de divergências, o que é natural em processo participativo, as melhores sejam implantadas e
com isto o povo principal
razão desta nova forma seria o alvo e o principal ganhador.
Encerrando a reunião, deixaram bem claro que não só
lutariam para que as propostas fossem implantadas, mas
que juntos trabalhassem em
prol destas conquistas.

Plano para as Olimpíadas do Rio focará
experiência internacional dos atletas
O governo federal vai lançar,
após os Jogos Olímpicos de
Londres, um plano de investimentos focado em 2016, quando as competições serão realizadas no Rio de Janeiro. A meta
é, em casa, ficar entre as dez
nações com mais medalhas
conquistadas. Em entrevista à
Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Leyser, disse que
um ponto chave que será contemplado é a participação dos
atletas brasileiros em mais
competições internacionais.
“É muito importante que o
atleta brasileiro tenha, cada vez
mais precocemente, essa experiência internacional. É muito
difícil para o atleta estar fora
de casa, num país com outra
língua, outra culinária, tudo
diferente”, disse Leyser, explicando que o trabalho será feito com as seleções sub-21 e
sub-19 visando os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. “Se, desde cedo, ele está
acostumado com isso, quando chegar na hora dos Jogos
Olímpicos, onde um resultado
é decidido por milésimo de segundo, por uma braçada, um

ponto que você acerta ou erra,
o atleta vai estar mais preparado para lidar com essa pressão”.
Além das competições, Leyser ressaltou o trabalho feito
com comissões e técnicos estrangeiros, como os das seleções brasileiras de basquete
masculino e de handebol feminino, que demonstraram

evolução nas equipes. “Esse
caminho também precisa ser
perseguido e esse investimento reforçado”.
O secretário disse que, antes do anúncio do plano, será
feita uma análise do desempenho e das necessidades de
cada esporte. “Vamos ter que
individualizar isso e fazer uma
análise técnica muito apurada

para que em 2016 a gente possa estar entre os dez primeiros.
Toda modalidade precisa focar
os Jogos Olímpicos de 2016
para ter o seu melhor desempenho da história dentro de
casa”.
Para garantir a colocação
entre as dez potências com
maior número medalhas daqui
quatro anos, a conta é que o
país precisará conquistar cerca de 30 medalhas, o dobro das
conquistadas em Pequim e 14
a mais do que as já garantidas
em Londres até o momento. O
número também representa
quase 30% das medalhas conquistadas pelos atletas brasileiros na história das olimpíadas. “O Brasil não tinha uma
grande tradição olímpica. Mais
da metade das nossas medalhas vêm das Olimpíadas de
Atlanta, em 1996, para cá. O
Brasil vai descobrindo, vai criando uma tradição nesses esportes olímpicos a partir desse
momento”, disse Leyser. Entre
as estratégias para aumentar o
número de medalhas, está o
foco em modalidades individuais que o país já vem desenvolvendo e tendo bons resultados, como judô e o boxe.

Alerta de Golpe
Temos conhecimento de
que uma entidade denominada “Associação dos Oficiais Policiais
Militares do
Estado de Minas Gerais”
vem procurando empresários
para oferecer espaço publicitário em um jornal chamado “Bombeiros em Ação”.
Os contatos são feitos por telefone utilizando nomes e
postos de “supostos” oficiais da Corporação como “Coronel Dalton Feliciano”, “Major Fidelis”, “Tenente Lima”, dentre outros.
Neste sentido, esclarecemos que o Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais, como instituição pública, e nem seus
integrantes, estão autorizados a vender espaço publicitário
em jornais, revistas ou quaisquer outros meios de comunicação.
Orientamos às pessoas que forem procuradas, por esta
entidade ou por pessoas com propostas semelhantes, que
denunciem pelo telefone 193, ao Corpo de Bombeiros ou pelotelefone 190, à Polícia Militar.
A sua participação é importante para evitar este tipo de
golpe.
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
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Eleitorado supera população em mais de 300 municípios

Segundo dados do IBGE,
Matipó possui cerca de
17.639 habitantes e pelas informações do TSE, o número
de eleitores é de 14.633, um
percentual de mais ou menos
82% da população. Apenas
3006 cidadãos de Matipó ainda não são eleitores.
Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam que
305 municípios têm mais eleitores que habitantes, se levada em conta estimativa do
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) da
população residente por município para 2011 – os dados
são os mais atualizados do
instituto e foram publicados
no “Diário Oficial da União”.
O percentual de municípios onde o total de eleitores é
maior do que a população é
de 5,5% dentre 5.564 cidades
do país com ambos os números disponíveis – o IBGE possui dados de 5.568 municípios. O Brasil tem uma população estimada de 192.376.496
habitantes para 2011. O TSE
contabilizou, em julho deste
ano, 140.394.103 eleitores aptos a votar no país e outros
252.343 que votam no exterior – cerca de 70% da população brasileira.
De acordo com o TSE, nem
sempre o domicílio eleitoral é
o mesmo que o domicílio civil, e alguns municípios desenvolvem características
específicas que levam a essa
situação, o que, segundo o
tribunal, não configura necessariamente fraude (leia
mais abaixo a justificativa do
TSE).

Oliveira de Fátima, no Tocantins, é a cidade com maior
disparidade entre população
e eleitorado. O município tem
1.986 eleitores contra 1.043
habitantes, quase o dobro do
total de moradores.
O TRE de Tocantins diz que
não é comum situação como
a de Oliveira de Fátima, “mas
que, devido ao conceito de
domicílio eleitoral ser muito
extenso, abarcando vínculos
familiares, patrimonial, afetivo dentre outros, podem
acontecer casos semelhantes”.
Em segundo lugar, está
Passagem, no Rio Grande do
Norte, com um total de 4.580
eleitores cadastrados junto à
Justiça Eleitoral e uma população de 2.910 pessoas, segundo o IBGE.
A coordenação de Logística de Eleições do TRE do Rio
Grande do Norte afirma que a
situação da cidade de Passagem é normal, “pois, de acordo com a legislação, o domícilio eleitoral é permitido para
quem tanto reside no município como também para quem
tem vínculos trabalhistas, familiares, afetivos etc.”. “A
pessoa pode transferir seu
título se comprovar vínculos
fortes com o município para
o qual quer estabelecer como
local de votação. Isso não
configura fraude”, informou
o tribunal.
São Paulo, maior cidade do
país, conta com uma população estimada para 2011 de
11.316.149 de habitantes e
8.619.170 eleitores.
De acordo com os dados

do IBGE e da Justiça Eleitoral, somente duas cidades têm
o mesmo número de habitantes e de eleitores. Ambas ficam no Rio Grande do Sul –
Nova Boa Vista, com 1.940
habitantes e eleitores, e São
José do Inhacorá, com 2.184.
Nos estados: Por estado,
Minas Gerais possui 74 cidades com mais eleitores do
que habitantes, seguido de
Goiás (43), Rio Grande do Sul
(34), Rio Grande do Norte
(31), Piauí (28), São Paulo (27),
Santa Catarina (18) e Paraíba
(15). Rio de Janeiro, Sergipe,
Rondônia, Mato Grosso e
Espírito Santo têm uma cidade cada nessa situação.
TSE justifica: Em nota, o
TSE afirma que para votar em
determinados municípios,
vínculos como os profissionais são aceitos. “O cidadão
não precisa ter residência no
município onde pretenda fixar-se como eleitor, para isso
bastando que comprove vínculos que abonem esse requisito (patrimonial, profissional, comunitário, entre outros).”
“Daí decorre que, em alguns casos, notadamente em
municípios que apresentem
características especiais geográficas, de desenvolvimento de atividade econômica ou
produtiva, ou de atrativos de
outra natureza, haja incremento no quantitativo de eleitores, superando a própria
população residente”, informou o tribunal. “Não há proporção ideal ou legalmente
definida.”
Ainda conforme o TSE, em
razão disso, “a relação entre
eleitorado e população não
conduz, por si só, a indicativo
de fraude no alistamento eleitorado” e a realização de revisão de eleitorado é de competência dos tribunais regionais
eleitorais quando se tratar de
suspeita de fraude.
Já as revisões que levam em
conta os requisitos estatísticos, o TSE afirma que vem

regulamentando essas revisões desde a implantação do
Programa de Identificação Biométrica do Eleitorado. Diz
ainda a nota que, salvo em
situações excepcionais autorizadas pela Corte, estão vedadas revisões de eleitorado
em anos eleitorais.
“Desde 2009, o tribunal
vem admitindo tão somente a realização das revisões
de eleitorado com identificação biométrica até o primeiro trimestre do ano elei-

toral, de forma a assegurar
a regularização de situação
dos eleitores eventualmente cancelados nos procedimentos revisionais até o fechamento do cadastro imposto pelo art. 91 da Lei nº
9.504/97.”
Investigação de suposta
fraude: No Rio Grande do Sul,
15 municípios com mais eleitores que habitantes são investigados pelo Ministério
Público Estadual e pela Polícia Federal.

Em julho, o Gabinete de Assessoramento Eleitoral do MP
recebeu da PF indícios de distorção nos números. Os dados
foram repassados aos promotores dos municípios, que poderiam pedir ou não que a Polícia Federal a apurasse o caso.
Em contato com o G1, a PF disse que não vai se manifestar
sobre a investigação, que ainda está em andamento. Os nomes das cidades são mantidos
em sigilo para não atrapalhar o
processo.

AS 20 CIDADES COM MAIOR DESPROPORÇÃO
ENTRE ELEITORADO E POPULAÇÃO
Município ............................................
Oliveira de Fátima (TO) .............
Passagem (RN) ........................
Águas de São Pedro (SP) .........
Chapada de Areia (TO) ..............
Parari (PB) .................................
Senador José Bento (MG) .........
Serra da Saudade (MG) ............
Guaramiranga (CE) ...................
Borá (SP) ...................................
Senador Cortes (MG) ................
Córrego Novo (MG) ....................
União Paulista (SP) ...................
Avelinópolis (GO) .......................
Lagoa de Velhos (RN) ...............
Ermo (SC) ..................................
Brejo de Areia (MA) ....................
Catolândia (BA) .........................
Severiano Melo (RN) .................
Aroeiras do Itaim (PI) .................
Sem-Peixe (MG) ........................

População .............
1.043 ...............
2.910 ...............
2.770 ...............
1.340 ...............
1.242 ...............
1.829 ...............
811 ..................
4.058 ...............
806 ..................
1.987 ...............
3.088 ...............
1.618 ...............
2.446 ...............
2.669 ...............
2.049 ...............
5.264 ...............
2.631 ...............
5.801 ...............
2.441 ...............
2.822 ...............

Eleitorado .......... Relação eleitor/habitante
1.986 ....................................... 1,90
4.580 ....................................... 1,57
4.213 ....................................... 1,52
2.025 ....................................... 1,51
1.868 ....................................... 1,50
2.525 ....................................... 1,38
1.107 ....................................... 1,36
5.412 ....................................... 1,33
1.071 ....................................... 1,32
2.625 ....................................... 1,32
4.058 ....................................... 1,31
2.116 ........................................ 1,30
3.171 ....................................... 1,29
3.426 ....................................... 1,28
2.625 ....................................... 1,28
6.700 ....................................... 1,27
3.337 ....................................... 1,26
7.347 ....................................... 1,26
3.081 ....................................... 1,26
3.545 ....................................... 1,25

Fontes: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) e TSE (Tribunal Superior Eleitora

INSS antecipa décimo terceiro
de aposentados e pensionistas
Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) receberão metade do décimo
terceiro salário entre os dias
27 de agosto e 10 de setembro. A antecipação foi autorizada dia 8, por meio de decreto da presidenta Dilma Rousseff publicado no Diário Oficial da União. De acordo com

o Ministério da Previdência
Social, mais de 25,6 milhões
de beneficiários terão o salário antecipado, o que soma
R$ 11,2 bilhões a mais na economia. Não é cobrado Imposto de Renda sobre essa
antecipação. O imposto será
descontado na segunda parcela marcada para novembro.
Quem recebe amparo previ-

denciário do trabalhador rural,
renda mensal vitalícia, amparo
assistencial ao idoso e ao deficiente, auxílio-suplementar por
acidente de trabalho, pensão
mensal vitalícia, abono de permanência em serviço, vantagem do servidor aposentado
pela autarquia empregadora e
salário-família não tem direito
ao décimo terceiro.

Minas tem segundo maior colégio eleitoral e maior número de municípios
Os candidatos que irão realmente concorrer às eleições
de outubro em Minas Gerais
serão conhecidos somente
após o próximo dia 23, prazo
que o Tribunal Regional Eleitoral do estado terá para julgar os recursos dos postulantes aos cargos de prefeito
ou vereador que tiveram o
pedido de registro indeferido
pelos juízes eleitorais de primeira instância.
O diretor da Escola Judiciária do TRE-MG, Alexandre
Santiago, acredita que os nomes dos candidatos considerados aptos poderão ser divulgados uma semana após
o dia 23. “Mas ainda caberá
recurso ao Tribunal Superior

Eleitoral (TSE)”, destacou o
juiz.
Até o último dia 5, tinham
sido indeferidos pelos juízes
eleitorais de Minas Gerais 139
pedidos de registro de candidatos a prefeito; 113 de
candidatos a vice-prefeito e
2.901 entre os que postulam
uma cadeira de vereador. Santiago diz, porém, que “é muito remota” a possibilidade de
algum município mineiro acabar sem candidato a prefeito.
Nas 21 cidades mineiras
com candidatura única à prefeitura, a eleição servirá para
confirmar o candidato. Se
mais de 50% dos votos forem nulos, a eleição terá que
ser repetida no município,

explicou o juiz.
Segundo maior colégio eleitoral do país, com 15.019.136
eleitores aptos, atrás apenas
de São Paulo, que tem
31.253.317 de eleitores, Minas
Gerais elegerá neste ano 853
prefeitos. O estado é o que
tem o maior número de municípios no país.
De acordo com Santiago, o
número de vagas para vereadores em Minas Gerais cresceu 7,2% em relação às 7.871
cadeiras em disputa nas últimas eleições municipais, realizadas em 2008, por causa da
Emenda à Constituição 58/
2009, que permitiu a criação
de vagas conforme o crescimento populacional.

Para fiscalizar as irregularidades na propaganda eleitoral, o TRE-MG tem uma comissão de propaganda na
capital, composta por quatro
juízes. As comarcas maiores,
como Contagem, Juiz de Fora,
Uberlândia, Montes Claros e
Uberaba, também têm comissão de propaganda. Santiago ressalta, porém, que a comissão não tira a competência do juiz eleitoral de exercer o poder de polícia de
constatar irregularidades. O
objetivo de tais comissões é
apenas julgar os processos
de reclamação contra propagandas irregulares, explicou.
Ele disse que nomes extravagantes não impedem o re-

gistro de candidaturas. Nomes considerados “criativos” são registrados desde
as eleições feitas no século
passado. “Nisso o tribunal
não pode interferir, uma vez
que o próprio candidato diz
o nome que deseja que conste da urna eletrônica, que seria, em tese, o nome com o
qual ele é conhecido pela comunidade onde pretende se
eleger”.
As denúncias de irregularidades também podem ser
feitas online, na página do
tribunal na internet, acrescentou. o inovações introduzidas nas eleições deste ano
em Minas Gerais, disse Alexandre Santiago.

Este ano, Minas terá 21 cidades, com eleitorado em torno de 284 mil pessoas, usando urnas biométricas, que fazem o reconhecimento das
impressões digitais dos eleitores. Na eleição de 2010, o
sistema foi aplicado em quatro municípios: Curvelo, Pará
de Minas, Ponte Nova e São
João Del Rey. A adoção do
sistema em todo o estado
depende, porém, do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), que
fornece os kits de biometria
para o recadastramento dos
eleitores, disse o juiz. O processo deve começar no ano
que vem, mas não a previsão
de quando será concluído,
por causa do custo elevado.
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ENQUETE
“A presidenta está conosco”
Senador Humberto Costa (PT-PE),candidato a prefeito do Recife
Conta outra...
“Eu não sabia...”, admitiu um espantado ministro no julgamento do mensalão. As alegações da defesa provocaram
risos, depois.
Dólares na cueca
Mais marcante, para a opinião pública, foi a prisão de um
assessor do deputado José Guimarães (irmão de Genoino)
com dólares na cueca.
Desrespeitoso
Ministros se revelam impressionados com o “volume de
mentiras” de advogados de mensaleiros. “Chega a ser desrespeitoso”, diz um deles.
Tiros no pé
Pega mal, no STF, os excessos de alguns advogados, que,
tentando desqualificar, acabam ofendendo o procuradorgeral Roberto Gurgel.
Longe do STF, Duda Mendonça foi para fazenda
Réu no processo do mensalão, o publicitário Duda Mendonça decidiu passar os próximos dias bem longe do Supremo Tribunal
Federal. O marqueteiro foi orientado por seu
advogado, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, a se manter o mais distante
possível do julgamento, “até para conter a
ansiedade”. Segundo Kakay, Duda foi para
fazenda na Bahia no início do julgamento e
agora deve estar em outra, no Pará.
Turma do cocar
O censo 2010 do IBGE mostra que índios somam 0,4% da
população e são donos de 12,5% do Brasil, mas a maioria
vive fora dessas áreas.
Segunda mãe
Temores na casa da sogra do ex-tesoureiro Delúbio Soares:
talvez sobre para ela pagar os honorários do advogado do
“pobre” inquilino.
Celebridade
Ex-BBB, o deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) tem gravado
depoimentos para as campanhas de candidatos em pelo
menos cinco Estados.
Ninguém merece
Um funcionário do Serviço Médico e uma camareira, que até
fazia as malas de Dilma para sua viagens, não suportaram o
esculacho cotidiano: deixaram o presidência da República
após crises nervosas.

Correios – que revelou o esquema do mensalão: “Os depoimentos agora não dão em nada”.
Fora do palanque
Aliado do prefeito de Recife, João da Costa, o deputado
Fernando Ferro (PT) avisou ao candidato petista Humberto Costa que não subirá em seu palanque: “Não faço campanha contra, mas não vou apoia-lo”.
O trapalhão, de novo
O assessor para assuntos aleatórios Marco Aurelio toptop Garcia também está na boca do sapo paraguaio: o jornalABC Color o acusa de tentar fazer o país vizinho “voltar
de joelhos” ao Mercosul.
Tribunal em Belo Horizonte
A emenda à Constituição que prevê a criação de um Tribunal Regional Federal em
Belo Horizonte deverá voltar para a pauta
de Plenário do Senado no dia 28 de agosto.
A ideia é dar continuidade na discussão, já
que até hoje não houve consenso para votação. Para o senador Randolfe Rodrigues
(PSOL-AP), mesmo que a PEC seja aprovada, ela poderá
ser considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal (STF). Isso porque compete ao Superior Tribunal
de Justiça (STJ), ou ao próprio STF, realizar a organização
judiciária no Brasil. “Qualquer iniciativa parlamentar, mesmo que seja uma PEC, padece de vício de iniciativa”, explica Randolfe.
Droga poderosa
Vinha do Brasil um barco apreendido na Espanha com 400
quilos de cocaína do temível cartel de Sinaloa, no México,
diz a France Presse. O primo do chefão Joaquim Guzman e
mais três estão presos.
Monotemático
O PDT-DF fará seminário neste sábado
para tratar de programa ideológico. Segundo o senador Cristovam Buarque, o governo local não entrará na pauta: “Se discutir DF, acaba falando de cargos e alianças”.
Pensando bem...
...no julgamento do mensalão ninguém conhece ninguém.
Foram encontros às escuras.

PODER SEM PUDOR

Culpa é de JK

Atuação elogiada
Juristas elogiaram a atuação do defensor público Haman
Córdova, pelo réu do mensalão Carlos Quaglia. Acharam
sua sustentação mais eficaz que a de advogados milionários como Marcio Thomaz Bastos.
Dinheiro sobrando
Candidato à reeleição, o prefeito do Rio, Eduardo Paes
(PMDB), disse em Londres que para evitar “elefantes brancos”, vai comprar o estádio provisório de basquetebol das
Olimpíadas, de 20 mil metros quadrados e mil toneladas, se
tiver “desconto”.Só faltou combinar com os cariocas.
Outros tempos
Presidente da CPMI do Cachoeira, Vital do Rêgo (PMDBPB) acredita que “muita coisa mudou” depois da CPI dos

A vidente mineira Leila Alckmin ficou famosa, em 1989,
quando previu a vitória do candidato do PL à Presidência da
República, Guilherme Afif Domingos. Detalhe: quem teria
relatado a ela como seria o desfecho da eleição foi o espírito
do falecido presidente Juscelino Kubistchek. Afif não venceu, sequer foi para o segundo turno, mas a vidente carregava na ponta da língua a explicação para o fiasco dela:
- Eu nunca disse que Afif seria o presidente. Quem garantiu isso foi JK.
Ah, bom.

Deputado Sebastião Costa

Sebastião Costa
defende princípio
federativo
Ao destacar que “o país
necessita, urgentemente, resgatar os valores do principio
federativo”, o deputado Sebastião Cosa defendeu a atual campanha da Assembleia
Legislativa para que a União
destine 10% da sua arrecadação bruta para o setor. Ele
assinalou que o presidente
da Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, estimula intensamente esse movimento que
, a essa altura, já alcança todos os municípios mineiros
– inclusive recolhendo assinaturas para a emenda popular a ser apresentada no Congresso Nacional com esse
objetivo.
Assim como na Saúde, também outros setores teriam
melhor atendimento “caso
fosse restaurado, em sua plenitude, o principio da Fede-

ração – que significa maior independência administrativa,
menor dependência financeira e certeza de que as escolhas (em todos os segmentos)
atenderão as reais necessidades locais e não os planos
distantes das diferenças regionais de um país continental como é o Brasil.
Para o deputado Sebastião
Costa, “há um enorme sentimento tanto na Assembleia
mineira, quanto no Legislativo de todos os estados e
seus representantes em Brasília , para que essa mudança
constitucional seja realizada
o mais breve possível”. O
maior beneficiário, finalizou o
deputado, serão os nossos
cidadãos - pois é a população que mais sofre com a
centralização das decisões
pela União.
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Dez mil reais são roubados de
empresário e PM prende três
Um empresário de Manhuaçu foi assaltado ao sair
da agência do Banco do Brasil, no início da tarde de quarta-feira, 08, no Centro de
Manhuaçu. De acordo com
as informações prestadas
pela Polícia Militar, ele havia
sacado dez mil reais e aguardava seu filho na porta do
banco.
O crime da chamada “saidinha do banco” foi praticado por dois homens numa
motocicleta. Um deles, armado, aproximou-se e anunciou
o assalto. “Eu saí do banco e
liguei para o meu filho passar
e me pegar. Em pouco mais
de um minuto que eu estava
na porta do banco, o bandido apareceu e levou o envelope com o dinheiro”, contou
o empresário, que tem uma
indústria de confecções.
Segundo o empresário,
num primeiro momento falou
que não tinha dinheiro. O ladrão insistiu e, em seguida,
apontou a arma ameaçandoo.Numa atitude perigosa, o
empresário ainda tentou jogar o envelope dentro da
agência, mas foi agredido
com um empurrão e uma pancada na mão. O envelope caiu
no chão, o ladrão pegou, subiu na garupa da moto e fugiu.
A Polícia Militar foi acionada imediatamente após o fato

Rapaz
morre em
acidente
em Vilanova
Rômulo Garcia Teixeira
(Rominho), 29 anos, morreu, a princípio, num acidente em casa, no distrito de Vilanova (Manhuaçu), na última quinta-feira, 09.
A informação passada
por seu irmão, quando da
chegada dos policiais, é
que Rominho estava retirando um balde d’água
em um poço para tomar
banho e sofreu uma queda, batendo com o rosto
no chão e gritou por ajuda. Quando o irmão chegou ele estava deitado ao
chão e a princípio, já sem
vida.
Bombeiros e perícia estiveram no local.

Foram presos Bruno de Oliveira Borges, 23 anos,
Walace Fernandes Rodrigues, 27 anos, e Ronis
Pinheiro dos Santos, 23 anos.

e iniciou as buscas e o plano
de cerco e bloqueio.
PRISÕES: Em poucos instantes, chegou a informação
de que duas pessoas haviam
abandonado uma moto Honda CB 300, placa de Ribeirão
das Neves, próximo à APAE.
Eles fugiram em direção à BR262. No mesmo trecho, a equipe da PM abordou um Fiat
Pálio, também com placa de
Ribeirão das Neves, com três
indivíduos. Os suspeitos foram abordados e não sabiam
explicar o que faziam em Manhuaçu.
Sobre o crime, o trio negava qualquer envolvimento,
mas acabaram caindo em
contradição. Na busca, os
policiais encontraram a cha-
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ve da moto no bolso de um
deles.
O dinheiro e a arma do crime ainda não havia sido localizados até o final da tarde.
A Polícia Militar ainda recolheu uma camisa escura rasgada e dois capacetes jogados perto da APAE.
Foram presos Bruno de Oliveira Borges, 23 anos, Walace Fernandes Rodrigues, 27
anos, e Ronis Pinheiro dos
Santos, 23 anos.
A PM continua em rastreamento na tentativa de levantar a participação de um quarto elemento no crime ou mesmo localizar o dinheiro e a
arma.
Policia e Cia

Esclarecido homicídio
em Ubaporanga
A Polícia Civil depois de
profunda investigação conseguiu desvendar um crime
de morte, em Ubaporanga, no
último dia 25 de junho, quando Vanderlúcio Gualberto
Ferreira, 36 anos foi assassinado a tiros e vários golpes
de faca.
O fato causou estranheza
à polícia, já que Vanderlúcio
foi morto à noite e sua esposa, mesmo sabendo disso,
acionou a Polícia Militar apenas no dia seguinte.
A Polícia Civil começou as
investigações, sendo o responsável pelo caso, o delegado Fernando Lima, concedeu uma coletiva á imprensa
e contou como efetuou a prisão dos acusados.
INVESTIGAÇÕES: O delegado contou que ouviu várias testemunhas que confirmaram terem visto Rogério
Silva Araújo, 34 e José Carlos Alvarenga Júnior, 25 na
casa de Vanderlúcio.
A polícia encontrou também na casa da vítima um pé
de tênis de José Carlos, que
provavelmente ficou para trás
no dia do assassinato. "Diante das fartas informações,
pedi a prisão temporária dos
dois e começamos a procurálos", disse o delegado.

Rogério e José Carlos mataram Vanderlúcio

No dia 30 de junho, Rogério foi preso em Ubaporanga, confirmou que esteve na
casa de Vanderlúcio, mas disse que apenas José Carlos
tinha efetuado os disparos
e desferido os golpes de
faca.
O delegado e sua equipe
de investigadores conseguiram descobrir que José Carlos estava internado em uma
clínica de reabilitação em Colômbia, próximo a Barretos,
interior de São Paulo. Logo
depois do crime a família teria internado José Carlos
nesta clínica. "O curioso é
que a família só se preocupou em conseguir um tratamento para ele depois do crime. Por que não fez isso antes, já que ele é dependente

do crack?", indagou Fernando Lima.
Sabendo do paradeiro de
José Carlos, o delegado foi
até a clínica e o trouxe preso.
Em conversa com a polícia,
José Carlos não quis falar
nada sobre o crime.
O motivo do brutal assassinato ainda não foi descoberto, podendo ser por drogas ou passional.
Na delegacia, José Carlos
estava com os olhos vermelhos pela abstinência da droga. Segundo o delegado não
há possibilidades dele voltar
para a clínica, já que cometeu
um assassinato e deverá pagar na cadeia. Para a polícia
não há dúvidas de que Rogério e José Carlos mataram
Vanderlúcio.

Cegonha tomba e destrói 11 automóveis zero
R$ 542 mil, este era o valor
das notas fiscais dos 11 veículos das marcas Peugeot e
Citroen que eram transportados por uma cegonheira que
tombou na curva que registra o maior número de acidentes em toda a região. O acidente aconteceu às 10 horas
da manhã de domingo, 05, no
famoso km 596 da rodovia BR
116. Este local fica próximo à
divisa dos municípios de

Manhuaçu e São João do
Manhuaçu e tem contribuído
bastante de forma negativa
para colocar a região como
recordista de acidentes no
Estado de Minas Gerais, segundo o relatório do Mapa
da Violência 2012, um estudo
feito pelo Centro Brasileiro de
Estudos Latino-americanos e
pela Flacso Brasil.
Amauri F. da Silva, de 35
anos, conduzia a carreta ce-

gonheira MB placa DPC-5278
de São Bernardo do Campo/
SP e semirreboque placa MSI1032 de Cariacica/ES, quando perdeu o controle sobre a
direção de seu caminhão no
meio da curva. O veículo tombou em cima do asfalto e se
arrastou pela pista até parar
às margens de uma ribanceira de aproximadamente 30
metros de altura. Os veículos
que eram transportados pela

cegonheira e que se encontravam na parte superior do
semirreboque se desprenderam e ficaram espalhados
pelo local. Alguns totalmente destruídos.
O condutor, que seguia do
Rio de Janeiro com destino
a Aracaju (SE) sofreu diversos ferimentos e foi conduzido por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros
para a Unidade de Pronto

Os onze veículos, todos bastante avariados, foram resgatados por uma empresa de
guincho e colocados em outra cegonheira, retornando para a cidade de origem.

Atendimento (UPA) de Manhuaçu. Os onze veículos,
todos bastante avariados,
foram resgatados por uma
empresa de guincho e colocados em outra cegonheira,
retornando para a cidade de
origem.
Esta ocorrência foi registrada pelos agentes Carvalho,
Rhodes e A. Silva, da Polícia
Rodoviária Federal (PRF) de
Realeza.
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4 - Um sentimento de indiferença e desinteresse pelo
mundo poderá fazer este período parecer muito comprido. Isso passa
logo.

CARTADE
RECOMENDAÇÃO
“Prezados senhores:
O senhor José da Silva trabalhou nesta empresa durante 16 anos e estamos muito satisfeitos por ele ir trabalhar aí com vocês.
Atenciosamente”

Touro - 21/4 a 20/5 - Cuidado para
não se precipitar nem se indispor
com pessoas que não têm a menor
importância para você.

MARYLOU

Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Se você
está sendo muito exigente e cobrador com o seu parceiro, faça uma
pausa, antes que se criem conflitos
sérios, onde todos serão perdedores.

O marido estava sentado quieto lendo seu
jornal, quando a mulher, furiosa, vem da cozinha e senta-lhe a frigideira na cabeça.
Espantado, ele pergunta: - O que é isso,
mulher, ficou maluca?
- Isso, é pelo papelzinho que eu encontrei
na sua calça com o nome Marylou e um número de telefone!
- Querida... lembra do dia em que fui na
corrida de cavalos? Pois Marylou foi o nome
do cavalo em que eu apostei, e o número é o
de quanto estavam pagando pela aposta!
Satisfeita, a mulher pediu mil desculpas.
Dias depois, lá estava ele novamente sentado, quando leva uma nova porrada, e dessa
vez com a panela de pressão. Ainda mais espantado (e zonzo), ele pergunta: O que foi
dessa vez, meu amor?
- Seu cavalo telefonou.

Câncer - 21/6 a 22/7 - As comunicações neste período podem estar
um pouco distorcidas, por fortes
emoções. É melhor ter muito cuidado.
Leão - 23/7 a 22/8 - Se o tempo
estiver bom, esta é uma boa oportunidade para você procurar um contato mais próximo com natureza,
em lugares abertos, ao ar livre.

DESCOBRIMENTO
DO BRASIL
Chegando a Porto Seguro, Pedro Álvares
Cabral foi ter com um índio:
- Ora, pois... Nativo desta terra tão bela...
Como se chamas?
- Índio chamar Bah! - respondeu ele, rispidamente.
- Bah? - perguntou o português, surpreso. Tudo bem, tudo bem! Preciso de um favor
seu, senhor Bah!
- Bigodudo falar, Bah escutar...
- A vela do meu barco apagou! Sabe como é,
venta muito por aqui... Preciso que você vá
nadando até aquele outro navio e avise os meus
companheiros que descobrimos uma nova terra!
- O que Bah ganhar com isso?
- Como homenagem a vossa senhoria e para
que todos se lembrem que Bah foi até o outro
lado da praia para oficializar esta descoberta,
esta terra se chamará Bahfoi!
- Ah, não, Bah não querer ir... Bah ter muita
preguiça... Melhor o senhor chamar a terra de
Bahia!

CURIOSIDADES
ESTRELAS - O pisca-pisca das estrelas no
céu noturno é causado por turbulências na atmosfera da Terra. A imagem de uma estrela é
basicamente um ponto de luz no céu. Quando a
atmosfera se agita, a luz emitida por uma estrela
sofre um efeito de refração e é desviada em diversas direções. Por isso, a imagem da estrela
sofre leves alterações de brilho e posição, e ela
fica "piscando". Essa é uma das razões que tornam o supertelescópio Hubble tão eficiente: ao
invés de estar situado na superfície da Terra, ele
orbita no espaço, por cima da atmosfera terrestre, driblando a refração da luz e obtendo assim
imagens mais nítidas. E as estrelas que não piscam a olho nu? Essas não são estrelas, e sim
planetas, que por seu tamanho definido e maior
proximidade da Terra conseguem formar uma imagem estável ao olho humano.
MOUSE - O mouse de computador foi criado por Douglas Engelbart, em 1968, resultado de
um projeto que durou cinco anos. Engelbart, nascido em 30 de janeiro de 1925, no Oregon, EUA,
trabalhou no Instituto de Pesquisa de Stanford,
onde desenvolveu o "ratinho de mesa". Sua primeira versão era feita de madeira, movia-se sobre
pequenas rodas e tinha apenas um botão. A popularização do equipamento, tão indispensável
hoje, começou bastante tarde, quando em 1982 a
Appel lançou o sistema de "apontar e clicar",
mesmo ano em que ganhou mais uma tecla.

HORÓSCOPO

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9 - A vida amorosa passa por um momento positivo, em que mágoas são esquecidas
e erros relevados. Clima de muita
afetividade e entendimento.
Libra - 23/9 a 22/10 - Tudo o que
você quer é um pouco de sossego.
Assim vai saber se afastar de pessoas atormentadas, que procuram
emoções provocando as outras.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Período positivo, mas não se descuide
com a sua vida emocional. Não dê
espaço para depressão, mágoas ou
medos, mesmo que você tenha razão.
Sagitário - 22/11 a 21/12 - Você
está se sentindo bem. Mas se tem
ocultos sentimentos de inferioridade,
ficará irritado com desconsiderações por parte dos outros.
Capricórnio - 22/12 a 20/1 - Cuidado, você pode se ver envolvido por
um estado de espírito meio sombrio,
neste período. Mas tenha certeza de
que você está fazendo tempestade
em copo d’água.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Se você tem
se sentido debilitado ultimamente e
com a autoestima em baixa, pode
entregar este sentimento ao passado. Uma onda de otimismo vem aí.
Peixes - 20/2 a 20/3 - Muita concentração, criatividade e disposição
para enfrentar qualquer dificuldade
que se apresentar neste período.
Você vai fazer o que estabeleceu.
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Galvão Bueno é barrado nas
olimpíadas de Londres.
A Record anda
‘de alma lavada’, já
que agora se sente
poderosa por exibir
um evento tão
grandioso como as
Olimpíadas de Londres. A emissora
não tem está facilitando nada ao canal pago Sportv. Há dias os dois vem se estranhando, inclusive o canal esportivo revelou que podia processar a Record e que ela
estaria boicotando sua cobertura. Um vídeo
que a pouco tempo caiu na rede, mostra Galvão Bueno sendo barrado na passagem dos
profissionais credenciados na final do jogo
de Tênis. Nele, o comentarista tenta argumentar com os seguranças e organizadores
do evento. De acordo com a coluna Outro
Canal, ele não está lá para isso. A emissora
dos bispos enviou ao país apenas 36 credenciais ao canal pago. O Sportv rebateu e
argumentou que Galvão assistiu o jogo como
telespectador e que foi barrado na saída, e
não na entrada.

Rede TV admite interesse em
Hebe mas se recusa bater
propostas do SBT.
A Rede TV
conhecida
como a emissora que quase
nunca mantém
suas contas em
dia, bateu o
martelo, e afirmou ter interesse na primeira dama da televisão Hebe Camargo, entretanto a emissora afirmou também que uma das cláusulas para renovação
da apresentadora seria uma redução de aproximadamente 50% do valor do atual salário
de Hebe. A emissora, demostrou também não
estar disponível para combater propostas financeiras que possam vir do SBT, deixando
desta maneira a apresentadora por sua própria decisão. Por outro lado fortes rumores
dão conta de que Hebe em conversa íntima
com o amigo e proprietário do SBT, Silvio
Santos, haveria lhe confidenciado que só seria feliz encerrando sua carreira no SBT, o
que facilitaria as negociações entre as partes.

Zezé di Camargo confirma fim
de casamento com Zilu
Em entrevista à
revista “Quem”, o
cantor Zezé di Camargo confirmou o
fim de seu casamento de cerca de
30 anos com Zilu.
Mas o sertanejo
deseja toda a fecilidade à ex-mulher: “A Zilu merece muito ser
feliz. Estamos separados, mas vocês ainda
vão nos ver num bar tomando cerveja, jantando. Temos uma história juntos”. Zezé contou que demorou pra falar a verdade sobre o
fim do relacionamento porque quis levantar
polêmica. “As mulheres adoram. Estou sol-
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teiro, solteiro mesmo, não tem ninguém, ninguém mesmo”, garantiu, com ênfase. Ele ainda se declarou: “A Zilu é uma pessoa que
jamais vai sair da minha vida. Temos laços. O
amor não acaba, só muda de forma. Tomamos rumos diferentes”. Zilu está morando
em Miami (EUA), e recentemente surgiu a
especulação de que ela estaria namorando
um rapaz bem mais jovem. Zezé diz que não
sabe: “Isso eu não sei, mas ela diz que não.
Ela está em Miami, levando a vida dela, fazendo o que gosta. Deixa ela ser feliz”. Na
entrevista à revista, Zezé di Camarego ainda
relembra a briga que teve com o irmão Luciano no ano passado, quando entrou sozinho
em um show. “A gente não esperava nunca
que tomasse aquela proporção toda. Para
mim, foi um baque muito grande. Mas, guardadas as devidas proporções, a tragédia tem
o poder de unificar os povos”, disse.

Após ser traída, Liberty
Ross quer se reconciliar
com Rupert Sanders
Liberty Ross,
mulher do diretor Rupert Sanders, já consultou um advogado especializado
e
m
divórcios.Rupert
traiu Liberty com
a atriz Kristen
Stewart.Apesar de já ter procurado o advogado, a modelo quer na verdade se reconciliar com o cineasta. Uma fonte do site garante
que ela e Rupert já procuraram até uma terapia de casal.O site ainda informa que Libety
Ross espera que o marido perceba as falha
que cometeu e não a traia mais.
Entenda o caso: A revista americana “US
Weekly” mostrou a traição de Kristen Stewart
com o cineasta Rupert Sanders. Ela namorava
Robert Pattinson e ele é casado com a modelo
Libert Ross. A atriz confessou a traição e se
mostrou arrependida. Desde então ela tenta
voltar com Rob. Confira o comunicado de Kristen, enviado à revista “People”: “Lamento
muito por todo o constrangimento e dor que
causei às pessoas próximas a mim e a todos
os afetados por esta história. Esta imprudência momentânea comprometeu aquilo que tenho de mais importante na minha vida, uma
pessoa que amo e respeito muito, Rob. Eu o
amo, eu o amo, sinto muito”.

Após Brigar com Galvão,
comentarista é afastado
de suas funções.
Depois de uma briga, que na qual repercutiu muito, entre o Galvão Bueno e o comentarista Renato Maurício Prado no “Conexão
SporTV” , o mesmo comentarista foi afastado por tempo indeterminado. Segundo o colunista Flávio Rocco, do Uol, Renato não
topou conversar com a direção e com o próprio Galvão, onde queria um pedido de desculpas. Caso ele aceitasse, ele voltaria ao
programa como se nada tivesse acontecido
e esquecer o episódio. Como o comentaria,
ainda segundo Flávio Ricco, não teria aceitado as condições apresentadas e sem receber o que considerava os devidos pedidos
de desculpa, foi retirado do programa. Enquanto isso, no “Bem, Amigos”, programa
do Galvão que vai ao ar todas as segundas-

feiras no mesmo canal, ainda não se sabe a
condição de Renato Maurício, já que ele também participa.

Namorado de Viviane Araújo
afirma nunca ter tido caso
com Nicole Bahls.
Apontado como pivô
da briga entre sua namorada Viviane Araújo e Nicole Bahls em “A Fazenda 5”, o jogador de futebol Radamés disse que
nunca ficou com a ex-Panicat. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal “O
Dia”, o volante do Boa Esporte (MG) garante
que não teve nada com Nicole, e que só não
cumprimenta a moça em locais públicos porque Viviane também não o faz. Desde o início
de “A Fazenda 5”, em maio, Nicole e Viviane
vinham se estranhando, e o motivo seria Radamés. Porém, nos últimos dias, as duas vêm se
dando melhor e até trocam gentilezas.

Dado Dolabella é absolvido
de processo por agressão
a camareira.
Após ser absolvido da acusação de ter
batido na ex-mulher, Viviane Sarahyba, em
novembro de 2010, Dado Dolabella teve uma
nova vitória na Justiça em 2012. Em 2008, o
ator foi acusado de ter empurrado a camareira Esmeralda de Souza Honório, que tentava
separar uma briga entre ele e a então namorada, Luana Piovani. Segundo o jornal “Agora
São Paulo”, a Justiça julgou improcedente a
sentença do processo. A camareira pretende
recorrer da decisão.

Robert Pattinson acusa Kristen
Stewart de ter mais um caso
Há boatos de
que Robert Pattinson teria acusado Kristen
Stewart de trai-lo
novamente. Segundo o Radar
Online, uma fonte próxima a Pattinson disse que
o ator acredita
que ela está tendo um caso com
o produtor Giovanni Agnelli. O
namoro dos intérpretes de Bella e Edward na “Saga Crepúsculo”, motivo de especulação por anos,
foi confirmado através da revelação de que
Stewart estava tendo um caso com o diretor
Rupert Sanders. Após fotos comprometedoras, que mostravam Kristen aos beijos com
Sanders, ela emitiu um pedido público de
desculpas dizendo que amava Robert. Ela
morava com seu colega de “Crepúsculo”, que
recentemente pediu que ela se mudasse para
colocar a casa à venda. A atriz está residindo
na casa de Agnelli. “Rob [Robert Pattinson]
conhece Agnelli e tem ligado muito para ele
desde que Kristen se mudou para lá”, diz a
fonte do site. “Ele quer saber por que Kristen está morando lá. Ele está super bravo
agora e acusou Giovanni de dormir com Kris-
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ten também.” A atriz já trabalhou com Agnelli, que produziu “Corações Perdidos” (2011),
e com Sanders, diretor de “Branca de Neve e
o Caçador” (2012). Stewart teria ficado muito
consternada quando seu caso com Sanders
foi descoberto.

Chris Flores fala sobre
problema com Ana Hickimann
e afirma que nem todo
mundo é amigo.
A apresentadora Chris
Flores, do “Hoje em Dia”
(Record), disse que teve
uma “gastrite nervosa” e
por isso não compareceu
à edição em que Ana Hickmann participou da atração. Há alguns meses, o
marido de Hickmann, o
empresário Alexandre Corrêa, teria dito que a mulher
estava “proibida de trabalhar com a Chris Flores”. “Nem todo mundo com quem você trabalha você frequenta a casa e cria uma amizade próxima. Temos que ser adultos e mostrar
maturidade”, disse Chris ao “F5?, durante a
festa de aniversário de Rafaella Justus, filha
dos apresentadores Roberto Justus e Ticiane
Pinheiro. Na última semana, Chris Flores e os
outros apresentadores do “Hoje em Dia”, Celso
Zucatelli e Edu Guedes, tiveram folga por conta dos Jogos Olímpicos. Chris aproveitou para
assistir ao concorrente “Encontro com Fátima
Bernardes”, da Globo. “Sou muito fã dela [Fátima Bernardes], é uma concorrente de peso,
com quem a gente tem que se preocupar bastante”, disse a apresentadora. Sobre o “Hoje
em Dia”, a volta permanente na grade depende da classificação do Brasil na Olimpíada.
Para ganhar mais descanso, Chris torce para
que os atletas brasileiros se deem bem. “Como
o programa é diário, não temos férias”, disse,
rindo. Porém, na volta, ela estreia um reality
dentro da atração chamada “Mães Superando o Primeiro Mês”, em que acompanhará três
mulheres de classes sociais diferentes, mostrando contrastes entre experiências da primeira gravidez.

Narcisa Tamborindeguy dança
com Gogo Boy em boate Gay

A socialite carioca Narcisa Tamborindeguy
curtiu a noite de sábado (04) na Boate Base
Lounge localizada em Campinas, interior de
São Paulo. Ela animou o público da balada e
como sempre irreverente causou no local.
Narcisa atacou como dj, subiu no palco, dançou com gogo boys e distribuiu champagne.
Recentemente, a Band anunciou que vai fazer a segunda temporada do reality show
Mulheres Ricas e quer ter uma das mulheres
da primeira temporada, também na segunda.
Segundo a coluna Outro Canal, a ideia era
que fosse Narcisa, mas ela está fazendo jogo
duro para fechar o contrato.
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