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Distribuição gratuita

SER vence por 1 X 0 e fica com o vice-campeonato

Para conquistar o campeonato o SER precisava vencer por 2 gol, e venceu por 1 X 0, gol feito por Cristian e é vice-campeão.

11º Passeio Ciclístico de
Manhuaçu, mais de 3 mil quilos
de alimentos arrecadados.
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Gisele Bundchen

EM PÉ DA ESQUERDA PARA DIREITA: OZIAS – GANSO – REI – TOBIAS – FABIANO – GERÊ – PC – MISSO – ALAN – PAULINHO
– JUNINHO – CUSTÓDIO – DENILSON – MARQUINHO CIPA – ANDRÉ; AGACHADOS DA ESQUERDA PARA A DIREITA: BIDA –
RENÉRIO – NILSINHO – DUCHA – NANDÃO – CRISTIAN – RILK - ROMÁRIO – NEGO - VALTECIR
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Câmara Municipal de Lajinha
homenageia estudantes

gusttavo
lima

A Câmara Municipal de Lajinha em Sessão Solene do dia 15 de agosto de 2012 prestou
homenagem aos estudantes do Município que se destacaram neste ano de 2012.
Páginas 8 e 9
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LUAN
SANTANA

Shayene Cesário

zezé de
camargo

Pesquisa lhe dá os parâmetros
para você ganhar as eleições

(33) 8887-8409 *(33) 3331-8409
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EDITORIAL

O crime organizado
chegou à política

Quando se fala em crime as pessoas logo pensam em morte, criminoso, em termos jurídicos, é toda conduta típica, antijurídica (ou
ilícita) e culpável, praticada por um ser humano. Em um sentido vulgar,
crime é um ato que viola uma norma moral. Crime é uma violação da
lei penal incriminadora. No conceito material, crime é uma ação ou
omissão que se proíbe e se procura evitar, ameaçando-a com pena,
porque constitui ofensa (dano ou perigo) a um bem jurídico individual ou coletivo. Para a Teologia, o crime é o Pecado, que significa
transgressão da Lei, e desobediência à vontade e a palavra de Deus,
sendo o crime um ato voluntário humano que tem como consequência
final a morte e perda da salvação da alma. Uma palavrinha pequena,
mas que tem um significado complexo e isso é apenas uma amostra,
existem mais palavras que tipificam a palavra CRIME. O Mensalão foi
um tipo de crime e infelizmente o brasileiro é muito criativo quando o
negócio envolve dinheiro é o que está acontecendo no meio político,
na organização da campanha e muitos nesse momento aproveitam do
momento e armam uma verdadeira máquina arrecadadora o negócio
é ganhar dinheiro mesmo perdendo a eleição e como isso é possível,
não adianta a justiça eleitoral exigir uma complicada maneira para que
o cidadão seja candidato, aparentemente as leis são rigorosíssimas as
prestações de contas são ainda mais rigorosas, mas nada que um bom
contador trabalhando para o mau não saiba fazer as contas baterem
de acordo com o que a justiça quer. Lá no interior do nordeste um
prefeito foi pego em uma transação destas em que perdera o mandato,
mas só aconteceu porque um membro da quadrilha sentido-se lesado
denunciou e ainda entregou a polícia um vídeo onde o prefeito narrou
detalhe do montante desviado da campanha, gastaram 300 mil e apresentaram uma prestação de contas muito bem preparada que mostrava
detalhes de todas as entradas e saídas, doações recebidas tudo certinho
registrado nas contas dos candidatos entrada de 1 milhão e quatrocentos
mil reais, super faturaram um milhão e cem mil reais.
Por tudo isso é que cada ano que passa menos se vê na política homens com grande apelo popular, a maioria das pessoas de bem não
querem nem ouvir falar em candidatar-se a cargo político e com isso o
espaço acaba sendo ocupado por pessoas despreparadas e desonestas,
lógico que existe muita gente boa disputando, mas na realidade os
eleitores parece não levar em conta o caráter do candidato, acredito
que nossos partidos e o nosso sistema político está falido e não vemos
uma luz no fim do túnel. Hoje o candidato é eleito mais pelo arranjo
político feito bem antes das convenções do que pelo seu valor ético ou
competência, ainda o poder econômico fala mais alto. O Brasil carece
de uma reforma política que venha resolver os grandes problemas do
sistema político brasileiro. Dado que nem o financiamento público,
nem o financiamento privado resolverão automaticamente os problemas do lobby e da equidade da disputa, torna-se fundamental criar e
aperfeiçoar mecanismos que incentivem os políticos e financiadores
de campanha a não adotarem comportamentos que reduzam o nível
de bem-estar da sociedade. Entre esses mecanismos poderíamos citar
a agilidade na punição da constituição de caixa dois e demais crimes
relacionados ao financiamento eleitoral (perda de mandato e punição
criminal de financiados e financiadores) e a ampla transparência e
divulgação dos doadores e beneficiários.
Pode-se, também, pensar na adoção de sistemas de votação que
requeiram menor mobilização de recursos (por exemplo, sistemas de
votação distrital tendem a ser mais baratos que os modelos de votação
proporcional; sistemas de lista fechada costumam ser mais baratos que
os de lista aberta). Porém a escolha do sistema eleitoral é condicionada
por muitos outros elementos além do custo das campanhas, tais como
a representatividade e competitividade.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Mulher no poder
Estou ansiosa para chegar às
eleições, pois não vejo a hora de
poder contar com uma mulher no
poder assim teremos Dilma em
Brasília e Cici aqui em Manhuaçu.
Helena Miranda
Que situação política Manhuaçu está vivendo, as chapas
lançadas a prefeito tem rejeição
de mis de 80% sem nunca terem
sido candidatos a prefeito
e
mesmo tendo administrado
a cidade sem ter sido eleito,
isto prova que Manhuaçu está
carente de grandes lideranças
e aumenta a responsabilidade
da justiça para com o povo de
fiscalizar .
Márcio

Ao Jornal das Montanhas
Excelente a reportagem sobre
a História de Rio Casca, isto é
exemplo para os demais órgãos
de imprensa da região, adorei ler
a história. Continuem com esta
diretriz, isto é cultura !
Antônio Carlos Drumond
Para: População de Manhuaçu
Sres. manhuaçuenses, não se
iludam com propostas falsas e
hipócritas de candidatos políticos, principalmente nesta época.
Vocês já devem ter notado que
muitos querem ser amigos de vocês, saber onde moram, bater um
papo, etc. Agora pergunto, por
que só agora e não há pelo menos
uns 3 aninhos e meio atrás...?

Candidatos em Manhuaçu
Será que essa terra ainda vai
ver com orgulho este povo se
politizar?
Será que estão vendo que
grande parte de políticos que
fizeram tanta lambança estão
todos se agregando ao lado de
uma candidatura???
Até quando pessoas se beneficiarão de dinheiro para colocar
propagandas no carro???
Depois não venham com a
ladainha de reclamações, pois
os verdadeiros manhuaçuenses
tem toda oportunidade de mudar
tudo o que esta aí! Por favor, meu
povo, olhem, estudem, analisem,
o passado, o grupo, os nomes
envolvidos, por favor!!!
Roberto Silva
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

A campanha em Lajinha
os bichos pegam

Dizem que a política de Lajinha está
tomando rumo desconcertante e não sei
onde isso pode parar, uma mulher foi alvo
de tiros e está hospitalizada, já o homem
que disparou contra ela trocou tiros com a
polícia e levou a pior, foi morto, dia 17 às
15 horas passaram perto da casa de uma
das coordenadoras da campanha do Jefinho
e jogaram uma bomba no terreno baldio ao
lado, foi um tremendo susto para toda a vizinhança, não foi uma bomba simples, esta
eles exageraram na quantidade de pólvora,
acredito que a polícia de Lajinha está tendo
e vai ter muito trabalho, as concentrações
de pessoas dos dois lados Jacaré e Sapo é
de número elevado e nos comícios nunca vão menos de 3 mil pessoas tanto de
um lado quanto do outro. Você não tem
ideia do consumo de bebidas alcoólicas,
só em um comício desses um barraqueiro
vendeu mais de mil latinhas de cervejas,
as provocações vêm de outras campanhas
parece que já se incorporou na tradição, os
dois bichinhos, tanto um quanto o outro são
provocados, a grande maioria leva tudo na
brincadeira.

Ex-vereador é
esfaqueado no bairro
Matinha - Inquilino
golpeou com canivete
O ex-vereador José Carlos Pimentel, 50
anos, foi esfaqueado, na tarde de quinta,
16, na Rua João Paulo II, no bairro Matinha, em Manhuaçu. O autor é Francisco
de Assis da Silva, 44 anos.
Segundo relato de testemunhas, Chicão
é inquilino de José Carlos, que teria pedido a casa. O homem estaria perturbando
o sossego constantemente dos donos do
imóvel. Eles iniciaram uma discussão, pois
José Carlos queria que o inquilino saísse
da residência até o dia 24.
Chicão pegou um porrete de madeira e
começou a bater na parede, dizendo que
queria ver quem iria tirá-lo da casa. José
Carlos foi para casa temeroso, mas o autor
ficou na porta da residência batendo o porrete no chão e chamando a vitima.

A esposa Sebastiana Serafim Alves
Pimentel, vendo tal situação, saiu da casa
e começou a corrigir o autor. Após isso,
José Carlos foi para a porta da residência
onde nova discussão aflorou. Foi a partir
daí que Chicão foi em direção à vítima
para atingi-lo com o porrete. José segurou
e abraçou o autor, que retirou um canivete
e desferiu um golpe na costela dele.
Sebastiana e duas outras pessoas seguraram o autor, que desejava continuar a
desferir os golpes com o canivete. Ele foi
desarmado e fugiu.
José Carlos foi socorrido por populares
para a Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) com uma lesão grave com risco
de perder a vida. Ele teve que passar por
uma cirurgia.
Durante o rastreamento, a PM localizou
Chicão. Ele foi preso e encaminhado para
a delegacia.

Quem não se comunica
se estrumbica

Em plena era digital tem candidato
fazendo campanha como há 30 anos,
para a alegria de seus adversários que
tem feito pesquisas de 15 em 15 dias e
sabe os caminhos a seguir, corrigindo as
falhas e atacando os pontos negativos,
essa é a vantagem de quem sabe usar a
informação, há candidatos que gastam
horrores em “doações” pagam cirurgias,
doam TVs de alta geração mandam fazer
o muro da igreja e se dizem satisfeitos
por ouvir de seus interlocutores deixa
comigo é como o vereador Fernando
diz pedir voto não é fácil todo mundo
que você pede ele diz: “deixa comigo” e
ainda bate no ombro. Conversando com
um prefeito de uma pequena cidade ele
contava alegre da vida: “na minha cidade
meu candidato vai ganhar vou às favelas
e pago cerveja para os homens, refrigerantes para as mulheres e pipocas para a
meninada é só eu chegar e daí a pouco
estou rodeado de gente” disse o prefeito, ainda tem aqueles que não sabem
onde estão caminhando não fazem uma
pesquisa e fica naquela de que a coisa tá
boa, e você acha que eleitor fala que vai
votar contra um candidato? É o famoso
deixa comigo e no abrir das urnas é que
você vai ver a decepção, quem pensa que
o povo é bobo, o povo não é bobo não.

Dizem a verdade?
Conversando com alguns candidatos a
vereador para as eleições de outubro próximo, fiquei espantado se não encantado com
a votação que pelo menos 9 deles garante
que terão. Dois me disseram que tem certeza
que passarão de 4 mil votos cada um; dois
outros disseram que se não tiverem mais de
3.800 votos vão ter uma decepção. Um
mais ousado, disse que se eleito já sairá
para Deputado, pois está muito feliz com
a campanha, vendeu um dos carros para
gastar nesta eleição! Outros disseram
que não aceita ser o suplente, que está
na ponta, entre os primeiros colocados;

esquece ele, que o que importa é ser
eleito, o mais votado ou o menos votado
é VEREADOR do mesmo jeito, só tem o
voto dele na Câmara Municipal e para ser
eleito Presidente da Câmara de Valadares
precisará ter no mínimo votos de seus
aliados e pronto! Sonhar é bom demais!

Eu achei que não ia
acabar mais
Dizia Paulinho de Souza que estava na
rua quando passou a carreata da candidata
Cici Magalhães, perguntado por uma pessoa
que estava ao lado porque tanta gente assim
acompanhando a Cici. Você não sabe! Isso
é porque ela será a próxima prefeita de
Manhuaçu, ou depois dessa demonstração
de força alguém ainda duvida? Não sou eu
que vou duvidar, agora sei em quem votar,
ou você acha que eu quero perder meu voto,
estou nessa companheiro. Disse o cidadão.

Eleições 2012
Declare seu amor por sua cidade como
eu sempre faço; não vote em qualquer
candidato, procure, você encontrará bons
nomes que amam sua cidade, e em seu
nome pode ajudá-la a ser a melhor para se
viver, trabalhar e estudar. A nossa cidade
quer isso de cada um de nós!

Começa agora
Começa dia 21 o Programa Eleitoral.
Teremos a oportunidade de ficar com raiva,
chateado com a quantidade e pouca qualidade de candidatos, porém, todos com a Ficha
Limpa, pelo menos foram aprovados pela
Justiça Eleitoral!. Por outro lado, nas campanhas de prefeitos veremos as propostas, as
verdades e as mentiras de cada um. Alguns
vão abrir o bico e fazer perguntas que outros
ficarão encabulados em responder... quem
viver verá!

STF: Marco Aurélio
critica presidente

O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Marco Aurélio Mello,
criticou o presidente da Corte, Carlos
Ayres Britto pela forma como está
conduzindo o julgamento do Mensalão.
Mello se mostra insatisfeito com o ritmo
dos debates. “Você veja como o Ayres
está mudado. Ele está se mostrando um
outro juiz. Ele não está guardando a
postura que sempre teve no tribunal, que
é a do entendimento”, disse o ministro.
Para ele, Britto apoia “de forma quase
incondicional” as iniciativas do relator
Joaquim Barbosa, que são contestadas
por grande parte dos magistrados. Além
disso, Mello não gostou da forma como
Britto interrompeu a dala do decano do
tribunal, Celso de Mello, solicitando
que concluísse rapidamente o que dizia.
“Isso me lembra até a frase do (jogador)
Romário: ele entra muito depois e quer

sentar na janela do ônibus? Respeite o
decano!”, afirmou. “Que o presidente
está mudado, está. Eu quero ajudá-lo,
para que ele volte à postura que sempre teve”, completou ao afirmar ainda
desconfiar que “estão querendo correr
só para o ministro Cezar Peluso votar”.
Peluso se aposentará dia 3.

Conselho discute criação
de Varas Especiais para
julgar erros médicos
O Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana (CDDPH), que é ligado à
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, vai discutir a criação
de varas especiais para julgar casos de erros
médicos. Além disso, a comissão discutirá
uma maior regulação dos planos de saúde e
falta de pediatras. O seminário sobre Direito
à Saúde será aberto às 8h30, pela ministra
Maria do Rosário e contará também com
a presença de parlamentares, especialistas
em saúde, direito do consumidor e juristas.

Campanha de vacinação
começou sábado
A campanha de vacinação para
crianças menores de 5 anos começou
no sábado (18) em todo o Brasil. A
campanha seguirá até o dia 24 deste
mês e, neste ano, o ministro Alexandre Padilha (Saúde) anunciou uma
mudança importante: foram incluídos
dois tipos de imunização no calendário
básico infantil. O objetivo da campanha
é ampliar a cobertura vacinal e reduzir
o risco de transmissão de doenças
evitáveis. O governo federal prevê
que, no Brasil, 14 milhões de crianças
menores de 5 anos compareçam aos 34
mil postos de saúde. No total, foram
distribuídas 8 milhões de doses, sendo
que a primeira remessa tem 726 mil
unidades para todo o País.

Advogados da União
ameaçam greve
O presidente da Associação Nacional
dos Advogados da União (Anauni), Marcos Luiz da Silva, afirmou sábado (18)
que a categoria deve entrar em greve na
semana que vem. Isso porque os advogados da União estão insatisfeitos com a
proposta do governo de conceder reajuste
de 15,8% a ser pago nos próximos três
anos. A declaração de Silva foi feita após
reunião com o secretário de Relações do
Trabalho do Ministério do Planejamento,
Sérgio Mendonça. “Entendemos que
a proposta sequer repõe a inflação do
período. A ideia é levar a proposta para
as bases, onde já há um sentimento de
um certo repúdio à proposta apresentada.
Temos a expectativa de uma reação da
base, podendo inclusive haver deflagração de greve”, afirmou. No Brasil há 1,7
mil advogados da União.
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Candidatos de Manhumirim

jsfonseca@pibrj.org.br

Tradição e tradições
Quando uma certa atriz “global” se casou, o
jornal noticiou: “E para manter a tradição, a noiva
chegou com atraso de quase duas horas”.
O apóstolo Paulo também falou de tradições:
“Assim, pois, irmãos, estai firmes e conservai as
tradições que vos foram ensinadas...” (2Ts 2.15).
Afinal, tradição é coisa boa ou ruim? A resposta
sóbria e sábia é a óbvia: depende. Se a tradição é
benéfica, útil, acrescenta, e põe em realce a glória
de Deus, então que seja mantida! Duas vezes em
Provérbios se lê: “Não removas os limites antigos” (Pv 22.28 e 23.10). O primeiro destes versos
é até mais específico: “Não removas os limites
antigos que teus pais fixaram”. A conservação de
certas tradições são essenciais para a sobrevivência de uma família, de um grupo, de um povo. Ou
seja, há tradições nobres, e há tradições pobres.
Uma noiva chegar com um atraso de duas
horas não é tradição: é falta de respeito com os
convidados. Há muitos anos, fui realizar, num
sábado, uma cerimônia de casamento anunciada
para as 18h. Tomei o trem em Madureira, fui até
Campo Grande, saltei, tomei um ônibus e viajei
mais algum tempo. Saltei e caminhei mais meia
hora. Quando cheguei ao templo, eram 17h50.
Perguntei se era ali mesmo que seria realizado
o casamento. “Sim!”, disseram uns homens que,
de bermuda, sobre uma escada, trocavam uma
lâmpada na fachada do templo. “Mas não foi
anunciado para as 18h?”, perguntei. Os homens
riram e disseram: “Ha-ha-ha, nós somos os padrinhos!!!”. Resumindo: a noiva chegou às 20h20.
Claro que encurtei ao máximo a cerimônia. No
fim, os noivos ainda me dizem: “Mas o irmão
não vai chegar até a recepção com a gente?” Não
cheguei. Se eles não respeitam o meu horário, não
precisam de mim para bolo nenhum. E fiz todo
o percurso de volta. Cansado e faminto, cheguei
tarde em casa. O dia seguinte era domingo, meu
dia mais cheio. Tradição destas a gente está dispensando!!!

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

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

Prefeitos e
vereadores
DARCI BRAGA
Vice: DR. JÉSUS AGUIAR
Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB - (14)
Coligação: AGORA E A VEZ DO
POVO

LUCIANO MACHADO
Vice: LUIS PAULO DALOY
Democratas - DEM - (25)
Coligação: MANHUMIRIM: RUMO
AO DESENVOLVIMENTO

PAULO ROBERTO
Vice: DRª ELIANE
Partido dos
Trabalhadores - PT - (13)
Coligação: AVANÇAR É PRECISO

111 candidatos para 11vagas de vereador

Nome do Candidato................................................. Nome para urna................................................Número..........Partido................................................................................. Coligação
ADY LUIZ DA MATTA............................................... DIDI....................................................................12001.............PDT....................................................................Partido não coligado
ALEXANDRE DE JESUS NASCIMENTO................ XANDINHO........................................................13111..............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
ALTAIR DE OLIVEIRA.............................................. FURMIGÃO.......................................................12123.............PDT....................................................................Partido não coligado
ANA PAULA BASTOS DESTRO SATHLER............ ANA PAULA DESTRO......................................13000.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
ANGELA MARIA BRAZ EMERICK.......................... ANGELA (DO ORBINO)....................................45700.............PSDB..................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
ANTONIO AMARAL.................................................. ANTONIO AMARAL..........................................14111..............PTB...............................................................MANHUMIRIM MELHOR
ANTONIO TARDEN DE ASSUNÇÃO....................... ANTONIO TARDEN...........................................55456.............PSD................................................................ JUNTOS SOMOS MAIS
ANTÔNIO SANGLARD TOLEDO............................. TONINHO TOLEDO...........................................14550.............PTB...............................................................MANHUMIRIM MELHOR
ARLINDO GOMES MONTEIRO............................... ARLINDO MONTEIRO......................................45450.............PSDB..................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
BENISIO DIAS ARBUINI.......................................... BENISIO ENFERMEIRO...................................13899.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
BRAULINO DE PAULA............................................. BRAULINO DE PAULA.....................................45200.............PSDB..................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
CARLOS ALBERTO CARVALHO DE SOUZA......... CARLOS ALBERTO (KAKA)............................45600.............PSDB..................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
CARMEM ROSA....................................................... CARMEM ROSA (CACÁ)..................................25608.............DEM............................................................... JUNTOS SOMOS MAIS
CINTIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA................. CINTIA...............................................................13044.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
CLAUDIMAR ASSIS DE PAULA.............................. CLAUDIMAR (CLAUDIA DA UAI).....................14567.............PTB...............................................................MANHUMIRIM MELHOR
Nome do Candidato................................................. Nome para urna................................................Número..........Partido................................................................................. Coligação
CLEONICE FURTADO DA ROSA............................ CLEO.................................................................12002.............PDT....................................................................Partido não coligado
CLEUSENIR MARTINS DE OLIVEIRA.................... CLEUSENIR......................................................13444.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
DALBINO CLER RAMOS......................................... DALBINO...........................................................13123.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
DARIO DE SOUZA VEIGA....................................... DARIO VEIGA...................................................14000.............PTB...............................................................MANHUMIRIM MELHOR
DIONEY SILVEIRA FURTADO................................. DIONEY.............................................................40000.............PSB................................................................. AVANÇAR É PRECISO
DIVINO FERNANDO FONSECA HOTT................... DIVINO DO GÁS...............................................14333.............PTB...............................................................MANHUMIRIM MELHOR
EDMILSON DE OLIVEIRA........................................ EDMILSON DE OLIVEIRA................................13580.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
EFIGENIO VERGILO DE SOUZA SIMÕES.............. EFIGENIO..........................................................13610.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
EGILSON LUIZ DE MORAES................................... EGILSON LUIZ..................................................13888.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
ELAINE NOVAES DE OLIVEIRA.............................. ELAINE MANICURE.........................................25777.............DEM............................................................... JUNTOS SOMOS MAIS
ELIVELTON PEREIRA LUZ...................................... ELIVELTON (DECORALAR).............................11234.............PP..................................................................MANHUMIRIM MELHOR
EMILY BRACKS....................................................... EMILY BRACKS................................................11200.............PP..................................................................MANHUMIRIM MELHOR
ERIC OLIVEIRA FERREIRA DA ROCHA................. ERIC DO BLOCO MULAMBADA.....................25000.............DEM............................................................... JUNTOS SOMOS MAIS
ERLITA BOREL DA SILVA....................................... ERLITA BOREL.................................................45300.............PSDB..................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
ERMINIA FRANCISCA DA SILVA LEAL.................. PROFESSORA ERMINIA..................................45000.............PSDB..................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
EZILMA ALVES SOBRINHO PAULA DA CRUZ...... PROFESSORA EZILMA....................................14999.............PTB...............................................................MANHUMIRIM MELHOR
FABIO ANTONIO DA COSTA................................... FABINHO PACHOLA........................................12222.............PDT....................................................................Partido não coligado
FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA............................ FERNANDO BATATA........................................25123.............DEM............................................................... JUNTOS SOMOS MAIS
FLAVIA CRISTINA VIEIRA DA SILVA...................... FLAVIA CRISTINA VIEIRA................................25444.............DEM............................................................... JUNTOS SOMOS MAIS
FRANCISCO CANEDO............................................. CHICO DO SALÃO...........................................12333.............PDT....................................................................Partido não coligado
GESSI MOREIRA DE AMORIM................................ GESSI MOREIRA DE AMORIM........................43210.............PV.......................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
GISELE APARECIDA DE AMORIM RODRIGUES... GISELE RODRIGUES.......................................13139.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
HAROLDO LIMA SANGY......................................... HAROLDO LIMA SANGY.................................14600.............PTB...............................................................MANHUMIRIM MELHOR
HELIO MARCOS MENDONÇA................................ HELINHO MENDONÇA.....................................15660.............PMDB............................................................. JUNTOS SOMOS MAIS
IRIS EMERICK AGUIAR........................................... IRIS EMERICK..................................................25456.............DEM............................................................... JUNTOS SOMOS MAIS
IVAN CAETANO DE OLIVEIRA SANTOS................ IVAN CAETANO................................................13333.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
IVAN TAVARES......................................................... IVAN TAVARES.................................................11114..............PP..................................................................MANHUMIRIM MELHOR
JEFERSON JOSÉ FULLY........................................ JEFINHO DO CHALÉZINHO............................12111..............PDT....................................................................Partido não coligado
JOAO BATISTA VIEIRA............................................ JOÃO DA CASA FRANCO...............................25610.............DEM............................................................... JUNTOS SOMOS MAIS
JOAQUIM ROGERIO DUTRA SANGLARD............. JOAQUIM PROFESSOR...................................25555.............DEM............................................................... JUNTOS SOMOS MAIS
JORCELINO KNUPP SIQUEIRA.............................. BICUDO.............................................................13777.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
JOSE PAULO DE SANTANA................................... JOSÉ PAULO SANTANA..................................13666.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
JOSUÉ DONÁDIO DE LIMA..................................... JOSUÉ DONÁDIO.............................................15616.............PMDB............................................................. JUNTOS SOMOS MAIS
JOSÉ ANTONIO RODRIGUES................................. ZEQUINHA........................................................40666.............PSB................................................................. AVANÇAR É PRECISO
JOSÉ ANTONIO SOARES....................................... JOSÉ ANTONIO SOARES................................13013.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
JOSÉ CLAUDIO RANÇÃO....................................... ZEZINHO DO TÁXI............................................40800.............PSB................................................................. AVANÇAR É PRECISO
JOSÉ WEBER PEREIRA.......................................... JOSÉ WEBER...................................................13500.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
JULIO CEZAR DA SILVA.......................................... JULINHO ENFERMEIRO..................................12225.............PDT....................................................................Partido não coligado
JULIO MARIA HORST.............................................. JULIO MARIA HORST......................................45500.............PSDB..................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
JULIO MARIA NOVAES BORGES........................... JULIO NOVAES................................................25222.............DEM............................................................... JUNTOS SOMOS MAIS
JULIO MARIA SANGI DA SILVA.............................. JULIO SANGI (SEMPRE O MESMO)...............55555.............PSD................................................................ JUNTOS SOMOS MAIS
LEONEL DA SILVA................................................... LEO....................................................................45800.............PSDB..................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
LEUSIMAR DE LIMA VIEIRA................................... LEUSIMAR........................................................13222.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
LIDIANE DA SILVA OLIVEIRA................................. LIDIANE VIEIRA................................................25789.............DEM............................................................... JUNTOS SOMOS MAIS
LUCIA HELENA FERREIRA..................................... LUCINHA...........................................................45444.............PSDB..................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
LUIZ CARLOS SANTANA........................................ LUIZ CARLOS LOCUTOR................................25333.............DEM............................................................... JUNTOS SOMOS MAIS
LUZINETE CONDE FIDELIS.................................... BRANCA DA RELOJOARIA OMEGA...............43300.............PV.......................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
MAGNO ARBUINI DIAS........................................... MAGNO ARBUINI.............................................43123.............PV.......................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
MARCIA GORETI DE SOUZA.................................. MARCIA.............................................................45333.............PSDB..................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
MARCIO BITENCOURT FARIA................................ MARCIO VOVÔ.................................................12000.............PDT....................................................................Partido não coligado
MARIA APARECIDA SILVA ABREU........................ APARECIDA ABREU........................................12003.............PDT....................................................................Partido não coligado
MARIA ISABEL GOMES DA SILVA......................... MARIA GOMES.................................................12005.............PDT....................................................................Partido não coligado
MARIA JOSE MARTINS........................................... MARIA JOSE MARTINS (ZEZÉ).......................14789.............PTB...............................................................MANHUMIRIM MELHOR
MARIA LUIZA HERINGER....................................... MARIA LUIZA HERINGER................................15666.............PMDB............................................................. JUNTOS SOMOS MAIS
MARINELSI DELGADO HORST.............................. MARINELSI DELGADO....................................13456.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
MARLY LUIZA DA SILVA REZENDE....................... MARLY - COSTUREIRA....................................14248.............PTB...............................................................MANHUMIRIM MELHOR
MESSIAS JOSE DA SILVA....................................... MESSIAS...........................................................43500.............PV.......................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
NEILO ROGERIO BOECHAT................................... NEILO BOECHAT.............................................55123.............PSD................................................................ JUNTOS SOMOS MAIS
OLIVEIRA MARTINS DA ROCHA............................ OLIVEIRINHA....................................................11123..............PP..................................................................MANHUMIRIM MELHOR
PAMELA ROBERTA OLIVIERA CORREA............... PAMELA............................................................13044.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
PAULO BATISTA TULER......................................... PAULO TULER..................................................43777.............PV.......................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
PAULO CESAR RODRIGUIES................................. PAULO CESAR.................................................15610.............PMDB............................................................. JUNTOS SOMOS MAIS
PAULO KNUST HUGUININ...................................... PAULINHO DO SILAS......................................14123.............PTB...............................................................MANHUMIRIM MELHOR
PAULO ROBERTO AGUIAR.................................... PAULINHO AGUIAR (DA MALHARIA).............45510.............PSDB..................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
ROBERTO BELARMINO FAGUNDES..................... ROBERTO (BOB)..............................................14444.............PTB...............................................................MANHUMIRIM MELHOR
RODRIGO APARECIDO SOARES........................... RODRIGO SOARES..........................................15620.............PMDB............................................................. JUNTOS SOMOS MAIS
ROGERIO BRANDÃO DE SOUZA........................... ROGERIO BRANDÃO.......................................13999.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
RUBEM BRAGA DE OLIVEIRA............................... RUBINHO BRAGA (DO POSTINHO)................11333.............PP..................................................................MANHUMIRIM MELHOR
SALES PECHARA NETO......................................... SALES PECHARA............................................45555.............PSDB..................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
SEBASTIAO BENTO................................................ SEBASTIÃO BENTO (LINO)............................45570.............PSDB..................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA................... SOUZA...............................................................14222.............PTB...............................................................MANHUMIRIM MELHOR
SEBASTIAO SANTANA........................................... SEBASTIÃO SANTANA....................................45400.............PSDB..................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
SEBASTIÃO TRISTÃO RIBEIRO............................. SEBASTIÃO TRISTÃO.....................................45123.............PSDB..................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
SERGIO BOREL CORREA....................................... SERGINHO BOREL..........................................14678.............PTB...............................................................MANHUMIRIM MELHOR
SILVANA DA SILVA COSTA..................................... SILVANA (DO TICO).........................................14700.............PTB...............................................................MANHUMIRIM MELHOR
SILVIO MUSSI TAVARES......................................... SILVIO MUSSI...................................................15600.............PMDB............................................................. JUNTOS SOMOS MAIS
SOLANGE GUALBERTO DE SOUZA...................... SOLANGE DA CRECHE...................................14880.............PTB...............................................................MANHUMIRIM MELHOR
SONIA REGINA FRAGA........................................... SONINHA FRAGA (TIA SONINHA)..................45100.............PSDB..................................RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
SUELI CRISTINA BORGES DA SILVA.................... SUELI BORGES................................................25678.............DEM............................................................... JUNTOS SOMOS MAIS
SUELY DE FATIMA PACHECO DA SILVA............... SUELY PACHECO.............................................13555.............PT.................................................................... AVANÇAR É PRECISO
SÉRVULO BARBOSA FERRAZ............................... SÉRVULO - TÁ BARBOSA...............................11414.............PP..................................................................MANHUMIRIM MELHOR
THEOMÁRIO NOLASCO.......................................... THEOMÁRIO DA PADARIA..............................12555.............PDT....................................................................Partido não coligado
WAGNER ANTÔNIO FERREIRA.............................. WAGNER FERREIRA........................................11000.............PP..................................................................MANHUMIRIM MELHOR
WALDIR FONSECA.................................................. SÔ WALDIR.......................................................25888.............DEM............................................................... JUNTOS SOMOS MAIS
WANIA GARCIA DA SILVA....................................... WANIA GARCIA................................................55678.............PSD................................................................ JUNTOS SOMOS MAIS
WILSON ARAUJO.................................................... SARGENTO WILSON.......................................25111..............DEM............................................................... JUNTOS SOMOS MAIS
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Candidatos
de
Chalé
Prefeitos e vereadores

Bolo de chocolate com
mousse branca e morangos
INGREDIENTES
Base: 1 receita de bolo de chocolate de sua preferência
Mousse Branca: 300 g de chocolate branco picado - 5
g de gelatina sem sabor - 4 ovos grandes - 1/4 xícara de
açúcar - 2 xícaras de creme de leite fresco
Para a montagem: Morangos picados - Morangos
cortados ao meio - 100 g de chocolate branco em raspas
MODO DE PREPARO
Base: Faça o bolo em uma forma redonda de aro
removível, de maneira que o bolo pronto ocupe apenas
metade da forma, pois a outra metade será para a camada
de mousse e morangos
Reserve - Mousse Branca: Derreta o chocolate em
banho-maria, ou no microondas se tiver como costume.
Hidrate a gelatina em 3 colheres de água e deixe amolecendo. Leve ao fogo para dissolver. Bata os ovos com
o açúcar até ficar grosso, mais ou menos por 5 minutos.
Ainda batendo, junte a gelatina e o chocolate derretido
Deixe esfriando: Enquanto isso, bata o creme de leite
fresco em chantilly firme e misture à mousse
Reserve - Montagem: Disponha os morangos cortados ao meio em pé, em toda a volta da assadeira, por cima
da massa de bolo. Despeje metade da mousse. Jogue por
cima os morangos picados. Despeje a outra metade da
mousse. Decore com raspas de chocolate branco e leve à
geladeira por no mínimo 3 horas antes de servir
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ELMIR DE MELO
Vice: JUNINHO
Democratas - DEM - (25)
Coligação: CHALE NÃO
PODE PARAR

JULINHO
Vice: ANGELO
P. Progressista - PP - (11)
Coligação:
OPORTUNIDADE, RENOVAÇÃO
E COMPROMISSO

28 candidatos para 9 vagas de vereador

Nome do Candidato..................................................... Nome para urna...........................................Número..........Partido................................................................................. Coligação
ALAOR ANTONIO ANACLETO.................................... ALAÔR..........................................................14789.............PTB......................................................... CHALE NÃO PODE PARAR
ATAIDES MARTINS VIEIRA......................................... TAÍDE............................................................11222.............PP....................OPORTUNIDADE, RENOVAÇÃO E COMPROMISSO
CARLOS RODRIGUES DA SILVA................................ CARLINHO....................................................25640.............DEM........................................................ CHALE NÃO PODE PARAR
DOMICIO FERNANDES SILVEIRA.............................. FERNANDO PROFESSOR...........................11123..............PP....................OPORTUNIDADE, RENOVAÇÃO E COMPROMISSO
ELSON DOMINGOS VIEIRA........................................ ELSON DO NILO..........................................13123.............PT............................................................ CHALE NÃO PODE PARAR
ERONDINA FULANETE BRANDÃO............................ ERONDINA FULANETE................................15622.............PMDB..............OPORTUNIDADE, RENOVAÇÃO E COMPROMISSO
EULINDA BERBERT DE MELO................................... EULINDA.......................................................25673.............DEM........................................................ CHALE NÃO PODE PARAR
GENESIO SOUZA SOARES........................................ GENESINHO.................................................25625.............DEM........................................................ CHALE NÃO PODE PARAR
GILBERT FERREIRA DE MELO.................................. GIL DO LEIR.................................................25620.............DEM........................................................ CHALE NÃO PODE PARAR
JUVENIL ALVES DIAS................................................. JUVENIL SAGRADA FAMILIA.....................11114..............PP....................OPORTUNIDADE, RENOVAÇÃO E COMPROMISSO
MADALENA ALVES DE OLIVEIRA BRAZ................... MADALENA DO LULA.................................13456.............PT............................................................ CHALE NÃO PODE PARAR
MANOEL DIAS DE OLIVEIRA...................................... MANOEL BINO.............................................13131.............PT............................................................ CHALE NÃO PODE PARAR
MANOEL EGIDIO XAVIER GONÇALVES.................... MANOEL XAVIER.........................................12000.............PDT......................................................... CHALE NÃO PODE PARAR
MARCIO LUIZ REIS DA COSTA.................................. MARCINHO...................................................25650.............DEM........................................................ CHALE NÃO PODE PARAR
MARIA ALVES DOS SANTOS SMITH......................... CELIA DO ADAIR.........................................11111..............PP....................OPORTUNIDADE, RENOVAÇÃO E COMPROMISSO
MARIA DE FATIMA DO CARMO DOMINGOS............. MARIA DE FATIMA.......................................25679.............DEM........................................................ CHALE NÃO PODE PARAR
MARIA REGINA DE OLIVEIRA FERREIRA................. REGINA DO CONSELHO TUTELAR...........11555.............PP....................OPORTUNIDADE, RENOVAÇÃO E COMPROMISSO
NIUZA CARVALHO DE LAIA OLIVEIRA..................... NIUZA DO CARLOS DO VALDIR.................13147.............PT............................................................ CHALE NÃO PODE PARAR
ORLANDINA SATHLER SPINOLA SHIMITD............... ORLANDINA DO MANELZINHO..................25123.............DEM........................................................ CHALE NÃO PODE PARAR
PEDRO GUILHERME EMERICK.................................. PEDRO GUILHERME...................................25660.............DEM........................................................ CHALE NÃO PODE PARAR
RAMON BASILIO AMBROSIO..................................... RAMON.........................................................15606.............PMDB..............OPORTUNIDADE, RENOVAÇÃO E COMPROMISSO
ROSA CASSIANA ALVES DE OLIVEIRA DIAS........... ROSA.............................................................25671.............DEM........................................................ CHALE NÃO PODE PARAR
ROSA MARIA RODRIGUES DE SOUZA ALMEIDA.... ROSA MARIA................................................11333.............PP....................OPORTUNIDADE, RENOVAÇÃO E COMPROMISSO
RUBENS ANTONIO ANACLETO................................. RUBENS DO RAIMUNDO FIGENO..............11120..............PP....................OPORTUNIDADE, RENOVAÇÃO E COMPROMISSO
SEBASTIÃO RODRIGUES........................................... BASTIÃO DA RETA......................................13125.............PT............................................................ CHALE NÃO PODE PARAR
SILVIO SOARES PIO.................................................... SILVIO DO SINDICATO................................13153.............PT............................................................ CHALE NÃO PODE PARAR
WALTAIR VIEIRA DE ALMEIDA................................... WALTAIRIM...................................................25670.............DEM........................................................ CHALE NÃO PODE PARAR
WELISANDER TAVARES GOMES FARIA................... LISANDER....................................................11543.............PP....................OPORTUNIDADE, RENOVAÇÃO E COMPROMISSO

11º Passeio Ciclístico de Manhuaçu, mais
de 3 mil quilos de alimentos arrecadados.

A 11ª edição do Passeio Ciclístico de Manhuaçu teve como foco os quatorze temas do
Programa Transformação Social que arrecadou seguindo a tabela de gêneros alimentícios
mais de 3 mil quilos de alimentos. O evento
foi realizado no dia 19, domingo, com uma
competição entre os participantes que decoraram suas bicicletas com base nos assuntos do

projeto. O passeio teve concentração na Praça
Cinco de Novembro, no Centro. O percurso
seguiu pelas ruas de maior trânsito, como
acontece todos os anos. O passeio incentiva
o esporte e à participação da família, tendo
como objetivo 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.
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R

io Casca está bem servida no quesito campo de futebol,
há cinco campos de futebol na cidade e três times,
visitamos as dependências do Clube do SER (Sociedade
Esportiva Riocasquense) o clube possui um belo campo de
futebol, quadra poliesportiva, piscina e alguns projetos em
andamento e este ano com ajuda da prefeitura o SER disputou
alguns campeonatos e no domingo (19 de agosto) disputou a
partida final com o Industrial, para conquistar o campeonato o
SER precisava vencer por 2 gols, e venceu por 1 X 0, gol feito
por Cristian e é vice-campeão. na oportunidade ouvimos o técnico do SER Marcos Ferreira da Silva (Marquinho da CIPA) •.
Jornal das Montanhas – Fale um pouco do SER (Sociedade Esportiva Riocasquense)
Marcos Ferreira da Silva (Marquinho da CIPA) Nós
preparamos a equipe desde o mês de outubro, onde disputamos um campeonato Intermunicipal em Santo Antonio do
Grama e tivemos a felicidade de ser campeão invicto lá e
com isso montamos uma base e entramos no Campeonato

Sociedade Esportiva
Riocasquense
Técnico do SER Marcos Ferreira da
Silva (Marquinho da CIPA)

do Açúcar 2012, temos um elenco bom bastante unido e até
agora conseguimos bons resultados no campeonato tanto é
que estamos na final, infelizmente na cidade de Alvinópolis
sofremos uma derrota no finalzinho da partida aos 47 minutos
e agora temos que reverter esse resultado aqui dentro de casa e
aproveitando a oportunidade convocamos toda a torcida para
nos ajudar, é um clima agradável a cidade está toda centrada
neste jogo que esperamos possamos sair vitoriosos trazendo
este título inédito para a nossa cidade de Rio Casca, pois o
nosso time ainda não foi campeão dessa competição, somente
a equipe do Bela Vista tem o título, e esperamos com fé em
Deus neste domingo (19) possamos ganhar esse título.
Um campeonato fica caro para disputar e o futebol amador

19 de agosto / 2012
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Tri-Objetiva - 10
Celso de Medeiros Costa (*)

3º de 3 sobre a Bíblia!!!...
1- A Bíblia é um TEXTO GENIALl!
2- Ela está inserida na História, que é Real!!
3- O aspecto literal foge da estória, mesmo que ideal!!!

EM PÉ DA ESQUERDA PARA DIREITA: OZIAS – GANSO – REI – TOBIAS – FABIANO – GERÊ – PC – MISSO – ALAN – PAULINHO
– JUNINHO – CUSTÓDIO – DENILSON – MARQUINHO CIPA – ANDRÉ; AGACHADOS DA ESQUERDA PARA A DIREITA: BIDA –
RENÉRIO – NILSINHO – DUCHA – NANDÃO – CRISTIAN – RILK - ROMÁRIO – NEGO - VALTECIR

tem estas dificuldades se não tiver apoio fica complicado, mas este ano a prefeitura deu apoio e graças a
Deus temos feito um bom trabalho com seriedade e
esse investimento nos levou a final do campeonato.
JM - Qual a maior dificuldade encontra em
relação ao esporte em Rio Casca?
Marquinho - O esporte na maioria das cidades
está abandonado, poucos se preocupam com a
motivação dos esportes. O investimento na área
esportiva não é jogar dinheiro fora, a prova está em
algumas cidades que apostaram nos esportes e estão
colhendo bons frutos. Hoje grande parte da marginalidade é resultado da ociosidade das crianças que
sem ter um local apropriado para jogar uma bola,
um campinho de terra para uma peladinha, jogar
peteca, um vôlei, basquete uma vez que a urbanização tomou
conta dos espaços vazios e as crianças com isso vão para a
frente da televisão e do computador e aprendem coisas que
ainda não está no momento de aprender tudo tem a sua hora
e o esporte contribui para evitar esse tipo de coisa. Em Rio
Casca o esporte está muito devagar nesta parte, mas mesmo
com toda a dificuldade continuamos lutando com o apoio
de algumas partes do comércio para melhorar esta situação
e tirar as crianças da rua trazendo-as para uma educação
melhor dentro da área do esporte que não tem droga, não tem
roubo , elas podem aprender também com outras informações que
passamos para elas e com isso teremos uma cidade melhor para
nossos filhos e para a gente mesmo poder viver.

Marquinho - Aproveitando a oportunidade gostaria de
pedir as rádios e os jornais para que os mesmos estejam
divulgando e cobrando dos governantes condições para o
desenvolvimento do esporte com o apoio aos times de futebol para eles possam se estruturar de maneira melhor com
condições de desenvolver um bom trabalho com as crianças
que são o futuro da cidade .
Rua Dr João Pinheiro, 615 Centro - Cidade: Rio Casca / MG
CEP: 35.370-000 - Telefones: Tel: (31) 3871-1742
Atividade(s) Clubes e Estádios

JM – Há quanto tempo funciona a escolinha de futebol?
Marquinho - A escolinha tem cerca de 3 a 4 meses de funcionamento, outros clubes como o Bela Vista e Comercial
já tiveram escolinha mas este trabalho foi interrompido e as
crianças ficaram como diz o ditado a “ver navios” com isso
os pais começaram a nos procurar para que montássemos
um projeto para trazê-las novamente para o campo num
trabalho com esporte para ajudar o desenvolvimento delas,
então juntamos aqui na cidade algumas pessoas que gostam
de trabalhar com as crianças e com o esporte como o professor Custódio que é voluntário e não mede esforços para
ajudar, estamos começando a marcar os jogos e cada dia mais
crianças estão chegando graças a Deus estamos conseguindo
seguir com o trabalho proposto.
JM – Quantos campos de futebol e quantos times há
em Rio Casca?
Marquinho - No município de Rio Casca há cinco campos
de futebol, três dentro da cidade o Sociedade Rio Casquense,
Bela Vista e o Comercial Esporte Clube, um em Vista Alegre
e o outro em Jurumirim, distrito de Rio Casca. O principal
campeonato disputado em nível amador é o Campeonato do
Açúcar organizado a mais ou menos 22, 23 anos pela liga
independente de Urucania, ponto forte do esporte em Rio
Casca até mesmo nas categorias de base.
JM – Há mais alguma coisa que você gostaria de dizer ?

1 - 1ª sobre Genialidade – § Cada vez que leio
a Bíblia, vejo sua genialidade. Ainda não verifiquei em minhas empoeiradas e amassadas
agendas quantas vezes a li. Mas, mesmo em
Textos que sei de cor e salteado, de tanto os
ler e/ou ouvir, cada vez que os releio vejo algo
novo, e a genialidade desses Textos sintéticos,
mas, com muitas ideias por detrás de poucas
palavras. § Em 12/8 último, quando eu pregava sobre o Salmo
122, lembrava dos trisque-troques ou trocadilhos que a Bíblia
tem, que a tradução deixa escapar, e, que as rimas hebraicas
estão no ritmo e cadência das palavras. § Mas voltando à
genialidade, isso salta à vista, não só na tradução erudita, mas-MAIS, nas mais populares, ou nas traduções dinâmicas, que
traduzem mais idéias que palavra por palavra. Inclusive, além
de leituras devocionais, e pra preparar pregações e aulas, estou
lendo o Antigo Testamento em Hebraico, e o Novo, em Grego,
além duma interessante paráfrase (é mais livre que a dinâmica!)
e outra mais simples, e, uma 3ª, mais popular. Digo que nesta
tem mais genialidade.
2 - 2ª sobre Historicidade – § Em textos
anteriores, escrevi que os profetas Isaías e
Jeremias eram políticos. Pode ser que isso
tenha escandalizado alguém, que esquece
que o ser humano é essencialmente religioso, e, se não o é no político, pelo menos
acessorial ou acidentalmente o é. Depois,
Política, como já vimos de outras vezes, tem, basicamente,
seus aspectos positivos e os negativos. Em todos os tempos,
tivemos o bom político e o mau. O que faz o bem e o que faz
o mal. Também temos de pensar que político não é só o líder
ou a autoridade, mas, ainda, o cidadão que pensa e/ou contribui
para a político dos que estão nas cabeças! É a mente deles!!! §
Os profetas supracitados foram bons políticos – e do bem! – no
sentido de ser o coração e a mente dos que estavam com os pés
num braço da política.
§ Também, os fatos bíblicos se deslizaram sobre chãos do político, respirando seu ar, tanto na Teocracia – governo de Deus –, e,
em outros sistemas. E, como a Bíblia é pioneira em muitíssimas
coisas, nela temos eleição: Do sucessor de Judas – Matias –,
que concorreu com José, chamado Barsabás [não Barrabás],
cognominado Justo (At 1.23-26).
3 - 3ª da Literalidade – § A Bíblia precisa
ser vista com a literalidade, mas, sem ingenuidades. Por exemplo, Cristo disse ser
a Porta. Até o leitor da Bíblia mais simples
não pensa que Ele é porta de madeira, metanol, ou vidro. Ele disse ser o Caminho. O
mais simples leitor entende que Ele não é o
caminho pisado e pisoteado pelas pessoas,
e, COMPREENDE que Ele é o acesso que temos à Deus e aos
céus. § Moisés registrou que Deus proibiu um fruto, no jardim
do Éden. Literalmente, a Bíblia fala de fruto, mas, não especifica
ser maçã – § Literalidade é literalidade! Sem a nossa ajudinha.
Deus e a Bíblia não precisam de nossa ajudinha, que é mais
trapalhada! Deus nos usa, como a Bíblia mostra!! Como Seus
instrumentos... e devemos produzir frutos!!!

1- Seja desse Livro Genial mais que um Leitor!
2- Dessa boa história mais que um admirador!!
3- Do literal, mesmo, mais que um defensor!!!
Juliana de Paula e Alice Felipe são moradoras da cidade de
Rio Casca e estudantes da Escola Equipe. Super simpáticas e
alegres!

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

(*) O autor é graduado em Teologia
e pós em História Eclesiástica.

Prefeita: Cici
Vice: Toninho Gama
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Câmara Municipal de Lajinha hom

A Câmara Municipal de Lajinha em Sessão Solene do dia
15/08/2012 prestou homenagem aos estudantes do Município que
se destacaram neste ano de 2012.
E. E. Antonio Sathler
Gabriela Souza da Silva................... 5º ano Ensino Fundamental
Ana Vitoria Teixeira de oliveira........4ª ano Ensino Fundamental
Raquel da Silva Lopes...................... 3º ano Ensino Fundamental
Alan Jéferson Batista........................ 2º ano Ensino Fundamental
Rute da Silva Lopes.......................... 1º ano Ensino Fundamental

E. M. Paulo Cezar Hastenreiter Portes
Emanuelle Santana Lima.................. 6º ano Ensino Fundamental
Marciellie Santana Lima ................. 6º ano Ensino Fundamental
Roberta de Oliveira Domingos......... 6º ano Ensino Fundamental
Wanessa Ellen da Silva do Carmo.... 7º ano Ensino Fundamental
Eduarda de Deus Gomes.................. 9º ano Ensino Fundamental

E. M. Comendador Leite
Ellen Lopes Hubner ......................... 1º ano - Professora: Silvana
Luybiny Vitoria Dutra Ferreira......2º ano – Professora: Albertina

Renan Ribeiro Rodrigues..................3º ano – Professora: Wilma
Danielly Cordeiro Mendes...........................4º ano – Auxiliadora
Giseli Aparecida da Silva................... 5º ano – Márcia Aparecida

Centro Educacional COOPEL
Luisa Gomes Hott Vieira............. 3º ano – Ensino Fundamental I
Júlia de Oliveira Berbert.............. 2º ano – Ensino Fundamental I
André Fonseca Silva...................8º ano – Ensino Fundamental II
João Veiga Ambrosio Drumond.. 6º ano – Ensino Fundamental II
Gustavo Henrique Bastos dos Santos.....1ª Serie – Ensino Médio

19 de agosto / 2012

menageia estudantes
E. E. Cap. Nestor Vieira de Gouveia
Gabriel Ambrosio Barros.............. 5º ano – Ensino Fundamental
Isabela Moreira de Oliveira......... 5º ano – Ensino Fundamental
Júlia Stéfany Moraes de Oliveira. 4º ano – Ensino Fundamental
João Vitor Santos Gomes............... 4º ano – Ensino Fundamental
Bruna Nepomuneco da Cunha....... 5º ano – Ensino Fundamental

E. E. Hermínia Lótus De Souza: Noemi Lótus de Souza, Débora

Aparecida de Souza, Pablo Leite Hubner, Marcelo Faria Ribeiro,
Diana Lemos Rodrigues
E. E. Dr. Adalmario José dos Santos
Gabriel Braga Silva....................... 8º ano – Ensino Fundamental
Heitor Soares Sanglard ............................3º ano – Ensino Médio
Tales Rosa Dutra........................... 8º ano – Ensino Fundamental
Stalone Antonio Barbosa .........................1º ano – Ensino Médio
Jair Santos Dias.......................................................... EJA Médio

acesse: www.jm1.com.br
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SEBASTIÃO COSTA
DESTACA DINAMISMO
DO LEGISLATIVO

O

Deputado Sebastião Costa (PPS).

balanço semestral
dos trabalhos na
Comissão de Constituição e Justiça indicou
um “aumento significativo
e substancial” nas análises
dos projetos no primeiro
período de 2012, resultando num avanço expressivo
no número de propostas
aprovadas e liberadas para
seguir sua tramitação habitual naquela Casa. Segundo
o presidente da CCJ, deputado Sebastião Costa, entre
os temas mais destacados
estão aqueles ligados à segurança do cidadão.
Ele observou, ainda, sobre o aumento nas matérias
de cunho social, principalmente aquelas que dizem
respeito à proteção das populações mais necessitadas
e criação de mecanismos,

no âmbito estadual, para
dar suporte às políticas de
assistência sociais para as
comunidades de todas as
regiões mineiras.
Outra avaliação positiva
do deputado Sebastião Costa é que o tempo demandado
para analisar e deliberar
sobre a constitucionalidade
ou não dos projetos tem
sido reduzido, num claro
indicio da dedicação de todos os seus integrantes em
seus trabalhos específicos.
Com a característica de dar
pareceres técnicos, com
a maior rapidez possível,
sobre as matérias que lhe
são enviadas, a CCJ está
perfeitamente ajustada com
as diretrizes de agilidade e
dinamismo implantadas no
Legislativo mineiro pela
sua atual Mesa Diretora.

10

19 de agosto / 2012

acesse: www.jm1.com.br

Taça BH de juniores: Vasco supera o
Manhuaçu e segue 100% na Chave D

Time carioca consegue vitória por 3 a 1, gols de Marlone, Romário e Pereira
O Vasco conseguiu na vascaínos, com Paulo Vítor Caratinga (zero).
Os vascaínos voltam a
noite de sexta-feira sua descontando para a equipe
campo no domingo, quansegunda vitória em dois da casa.
jogos na Chave D da Taça
Com o resultado, o Vas- do fazem duelo direto pela
BH de juniores. Jogando co lidera sua chave com liderança com o Vitória. A
no estádio Juscelino Ku- os mesmos seis pontos do Taça BH tem seis chaves
bitschek, em Manhuaçu, o Vitória, que também venceu com seis times cada. Os
Cruz-Maltino derrotou o seus dois jogos mas tem sal- dois primeiros colocados de
Manhuaçu Esporte Clube do de gols pior. Completam todas as chaves avançam às
pelo placar de 3 a 1. Mar- o grupo Figueirense (três oitavas de final, bem como
lone, Romário (de pênalti) pontos), Grêmio (um), Ma- os quatro melhores terceie Pereira anotaram os gols nhuaçu (um) e Vila Nova de ros colocados.

Manhuaçu Esporte Clube e Vasco fizeram uma bom jogo na disputa da Taça BH de Juniores

Edital de Praça Comarca de Manhumirim-MG
Comarca de Manhumirim-MG - 2ª Vara - Edital de Praça - A Drª. Elimar
Boaventura Condé, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara, na forma da Lei,
etc... Faz saber a todos quanto virem ou conhecimento tiverem do presente
Edital, extraído dos Autos nº 0395 07 016563-8, Execução, requerida pelo
Banco do Brasil S/A contra Idinei Herculano Pereira, que no dia 04.09.2012,
às 16:00 horas, no Fórum de Manhumirim/MG, sito a Av. Teófilo Tostes,
nº 143, onde o Oficial Porteiro deste Juízo levará a público o pregão de
venda e arrematação dos bens penhorados de Idinei Herculano Pereira
e Marcia Dias Herculano, a quem mais der ou melhor lanço oferecer em
hasta pública acima da avaliação de R$ 97.000,00(noventa e sete mil
reais), avaliados em outubro e novembro de 2011, os seguintes bens:
01 posse localizada na Av. Agenor Carlos Werner, em Manhumirim-MG,
com 300,00m2, frente com Avenida, fundos com o rio Jequitibá, direita
com Altair Felix Gaspar, esquerda com Espólio de Letícia Chaves Pinel.
Registrado sob o nº. R-3-159, 2RG, fls. 159. feito em 10.05.1985. Avaliado
por R$ 50.000,00, em 24.11.2011. 01 posse localizada na Av. Agenor Carlos Werner, em Manhumirim-MG, com 285,00m2, frente com a Avenida,
fundos com o rio Jequitibá, direita e esquerda com Aluisio Dias da Silva
e quem mais de direito, registrado sob o nº. R-1.3.066, por ficha, feito em
10.05.1985. Avaliado por R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), avaliado em 27.10.2012.Valor total dos Bens: R$ 97.000,00 (noventa e sete mil
reais). Não havendo licitantes, fica desde já designado o dia 27.09.2012,
às 16:00 horas, no mesmo local para a 2ª hasta pública, com a venda a
quem mais der. Ficando o executado intimado da praça. Edital publicado
na forma da Lei e afixado no loca l de costume.
Manhumirim, 04.07.2012. Eu, Neide Zape dos Santos, Oficial Judicial C,
o digitei. Elimar Boaventura Condé - Juíza de Direito.

Beputado Dr. Wilson Batista é o novo
presidente da comissão especial de veto total
Os deputados Doutor Wilson Batista (PSD) e Carlos
Mosconi (PSDB) foram eleitos,
quarta-feira (4/7/12), presidente
e vice, respectivamente, da Comissão Especial da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais do
Veto Total à Proposição de Lei
21.146. O deputado Duilio de
Castro (PMN) foi designado relator da comissão, que vai emitir
parecer sobre o veto à proposição
de lei, originária do ex-Projeto
de Lei (PL) 326/11, do deputado
Sargento Rodrigues (PDT), que
torna obrigatória a notificação
aos órgãos de Segurança Pública
do ingresso na rede de atendimento à saúde de pessoa ferida
com arma.
Nas razões do veto, o governador Antônio Anastasia pondera que, a despeito da relevância
da iniciativa, a proposição pode
ser aprimorada, de forma a dar
maior alcance e efetividade à
norma. Por isto ele resolveu vetá-la totalmente por considerá-la,
da forma apresentada, contrária
ao interesse público.
De acordo com a Secretaria
de Estado de Saúde (SES), o
atual projeto deve ser aperfeiçoado para atender ao disposto
no inciso II do artigo 66 do
Decreto-Lei Federal 3.688, de 3
de outubro de 1941. Segundo o
artigo, trata-se de contravenção
penal deixar de comunicar à
autoridade competente crime
de ação pública, de que teve
conhecimento no exercício da
medicina ou de outra profissão
sanitária, desde que a ação penal
não dependa de representação e
a comunicação não exponha o
cliente a procedimento criminal.
“Neste sentido, a notificação,
conforme tratada, se restringiria
às armas arroladas, deixando de
abranger outros instrumentos
passíveis de causar lesões e
mesmo morte, como venenos,

Doutor Wilson Batista (à dir.) é o presidente da Comissão
Especial; Carlos Mosconi (ao centro), vice

produtos inflamáveis e outros”,
justificou o governador.
Em sua mensagem, Anastasia pondera que o prazo de uma
hora para a notificação de que
trata a proposição de lei “mostra-se exíguo, principalmente por
não considerar as ocorrências
verificadas durante a noite”.
Segundo o governador, manifestação da SES, encaminhada
durante a tramitação do projeto,
avalia que um prazo de 24 horas
seria adequado e não prejudicaria
a ação dos órgãos de segurança
pública.
Outro motivo do veto do
governador diz respetio à entrada
imediata em vigor da lei, que
pode dificultar a sua execução,
em razão do prazo exíguo determinado para as instituições se
adequarem ao novo ordenamento
e também pela amplitude e alcance da lei.
Projeto do Executivo com
conteúdo semelhante: Após
vetar totalmente a Proposição
de Lei 21.146 (ex-PL 326/11),
o governador apresentou, no
último 21 de junho, um projeto
com conteúdo semelhante, por
meio da Mensagem 263/12. As

duas proposições diferem em
três pontos.
O texto do Executivo torna
obrigatória a notificação do
ingresso, na rede hospitalar
pública e privada, de pacientes
vítimas de agentes físicos, químicos ou biológicos, que possam ser empregados para causar
morte ou lesões corporais. O
ex-PL 326/11 só relacionava
armas brancas ou de fogo, não
incluindo venenos e outras substâncias. O governador também
fixou em 24 horas o prazo para
notificação, enquanto o texto
anterior obrigava a comunicação no prazo de uma hora. Para
o Executivo, isso dificultaria
excessivamente o cumprimento
da norma no caso de atendimentos médicos ocorridos durante
a noite.
Por fim, o projeto do governador determina que a lei
entrará em vigor 90 dias após
sua publicação, enquanto que
o texto anterior determinava
a vigência imediata. Para o
Executivo, o prazo mais amplo
é necessário para adequação da
rede hospitalar, especialmente
a privada.
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ENQUETE
“Tudo está bem. Tudo em paz ”

Ministro Carlos Ayres Brito, o presidente,sobre o clima no Supremo Tribunal Federal

Loteria: ganhador misterioso, velhas suspeitas

Privatização

O ganhador da mega-sena, que fez a aposta em Brasília
e retirou seus R$ 14,1 milhões em São José do Rio Preto
(SP), fez ressurgir antigas suspeitas de cartas marcadas,
lavagem de dinheiro etc. As suspeitas jamais foram
confirmadas, mas Caixa intriga com sua luta para preservar a proibição de identificar o sortudo “por razões
de segurança”. O Brasil é o único que adota a proibição:
o governo britânico mostrou o casal que levou R$ 470
milhões na loteria.

O deputado tucano Vaz de Lima (SP) diz que o pacote de
parcerias em rodovias e ferrovias, anunciado pelo governo,
mostra “reconhecimento dos avanços implantados pelo
PSDB na gestão de FHC”.

Forças ocultas
Quem propôs lei obrigando a divulgação
do ganhador de loteria, como o ex-senador
Gerson Camata (PMDB-ES), acabou obrigado a desistir.

Muito esquisito
O ex-senador capixaba acha que tem algo de esquisito na
proibição de divulgar vencedor de loterias: “Sofri muita
pressão”, lembra ele.

Muito curioso
O projeto de Camata previa que o apostador apenas informasse o CPF. A Caixa se opôs, claro. “O único argumento
era a segurança”, conta.

Lorota
A alegação de “segurança” para esconder o ganhador de
loterias é curiosa: afinal, o novo milionário não teria dificuldades de custeá-la.

Eduardo Campos cresce na hostilidade de Lula
Ao hostilizar candidatos do PSB País afora, o ex-presidente
Lula pode estar escolhendo e fortalecendo o adversário do
PT na campanha presidencial de 2014. A eventual vitória do
PSB no Recife representará a derrota do candidato apoiado
tanto por Lula quanto pela presidenta Dilma. Isso credenciará o governador Eduardo Campos à disputa presidencial, e
o aproximará do senador tucano Aécio Neves (MG).

Temor petista
No Recife, com o crescimento do PSB,
os petistas temem que Lula abandone
a candidatura do senador Humberto
Costa (PT).

Flerte tucano

Ops
Chefe da Advocacia Geral da União e candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Adams, reclamou
ontem, do abuso de grevistas da PF contra os “cidadões”,
mas corrigiu a tempo: “cidadãos”. Ah, bom.

Prazo certo
“Concessão tem prazo e o governo mantém o controle”,
diz o deputado petista Devanir Ribeiro (SP), explicando
que “na privatização, os ativos são vendidos para o setor
privado, como no governo FHC”, lembra.

Nem aí
Dilma cancelou sua ida ao show de Placido Domingos, na
inauguração do Centro de Eventos em Fortaleza, e nem
ligou para o governador Cid Gomes se desculpando. Mas
a ministra Gleisi Hoffmann foi à festa.

Webjet é um inferno
Com a operação padrão da Polícia Federal nos aeroportos,
a Webjet “caprichou” em Curitiba (PR): primeiro alegou
“nevoeiro” para o voo das 8h40 não sair, e depois culpou
a operação padrão da Polícia Federal para cancelar o de
12h, que só saiu às 16h20.

Aproximação
Senador Agripino Maia (DEM-RN) divulgou nota negando negociação para
a transferência da governadora Rosalba
Ciarlini para o PTB. Ela tenta se aproximar
do Planalto e salvar o governo potiguar.

Marechal
A Globonews passou o dia chamando de “Marechal Rondon” a cidade de Marechal Deodoro (AL), onde Dilma
inaugurou uma fabrica de PVC.

Poder sem Pudor

Culpa é de JK

O deputado federal Izalci Lucas (PR) e a deputada distrital
Eliana Pedrosa (PSD), do Distrito Federal, flertam com o
PSDB.

Expressão nacional
O senador Cristovam Buarque (PDT-DF) gravou para programa eleitoral de TV de cerca de 50 candidatos a prefeito
e vereador do país.

Constrangimento
Na hora do lanche, ministros do Supremo Tribunal Federal
comentaram que durante a leitura do voto do ministro relator
do caso do mensalão, o principal assessor do ministro Ricardo Lewandowski se mantinha ao lado de Márcio Thomaz
Bastos, advogado de mensaleiro.

Concorrente
Para jogar pelo Santos contra o Figueirense,
um dia depois de jogar pela Seleção contra
a Suécia, Neymar cruzou o mundo em um
Global XRS, jatinho da Bombardier canadense, maior rival da Embraer.

A Câmara dos Deputados discutia em 1974 a cassação
de Francisco Pinto (MDB-BA), por suas críticas ao ditador
Augusto Pinochet. Ernesto Geisel mandou o caso ao Supremo Tribunal Federal, que condenou Chico Pinto e a mesa
da Câmara o cassou, num episódio vergonhoso. Tancredo
Neves ouviu um deputado da Arena argumentar que não
foi o AI-5, mas o STF que o cassou. Tancredo contou numa
história ocorrida em sua São João Del Rey:
- Morreu o vizinho de um compadre meu. Um homem
bom, trabalhador, honrado. Morreu de pneumonia, coitado. De madrugada, um parente dele chegou de viagem e
perguntou à viúva: “Ele morreu de pneumonia simples ou
dupla, Mariazinha?” “Simples”, respondeu ela, chorando.
E ele: “Ah! Ainda bem!”.

A MENINA QUE FALOU A VERDADE

Uma vez, há muito tempo, uma linda menina brincava com
tranqüilidade que tão bem caracteriza o espírito infantil. Sua mãe,
da janela onde tecia um tapete, vigiava com indizível ternura
seu rico tesouro ao qual dedicava tanto amor! De repente, ao
longe, nuvens de poeira levantavam-se como que anunciando a
chegada de apressados visitantes. O olhar calmo e meigo,da mãe
bondosa, tornou-se aflito quando divisou tropas de estrangeiros
dominadores de sua raça.
- Ó filha, esconde-te – diz a mãe. Avisarei teu pai que os
soldados estrangeiros se aproximam.Que desejarão eles, agora?
E, tomada de aflição e medo, entrou à procura do marido.
Enquanto isto, a pequenina de olhos pretos, bem pretos e
brilhantes, hesitava entre o desejo de esconder-se e a curiosidade
de ver de perto soldados uniformizados e tão estranhos. A curiosidade venceu-a e ali se quedou, sozinha, com olhar inquirido.
Foi então que o mais importante dentre os soldados viu-a ali e,
achegando-se a ela, disse:
- Não me temes, pequena?
- Não, meu senhor. O meu Deus sempre cuida de mim.
- O teu Deus, menina? Confias, então, muito, n’Ele?
- Oh, muito, meu senhor. Ele nunca deixou de atender-me.
A esta altura, a mãe pressurosa corre à porta e depara a
filha entre os soldados. Bruscamente agarra-a, tentando levá-la
consigo. – Mulher, diz-lhe o chefe dos exércitos estrangeiros,
és nossa escrava, tu e toda a tua raça. Permitirás que eu leve tua
gentil e corajosa filha para companheira de minha esposa?A
pobre mãe, aturdida com a pergunta, afasta-se com lentidão,
estampando na face grande amargura. Não tinha dúvidas que
não lhe seria permitido negar sua filha, uma escravazinha, para
o serviço de uma nobre e ilustre dama estrangeira. Preparou a
roupa da pequena e os três, ajoelhados na humildade daquela casa
pobre, mostraram a riqueza que possuíam – a fé em um Deus
verdadeiro que os ouvia e consolava. Levantaram-se tranqüilos,
embora tristes pela separação, e ajudaram a pequenina a partir
em um dos carros daquele exército.
Agora, numa casa rica, andava a menina, ora a varrer todos
os cantinhos daquelas salas esplendorosas, não deixando nem o
cisco ficar sob os fofos tapetes; ora a procurar belas flores para
adornar o lar de seus bondosos senhores. Ela soubera fazer-se
querida pela maneira franca de falar só a verdade, pelo modo
cuidadoso com que realizava suas tarefas.Um dia seus senhores
estavam muito tristes. Não havia médico que proporcionasse a
cura de seu senhor que era um grande general em sua terra. A
menina amava-o e respeitava-o. Lembrou-se então de enviá-lo
a um grande homem que poderia curá-lo. O general não hesitou
em atender à sugestão da escravazinha. Procurou, com incontida ansiedade, esse grande homem do qual ela lhe falara. Foi
realmente curado de uma moléstia julgada por todos incurável!
Voltou com o coração a transbordar de alegria por conhecer
também uma pequena que sempre falava a verdade,só à verdade.

19 de agosto / 2012

acesse: www.jm1.com.br

13

POLÍCIA
POLÍCIA
Juiz decreta prisões, busca e apreensão na Região Serrana
Atendendo a pedido do
Ministério Público Estadual,
o juiz Vanderlei Ramalho
Marques, da Comarca de
Ibatiba, na Região do Caparaó, decretou a prisão
temporária e preventiva de
servidores municipais e em-

presários, bem como a busca
e apreensão de documentos
e computadores de empresas
e prefeituras, para que sejam
concluídas as investigações
da atuação de uma quadrilha
especializada em fraudar
licitações e concursos pú-

blicos na Região Serrana do
Espírito Santo.
Os mandados foram cumpridos desde as primeiras horas de terça-feira
(14) por policiais militares
do GAP (Grupo de Apoio
aos Promotores de Justiça)

e todos os documentos e
equipamentos apreendidos
encaminhados para a sede
do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado), do
Ministério Público Estadual,
em Vitória.

As ações se estenderam a empresas sediadas nos
municípios mineiros de Manhuaçu e Teófilo Otoni.
As investigações do Ministério Público foram feitas a partir de denúncias recebidas, anonimamente, na
Ouvidoria do órgão e, principalmente, após um pequeno empresário de Ibatiba procurar os promotores
da cidade para denunciar que havia sido procurado
por Sílvio José Ferreira pedindo consultoria para
participar de uma licitação na Prefeitura e percebeu
que não obteria êxito, porque as licitações eram todas
com cartas marcadas.
Sílvio José Pereira, o “Silvão”, foi um dos

principais alvos da operação, por ser o articulador das licitações combinadas entre empresas
do Espírito Santo e de Minas Gerais, nos municípios de Ibatiba, Iúna, Vargem Alta, Venda
Nova do Imigrante, Afonso Cláudio e Brejetuba.
Foi descoberto, também, que ele era “funcionário fantasma” da Prefeitura de Ibatiba. Silvio
e Marco Antônio de Moraes foram afastados,
cautelarmente, de seus respectivos cargos na
Prefeitura de Ibatiba

Filho mata o pai de 86 anos na
zona rural de São Domingos
O lavrador Gervásio da Penha Ferreira, 43 anos, matou
o pai dele, Gerdilau Ferreira
Ramos, 86, no Córrego do
Pavão, divisa de Santa Margarida com Pedra Bonita, na

tarde de quinta, 16.
Os militares encontraram
o aposentado deitado sobre
a cama, com vários cortes na
região da cabeça e com afundamento do crânio. A arma

do crime não foi localizada.
Segundo familiares, Gervásio vinha apresentando
um quadro de instabilidade
mental e uso de bebida alcoólica, mas não fazia nenhum

tipo de tratamento.
O filho foi preso e foi
conduzido a Delegacia de
Manhuaçu.
Por Carlos
Henrique Cruz

Presos acusados do roubo ao malote do Paxá

Após quatro meses de investigação, a equipe da Delegacia de Crimes contra o
Patrimônio, formada pelos
agentes Hernesto Francisco,
Ricardo Emiliano, Alex Henrique e Diógenes Antônio, sob
a coordenação da delegada
Adline Ribeiro prendeu dois
suspeitos de terem praticado
o roubo ao funcionário do
Paxá Supermercados. O crime
ocorreu em abril.
O funcionário Márcio dos
Reis Pereira saiu da filial,
que fica na Avenida Salime
Nacif levando um malote que
continha mais de R$35.000,00
e quando estacionava o Fiat
Fiorino, placa HEB 8933 em
frente à matriz, que fica nas
proximidades do Estádio J.K.
foi rendido por um indivíduo
moreno, cicatriz na testa e
armado com um revólver.
Após pegar o malote fugiu
em veículo pálio, placa HFN
1427-Carangola. Horas depois, o veículo foi encontrado
totalmente queimado na zona
rural de Reduto.
A polícia iniciou levan-

tamentos e chegou a dois
suspeitos e, um terceiro que
continua sendo investigado, já
que o veículo foi adquirido de
forma fraudulenta (estelionato) em nome de uma pessoa
residente em Caputira. A
Polícia mantém o nome do
investigado em sigilo, mas
sabe que o carro foi adquirido
e repassado para Raimundo
Conceição dos Santos, 34
anos, “Baiano”, residente
no Bairro Nossa Senhora
Aparecida.
Acusado volta da terra natal e acaba preso: Cruzando
as informações passadas pela
vítima, a equipe da Delegacia
de Crimes Contra o Patrimônio descobriu que Renato
Rodrigues Júnior havia intermediado a venda do carro para
“Baiano” e, ao ser interrogado
confirmou a negociação do
pálio em troca de um Peugeot
307,placa HCH 3388, com um
rapaz de Caputira.
Raimundo Conceição dos
Santos, “Baiano”, com medo
de ser identificado fugiu para
CAMAMU-BA e, retornou

Renato é apontado pela Polícia
Civil como comparsa

Baiano voltou de Camamu há
quinze dias e foi preso

há cerca de 15 dias para Manhuaçu. Segundo a delegada
responsável pelo inquérito
policial, Dra. Adline Ribeiro
houve reconhecimento através
de câmera da ação criminosa
que mostra “Baiano”. Além de
Baiano, a polícia aponta Renato Rodrigues Júnior como
comparsa, já que à época o
carro utilizado no assalto lhe
pertencia. O terceiro investigado também poderá ser preso,

pois o veículo foi adquirido de
forma fraudulenta.
Segundo a delegada, Raimundo da Conceição já tem
passagem por receptação,
seqüestro e é considerado
um homem perigoso. Os dois
acusados foram encaminhados
para o presídio de Manhuaçu,
onde ficarão à disposição da
Justiça.
Eduardo Satil

PRISÕES PREVENTIVAS
Sílvio José Pereira – agente administrativo do Município
de Ibatiba
Janilson Zuccon – empresário
José Reinaldo Egídio – empresário
Tiago Francisco da Penha – empresário
Sebastião Jorge Lomeu – empresário
PRISÕES TEMPORÁRIAS
Jokasta da Silva Lemos – servidora municipal e membro
da Comissão Permanente de Licitação de Ibatiba
Marco Antônio de Moraes- servidor municipal e presidente
da Comissão Permanente de Licitação de Ibatiba
Detsi Gazzinelli Júnior – empresário
Wagner Pedro Dias – empresário.
BUSCA E APREENSÃO
- Prefeitura de Ibatiba
- Prefeitura de Iúna
- Prefeitura de Vargem Alta
- Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
- Prefeitura de Afonso Cláudio
- Prefeitura de Brejetuba
- Residência de Sílvio José Ferreira, Janilson Zuccon, José
Reinaldo Egídio, Tiago Francisco da Penha, Sebastião Jorge
Lomeu (Manhuaçu-MG), Detsi Gazzinelli Júnior (Teófilo
Otoni-MG), Wagner Pedro Dias, Marco Antônio de Moraes,
Jokasta da Silva Lemos
- Nas empresas Máxima Construtora Ltda-EPP (Ibatiba),
Beira Rio Construção Civil Ltda (Ibatiba), Imigran Construtora Ltda (Venda Nova do Imigrante), KMJ Empreendimentos
e Construções Ltda (Manhuaçu-MG), MSM Consultoria e
Projetos Ltda (Teófilo Otoni-MG), Vitória Construções Ltda
ME (Brejetuba).
Assessoria de Comunicação do TJES

Suspeito de morte em
motel é preso em Irupi

Suspeito de matar, em setembro de
2004, um paisagista
dentro de um motel em Vila Velha
(ES), Fabiano Soares
da Silva, o Fabão,
foi preso em Irupi,.
Ele nega esse crime,
mas confessou outro assassinato e é
apontado, também,
como acusado de uma outra
tentativa de homicídio.
Segundo a polícia, Fabão
trabalhava em uma colheita
de café. A prisão dele havia
sido decretada por envolvimento no assassinato do
paisagista, que aconteceu
dentro de um motel que
funciona na Avenida Carlos
Lindenberg.
Ao ser preso, Fabiano
confessou ter assassinado a
facadas o próprio compadre,
Paulo Rogério da Silva, em
25 de dezembro de 2010. Segundo a polícia, “a morte do
compadre foi tão cruel, que
uma das facas ficou cravada
no pescoço da vítima”.
Briga e facada: Em 19
de setembro de 2004, o paisagista Luciano Cláudio

Saraiva, 41 anos,
entrou no Motel Tipiti acompanhado de
Fabiano, por volta
das 4h30. Após 20
minutos de permanência na suíte 49,
Fabiano arrancou
violentamente com
o veículo da vítima, um Fiat Strada,
danificando até o
toldo da garagem da suíte.
Ao chegar à recepção, diante
da negativa da recepcionista
atendente em abrir o portão,
Fabiano saiu do carro e fugiu
a pé do local.
Funcionários acharam estranha a atitude de Fabão.
Ao chegarem à suíte, encontraram Luciano agonizando,
vítima de espancamento.
O paisagista chegou a ser
socorrido, mas morreu logo
após dar entrada em um hospital de Vila Velha.
Outro crime também atribuído ao suspeito foi uma
tentativa de homicídio, em
2005. Fabiano tentou matar,
com uma faca de cortar pão,
um jovem que, na época,
tinha 22 anos. Os dois teriam
discutido por causa de R$ 20.
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4 - Ariana, como
você é sortuda. Neste mês os ventos
continuam a seu favor e os astros
também. Se você não está namorando, prepare-se para um romance
que deve pintar.

O AVÔ E A AVÓ...
A avó e o avô foram fazer uma visita
ao seu filho, nora e netos e resolveram
passar uma noite por lá.
Quando o avô encontrou no banheiro
uma caixa de Viagra ele perguntou ao
filho: posso usar uma dessas pilulas?
E o filho respondeu: Eu creio que
não deve tomar papai, são muito fortes e
muito caras.
E quanto custa? perguntou o pai ao
filho.
“R$ 20 por pílula”, respondeu o filho.
“Não importa” disse o pai, insisto que
eu quero provar.
Amanhã pela manhã, te deixo o dinheiro debaixo do travesseiro.
No dia seguinte, perto do meio dia
o filho encontrou R$ 220 em baixo do
travesseiro.
Telefonou para o pai e disse: Eu falei
que cada pílula custava R$ 20, e não R$
220 papai.
Eu entendi respondeu o pai, os R$ 200
quem colocou foi sua mãe.

Touro - 21/4 a 20/5 - Taurina, agora sim, devem acontecer aquelas
coisas boas que você estava esperando há tanto tempo. A fase do
baixo-astral já ficou para trás e os
problemas também.
Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Saia de
cima do muro, geminiana. Não tenha
medo de dar sua opinião nem de
batalhar pelo que você quer. Com
certeza você conseguirá transmitir
sua mensagem.
Câncer - 21/6 a 22/7 - Que você é
calma a gente já sabe. Mas também
não precisa ficar engolindo sapos e
mastigando aranhas! Cuidado para
não ser passada para trás por alguém que se diz sua amiga.

TRÊS BAIANOS
Numa segunda feira, às três horas
da tarde. Dois baianos encostados numa
árvore à beira da estrada debaixo de uma
sombra saboreando uma água de coco.
Passa um carro forte a uma grande velocidade sobre uma quebra molas e deixa um
pacote de dinheiro cair no chão espalhando o dinheiro no asfalto sem perceber o
carro forte continuou seu caminho.
Os dois baianos vendo aquilo, passando cinco minutos, um deles diz para o
outro: Oh meu rei, se o vento virar para
o nosso lado meu rei, a gente fica rico…

O locutor
Concurso para locutor de rádio, chega
um cara para se inscrever:
- Como é o nome do senhor?
- A-a-a-anto-tonio da Si-silva.
- Desculpe meu amigo, mas não aceitamos inscriçao de gagos.
- Gago coisa nenhuma. Gago era meu
pai e burro era o seu Manuel do cartório
que me registrou com esse nome!

CURIOSIDADES
batatas chips: Quem não ama batata
chips (Potato Chips)? E se hoje você pode se
deliciar com elas a culpa é do chef George Crum.
George Crum criou o salgadinho mais famoso
do mundo em 1853 em um Resort em Saratoga
Springs - Nova York.
De saco cheio com um cliente que pedia e
devolvia suas batatas fritas repetidas vezes,
reclamando que não estavam crocantes, muito
grossas e muito gordurosas; George Crum resolveu fatiar as batatas o mais fino que pudera
e fritá-los em gordura quente e depois cobri-las
com sal e o apelidou de “Saratoga Chips”.
O cliente finalmente aprovou a receita e rapidamente “Saratoga chips” se tornou um artigo
popular no resort e rapidamente ficou conhecido
em outros lugares.
O salgadinho foi produzido em escala para o
consumo doméstico, porém a forma de armazenamento deixou o produto não viável. Eles eram
armazenados em barris ou em latas.
A história começou a mudar no ano de 1920,
quando Laura Scudder inventou o saco vedado
que conseguiu manter assim os chips frescos
por mais tempo.
Hoje em dia os salgadinhos são empacotados
em sacos de plástico ou alumínio e possuem
uma variedade enorme de sabores e é sucesso
em todo o mundo.

HORÓSCOPO

Leão - 23/7 a 22/8 - OK! Ninguém
gosta de ser magoado, mas isso
faz parte da vida. Agora é levantar
o astral e levar a vida adiante. Os
astros não irão te abandonar, não.

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9 - Não diga
que você está com ciúmes. Vá com
calma, esse negócio de não deixar
o gatinho olhar para os lados pode
acabar na maior confusão.
Libra - 23/9 a 22/10 - Você terá
chances de conhecer gente nova,
interessante e que logo poderá fazer
parte da sua vida. Mantenha sempre
o seu coração aberto.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Evite
gastos desnecessários. Economize
para nas festas de fim de ano não
ficar apenas assistindo os outros se
divertirem.
Sagitário - 22/11 a 21/12 - Você
adora uma encrenca! Cuidado com
planos mirabolantes! Logo aparecerá uma nova paixão em sua vida.
Capricórnio - 22/12 a 20/1 - Novembro será fantástico para você.
Pode jogar o seu charme à vontade... As discussões em casa que
estavam te chateando tanto vão
diminuir.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Aventuras
é o que não irão faltar para os aquarianos nos próximos 20 dias, e em
todos os setores! Espere por boas
notícias em casa.
Peixes - 20/2 a 20/3 - Os piscianos
devem aumentar um pouquinho a
sua autoestima. Sim, as pessoas
gostam de você. Não duvide disso.
Na escola e no trabalho, mostre-se
mais solidário.
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Kristen Stewart cancela participação no “VMA” para
fugir de Rob Pattinson
A atriz Kristen
Stewart cancelou
sua participação
no “MTV Video
Music Awards”,
que acontecerá
em Los Angeles
no mês de setembro, para não se
encontrar com
Robert Pattinson.
“Antes do escândalo, os produtores queriam que Kristen e Robert fossem convidados
surpresa da festa”, informou uma fonte do
jornal, que garantiu que isso agora mudou
após a traição da atriz.
Ainda de acordo com a publicação, Kristen
preferiu ir para o Canadá divulgar o filme
“Na Estrada”, dirigido pelo brasileiro Walter
Salles, no Festival Internacional de Toronto.

Segundo boletim médico,
Hebe Camargo não tem previsão de alta
H e b e C a m a rg o
continua internada
no Hospital Israelita
Albert Einstein, em
São Paulo. Segundo boletim médico
divulgado na manhã
de quinta-feira (16),
a apresentadora está
no local para “tratamento de suporte
nutricional e metabólico com resposta
satisfatória”.
Hebe foi internada
pela última vez no
dia 12 de julho, também para fazer alguns
exames que já estavam prescritos pelo médico Antonio Macedo.Em junho, a apresentadora passou por uma cirurgia de emergência
para retirada da vesícula biliar.
Hebe descobriu um câncer no peritônio
(membrana que envolve os órgãos digestivos) em 2010. Na ocasião ela passou por cirurgia para a retirada do tumor e por sessões
de quimioterapia. (MB)

Gusttavo Lima causa
acidente com fã em show
no interior de SP
Uma fã levou dois pontos na cabeça após ser
atingida por parte de uma
guitarra quebrada pelo
cantor Gusttavo Lima durante show em Bauru, SP,
na noite de sábado (11).
Segundo o boletim
de ocorrência, registrado pelo pai da menina,
que tem 10 anos, em
determinado momento
da apresentação, o cantor
quebrou o instrumento e
começou a distribuir os pedaços para público e ao jogar na plateia, um deles atingiu a
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cabeça da garota, que estava na primeira fila.
A menina foi encaminhada por um segurança do evento até a enfermaria com dois
cortes na cabeça, onde recebeu o primeiro
atendimento. Antes de ser levada ao hospital
ela foi ao camarim do cantor. Lá ganhou
fotos autografadas, um CD e um pedido
de desculpas. “Quando ele jogou partes da
guitarra eu tentei pegar, foi quando acertou
na minha cabeça, na hora doeu bastante”,
afirma a menina, que foi autorizada pela mãe
a dar entrevista.
Em seguida os produtores do cantor sertanejo levaram a criança até um hospital da
cidade. Em um dos cortes foi preciso dar
dois pontos. Mesmo com o atendimento, a
família da menina decidiu registrar o boletim
de ocorrência por lesão corporal culposa,
quando não há a intenção de ferir.
Gusttavo Lima passou a noite em um hotel
e foi embora pela manhã. O cantor não quis
comentar o caso com a imprensa, mas através
de sua assessoria, disse que prestou toda a
assistência médica necessária à menina e
que ainda vai arcar com as despesas. “Ela
estava com o pai, fiquei sabendo quando
eles chegaram aqui, mas, segundo ele foi
prestado todo o socorro. Agora se precisar
de mais alguma coisa o pai dela que vai ver”,
ressalta Natalina Aparecida Prado.

como participante.
“Mas nem fodendo”, afirmou em entrevista
à “Rolling Stone”. “De jeito nenhum, nem
por milhões de dólares. Não faria. Nada. Eu
sei bem o que é.”
Mesmo assim, ele diz que está confirmado
no comando da atração em 2013. O mesmo
tempo, torce para que haja uma segunda
temporada de seu “Na Moral”, na mesma
emissora.
O apresentador contou que prefere não
ler as críticas ao programa que saem na
imprensa.
“Evito ler críticas, só leio quando não dá
para evitar”, contou. “Para mim, a crítica do
autor é sua própria obra.”
Apesar de tentar se manter imparcial nos
debates do programa, ele diz que tem opinião
própria e não tem medo de mudar de ideia,
quando necessário.
“Eu, por exemplo, tinha um grilo com a
adoção de filhos por casais gays”, revelou.
“Fui estudando, conversando e mudei de
ideia. Não tenho nada contra e talvez até
muito a favor, mais do que um casal hetero.”

Gisele Bundchen deixa
barriga a mostra e aumenta
suspeitas sobre gravidez.

Atores Bruno Gagliasso e
Giovanna Ewbank reatam
casamento
Os atores Bruno
Gagliasso
e Giovanna
Ewbank decidiram dar
uma nova
chance ao
amor.
A notícia
foi dada
pelo próprio ator em seu blog na internet.
Os dois estão separados desde junho, quando colocaram um ponto final no casamento,
que durou pouco mais de dois anos.
Segundo informações veiculadas na imprensa, a modelo Carol Francischini seria o
pivô da separação. Bruno é apontado como
o pai do bebê que a top espera.
Veja o comunicado publicado pelo ator:
“Gostaríamos de compartilhar que depois
de um período separados e de grande reflexão, de ambos os lados, estamos juntos
novamente.
Acreditamos no amor que sentimos um
pelo outro, e queremos passar por todas as
dificuldades juntos. Todos erramos, uns mais,
outros menos, e vivemos para aprender e
crescer com esses erros.
Amar é aparar arestas, e estamos passando
por mais um obstáculo, difícil e doloroso, em
nossas vidas, mas não impossível. Queremos
agradecer a todos que nos apoiaram juntos
ou individualmente.

Pedro Bial afirma que não
participaria do BBB, por
dinheiro nenhum.
Pedro Bial, 54, está feliz na função de
apresentador do “Big Brother Brasil” (Globo), mas diz que jamais entraria no programa

Gisele Bündchen levou o filho Benjamin
ao campo de treinamento do New England
Patriots nesta terça-feira, 7. Provavelmente,
a übermodel brasileira levou o herdeiro para
assistir ao treino do papai Tom Brady, já que
ele é jogador do time de futebol americano.
Sem confirmar a gravidez do segundo filho,
Gisele mostrou que não faz a menor questão
de esconder a barriguinha.

Shayene Cesário pode posar
nua para a revista Sexy.
Shayene Cesário
pode posar nua para
a revista Sexy. A
ex-peoa e musa do
Carnaval estaria negociando um cachê
alto de R$ 250 mil,
segundo informações
do jornal Extra. Em
entrevista ao R7, a
musa confessou que
já tinha recebido convites antes de participar do reality show A Fazenda (Record).
Segundo a publicação, o dinheiro do cachê
seria usado para comprar um apartamento. A
assessoria de imprensa da moça não confirma
as informações.

É Gay? Luan Santana se
irrita com fã que lhe joga
calcinha de presente.
Luan Santana, uma das atrações mais esperadas em Jaguariúna no Jaguariúna Brah-
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ma Country Festival,
tomou uma inusitada
atitude com uma fã,
que voltou a fazer com
que os pensadores da
midia questionassem
sua masculinidade e
sexualidade. Luan se
irritou quando uma fã
lhe atirou de presente
uma calcinha, após ter
derrapado, o cantor
defendeu-se dizendo
achar que aquilo era
uma safadeza. “Quero dizer que isso é uma
safadeza. Estou indignado”, disparou. Tá?

‘’Separação não é nada que
torne a pessoa triste, para
baixo’’, diz Zilu
Zilu afirma que
está ótima e numa fase
muito boa de sua vida.
‘’Separação não é nada
que torne a pessoa triste, para baixo. Pelo
contrário. Está sendo
muito bom para mim
e para o Zezé porque
a gente continua unido,
com muita amizade e
muito carinho. A minha felicidade depende
da dele, e a dele da minha. Isso para nós, é
muito importante. A família continua unida.
Vou estar sempre na vida dele, e ele na minha.
A gente tem um elo muito grande que são os
nossos filhos. Temos uma história de vida
muito bonita, tem até um filme sobre. Então,
taí... todo mundo sabe qual é a nossa história
e ela vai continuar. Estaremos sempre unidos,
presentes um pro outro de coração e alma.
Ele é o grande amor da minha vida e meu
grande amigo, vai ser sempre’

Kristen Stewart desabafa
que culpado pelo escândalo é
o diretor Rupert Sanders
Kristen Stewart não aguenta mais ser
o alvo da mídia com relação às fotos divulgadas em que aparece trocando beijos
e carinhos com o diretor Rupert Sanders,
com quem trabalhou em Branca de Neve e
o Caçador. A atriz, que chegou a emitir um
comunicado, mostrando estar arrependida
em ter traído Robert Pattinson, estaria cansada de ser vista como a única culpada pelo
escândalo, informou o site TMZ.
Fontes afirmam que ela entende que o diretor cometeu um erro bem mais grave que o
dela. Sanders é casado e tem dois filhos. “Ele
estava em uma posição de poder”, teria dito
a atriz às mesmas fontes, pois eles haviam
acabado de trabalhar juntos na produção, o
que aconteceria novamente, pois o longa terá
continuação. (MB)

Péricles continua internado
O ex-vocalista do Exaltasamba está internado na unidade cardiológica de um hospital,
mas não se sabe se o problema tem relação
com o coração. O artista ainda não tem previsão de alta e vai passar por uma bateria de
exames. Péricles passou mal durante uma
apresentação na quadra da escola de samba
Grande Rio, no Rio de Janeiro.
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