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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Vereadores aprovam 14 milhões de reais
D

urante a noite de quinta-feira, 23/10,
os vereadores da Câmara de Manhuaçu aprovaram indicações, resoluções,
requerimentos e três projetos de lei. O mais
significativo autoriza mais uma suplementação no atual Orçamento do Município, dessa
vez mais 14 milhões de reais.
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O povo reclama muito da sujeira acumulada perto da caixa d’água
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EDITORIAL

Dilma ganha mas o
recado é por mudança

Os votos tem o mesmo valor numérico, mas peso diferente, a maioria
do povo não sabe analisar uma conjuntura política nacional, muitos
perderam, mas conscientes do dever cumprido o voto da mudança, se
analisarmos os que protestaram não comparecendo as urnas para votar,
não foi uma maioria dos brasileiros que aprovaram a presidenta.
A candidata petista Dilma Rousseff arrancou das urnas em disputa
apertadíssima o direito de continuar administrando o Brasil, porém em
um ambiente totalmente desfavorável, administrar sem dinheiro vai
exigir da presidenta muito mais que o período de Lula e o seu, os bilhões
desviados das estatais vai com certeza fazer falta. Após o resultado mais
de 50 milhões de brasileiros foram abatidos com uma ducha de água
fria, os eleitores que torcia por uma mudança ficaram frustrados, mas
analisando bem foi uma vitória sem sal, destemperada, é preciso reconhecer que, mesmo vencendo a eleição, Dilma e o PT saíram perdendo
do pleito. Com mais de 50 milhões de eleitores apostando em Aécio
Neves, candidato do PSDB, como forma de implementar a mudança
que o país tanto clama, a presidenta terá muitos dificuldades ao longo
do próximo mandato.
Não importa o placar da vitória, se tivesse vencido por um voto, seria
vitória, não se pode agora é fechar os olhos para o fato de que a oposição saiu fortalecida desse processo eleitoral, uma vez que Aécio Neves
conseguiu catalisar a indignação da sociedade brasileira em relação aos
desmandos que diariamente surgiam no Palácio do Planalto nos últimos
quase doze anos. Desde a chegada de Lula ao poder, jamais a oposição
conseguiu uma condição tão expressiva para lutar com chance de vencer o governo com tantas denúncias de corrupção. O PSDB, que foi o
carro chefe dessa caravana oposicionista, tem o dever de transformar
o desejo de mudança de metade da nação em arma para enfrentar mais
quatro anos de desmandos, inoperância e corrupção, fiscalizando com
mais potencialidade.
O Brasil ficou divido ao meio, nos tempos de oposição, o PT criticava com veemência a criação dos programas sociais, sob a alegação
de que o presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, estava a
pegar o eleitor pelo estômago. Hoje, olhando no mapa do resultado
do segundo turno fica claro que Dilma
Fale com a redação
venceu onde impera o programa “Bolsa
contato@jm1.com.br Família”, transformado pelo partido em
ferramenta para a manutenção de votos.
(33)3331-8409
No passado o PT criticou Sarney, Collor,
Maluf e Renan. Contudo, o que os petistas
falavam no passado não vale para os dias atuais. O medo de milhões
de eleitores era que o PT poderia transformar o Brasil em uma Bolívia
ou Argentina, com todos aqueles projetos de mudanças na constituição,
como este recente dos Conselhos que a Câmara derrubou, e o Senado já
avisou que vai derrubar também. Os políticos costumam levar muito a
sério os recados das urnas e para tanto, a ala mais radical do PT perdeu
muito espaço, o povo preferiu votar mais nos deputados conservadores,
nomes históricos do PT ficaram fora, a tendência é que o PT perca mais
espaço para o PMDB. Acredito que esse novo mandato da presidenta,
será muito mais difícil que o primeiro, terá que negociar tudo. Dilma
se quiser poderá agora um pouco mais descolada de Lula fazer o seu
governo e entrar para a história como outra Dilma totalmente diferente
da primeira, acredito que as pessoas também possam mudar se a ideologia partidária não atrapalhar. Aos brasileiros indignados que ainda
não assimilaram o resultado das urnas, deva analisar a realidade dos
fatos, mesmo que duros, mas faz um pedido que deve ecoar em todos
os cantos do território nacional: NÃO DESISTAM DO BRASIL! É
importante que cada um dos que votaram pela mudança mantenha o
desejo sempre presente. É possível mudar o Brasil, mas para tanto é
preciso determinação, foco, união e coerência. A voz desses 50 milhões
de indignados, deve continuar coesa e determinada, lembrando aquela
frase que foi muito divulgada nesta eleição: não vamos desistir do Brasil.
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Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas
pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas devem ser enviadas à Rua Etelvino Guimarães, 217 - Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000, por Telefax:
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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
A triste realidade
brasileira da educação
Só um povo bem educado é capaz de
colocar em prática o hábito de ler e escrever. Se cada brasileiro tivesse noção
do quanto é importante ler e escrever o
nosso Brasil seria muito melhor. Você já
observou que neste jornal há um espaço
reservado para que a opinião dos leitores
seja publicada? A nossa realidade é triste
porque há pouca participação dos leitores.
Em todas as cidades do mundo onde
circulam jornais e revistas, a grande
maioria dos jornais e revistas destina um
espaço para as manifestações dos leitores.
Estamos falando das cartas dos leitores,
as quais mostram opiniões e sugestões;
debatem os argumentos levantados nos
artigos e fazem críticas a respeito; trazem
perguntas, reflexões, elogios, incentivos,
reclamações dos serviços públicos etc.
Para o leitor é o meio de expor seu ponto
de vista em relação ao assunto lido, para

nós do Jornal das Montanhas é uma arma
publicitária para saber o que está agradando a opinião pública.
Não há regras estabelecidas para se fazer
uma carta no estilo “carta do leitor”, a não
ser as que já são preconizadas, ou seja,
recomendadas ao escrevermos a alguém:
especifique o assunto e seja breve; trace
previamente o objetivo da carta (opinar,
sugerir, debater); escreva em uma linguagem clara, precisa e nunca faça uso
de palavras de baixo calão, pois sua carta
não será publicada!
O objetivo do leitor ao escrever uma
carta para um jornal da cidade ou uma
revista de circulação nacional é tornar
pública sua ideia e se sentir parte da informação. A carta do leitor é tão importante
que pode ser fonte para uma nova notícia,
uma vez que ao expor suas considerações
a respeito de um assunto, o destinatário
pode acrescentar outros fatos igualmente
interessantes que estejam acontecendo e
possam ser abordados!

Nós já fizemos boas reportagens depois
de algumas cartas de leitores, por sugestão
ou por levantar o problema. Deve-se ter
muito cuidado ao redigir uma carta, pois
será lida por muitas pessoas. Por isso,
revise o texto e observe com atenção se há
clareza nas frases, se os períodos não estão
muito longos e se não há repetições de
ideias ou palavras, se há erros ortográfico
e grafia aqui na redação serão corrigidos,
o importante é você deixar claro sua ideia.
Importante: Não se preocupe apenas em
dizer o que pensa, o que acha, mas dê seu
ponto de vista sempre explicando com
muita cautela, e se expuser fatos, tenha certeza que são verdadeiros. Quando um leitor
escreve, ele está fazendo parte da notícia,
e com certeza poderá estar contribuindo
para a melhoria de uma série de coisas da
cidade. Contribuindo para a melhoria da
educação, saúde e da administração.
Nosso endereço está acima, nosso
e-mail contato@jm1.com.br fone
(33)3331-8409
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O Brasil é campeão de
carros blindados
A falta de prioridade dada a segurança,
transforma o nosso
país cada vez mais
violento. Você sabia
que o Brasil é o país
com mais carros blindados, significa que é
um dos mais violentos também, uma coisa puxa a outra. Preferiria que o Brasil não estivesse nessa lista, há países que a morte
de 5 pessoas em um ano já acende um alerta e se mobilizam para
tratar do problema. Quando se trata de morte de policial aí é que
eles não aceitam mesmo, isso é inaceitável, disse uma autoridade
da Dinamarca. Na Dinamarca e Na Islândia dizem que passa ano
sem que aconteça um crime violento. As autoridades brasileiras
precisam encontrar uma solução para diminuir esta estatística que
envergonham a nossa nação. São 57 mil assassinatos por ano, ou
seja, 29 mortes para cada 100 mil pessoas (Mapa da Violência, dados de 2012). Os países altamente civilizados (os vinte melhores
IDH possuem a média de 1 assassinato para cada 100 mil pessoas).
Se a OMS-ONU diz que a violência é epidêmica quando alcança
mais de 10 mortes para cada 100 mil pessoas, pode-se dizer que
o Brasil é duas vezes mais que isso (isto é, tri-epidêmico). Somos
29 vezes mais violentos que a cúpula dos países mais civilizados.
São mais de 2 milhões de óbitos intencionais e no trânsito, desde
1980 – veja o delitômetro do Instituto Avante Brasil.

VEJA O QUADRO ABAIXO DOS PAÍSES MAIS
PACÍFICOS E VIOLENTOS:
Os mais pacíficos:
1º) Islândia, 2º) Dinamarca, 3º) Áustria, 4º) Nova Zelândia, 5º) Suíça
Os mais violentos
1º) Síria, 2º) Afeganistão, 3º) Sudão do Sul, 4º) Iraque, 5º) Somália
Os mais pacíficos na América Latina
1º) Uruguai, 2º) Chile, 3º) Argentina, 4º) Bolívia, 5º) Paraguai
Fontes: Veja-Conheça os países mais (e os menos) pacíficos do
mundo

Resultado de Luisburgo não foi
reflexo do Brasil
O resultado de Luisburgo
foi reflexos do descontentamento do povo com o prefeito, que preferiu seguir a linha
do Farinha pouca, meu pirão
primeiro. Veja matéria na página 11 e tire suas conclusões
sobre a votação em Luisburgo. Nós temos outra opinião,
esta votação apertada de uma
cidade onde é governada por
petista, significa mais o descontentamento do povo com
o prefeito do que qualquer
outra coisa, e pode ter certeza,
daqui dois anos vocês poderão constatar, conhecemos
um pouco a vida política de
Deputado João Magalhães, era Luisburgo, onde já fizemos
o deputado de Luisburgo até
várias pesquisas de opinião
poucos dias das eleições. O
pública, basta andar um pouque fez o prefeito prefeito José co pela cidade para sentir o
Carlos trocar de deputado perto quanto o povo anda descondas eleições por um que não
tente com o atual prefeito do
ajudou a cidade?
PT José Carlos, até porque o
deputado que mais ajudou a
cidade foi João Magalhães, que foi traído por ele, o combinado era
apoiar João Magalhães que foi o deputado dele e o que mais ajudou
Luisburgo. O que não se sabe é qual foi o motivo, para o prefeito chegar
próximo as eleições apoiar outro deputado, e veja que foi até de um
partido fora da base aliada de seu partido, apesar do governo estadual
ser do PT, ele não terá tratamento privilegiado com Pimentel, pela falta
de não cumprimento seus compromissos, segundo alguns apoiadores
do deputado João Magalhães o prefeito e a presidente do sindicato traíram a confiança do deputado, já o vice-prefeito foi muito elogiado e
terá todo apoio nas próximas eleições. O povo de Luisburgo já clamam
por mudança, José Carlos é um prefeito que não costuma reconhecer
os favores que lhe são feitos, é o que mais se houve na cidade, o povo
está mesmo é doido que chegue logo 2016 para dar um cartão vermelho para este prefeito. No Brasil, a candidata petista e o candidato
tucano tiveram, respectivamente, 51,64% e 48,36% dos votos válidos

do segundo turno. Na cidade de Luisburgo, os índices são praticamente
os mesmos – 51,63% para Dilma e 48,37% para Aécio. Até a porcentagem de abstenção foi parecida. No país, 21,10% do eleitorado não
compareceu às urnas. Em Luisburgo, a ausência foi de 21,14%.

Em ano de eleições, contas do governo
têm pior resultado da história
Em setembro, houve déficit de
R$ 20,39 bilhões, informou Tesouro Nacional. Na parcial do ano,
resultado negativo soma R$ 15,7
bilhões, acrescentou. Em um ano
marcado por eleições, o governo
acelerou os gastos públicos, mas a
arrecadação federal não registrou o
mesmo crescimento. Com isso, as
contas do governo registraram uma forte deterioração, algo sem
precedentes na história, segundo números divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional sexta-feira (31).
Em setembro, foi registrado um déficit primário (receitas menos
despesas, sem contar os juros da dívida pública) de R$ 20,39 bilhões – o pior resultado não apenas para setembro, mas para todos
os meses da série histórica do Tesouro Nacional, que tem início
em 1997. O déficit de setembro foi quase o dobro do registrado
em agosto, e o sexto resultado negativo deste ano (quinto consecutivo). Até o momento, o pior resultado mensal havia ocorrido em
dezembro de 2008 (-R$ 19,9 bilhões). Fonte: Tesouro

Devemos dar mais valor e economizar água
“Só agora percebi o quanto é necessário um trabalho constante de preservação, deu para assustar, cheguei a pensar que não
teríamos mais abundancia de água. Acho que isso foi um alerta
de Deus para a humanidade, devemos conscientizarmos da grande necessidade de rever nossos conceitos sobre a preservação do
meio ambiente. Há poucos dias pessoas comentavam sobre a falta
de água, calor excessivo e vários outros problemas que acompanharam esta seca, mas felizmente parece que chegou as chuvas e
isso nos deixam felizes, clima agradável e possibilidade de encher
os reservatórios. Com o retorno desta abundância de recursos de
água, devemos lembrar que não podemos esbanjar, devemos economizar para não passar falta nos períodos em que a chuva cessar”. Disse Maria Luiza, dona de casa de Manhuaçu

Providencias deveriam ser tomadas.
Dizem os moradores do bairro Matinha que as autoridades deveriam ser mais ativa em suas obrigações, afinal eles ganham bem
para administrar a cidade e nós aqui do bairro convivemos com o
descaso do poder público pela falta de cuidados com a caixa de
água do bairro. A caixa d’água encontra-se em um lugar de fácil
acesso e com isso algumas pessoas entram lá jogam lixo peças de
roupas entre outras coisas, e a falta de manutenção do SAAE para
tirar o mato que cresce, a retirada dos lixos e uma ajuda do Samal
para retirar o entulho que se encontra a frente do portão de entrada.
É um absurdo ver aquelas condições em que se encontra a caixa de
água do bairro, agora vai saber o que se tem dentro dela.

Vamos ter que esperar até quando?
O descaso das autoridades
deixa o povo indignado, esta
foto representa uma situação
de descaso, pois desde o ano
passado que deparamos com
problemas concernente das
chuvas onde a não contenção
da água, acaba trazendo barros
da terraplanagem do loteamento logo acima da BR 262 , todas as vezes que chove danos
causados pela enxurrada trazendo até perigo de um acidente de
transito sem falar da possibilidade das pessoas ficarem no ponto
de ônibus. A Secretaria de Obras nunca vai na raiz do problema
que é a contenção da água trazida pela chuva sempre com a iniciativa paliativa tirando barro e terra da BR no período das chuvas, não sei até quando nós moradores do bairro Ponte da Aldeia
vamos presenciar esta situação e a Secretaria de Obras tomar as
devidas providencias. Contribuímos com nossos votos, pagamos
impostos e agora exigimos prestação de serviços. Pelo menos o
básico. Jorge Salazar

Policiamento Natalino.
Dentro de um mês começa a temporada de compras de presentes festivos para o Natal, as ruas vão estar movimentadas, esta é

a expectativa dos comerciantes para as vendas de
fim de ano, esperamos que
haja bastante movimento
e que as vendas possam
ser pelo menos igual à do
ano passado. Mas o que temos visto é que cada ano
que passa os roubos estão
aumentando. Há alguns
anos colocam viaturas nas
principais ruas de compras para evitar roubos nas
ruas, mas mesmo assim eles tem acontecidos, inclusive nas lojas.
As reivindicações dos vendedores é que possa haver um policiamento mais rigoroso para que melhore a segurança dos lojistas e
dos compradores.

Outubro Rosa e Novembro Azul
O mês passado
foi o mês do Outubro Rosa, agora o
mês é Novembro
Azul, houve uma
campanha forte do
Outubro Rosa direcionado ao câncer de mama feminino e neste mês temos o Novembro Azul que é uma campanha
de conscientização realizada por diversas entidades direcionadas
aos homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de próstata e outras doenças masculinas. Faça
sua parte procure o posto de saúde mais próximo e faça os exames.

Recentemente foi derrubado o
governo de Burkina
Dizem que o mundo de hoje
está tão conectado que um povo
aprende com outros, milhares
de manifestantes invadiram o
Parlamento de Burkina Faso
quinta-feira (30), na capital
Uagadugu, e colocaram fogo
no prédio antes de uma votação para permitir a reeleição do
presidente. Isso aconteceu porque o povo estava cansado do
governo que estava no poder desde 1987. O Parlamento iria votar
quinta-feira um plano do governo para alterar a Constituição, permitindo que o presidente Blaise Compaore, se candidatasse mais
uma vez à reeleição. Após protestos, ditador de Burkina Fasso
decreta estado de emergência cerca de 30 pessoas morreram em
protestos em Burkina Faso ditador de Burkina Faso renuncia após
protestos. A multidão também se dirigiu ao gabinete do primeiro-ministro, enquanto um helicóptero disparava bombas de gás nos
manifestantes.
"Fizemos isso porque Compaore está tentando ficar tempo demais. Já estamos cansados dele", disse Seydou Kabre, um dos
manifestantes. "Queremos mudança. Ele precisa deixar o poder".
No Brasil os políticos deveria aprender com estes acontecimentos para evitar danos maiores e derramamentos de sangues.
Quantos brasileiros pregaram a mudança, que achavam que deveriam ser feitas. O povo ordeiro e honestos são vítima que pagam
impostos. Foram vítima do prestigio involuntário que deram ao
programa eleitoreiro do Bolsa Família, pagando religiosamente os
impostos atribuídos. Consulte as declarações de imposto sobre a
renda e irão constatar que a maioria do povo declara seu imposto
que vem descontado na fonte. E perguntamos: Será que eles, outros políticos, e muitos outros eleitores, podem fazer o mesmo?
Vivemos no País do jeitinho, do levar vantagem em tudo. Pagamos quatro meses de impostos por ano para o Governo se apossar
e fazer assistencialismo às nossas custas. Não sou contra o Bolsa
Família, o critério deveria ser emergencial, jamais permanente.
Ele mata a fome e escraviza! Usa a ignorância do povo e o prende
numa armadilha desonesta.

Multas sobre ultrapassagens perigosas
sobem até 900%
Atenção motoristas, imprudência no trânsito vai mexer no bolso com multas pesadas, as punições abrangem as ultrapassagens
perigosas e rachas dentre outras.
Medidas integram plano para reduzir em 50% mortes no trânsito
até 2020. As punições já estão em vigor apartir de hoje sábado (1º)
em todo o Brasil. Em alguns casos, as multas ficaram 900% mais
pesadas e se equiparam com a de dirigir embriagado, chegando a
R$ 1.915 – o valor mais alto para uma infração de trânsito no país.
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"A lentidão da Justiça brasileira causa prejuízos de toda ordem, mas o maior deles
é certamente a sensação de impunidade"
(do editorial “O crime compensa?” – Jornal o Estado de São Paulo)

DEPUTADOS QUEREM MELHORAR
CHANCE DE ABSOLVIÇÃO
A iminência de serem revelados parlamentares que
se beneficiaram do roubo da Petrobras, no escândalo do Petrolão, fez a Câmara dos Deputados se
mexer. Seu presidente, Henrique Alves, iniciou cruzada para que deputados federais sejam julgados
no plenário do Supremo Tribunal Federal e não em
turmas de ministros. Acredita-se que, no plenário,
deputados acusados ganham mais chances de absolvição.
LISTÃO
Estão enrolados no Petrolão 28 deputados e 11 senadores cujos nomes ainda não foram reveladas, e
todos poderão ser cassados.
GRAVE CRISE
A expectativa é que a revelação dos políticos e
membros do governo enrolados no Petrolão fará o
Mensalão parecer história de ninar.
SÓ UM PRETEXTO
A Câmara está se lixando para a condenação do
deputado Protógenes Queiroz (PCdoB) na 2ª Turma do STF, mas a usou como argumento.
VIOLAÇÃO DE SIGILO
Protógenes foi condenado pela prática de violação
do sigilo funcional qualificada na Operação Satiagraha (2008), da PF, que o celebrizou.
WAGNER, O GABRIELLI II,
É COTADO PARA A PETROBRAS
Parece até que o Planalto achou insuficiente a trágica gestão de Sérgio Gabrielli na presidência da
Petrobras, período em que o esquema do Petrolão
nasceu para promover um dos maiores roubos da
História, pelas mãos de uma quadrilha denunciada pela Polícia Federal. Outro ex-sindicalista pode
assumir a presidência da maior estatal brasileira:
o ainda governador da Bahia Jaques Wagner. Ninguém merece.
TRISTE TRADIÇÃO
Na era Lula, outro ex-sindicalista, José Eduardo
Dutra, algo amalucado, assumiu na Petrobras. Para
não fugir à regra, foi um desastre.
TRABALHAR MUITO, NÃO
A cúpula do PT queria Jaques Wagner na Casa Civil, mas o folgado não é exatamente um workaholic,
por isso já não é citado como antes.
PRÊMIO E CASTIGO
Depois que Sergio Gabrielli foi tocado para fora da
Petrobras, acabou acolhido no secretariado de Jaques Wagner na Bahia.
DIAS DIFÍCEIS
O PSDB jogou às cordas o presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), ministro Dias Toffoli: se ele
negar auditoria dos partidos na apuração dos votos,
ganhará a suspeita de metade do Brasil.
CORONELISMO
Agora sem mandato e se achando, os irmãos Cid e

Ciro Gomes devem deixar o PROS, partido ao qual
se filiaram após divergências com Eduardo Campos.
O presidente, Eurípedes Junior, centraliza poderes.

ESTUDANTE DA
REDE MUNICIPAL
É HOMENAGEADO
NA CÂMARA

FOGO AMIGO
Deputados do PMDB estão resistentes à indicação do presidente
da Câmara, Henrique Alves (RN),
a ministro no governo Dilma. Alegam que ele “sempre jogou pensando em si mesmo, não na bancada”.
QUEDA DE BRAÇO
Inconformado por ter perdido comando do PMDB-PR, o deputado reeleito Osmar Serraglio – que
apoiou Aécio – briga com o atual presidente Rodrigo
Rocha Loures, assessor do vice Michel Temer.
DISPUTA INTERNA
Atual vice-presidente, Arlindo Chinaglia (SP) e o relator da CPMI da Petrobras, Marco Maia (RS), correm por fora para disputar no PT a indicação para
concorrer à presidência da Câmara.
STF SEM NORDESTINOS
Dilma quer indicar um nome do Nordeste para o Supremo Tribunal Federal. Em doze anos de mandato
do PT, apenas um nordestino foi escolhido: Carlos
Ayres Britto, de Sergipe, nomeado por Lula.
CEREJA PODRE NO BOLO
Apesar de não ter formação de diplomata, o aspone
para assuntos internacionais aleatórios, Marco Aurelio Top-Top Garcia, fez tanto mal ao Itamaraty e à
política externa, com sua influência, que alguns verdadeiros diplomatas estranham por que ele nunca
foi chanceler.
TAPETÃO
Petistas acusam o PSDB de tentar reverter o resultado das eleições no tapetão. Diz Rui Falcão, presidente do PT, que os tucanos parecem “time que
perde e, depois, põe a culpa no juiz”.
PENSANDO BEM…
….até a dívida do governo federal é petista: com o
maior rombo da História (R$ 25,5 bilhões), ela também aderiu ao vermelho.

Poder sem Pudor
TROCANDO AS BOLAS
Herbert
Levy
sempre foi uma
espécie de Franco
Montoro que não
deu certo. Como
o falecido ex-governador paulista,
o dono da finada
Gazeta Mercantil
confundia nomes
e pessoas. Certa
vez tomou por garçom o deputado Henrique Córdova, que bateu à sua porta,
e depois gastou boas duas horas tentando convencer dois
cavalheiros nordestinos a votarem nele, na eleição para
a presidência da Câmara dos Deputados. Só depois de
gastar muita saliva ele descobriu que os interlocutores não
eram deputados, mas os jornalistas Rangel Cavalcanti e
Dário Macedo.

ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL É HOMENAGEADO NA CÂMARA

N

a noite de quinta-feira,
23/10, o jovem estudante Carlos Henrique de
Almeida Lucas, acompanhado
dos pais, recebeu a moção de
congratulações pela seleção de
sua poesia como semifinalista
nas Olimpíadas Brasileiras de
Língua Portuguesa. Além dele,
foram homenageadas a Professora Lessandra Sônia da Silva, a Diretora Arlete de Paula
Nascimento e as Vice-diretoras
Miracy Knupp e Rosa Maria
Fortunato, da Escola Municipal
Sônia Maria Batista da Silva.
O garoto, que teve sua poesia
escolhida entre mais de cinco
mil alunos, declamou a poesia
produzida para a Olimpíada
na tribuna da Câmara com o
nome “Cidades dos Cafezais” e
arrancou o aplauso de todos os
presentes.
“Que ele sirva se exemplo
para outras crianças, o Carlos
Henrique um grande orgulho”,
declarou Paulo Altino, o autor
da moção aprovada pela Câmara de Manhuaçu.
O estudante retratou o município e a beleza dos cafezais.
Para a professora de língua portuguesa da escola, que orientou o trabalho do estudante,
Lessandra Sônia, o prêmio de
Carlos Henrique pode servir
de exemplo para outros alunos.
"Os alunos sempre se sentem
incentivados quando veem que
alguém da escola foi premiado.
Com a premiação do Carlos
Henrique, os colegas podem
ficar mais motivados para participar da próxima edição da
competição", avalia.
Paulo César Altino se emocionou ao destacar a premiação
do estudante e o trabalho da
professora e da equipe da escola. “Essa premiação mostra
o empenho e o sucesso da educação básica de Manhuaçu e a
valorização da língua portuguesa como instrumento de aprendizado. Foi um aluno de uma
escola da rede municipal e essa
conquista também representa o
envolvimento dos professores”,
afirmou.
O vereador Eli de Abreu lembrou que o estudante do bairro
Santa Luzia deixou a comunidade orgulhosa. “O texto da
poesia reflete um profundo conhecimento da cidade, da nossa
economia e muita emoção e carinho pela nossa terra. Você está
de parabéns", completou falando ao jovem Carlos Henrique.

Olimpíada Brasileira de
Língua Portuguesa: A competição desenvolve ações de
formação de professores com
o objetivo de contribuir para a
melhoria do ensino da leitura e
escrita nas escolas públicas brasileiras.
A Olimpíada tem caráter bienal e, em anos pares, realiza
um concurso de produção de
textos que premia as melhores
produções de alunos de escolas
públicas de todo o país. A competição é realizada pela Fundação Itaú Social e pelo Ministério
da Educação, em parceria com
o Centro de Estudos e Pesquisas
em Educação, Cultura e Ação
Comunitária (Cenpec).
A iniciativa oferece formação
a professores da rede pública
para o ensino do idioma com o
objetivo de estimular a leitura e
desenvolver competência de escrita nos alunos.

CIDADE DOS CAFEZAIS

Carlos Henrique Almeida Lucas
Eu vejo minha cidade
De um jeito encantador,
Aqui temos amizade,
Alegria e amor.
Lutamos pela igualdade,
Sem diferenças de cor,
Admiro essa qualidade...
Eta, povo lutador!
Lugar de muita riqueza
E belezas naturais,
E vem da mãe natureza
A força dos cafezais.
Carreiras de grande beleza
E que não se acabam mais,
Demonstrando a grandeza
Dos chãos de Minas Gerais.
Grãos de café, madurinhos,
Nas lavouras vão brilhando,
Redondos e vermelhinhos,
O verde vão enfeitando.
Na época da colheita
O povo acorda bem cedo
Pra fazer ´panha´ bem feita,
De serviço não têm medo.
Quando o sol cai lá na serra
Tingindo o azul do céu,
Pela estradinha de terra
Vão os homens de chapéu
É o fim de mais um dia,
Mais uma batalha vencida,
Mais uma nova alegria,
Nessa luta que é a vida...
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CÂMARA APROVA PROJETO PARA LIMPEZA DO RIO MANHUAÇU
Aprovado projeto de Lei que permitirá ao SAMAL fazer a limpeza do rio Manhuaçu

Durante a 19ª Reunião Ordinária da
Câmara de Manhuaçu, no dia 23/10,
foi aprovado projeto de lei que permitirá ao SAMAL fazer a limpeza do rio
Manhuaçu. O Projeto de Lei nº 94/2014
alterou o número de vagas dos suplentes de Auxiliar de Gari e criou vagas
para a contratação dos excedentes do
Concurso Públicopara trabalhador braçal. Outro objetivo das contratações é
a volta do funcionamento da usina de
reciclagem e compostagem de lixo, paralisada há três meses. A grande diferença é que o projeto foi apresentado
e votado em apenas dois dias, numa
clara demonstração de que a Câmara
Municipal não trava ou dificulta a ação
da Prefeitura de Manhuaçu. De acordo
com a lei aprovada, o SAMAL poderá
contratar 26 pessoas, sendo dezesseis
para trabalharem na usina de reciclagem e dez para realizar a limpeza do
rio Manhuaçu.
O projeto foi votado com extrema
urgência pelos vereadores para que a
situação tanto do rio, quanto da usina
fossem solucionadas.“O novo diretor do

SAMAL já assumiu com uma demanda
acumulada, seja da usina de reciclagem
que está a aproximadamente três meses
parada acumulando lixo e nós temos
uma produção diária de resíduos de várias toneladas, o que é um grave problema. Outra demanda acumulada, que é
uma reivindicação de nós vereadores e
de toda a população, que nesse período
de estiagem, para aproveitar as águas
baixas, que se faça uma limpeza no Rio
Manhuaçu. Tem muito lixo, muito entulho acumulado”, pontuou o Presidente
da Câmara, Maurício Júnior.
Uma das justificativas do Executivo é
que embora tenha sido realizado um concurso há poucos meses, faltaram aprovados. “É necessário contratar!Fizeram
o concurso, mas não resolveu o problema da falta de mão de obra, então ele
pediu a contratação de servidores para
dar vazão a essa demanda acumulada.
Nós aprovamos em caráter emergencial
para que a situação seja resolvida”, declarou o presidente da Câmara, vereador
Maurício Júnior.
Maurício Júnior ainda destacou que

havia um pleito entre os vereadores que
o critério de contratação fosse pela antiguidade, pois tem vários servidores que
trabalharam no SAMAL durante vários
anos e ficaram sem emprego, como é o
caso do senhor Altamir, que esteve presente na reunião. “Ele relatou que trabalhou mais de 10 anos e faltam apenas
três para se aposentar. Ele foi dispensado da autarquiapois não passou no concurso público. Mesmo com a discussão
no critério de contratação, o projeto foi
aprovado sem emendas e a forma de
contratação seguirá o texto original, que
prevê chamar por ordem de classificação todos os candidatos excedentes do
último concurso realizado”, afirmou.
O vereador Fernando Lacerda parabenizou o novo diretor do SAMAL,
KilderPerígolo, pela pró-atividade em
resolver estas demandas. “Logo que
tomou posse, ele se apresentou para
conversar com a Casa. Achei o projeto
interessante, porque fiquei sabendo que
há mais de três meses a usina de reciclagem não está funcionando e ninguém
veio se manifestar nessa Casa. Além

disso, ele está criando mais 26 cargos,
só que seguindo a ordem dos excedentes
no concurso”, ressaltou.
RIO MANHUAÇU: Os vereadores
foram unânimes em pontuar a necessidade de respeito a normas ambientais
e que a limpeza deve se concentrar na
retirada de lixo, entulho e vegetação que
esteja prejudicando o rio Manhuaçu.
O Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Sandro Tavares, também se pronunciou sobre o rio
e sobre o projeto de limpeza que será
realizado. Ele afirmou que iniciará os
trabalhos de retirada do lixo no próximo
dia 3 de novembro e destacou que deve
ser realizadauma ação de conscientização constante para que as pessoas não
poluam o rio.
O presidente da casa, Maurício Júnior, ainda aproveitou a discussão em
torno da situação do rio Manhuaçu para
sugerir uma audiência pública, que será
organizada pela Câmara, no final de
novembro, com participação de órgãos
ambientais, entidades não governamentais e o poder público.

O presidente da casa, Maurício Júnior, ainda aproveitou
a discussão em torno da situação do rio Manhuaçu para
sugerir uma audiência pública

Moradores da Matinha clamam por melhorias

Nossa reportagem foi conferir como andam a satisfação dos moradores do bairro Matinha. Ouvimos o empresário e ex-candidato a
vereador, que teceu comentários favoráveis ao atual prefeito, também ouvimos Sr João, José Maria e Adilson Pimentel.
Horta comunitária, forro da
creche, mudança e ampliação
do posto de saúde e alambrado no campinho.

Cleber da Penha Benfica,
37 anos empresário e um
dos moradores do bairro.
Segundo Cleber a prefeitura
nestes dois anos de mandato
do prefeito Nailton foi regularizada a coleta de lixo,
construiu um muro de arrimo
na Rua Santa Rita e na Rua
Boa Vista, foi feita a terraplanagem em um campo de
futebol e na Av. Palmeiras,
colocaram iluminação pública na Rua João Paulo II e está
sendo providenciado e quase
pronto para a mudança de local e a ampliação do PSF com
várias melhorias para a Rua
Santa Mônica. Cleber juntamente com o presidente da
associação de moradores do
bairro Matinha realizou uma
reunião com o Prefeito e seus
secretariados no dia 21 de
outubro, onde apresentaram
as reivindicações que foram
feitas pelos moradores como:
pavimentação de ruas, implantação de lixeiras, iluminação pública, realização da

João Soares da Silva, 42
anos comerciante e morador do bairro, segundo
Soares a reclamação dos
moradores é geral, sobre o
calçamento em uma das últimas ruas do bairro, mas em
questão da limpeza ele acha
que está bom, pois a coleta
está sendo feita regularmente,
estão tirando os entulhos que
fica nas ruas “está ajudando
até os moradores das casas, às
vezes eles não tem condição
de pagar o disk-entulho pelo
menos ajuda” disse João,
seus pedidos de melhorias
são o calçamento, uma escola, uma quadra para os jovens
e crianças terem uma ocupação a mais, e que a mudança
deve ser contínua.
Estivemos também com
o senhor Adilson Pimentel Gomes que disse sobre
a coleta que está em perfeita

ordem e seus pedidos para a
melhoria do bairro é o calçamento de uma das últimas
ruas do bairro, colocar iluminação pública, fazer uma
quadra mais acessível com
atividades para os moradores,
mas em foco a faixa etária de
12 anos para cima e a regularização da água que geralmente está faltando.

Outro morador do
bairro o senhor José Maria da Silva, nos disse que
ainda não foi feito quase
nada, a seu ver somente foi

feito dois muros de arrimo
e quanto ao que precisa ser
feito ele disse “Um pedaço
de rua para asfaltar, alguns
lugares faltam luz, vários
lugares com muro para fazer, um campo de futebol”,
uma das prioridades é a
mudanças do PSF, pois a
instalação já não comporta o pessoal e é de difícil
acesso para cadeirantes e
um pedido que já foi encaminhado para a secretaria de agricultura que foi
a realização de uma horta
comunitária, os moradores
já tem o terreno, “Esta horta vai beneficiar a creche,
e também vai doar para as
pessoas uma verdura de
melhor qualidade”. Argumenta José Maria
Alguns moradores pedem
que volte a revigorar a lei
que não permite menores
de idade passar de certas
horas nas ruas, pois se vê
muitas crianças e adolescentes de 12, 14 anos até
altas horas nas esquinas,
em frente às casas das pessoas fazendo baderna. E
outra reclamação que não
é somente dos moradores
mais de todas as pessoas
que vão lá é a caixa de água
do bairro, sua localização
é de muito fácil acesso,
sua manutenção não é feita devidamente, e a última
vez quando foram fazer sua
limpeza, acharam de tudo
lá dentro, por conter muros
baixos e antes não havia um

portão as pessoas entravam
e faziam muita bagunça,
tem muito mato ao redor e
entulho na frente, conforme
foto ao lado, então eles pe-

dem a retirada dos entulhos
e a limpeza no entorno da
Caixa d’água que as providencias possam ser mais
urgente possível.
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Vereadores aprovam 14 milhões de reais

MANHUAÇU (MG) - Durante a noite de quinta-feira,
23/10, os vereadores da Câmara de Manhuaçu aprovaram
indicações, resoluções, requerimentos e três projetos de lei.
O mais significativo autoriza
mais uma suplementação no
atual Orçamento do Município,
dessa vez mais 14 milhões de
reais.
Presidida pelo vereador
Maurício Júnior, a sessão ordinária de quinta-feira foi aberta
com a presença de todos os vereadores que compõem a Casa
Legislativa. Na primeira parte,
foi apresentada correspondência encaminhada pelo monitor
do CAIC, Leandro Belga, sobre as precárias condições de
trabalho na escola da rede municipal. A Comissão de Educação solicitou que fosse enviada
cópia para a Secretaria de Educação de Manhuaçu com prazo
de 15 dias para resposta.
APROVAÇÃO: A sessão
se iniciou com a aprovação do
projeto de Lei nº89/2014, que
autoriza a abertura de um crédito suplementar ao orçamento
geral do Município no valor de
R$ 14.223.651,72. Com pareceres favoráveis da Comissão
de Orçamento e Finanças e
Constituição e Justiça, o projeto foi aprovado sem emendas.
Segundo o vereador Jorge do
Ibéria, presidente da Comissão
de Orçamento e Finanças, o parecer da assessoria jurídica foi
favorável e orientou a aprovação sem alterações. Ele ainda
declarou: “até parabenizo a

Durante a noite de quinta-feira, 23/10, os vereadores da Câmara de Manhuaçu aprovaram indicações, resoluções, requerimentos e três projetos de lei.

O presidente da Câmara,
Maurício Júnior

Vereador Juninho Linhares

Prefeitura que está trabalhando
mais, asfaltando as estradas dos
distritos, então não há porque
não aprovar sendo para continuar esse trabalho”.
Já o vereador Fernando Lacerda, como relator da Comissão de Constituição e Justiça,
alertou para a desconformidade do orçamento anual. “O
orçamento anual está vindo na
base do ‘copiar e colar’, sem
nenhum estudo detalhado do
orçamento, utilizando destes
créditos de aprovação para driblar o orçamento. O executivo
precisa melhor seu planejamento do orçamento, conforme
orienta a Lei de Responsabilidade Fiscal”, alertou.
O vereador Juninho Linhares ainda acrescentou: “apesar

dos pareceres jurídico e contábil, por mais que a gente tente
entender certas situações, fica
uma coisa obscura, pelo menos
para mim”.
Em seguida, foi aprovado o
projeto que altera o número de
vagas dos suplentes de auxiliar
gari e cria vagas para contratação, além de vagas temporárias
de trabalhador braçal. O projeto
atende a demanda do SAMAL
para limpeza do rio Manhuaçu
e para manutenção da Usina de
Reciclagem.
MATERIAIS CORTANTES: Outro projeto aprovado
foi o número 90/2014, de autoria do vereador Gilson César
da Costa, que proíbe o uso de
objetos cortantes, bem como
qualquer outro que possa oca-

Manhuaçuense se destaca na internet
com os Conselhos da Mãe Preta

MANHUAÇU (MG) Com mais de dois milhões de
seguidores, a página no Facebook (fanpage) Conselhos da
Mãe Preta está conquistando
mais e mais seguidores. Com
pouco mais de um ano, a página retrata uma personagem
fictícia chamada Genoveva
Maria, conhecida como Mãe
Preta.
Idosa, sábia e de fisionomia
dócil, ela adora dar conselhos
engraçados e outras vezes
conselhos de uma pessoa vivida e experiente. A história
da personagem se passa ao
lado da sua amiga Terezão e
sua neta Tandressa. O jovem
Allan Karlos, que é de Manhuaçu, é o responsável pelas
publicações na página com
um alcance semanal de 10
milhões de pessoas pelo Facebook.
O sucesso da fanpage fez
com que Allan fosse convidado a participar de uma festa
no Rio de Janeiro para homenagear a personagem. Outra
ação é que irá participar, durante dois dias, da bancada do
Teleton no SBT, por ser considerado um dos cem maiores
blogueiros da internet.
COMO NASCEU A PÁGINA CONSELHOS DA
MÃE PRETA: "A ideia surgiu de uma brincadeira em
criar uma página que fosse
levar humor de forma leve e
engraçada, então encontramos a imagem dessa senho-

sionalmente trazer danos às
pessoas ou ao mobiliário. A
iniciativa foi de autoria também dos vereadores Francisco
de Assis Dutra e Aponísia dos
Reis.
Ele destacou que o projeto é
uma preocupação em relação
ao uso de estilete em sala de
aula. “Esse objeto é uma arma
nas mãos das crianças”, declarou Gilson César.
PROTEÇÃO DE NASCENTES: Foi bastante discutido e terminou aprovado o
Projeto de Lei nº 91/2014, que
institui o Programa Municipal
“Guardiões das Nascentes”,
de autoria do vereador Paulo
Altino, que foi muito elogiado
pelos demais colegas pela ação
protetora para com o meio ambiente.
Paulo Altino explicou que o
projeto se caracteriza pela preservação das nascentes pelos
próprios donos de terreno onde
elas estejam. “A ideia é que o
poder Executivo gere incentivo
a esses proprietários para que

WW
Citações
Citações
Sábias
Sábias
Quando vires um homem
bom, tenta imitá-lo;
quando vires um homem
mau, examina-te a ti
mesmo. (Confúcio)

ra, que por si só já nos leva
a risos. Então com o tempo
decidi criar todo esse enredo que cerca a personagem,
dando um diferencial entre as
páginas que existem no Facebook", conta Allan.
Além de Allan Karlos, a página conta com a participação
de mais dois colaboradores
que são eles Levi Fernandes e
Leonardo Opardiana, fazendo
com que a página tenha atualizações a cada meia hora.

Portal Caparaó.
Allan Karlos lembra que é
uma personagem fictícia e não
tem intenção de prejudicar ou
gerar discórdia.
Conheça a página e se
divirta com os conselhos
da Mãe Pretahttps://www.
facebook.com/ConselhosDaMaePreta
Conheça o Administrador
da Página
Allan Karlos https://www.
facebook.com/llakweb

A diferença entre o inteligente e o sábio, é que
o sábio pensa a longo
prazo. (Rui Barbosa)
Primeiro a chuva, depois
o arco-íris. Se acostume,
a ordem é sempre essa.
A sensação do "eu conquistei" é muito melhor que a
sensação do "eu tenho".
Um grama de exemplos,
vale mais que uma tonelada de conselhos.
Você pode descobrir
mais sobre uma pessoa
em uma hora de brincadeira do que em um ano
de conversa. (Platão)
Duas coisas são infinitas:
o universo e a estupidez humana. (Albert
Einstein)

preserve suas nascentes. Além
disso, ele preservar é um bem
para ele próprio”, destacou.
CONVOCAÇÕES: Em relação a dois projetos, modificando o programa de bolsas de
estudo e criando um programa
municipal de estágios e alterando a lei do programa Viva Vida,
houve pedido de vistas até que
sejam dados maiores detalhes.
Serão convocados os secretários de Saúde, de Esporte e
de Administração para comparecerem na Câmara no dia 11
de novembro a fim de explicar
pontos divergentes e de dúvida
nos projetos 084 e 085.
REQUERIMENTOS: Na
parte final da reunião, o vereador João Gonçalves Linhares
Júnior (Juninho Linhares) fez
pronunciamento fazendo cobranças ao poder público sobre
dificuldades de abastecimento
e outros problemas enfrentados pelos moradores do bairro
Petrina.
O vereador ainda apresentou
requerimento com relação ao

trânsito, solicitando informações da Prefeitura de Manhuaçu. “Só para citar um exemplo,
temos uma reforma que foi feita nas calçadas da região central, estreitando algumas vias,
e não foram colocadas placas.
Em lugares como a avenida Salime Nacif até existem placas
de restrição de estacionamento,
mas não é fiscalizado. Outro
problema inadmissível são os
caminhões fazendo recolhimento de lixo em pleno horário
comercial, travando o trânsito
da cidade toda”, afirmou.
Ainda foi aprovado requerimento dos vereadores Aponísia
dos Reis, Jânio Garcia Mendes,
Jorge Augusto Pereira, Juarez e
Gilson César da Costa ao Secretário de Saúde e à Coordenadora de Vigilância Ambiental
e Epidemiológica solicitando
informações sobre as medidas
que estão sendo tomadas para
prevenir e combater a infestação de pernilongos no município, que aumentou muito com
o forte calor.

CANTINHO DE FÉ
por

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

O preço da porca

Quem vale mais: um ser humano ou um bicho irracional?
Para Jesus, não havia dúvida: o ser humano vale mais. Mas os
que rejeitam os ensinos de Jesus acham que um ser humano
vale tanto quanto um animal. E, às vezes, menos.
Li que durante a II Guerra Mundial, mais especificamente
no ano de 1943, dois soldados aliados estavam dirigindo um
jipe no Marrocos. Perderam o controle do carro e acabaram
passando por cima da tenda de um árabe, matando sua avó
bem idosa, sua filha de 16 anos, uma porca, uma cabra e uma
galinha. Mais tarde, um oficial veio expressar suas condolências e se prontificou a pagar os prejuízos. O árabe disse que no
dia seguinte apresentaria uma lista de suas perdas.
No dia seguinte, o árabe apareceu perante o oficial com uma
lista que dizia o seguinte: “Pela galinha, boa poedeira, que era,
U$ 5,00. Pela cabra, que me dava bom leite, U$ 10,00. Pela
porca, que me daria boa carne e geraria bons leitões, quero U$
35,00. Pela minha filha, considerando que era trabalhadora,
U$ 15,00. Pela minha avó, velha, sem condições para o trabalho, 50 centavos”.
Não sei se você notou a diferença entre o preço da porca e o
das pessoas: pela filha, 15 dólares e pela avó, 50 centavos. Pela
porca ele queria 35 dólares.
Para muita gente é assim: a vida vale muito pouco ou quase
nada. O evangelho resgata o valor do ser humano. O próprio
ato de Deus se tornando gente em Cristo Jesus já fala muito do
lugar privilegiado em que a vida humana foi colocada. Temos
tanto valor, que o Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança, resolveu nos salvar, vindo à terra, fazendo-se carne e
morrendo por nós. Como gratidão, nós também demonstraremos o nosso amor aos outros com atitudes e ações que possam beneficiá-los. Como escreveu João: “Nisto conhecemos o
amor: Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida
pelos irmãos” (1Jo 3.16). Lembre-se, irmão, a vida do outro, tal
como a sua, não tem preço!
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Luisburgo reflete resultado das urnas do Brasil

LUISBURGO (MG) - Minas Gerais, pela diversidade
do perfil de sua população,
foi um bom termômetro para
o resultado das eleições presidenciais deste ano. O retrato do mapa eleitoral mineiro
se assemelha ao brasileiro,
que concentrou a maior parte
dos votos para Dilma Rousseff ao Norte e maior parte
dos votos para Aécio Neves
ao Sul. Mas, das 853 cidades
do estado, uma em especial
foi o reflexo, quase idêntico,
da votação no país: a pequena Luisburgo, na Zona da
Mata.
No Brasil, a candidata
petista e o candidato tucano tiveram, respectivamente, 51,64% e 48,36% dos
votos válidos do segundo
turno. Na cidade mineira,
os índices são praticamente
os mesmos – 51,63% para
Dilma e 48,37% para Aécio.
Até a porcentagem de abstenção foi parecida. No país,
21,10% do eleitorado não
compareceu às urnas. Em
Luisburgo, a ausência foi de
21,14%.
Entretanto, se o número
de eleitores brasileiros chega a quase 143 milhões, o
da cidadezinha mineira é de
pouco mais de 5 mil pessoas.
De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 6
mil habitantes vivem no município, que foi emancipada
de Manhuaçu na década de
1990 e que tem o café como
a principal força de sua economia.
O resultado acirrado das
eleições presidenciais em
Luisburgo é logo percebido no centro da cidade, que
concentra o comércio, a
principal praça e a igreja dedicada ao padroeiro São Luís
Gonzaga. Apesar de muitas
propagandas de deputados
estaduais e federais espalhadas pelas casas, são poucas
as publicidades de Dilma e
Aécio vistas no município,
hoje governado pelo PT.
A vendedora e universitária Maria Thaís de Andrade,
de 20 anos, foi responsável
por um dos 1929 votos recebidos por Aécio Neves no
segundo turno do município.
“Votei no Aécio pelos projetos dele e porque não concordava muito com os planos da
Dilma”, justifica. A jovem,
que é católica, diz que, entre
os motivos de discordância
da plataforma da presidente
reeleita, estão o casamento
gay e o aborto – práticas em
relação às quais a estudante
se posiciona contrariamente.
Até as 14h, Maria Thaís
trabalha em uma loja, no fim
da tarde, vai para a vizinha
Manhuaçu, onde faz faculdade de psicologia. Ela conta que o curso é pago com
auxílio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Antes, já havia feito um cur-

so de auxiliar administrativo
pelo Pronatec. Apesar de beneficiada por programas do
governo federal, ela tem uma
postura crítica em relação à
política atual. “Ela [Dilma]
cria muitas bolsas, e o pessoal está ficando acomodado”,
diz. A jovem acredita que
a vitória do PT no município pode ter sido alavancada
pelos beneficiários de projetos do governo, que teriam
medo de perder a ajuda que
vêm recebendo. “Eu acho
que o Aécio não iria tirar os
benefícios”, contrapõe.
Próximo à loja onde ela é
vendedora, fica a farmácia
em que a universitária Júlia
Cristina Moreira de Abreu,
de 18 anos, trabalha. Eleitora de Dilma, ela faz parte
do grupo de 2.059 pessoas
que digitou o 13 nas urnas
no último domingo. Assim
como a apoiadora de Aécio,
Júlia faz faculdade em Manhuaçu. O curso de ciências
biológicas também é custeado por meio do Fies. Apesar
da semelhança na rotina das
duas, que se dividem entre
trabalho e estudo, a visão sobre os programas sociais do
governo Dima, entretanto, é
bastante diferente.
Júlia trabalha desde os 14
anos e quer ser professora
em Luisburgo. Para ela, sem
benefícios a que tem acesso,
sua vida estaria “sem visão
para o futuro”. Além do Fies,
ela conta que a família faz
parte dos beneficiários do
Minha Casa, Minha Vida e
do Programa Nacional de
Desenvolvimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
“Sem eles, eu não ia estar
estudando, nós não íamos ter
a casa, não íamos ter moto,
meu pai ia estar secando café
no terreiro de chão”, pontua.
Ela acredita que, se eleito,
Aécio governaria para os ricos. “O projeto dela [Dilma]
é para ajudar gente da classe
mais pobre. Eu acho o Aécio ia fazer coisa para rico”,
compara.

Sem eles, eu não ia estar
estudando, nós não íamos ter
a casa, não íamos ter moto,
meu pai ia estar secando café
no terreiro de chão.
Júlia, atualmente, mora na
zona urbana, mas sua família
é da zona rural de Luisburgo.
Segundo dados do IBGE,
cerca de 70% da população
vive em comunidades rurais, que, normalmente levam nome de córregos. Um
destes povoados é o córrego
Fortaleza.
Na manhã desta terça-feira, a concentração de mulheres em frente a uma das casas
desta comunidade chamava
a atenção. A aglomeração no
local contrastava com ruas
– de terra – praticamente
vazias. O avental que todas
vestiam logo dava pistas do
que se tratava aquele encontro, iniciado com a oração do
“pai nosso”.
O que reunia aquelas mulheres, de diferentes idades, era um curso de corte e
costura do Pronatec e o que
unia praticamente todas era o
voto. Das 15 alunas, 13 ajudaram a reeleger Dilma. As
aulas são ministradas pela
instrutora Marília Soares
Martins. Ela diz que, de 0 a
10, dá nota 9 para o interesse
das alunas. “É uma das melhores turmas que já peguei”,
destaca.
Entre as alunas “dilmistas”, está Caroline Érica de
Souza Côrtes, de 21 anos.
Depois de passar uma temporada fora do córrego Fortaleza, período em que mo-

rou em cidades de Minas e
do Espírito Santo, a jovem
voltou para a casa dos pais,
mas já vive a expectativa de
se mudar novamente. Mas,
desta vez, a mudança será
para bem perto. Ela é uma
das pessoas que são beneficiadas pelo Minha Casa,
Minha Vida na comunidade.
A nova morada de Caroline
ainda está em construção.
Ela conta que a irmã dela,
que também está inscrita no
curso de corte e costura, já
vive em uma das casas do
programa, com o marido e
com filho.
Caroline estudou até o 3º
ano do ensino médio e diz
que não quis fazer faculdade
porque planeja abrir um negócio próprio. Ela acredita
que a vida dela e de pessoas
da região melhorou nos últimos anos. “Hoje todo mundo
tem moto, tem smartphone,
notebook”, lista. Em contrapartida, ela crê que, caso
Aécio Neves tivesse chegado à presidência, o tucano
beneficiaria, principalmente,
empresários. “Porque ele
[Aécio] gosta de rico, a campanha foi toda baseada em
empresário, o pobre ia estar
‘ferrado’”, conjectura.
Nem todos os habitantes
de Luisburgo compartilham
do pensamento da jovem
Caroline. O cafeicultor José
dos Santos diz que, de coração e enquanto estiver vivo,
vota no PSDB. “Acho que
a melhoria do país começou no PSDB, e o PT só fez
a continuidade. O governo

Resultado de Luisburgo não foi
reflexo do Brasil

O

resultado de Luisburgo foi reflexos do descontentamento do povo com o prefeito, que preferiu seguir a linha do Farinha pouca, meu pirão primeiro.
Veja matéria na página 11 e tire suas conclusões sobre a
votação em Luisburgo. Nós temos outra opinião, esta votação apertada de uma cidade onde é governada por petista, significa mais o descontentamento do povo com o
prefeito do que qualquer outra coisa, e pode ter certeza,
daqui dois anos vocês poderão constatar, conhecemos um
pouco a vida política de Luisburgo, onde já fizemos várias
pesquisas de opinião pública, basta andar um pouco pela
cidade para sentir o quanto o povo anda descontente com
o atual prefeito do PT José Carlos, até porque o deputado
que mais ajudou a cidade foi João Magalhães, que foi traído por ele, o combinado era apoiar João Magalhães que
foi o deputado dele e o que mais ajudou Luisburgo. Leia
matéria completa na página 3 (Dizem por ai)

PSDB era melhor, o de agora
só segurou e não melhorou”,
compara.
O agricultor era meeiro até
a década de 1990, e, desde
então, tem seu próprio terreno para plantio de café. Ele
conta com recursos do Pronaf, mas diz não estar totalmente satisfeito com o programa. Santos também não
anda contente com o preço
da saca de café. Segundo ele,
por causa da disputa eleitoral, o comportamento da bolsa de valores causou reflexo
no preço do produto. “Quando Aécio estava à frente das
pesquisas, o café estava valendo R$ 500 a saca, hoje o
valor deve estar em torno de
R$ 415”, diz.
A preferência do agricultor por Aécio também têm
outros motivos; um deles é a
religião. “Você já ouviu Dilma falar em Deus ao menos
uma vez?”, questiona. Para
Santos, um presidente católico, como o tucano, seria
melhor para o Brasil.
Em Pedra Dourada, Aécio

Neves também teve votos
na casa de Andreia Pereira
Rodrigues, de 30 anos. Ela
e o marido optaram pelo 45.
A chegada do asfalto na estrada que liga Luisburgo a
Manhuaçu, durante a gestão
do PSDB em Minas, foi uma
das razões levadas em conta
pela família para decidir o
voto.
Independentemente
da
opção por Dilma e Aécio,
os moradores de Luisburgo
compartilham a vontade, de
sempre, ter uma vida melhor.
Muitos eleitores ouvidos
pelo G1 na cidade apontaram a saúde e segurança
como áreas que requerem
mais atenção dos governantes. Mas, o eleitor de Dilma
e agricultor José Viera de
Souza, de 52 anos, tem outra
prioridade. Ele quer que as
leis no país sejam mais rígidas e valham para todos.
Raquel Freitas Do G1
MG, em Luisburgo - A
reportagem foi publicada
no Portal G1 Minas Gerais
do dia 29/10/2014

Bolo de fubá
da vó Maria

Ingredientes
4 ovos
2 xícaras de chá de açúcar
2 xícaras de chá de trigo
1 xícara de chá de fubá
3 colheres de sopa de margarina
1 xícara de chá de leite
4 colheres de chá de fermento
MODO DE PREPARO

Bater as claras em neve, acrescentar o
açúcar, continuar batendo
Acrescente aos poucos as gemas, a margarina, o leite, a farinha de trigo, o fubá e

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
continue batendo
Coloque por último o fermento misturando com uma colher ou espátula
Coloque a massa numa forma untada e
deixe assar em forno médio pré aquecido
por aproximadamente 30 minutos
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Dois são executados em Ipanema

Rodrigo da Silva Gomes,
Maquito, de 18 anos, e Vanderley Maria da Cunha, 31
anos, foram assassinados,
por volta de 1 hora da madrugada de domingo, 02/11,
no bairro Bela Vista em
Ipanema. Os corpos foram
encaminhados para o IML de
Caratinga, sendo constatado
que Rodrigo foi baleado na
nuca e Vanderley na cabeça,
tendo o tiro atravessado os
seus dedos, a palma da mão
e, na sequência, o projétil
ficou alojado em seu crânio.
Policiais faziam patrulhamento durante a madrugada
e ouviram o barulho de disparos de arma na região do
bairro Bela Vista. A equipe
da PM foi para a rua Francisco Adão Braga e já encontrou as duas vítimas mortas.
Rodrigo da Silva Gomes
estava na posição de joelhos

e Vanderley Maria da Cunha
estava caído no chão.
Uma testemunha informou aos policiais que viu
Cleidson Correia de Almeida (foto), conhecido
como Neguinho, de 24 anos,
com um revólver na mão,
passou seguindo as vítimas
e gritou para que colocassem
as mãos sobre a cabeça e seguissem em frente sem olhar
para trás. Logo em seguida
escutou alguns disparos e
viu Cleidson passar correndo de volta ainda com
a arma.
Os policiais foram atrás do
principal suspeito. Ele fugiu
para Pocrane e foi até a casa
da irmã. Ela contou que o rapaz estava muito assustado,
dizendo que havia feito um
acerto de contas com duas
pessoas em Ipanema e que
precisava de DINHEIRO

para ir embora para Vitória/
ES.
Durante a ação, equipes
da PM avistaram o autor
no Bairro Ferrugem. Ele
foi alcançado e preso. Testemunhas apontaram que o
motivo do duplo homicídio
seria uma tentativa das duas
vítimas, tempos atrás, de
agredirem Cleidson. Em
entrevista ao Super Canal,
ele negou o envolvimento no
crime e, em poucas palavras,
apenas destacou que “estava
de boa”.
O caso foi encaminhado
pela Polícia Militar de Ipanema à Delegacia de Polícia
Civil de Caratinga.
Uma Testemunha informou AOS Policiais Que Viu
Cleidson Correia de Almeida
(foto), conhecido Como Neguinho, de 24 Anos, com
hum revólver na mao, passou

Morre homem atingido por pedra em desaterro

O

senhor Genésio Menezes de Barros,
de 67 anos, que foi atingido por uma
pedra quando trabalhava em um desaterro no bairro Santa Zita, em Caratinga,
faleceu no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, na quarta-feira, 29/10.
Quando foi socorrido pelos bombeiros,
Genésio apresentava um corte profundo na
perna esquerda de cerca de 30 cm. Apesar
do ferimento extenso, ele estava consciente
e não apresentava sintomas de hemorragia
interna. A causa da morte de Genésio Menezes não foi informada.

O acidente aconteceu na tarde de terça (28)
e Genésio teria sido alertado sobre o risco da
pedra deslizar por um colega que também
estava no local. Quando a pedra se soltou
do barranco, somente a perna esquerda do
trabalhador foi atingida e ele foi retirado pelo
colega com a ajuda do filho dele.
Os bombeiros chegaram em seguida,
envolveram a perna ferida com ataduras,
imobilizaram Genésio e o encaminhou para
o Pronto Atendimento Municipal onde, horas
depois, ele faleceu.
Polícia e Cia

Policiais Militares do 14º Batalhão recuperaram um veículo tomado em assalto na
tarde desta sexta-feira (31), em Iúna. Dois
suspeitos foram detidos, após serem reconhecidos pela vítima.
Um veículo Fiat Strada foi tomado em
assalto por dois homens armados quando
trafegava pela Rodovia ES 185, próximo a
localidade de Vargem Alegre, zona rural de
Iúna-ES. Após acionamento do COPOM
do 14º BPM foi realizado um cerco policial
e o veículo localizado abandonado em uma
estrada não pavimentada próximo ao trevo
de Lajinha-MG as margens da BR 262. A
vítima reconheceu através de fotos o suspeito
H.G.A, 24 anos, como sendo o autor do roubo. Policiais Militares durante patrulhamento
no bairro Quilombo em Iúna, localizaram o
suspeito, que estava acompanhado de seu
irmão G.G.A, 19 anos, que no momento da

abordagem tentou se evadir, sendo detido pelos policiais. Os suspeitos foram conduzidos
para o DPJ de Venda Nova do Imigrante-ES
onde foram reconhecidos pela vítima como
sendo os autores do assalto. A arma utilizada
no crime não foi localizada.

PM recupera veículo tomado em assalto
e prende suspeitos em Iúna.

seguindo como Vítimas e
gritou Pará that colocassem
como Mãos Sobre a Cabeça
e seguissem em Frente SEM
Pará Olhar Trás. Logo los
SEGUIDA escutou Alguns
disparos e Viu Cleidson Passar Correndo de Volta AINDA com uma arma.
Os Policiais were Atrás
fazer Suspeito diretor. He
fugiu Pará Pocrane e was
comeu uma casa da Irmã.
Ela Contou Que o Rapaz
estava Muito assustado,
dizendo that havia Feito
hum acerto de Contas com
Duas PESSOAS los Ipanema e that precisava de
DINHEIRO par ir embora
Pará Vitória / ES.
Durante a Ação, Equipes
da PM avistaram o autor
não Bairro Ferrugem. He
was alcançado e Preso. Testemunhas apontaram Que o

Cleidson Correia de Almeida e Vanderley Maria da Cunha

Motivo do duplo homicídio
Seria DAS Uma Tentativa
Duas Vítimas, tempos Atrás,
de agredirem Cleidson. Em
Entrevista AO Super Canal,
ELE negou o Envolvimento
nenhum crime e, EM poucas

Palavras, apenas destacou
that "estava de boa".
O Caso FOI encaminhado
Pela Polícia Militar de Ipanema à Delegacia de Polícia
Civil de Caratinga.
Super Canal

Após mais de vinte dias vítima ainda não foi identificada

O

corpo da vítima foi encontrado no
último dia 09 de outubro na avenida
Belo Horizonte, no centro de São
João do Oriente, sem sinais de violência,
indicando morte natural. Já se passaram
mais de vinte dias e até hoje a vítima não
foi identificada e o corpo está no Instituto
Médico Legal, o IML.
A vítima não possuía nenhum documento

de identificação. O homem vestia uma calça
social azul, botina preta, usava um relógio
dourado e um anel na mão esquerda, blusa
listrada e usava um chapéu, idade aparente
de 65 anos, moreno, de aproximadamente
1,65 de altura.
Se você tem alguma informação que possa
ajudar nesta identificação repasse através dos
números 190 ou 181.

UBAPORANGA (MG) - Após tentar furtar
motocicleta de comerciante, em São Sebastião
do Batatal, ladrão é atingido por tiro e morre
no local. A ocorrência registrada no povoado
pertencente a Ubaporanga foi registrada às 2
horas da madrugada de domingo, 02/11.
O comerciante José Carlos Ribeiro chamou a
Polícia Militar contando que, nesta madrugada,
acordou com um barulho idêntico a disparo
de arma de fogo nas proximidades de sua
residência e comércio. Ainda de acordo com o
relato, levantou para ver o que havia ocorrido,
momento em que percebeu que sua moto havia
sido movida na garagem.

Em frente à residência, estava caído Sidney
Ferreira dos Santos, 25 anos. Ele usava o capacete que estava no guidom da moto. A Polícia
Militar não conseguiu identificar o autor do
disparo. O pai do rapaz contou aos policiais
que o filho estava cumprindo pena no regime
semiaberto no presidio de Inhapim, porém
havia muitos dias que não comparecia e estava
fazendo muita “coisa errada na região”.
Sidney tinha mandado de prisão em aberto,
possivelmente pelo descumprimento da pena.
Ele possuía vários registros policiais por furtos
e roubos.
Carlos Henrique Cruz

Após tentar furtar motocicleta, ladrão é baleado e morre
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ENTRETENIMENTO
A vaca do caipira
Num belo dia de sol um caipira caminhava carregando uma vaca já cansado de
caminhar no Sol, quando de repente um
ricaço com um carraço parou o carro e
disse: -Entra ai, e amarra a vaca no pára-choque. - pensando em tirar uma da cara
do mineiro - Te dou uma carona! O caipira achou estranho mas entrou no carro e
amarrou a vaca bem forte. Já que estava
morrendo de suor e cansaço. O ricão estava andando a 50km por hora para ver se
a vaca cansava, e nada. Vendo que a vaca
não fazia sinal nenhum de casaço começou a ir a 80 por hora E foi a 100 por hora
e nada da vaca desmaiar de canseira...
Foi a 120 por hora, e ai sim a vaca pois
a língua pra fora. O rico falou: -Sua vaca
tem uma ótima resistência, só agora q ela
se cansou e olha que eu estou a 120km
por hora, hein! Ai o mineiro falou: -Ela e
ansim de tanto nos caminha nesse sorzão,
todo santio dia! Mas tem uma coisa qui o
sinhô tá errado, ela aindia não canso não!
-Mas ela esta com a língua de fora! -Qui
nada ela só tá fazendo sinar que vai ultrapassa ocê!

sete erros

A rifa
Um mineirinho com sérios problemas financeiros vendeu uma mula para outro fazendeiro também mineiro por R$ 100,00,
que concordou em receber a mula e nodia
seguinte. Entretanto, no dia seguinte ele
chegou e disse: - Cumpadi, cê me discurpa
mais a mula morreu. - Morreu? - Morreu.
- Intão me devorve o DINHEIRO. - Ih... já
gastei. - Tudo? - Tudin. - Intão me traiz a
mula. - Morta? - É, uai, ela num morreu?
- Morreu. Mais qui cê vai fazê com uma
mula morta? - Vou rifá? - Rifá? - É, uai!
- A mula morta? Quem vai querê? - É só
num falá qui ela morreu. - Intão tá intão.
Um mês depois os dois se encontram e o
fazendeiro que vendeu a mula pergunta: Ô Cumpadi, e a mula morta? - Rifei. Vendi
500 biete a 2 real cada. Faturei 998 real. Eita! I ninguém recramô? - Só o homi qui
ganhô. - E o que o cê feiz? - Devorvi os R$
2,00 real pra ele.

Mineiro esperto
O Mineiro estava cansado de ouvir rumores de que sua esposa o traia.Um dia,
saiu de casa no horario de sempre para o
trabalho. Após a esposa dar adeus e fechar
a porta, ele rapidamente sobe até o alto de
uma mangueira frondosa em frente a sua
casa e resolve passar o dia ali observando o entra e sai de sua casa. Logo depois,
aparece um cidadão, mulato forte, fica
em pé justamente embaixo da mangueira como se esperasse alguém. Pega uma
manga no chão, chupaa, ..., outra..., etc.
E o Mineiro la no alto só sacando. Nisso abre a porta de sua casa e sua esposa
grita: - Vem, meu amor, meu marido ja
foi embora! Nisso o moreno joga a última manga no chão e corre pra dentro
da casa do Mineiro. O Mineiro desce da
mangueira, furioso: - Hoje pego os dois
no flagra! Vou mata-los! Vai no armario
de ferramentas, pega um facão, entra na
casa e se depara com o mulato com a boca
nos seios de sua esposa a se deliciar. Grita
o mineiro com a faca na mão: - NEGO,
OCÊ VAI MORRÊ! Nisso o Ricardão tira
da sua capanga, um trezoitão e aponta
para o mineiro: - Morrer porquê?
E o mineiro: - Você tava chupando
manga e agora ta tomando leite, uai sô,
isso faiz mal!!!

CURIOSIDADES

Quantas pessoas no Brasil ganham bolsa família?
O Bolsa Família é um programa de
transferência de renda criado durante o
governo do presidente Lula. O objetivo
do programa é garantir um valor mensal
para famílias que vivem em situação de
extrema pobreza.
O Bolsa Família foi a principal bandeira dos governos de Luiz Inácio Lula da
Silva e Dilma Rousseff, ambos do Partido
dos Trabalhadores (PT). Este programa
de transferência direta de renda beneficia
cerca de 50 milhões de pessoas no Brasil.
Na teoria, o DINHEIRO do programa
deve ser destinado apenas a famílias em
situação de pobreza e de extrema pobreza
do País, mas já foram descobertos casos
de pessoas que recebiam o Bolsa Família
de forma inadequada, sem se encaixar

nas regras do programa.
O Bolsa Família faz parte do PLANO
Brasil Sem Miséria, que ajuda brasileiros
com renda familiar per capita inferior a
70 reais mensais. Segundo dados do governo, até o mês de abril de 2014 o Bolsa
Família foi pago a 14.145.274 famílias.
O benefício é direcionado às famílias
consideradas pobres ou extremamente
pobres. Apenas em 2013, o Brasil gastou
20,6 bilhões de reais com o pagamento
do Bolsa Família aos beneficiários.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o total de pessoas
que recebem o Bolsa Família no Brasil
corresponde a mais de 25% da população
brasileira, um número equivalente à população da África do Sul.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Boa vitalidade e
determinação em seus afazeres. O pensamento mais
positivo a partir de agora pode ser determinante aos
objetivos imediatos. Período movimentado que fará
surgirem oportunidades para tomar novas iniciativas
e encaminhar futuros projetos.
RELACIONAMENTOS: às pessoas nascidas no primeiro decanato
(23/10 a 01/11), será preciso refletir sobre atitudes e comportamentos
diante da pessoa amada. Sempre é bom mudar para melhor. Aos outros
decanatos, aumento no ciúme e sentimento de posse, por mais que haja
boa dose de romantismo e acentuação da química do casal.
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Está bom para tomar iniciativas e começar a
preparar o terreno para novos projetos ou até mesmo aqueles que ainda
encontram-se engavetados. Podem acontecer mudanças inesperadas
no campo financeiro. Há sentimento de liberdade para vivenciar novas
experiências.
RELACIONAMENTOS: sempre é bom checar as informações com
pessoas de seu círculo social antes de qualquer iniciativa. Precipitação
neste momento pode ser ruim. Procure conversar sobre seus pontos
de vista, opiniões e pensamentos. Maior confiança e convicção interior.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: Há necessidade de certezas. Será preciso
tomar iniciativas para conseguir respostas um pouco mais precisas. Isso
é bom, pois aliado ao seu otimismo, pensamento positivo e boa leitura da
realidade, as situações poderão ser conduzidas para melhor.
RELACIONAMENTOS: uma das situações favorecidas nesta primeira
semana de novembro é quanto às facilidades na comunicação. Sua
expressão tende a ser mais clara e o simples ato de saber falar e ouvir
na hora certa pode ser determinante para tudo.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Sua vitalidade volta a ficar mais intensa
e os prognósticos, inclusive para a manutenção da saúde e para controlar o cotidiano estão melhores. Os acontecimentos e as análises que
porventura resolver fazer tendem a ser mais claras e você poderá tirar
proveito disso.
RELACIONAMENTOS: há facilidade para expor o pensamento e
convicções interiores. Suas amizades têm um papel relevante neste
momento, sobretudo se estiver necessitando de maior liberdade para
ousar em um determinado ramo de trabalho.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Nem pense em receber recompensas
ou reconhecimento por alguma atividade desenvolvida anteriormente.
Procure observar mais e entender de forma precisa a realidade, ou seja,
como tudo se mostra. Dessa forma, se souber expor seus pontos de vista
de maneira clara, tudo pode melhorar.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver no início de um relacionamento sem muita pretensão, pode acontecer algumas pressões para que
a situação fique séria. Iniciativa, pelo menos agora, você tem de sobra.
Procure ponderar um pouco mais entre razão e emoção.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8: É possível que cobranças pessoais invadam
os pensamentos e determinem novos rumos a serem traçados. Em seus
pensamentos há mais clareza do que pode ou não dar certo no campo dos
negócios, inclusive para adquirir imóveis ou bens relacionados à família.
RELACIONAMENTOS: os leoninos não podem se queixar de uma
coisa: da sorte. E isso é relevante neste momento, inclusive no campo
financeiro. Mas você precisa de liberdade ou de incentivo para viver
experiências novas e os parentes e amigos terão um papel importante
nisso tudo.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: As oportunidades começam a se configurar,
mas entenda que é preciso ter paciência para entender a realidade e o
momento certo para dizer sim. Há maior movimento em seu cotidiano e
você tem a vitalidade determinante para desempenhar bem seu papel.
RELACIONAMENTOS: às vezes, os sonhos parecem desmoronar
diante da realidade, isto é fato. Mas agora você necessita de maior compreensão e de uma verdadeira cena de filme romântico para acreditar
que ainda se fazem pessoas como “antigamente”.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: Sua popularidade está maior, inclusive se
souber dosar bom humor com vontade de ajudar quem precisa. Caso
seja necessário recompor as finanças para investir em algum setor, o
momento é oportuno. Por falar nisso, as oportunidades financeiras podem
surgir de forma inesperada agora.
RELACIONAMENTOS: você se sente com capacidade de tomar
iniciativas mais ousadas a partir de agora, sobretudo em questões que
envolvam sentimentos. Só não esqueça das cobranças que inevitavelmente aparecerão.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: E o período está excelente para
a expansão de projetos, de reformas e nos negócios de forma geral.
Nunca deixe antes de qualquer iniciativa estar disposta ao diálogo e a
ouvir a opinião dos outros. Incentivo a exercer o papel de educadora em
momentos mais problemáticos.
RELACIONAMENTOS: o período está excelente para exercitar seu
papel de bom comunicador, ou seja, aquele que sabe como falar e sabe
ouvir o outro. Aumento da capacidade de transmitir pensamentos e
aumentar, com otimismo, a confiança de todos.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Maior movimentação de círculos
sociais, talvez ajude a transformar algum contato em oportunidade para
um futuro bem próximo. Se persistir a sensação de medo ou receio diante
do novo, e no caso demorar a responder, as oportunidades podem se
dissipar.
RELACIONAMENTOS: nunca esqueça de que o jogo nunca está ganho quando se trata de amor. Saiba refletir antes de agir ou de falar, pois
as reações podem ser inesperadas. Há maior incentivo à sobrevivência
do relacionamento por parte de amigos e isso pode ser bom para ambos.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Grande movimentação na área do trabalho pode atrair novas oportunidades ou constatar possíveis mudanças
de atitudes em relação a um funcionário ou parceiro. Em termos gerais,
há maior progresso pessoal, inclusive pela possibilidade de reviravoltas,
diga-se para melhor, no campo financeiro.
RELACIONAMENTOS: uma boa leitura da realidade pode ajudar muito
a tomar decisões de pequena ordem, mas que influenciarão o todo, ou
seja, o relacionamento sério ou no âmbito do trabalho. Com otimismo, há
possibilidade de materializar seus pensamentos. Nunca deixe de lado a fé.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Seus pensamentos tendem a se voltar a
especializações ou ao aprimoramento técnico em alguma área necessária
no campo profissional. Estar disposto a receber ajuda no campo internacional ou assimilar novas formas de lidar tecnicamente em trabalhos
específicos, poderá ajudar bastante em sua segurança.
RELACIONAMENTOS: cobranças de forma direta ou indireta podem
acontecer na relação a dois ou familiar, sobretudo se sua dedicação
estiver mais voltada ao campo profissional. Sempre é bom procurar
equacionar essas situações conversando e expondo as reais necessidades do momento.
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Jô Soares se pronuncia sobre a
morte do filho: "Rafael foi um
menino muito especial"
Jô Soares, 76, se pronunciou oficialmente
sobre a morte de seu filho, Rafael. Em um
comunicado, ele disse: ”Rafael foi um menino muito especial, que veio ao mundo para
nos ensinar tanta coisa. Devido ao autismo,
permaneceu um menino. Nosso menino. E,
nesses 50 anos, como nos ensinou… a mim
e a Teresa. Ele já estava lutando, com a serenidade dele, há mais de um ano. E agora chegou o momento
da passagem. Tenho certeza que ele viveu plenamente, da
forma dele, o tempo que esteve conosco”.
Rafael tinha 50 anos e faleceu nesta sexta-feira (31). Ele
estava internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro,
desde a noite do dia 30, quando passou muito mal em casa
e precisou ser internado. Rafael lutava contra um câncer no
cérebro, segundo a Rádio Globo.
O filho de Jô Soares sofria de autismo grave e morava
com a mãe, a atriz Teresa Austregésilo, no Leblon, Rio de
Janeiro. O apresentador já chegou a comentar as condições
de Rafael durante uma entrevista para a Rede TV.
“Eu mesmo tenho um filho que é autista, sofre de uma série de problemas que em certo momento se agravam, como
se agravaram. Já é uma condição genética que ele tem e é
claro que é mais difícil você se comunicar com um filho que
tem dificuldade de se comunicar com você e com todo mundo. Porque o autista é isso, né? Ele vive num mundo dele,
mas é uma coisa que você não pode deixar que seja o foco
principal da sua vida. É também um foco tão importante
quanto tudo”, disse o apresentador. O corpo de Rafael será
cremado neste sábado (1) no Rio de Janeiro.

Briga da Legião Urbana na justiça é
história de terror para os fãs
Era para ser uma turma, uma turma de amigos. Todo fã
da Legião Urbana sempre pensou assim. Nos discos sempre
estava escrito: Urbana Legio Omnia Vincit”. A legiao urbana a tudo vencerá.
Renato Russo, Dado, e Bonfá criaram a Legião nos anos
80 em Brasília. Eram amigos. Fundaram uma das bandas
mais importantes do Brasil. Também uma das mais lucrativas. Ano passado, dois filmes sobre o grupo foram sucesso
de bilheteria: Faroteste Caboclo e Somos tão Jovens, que
mostra, de maneira singela,
isso, a história de uma turma
de amigos.
A Legião Urbana tem fãs de
todas as idades até hoje. Vende discos, toca no radio. Além
de ser uma banda que salvou a
vida de muita gente, a Legião
Urbana também é um negócio
lucrativo. Só que a Legião Urbana não venceu. As brigas na
justiça entre Dado e Bonfá e o filho do Renato são a prova
disso. História de terror.
Tudo aquilo que Renato pregava: “disciplina é liberdade, ter bondade é ter coragem.” “É preciso amar as pessoas
como se nao houvesse amanhã, porque se você parar para
pensar na verdade não há” parecem ter caído por terra. Essas são frases cantadas pelo Brasil inteiro inteiro: gente “careta”, “os malucos”, todo mundo. Menos pelos que encanaram lá nos anos 90 que gostar de Legião Urbana era cafona,
e continuam achando isso até hoje. Mas eles não importam.
Nós que amamos a Legião (essa blogueira é fã) poderíamos esperar por tudo, mas não por brigas, desunião. Sentimos angústia quando vemos o que aconteceu com “a moçada” depois que tempo passou: Dado e Bonfa x Giuliano
Manfredini, filho de Renato, e sua família há anos brigam
na justiça. Nao é mais todo mundo amigo. A rapaziada agora
briga na justiça pelo direito de usar a marca Legiao Urbana.
Sim, uma marca. Bandas de rock acabam virando marcas. E
isso é um chute na cara de todos nós, fãs ingênuos.
A última notícia sobre a briga (brigar para que se é sem
querer?) é que Dado e Bonfá conseguiram o direito de usar a
marca Legião Urbana. Venceram Giuliano Manfredini, filho
de Renato e dono da Legião Urbana Produções Artísticas.
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Dado (amigo íntimo e fiel de Renato até o fim da vida) declarou em nota oficial que tentou uma conciliação. Queria
que as decisões fossem tomadas em conjunto, em três partes, como eram quando Renato estava vivo. Segundo Dado,
Giuliano não aceitou. O advogado do filho de Renato ainda
vai entrar com recurso e o embrolio vai continuar por muito
e muito tempo.
Para os fãs isso é uma historia de terror sem fim. Era para
todo mundo ser amigo, oras.
A briga da Legião Urbana é triste. É horrível. Mas é assim
que as coisas são. Vamos celebrar o horror de tudo isso (com
festa, velório e caixão).

Ticiane Pinheiro e César Tralli
aparecem juntos pela primeira vez
após reatarem o namoro
Ticiane Pinheiro e César Tralli protagonizaram momentos
de carinho durante o 12º Jantar Italiano, evento do GRAAC (Grupo
de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) realizado na noite
desta sexta-feira (31). Os dois foram mestres de cerimônia do jantar
e posaram para fotos em clima de
romance.
A apresentadora contou que é
parceira da organização há bastante tempo e sempre colabora com suas doações. Agora, ela
continua seu trabalho com o GRAAC ao lado do namorado. ”Como estamos juntos, convidaram o César para gente
fazer um casal bonito no palco (risos). Somos um casal do
bem e viemos fazer o bem juntos”, contou ao site “Ego”.
Ticiane e Tralli anunciaram a retomada do namoro no dia
16 de outubro, e parecem estar em um ótimo momento. ”Estamos muito felizes. O amor foi maior do que qualquer diferença na nossa vida. Realmente estamos numa fase muito
bacana”, ela afirmou.

Homem que matou Bin Laden revelará
sua identidade na TV
O membro dos Seals - grupo de elite da Marinha americana - que matou Osama bin Laden revelará sua identidade
em um documentário do canal Fox News.
"O Homem que matou Osama Bin Laden" será transmitido em dois episódios, nos dias 11 e 12 de novembro, e
incluirá o relato do militar que atirou contra o líder da Al-Qaeda durante a chamada Operação Lança de Netuno, realizada no Paquistão em 2011.
O Seal relatará como treinou para integrar esta força de
elite da Marinha e dará "detalhes jamais compartilhados",
incluindo a descrição dos instantes finais da vida do líder
terrorista.
O programa também revelará a cerimônia "secreta" na
qual o comando entregou uma camisa utilizada durante a
missão ao Museu Nacional e Memorial do 11 de Setembro,
em Nova York.
Em uma incursão noturna, ordenada pelo presidente
Barack Obama e realizada no dia 2 de maio de 2011, um
comando dos Seals chegou em helicópteros Blackhawk ao
esconderijo de Bin Laden em Abbottabad, Paquistão, para
matar o líder da Al-Qaeda e outras quatro pessoas.

Luan Santana sobre sexo
a três: 'Vambora!'
Grande vencedor da edição de 15 anos
do 'Meus Prêmios Nick 2014', Luan Santana levou os prêmios de Cantor Favorito, Música do Ano (com 'Tudo Que Você
Quiser') e Personalidade Nacional Favorita. O cantor, que deixou seu tanquinho em evidência com seu look justinho
cheio de slime - meleca verde exclusiva
do canal -, deu uma declaração picante
ao Yahoo Brasil no tapete laranja da premiação infantil.
Questionado se realmente já fez sexo a
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três, como teria dito em uma entrevista, o sertanejo respondeu na lata: "Rolou uma vez sim. Acho que vale tudo. Se todas as pessoas envolvidas estiverem de acordo, ‘vambora’,
‘vamos festar’", declarou sem vergonha nenhuma.
Sobre o beijo que teria dado em uma fã durante um show,
Luan negou o fato na hora. “Não beijei. Quem tava no show
viu o momento. A gente faz aquilo em todo show, é igualzinho.” O cantor ainda fez questão de dizer que está solteiro
e que não sai tanto para badalar como as pessoas pensam.
"Prefiro ficar mais em casa. Sou mais tranquilo”, disse.
Perguntado sobre futuras parcerias musicais, a resposta
foi a melhor possível para os fãs: sim! O cantor vai lançar
uma versão para uma música da dupla Florida Georgia Line,
sucesso do country americano. "Eles são número 1 nos Estados Unidos no country e me chamaram pra cantar essa
música com eles. Fiquei muito feliz", contou.
Luan Santana também está confirmado para o Show da
Virada, programa especial de fim de ano da Rede Globo. "É
sempre uma festa super legal. A importância desses eventos
para a gente que vive na estrada e que não tempo de ver os
amigos que trabalham na mesma área, é uma chance da gente se encontrar. É sempre uma festa danada nos bastidores,
então pra gente é muito divertido.” Será a quarta vez que o
famoso vai se apresentar na atração.

Tom Cruise e Lindsay Lohan estão
namorando, diz revista
Tom Cruise, 52, e
Lindsay Lohan, 28,
estão namorando, de
acordo com a revista
americana “OK!”. O
relacionamento
teria
começado há algumas
semanas em Londres,
na Inglaterra.
A princípio, os dois
querem manter o romance em segredo. Porém, segundo
uma fonte da publicação, a atriz está encantada com o astro
de Hollywood. “Ele virou a cabeça dela! Lindsay diz que
Tom é o homem mais sexy do mundo!”, contou.
Aliás, a mesma fonte disse que Lindsay sempre sonhou
em conhecer um homem mais velho e ficou entusiasmada
quando essa OPORTUNIDADE aconteceu recentemente.
“Ela foi almejando a segurança e a sofisticação de namorar um homem mais velho”, revelou. O relacionamento está
evoluindo tão rápido que eles já não se desgrudam mais.
A revista “OK!” também destaca que Tom e Lindsay se
conheceram quando a atriz fez um teste para o filme “Missão Impossível 3” (2005), estrelado pelo galã de Hollywood.
O ator não assume nenhum namoro desde que se separou
de Katie Holmes, 35, em 2012. Os dois são pais e Suri, 8,
que mora com a mãe em uma nova mansão. Já Lindsay fez
bastante sucesso na adolescência, mas ganhou ainda mais
destaque na mídia quando se envolveu com drogas e teve
problemas com a polícia.

Bruna Marquezine não assume
namoro, mas tem se encontrado
com Luan Santana
Bruna
Marquezine
quer manter sua vida
pessoal com mais discrição e longe das lentes das
câmeras. É por isso que,
segundo a colunista Fabíola Reipert, ela estaria
escondendo de todos seu
affair com Luan Santana.
A atriz teria se encontrado com o cantor rapidamente na
noite de quinta-feira (30), dia em que ele promoveu uma
festa de Halloween. Logo depois, ela foi vista em um restaurante com as amigas.
A colunista afirma que Bruna não quer que seu romance
com Luan se torne assunto na imprensa para evitar o uso de
seu nome em um namoro midiático e super comentado por
todos, como foi seu relacionamento com Neymar.
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Homenagem póstuma a Danielzinho
Meu querido e amado irmão Daniel.
Como não sentir saudade de você?
Do seu sorriso envolvente,
Do seu abraço gostoso e sincero,
Da sua amizade verdadeira. O que vou
fazer agora? Quem irá nos alegrar?
Nossa família perdeu a alegria, perdeu
a simpatia, perdeu aquele que tinha um
coração maior que ele mesmo.
Como nos divertimos com você? Mas,
mil vezes passaria por tudo isso se pudesse te ter de volta.
Suas sementes ficaram, Luizinho, Rafael, Emanuele, Gabriel e Alice, e é o que temos de
mais precioso em nossas vidas. Te amarei eternamente meu irmão, sua irmã Cleide!

Agora em Lajinha!

Festas

