1ª Quinzena de Junho de 2010

1

acesse: www.jm1.com.br

Ano 7 - Nº 81 - 1ª Quinzena de Junho de 2010 - Telefone: (33) 3331-8409 - www.jm1.com.br - contato@jm1.com.br
Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Editorial:

Que cidade
brasileira servirá
de exemplo para
Manhuaçu?
PÁGINA 2

Empresários de
Manhuaçu
buscam
competitividade

83 anos do
Hospital César Leite

PÁGS.
8e9

Prefeitura de Manhuaçu,
ação de verdade

PÁGS.
10 e 11

PÁGINA 3

Kombi é
adquirida com
recurso do
Tele-APAE
PÁGINA 4

Dizem por aí...
Nós não
afirmamos, apenas
divulgamos o que
“dizem por aí”
PÁGINA 5

Tabela da Copa do
Mundo 2010

PÁG.
7

História das
histórias de
Manhuaçu

No mundo da TV

PÁG.
15

Escola Estadual
Monsenhor Gonzalez

PÁGINA 12

2

1ª Quinzena de Junho de 2010

acesse: www.jm1.com.br

EDITORIAL

CHARGE

Que cidade brasileira servirá
de exemplo para Manhuaçu?
Manhuaçu poderia estar melhor? Por certo você já ouviu alguém
dizer que se pudesse voltar no tempo faria as coisas de outra maneira.
Em muitos casos não precisamos deixar as coisas acontecerem para
sabermos os resultados. Em nosso cotidiano o tempo apresenta-se
como um eterno professor, os erros do passado servem para corrigir o
presente, em alguns casos os erros de outros nos servem como
aprendizado, as invenções aperfeiçoadas colaboram para a evolução,
os sofisticados foguetes que colocam o homem em órbita começou
com o 14 BIS de Santos Dumont.
O Japonês é especialista em aperfeiçoar invenções, principalmente
na técnica de reduzir peso, custo e tamanhos, isso aconteceu com os
relógios, computadores, celulares, máquinas fotográficas, rádios,
gravadores, televisores e assim por diante. Com essas lembranças
queremos chamar atenção dos leitores para a busca do
aperfeiçoamento evolutivo, quando se quer e tem boa vontade buscase o conhecimento e os problemas são resolvidos, eu diria que hoje
para 99% dos problemas de um município encontraremos dezenas de
soluções bem sucedidas em outros, mas para tal solução deve haver
vontade política, espírito público, disposição para sair, conhecer
projetos vitoriosos e espírito cooperativista. A administração de uma
cidade, as leis de um município, as técnicas médicas e de engenharias,
segurança pública, tudo pode ser comparado pensado, aperfeiçoado
e aplicado. Precisamos sair e ver as coisas que deram certo em outras
regiões.
Falta poder competitivo e este tem sido o motivo de fuga de algumas
empresas de Manhuaçu e o não estabelecimento de outras na cidade,
não há incentivo, não há força política capaz de aglutinar uma união
para resolver os problemas maiores. Manhuaçu com eleitores
suficientes para eleger um deputado não tem nenhum representante
da cidade, os votos de Manhuaçu são dispersos e aí vamos continuar
uma cidade Pólo sem representante e sem força política? Como aceitar
uma cidade Pólo como Manhuaçu ficar até 5 anos sem uma visita do
governador? Acredito até que este ano teremos a visita do governador
Anastásia, ele virá a Manhuaçu em campanha política pedir votos.
Manhuaçu era para estar a muito tempo gozando de benefícios fiscais
como outras regiões do estado, Juiz de Fora, por exemplo, mas não,
aqui pagamos 4% de IPVA enquanto os nossos vizinhos do Espírito
Santo pagam 1 e 2%, o tributo de Manhuaçu não favorece a vinda de
outras empresas para cá. Não é a primeira vez que abordamos este
assunto e aqui vai uma dica para os nossos representantes municipais,
ou os senhores mudam de atitude ou o povo mudará vocês.
Quando há sinceridade e transparência o povo abraça a causa
imagine uma reunião com uns 40 prefeitos e suas câmaras municipais
em busca de solução para a região e existem dezenas de incentivos
que poderiam vir com algumas mudanças nas leis, a criação de uma
região metropolitana, por exemplo, poderia ser estendido a essa região
os benefícios da conurbação. Em torno do município vive uma
população mais ou menos de 46 cidades que depende de Manhuaçu
para o comércio, educação, saúde e outros, porém totalmente
desamparada e sem nenhum incentivo, há bem pouco tempo até para
dentro do município se pagava interurbano. Região do ABC em São
Paulo nos anos 70 com um PIB respeitável, só teve suas vozes ouvidas
depois que as sete cidades se uniram em um Consórcio intermunicipal
de prefeitos, vários presidentes haviam sido convidados sem sucesso,
depois do consórcio FHC e Lula fizeram várias visitas e muitos dos
problemas foram resolvidos. Empresários dos sete municípios,
vereadores deputados estaduais e federais unidos em torno de um
único projeto foi o máximo. Atualmente as setes cidades são
constantemente ouvidas pelos governos estadual e federal, só no
ano de 2008 Lula compareceu a duas reuniões.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA,
LEIAACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Léria- É claro que Robson Gomes
tinha que ganhar. Admiro a sua
humildade, deu continuidade o que tinha
que fazer, não é puxa saco pois não o
conheço, mas me revolta saber que
Chico Ferramenta nos enganou com
esse trabalho que fez em 16 anos, era
obrigação dele pois, se o dinheiro nosso
entra, ele tem mesmo é que trabalhar
ou acha que vai ganhar a toa? Ele não
usou nada do bolso dele pelo contrário,
fez o que todo mundo já sabe, o salário
que ganha é de acordo com o cargo,
Ele não é super-herói, espero que
nunca nem ele nem ninguém da família
possa governar nossa cidade. Parabéns
ao prefeito.
Espero que Robson ensine o que é
realmente trabalhar com honestidade
Eu Sou Brasileira e não desisto nunca!
Silene Besckow- Os assuntos
abordados são bem interessantes. Sei
que o que é divulgado está em todos os
jornais do país, mas sempre que leio,
vejo que podemos interpretar de uma

forma diferente. Cada jornal é único e
para mim o mais importante é conhecer
um pouquinho de cada região.
Um beijo a todos os colaboradores.
Sem eles nada é possível.
Rosane Augusta
Srs.:
Sinto não ter visto a reportagem
antes, para comentar na época.
Excelente trabalho!
O que foi chamado de “cultura
escolar de bestificação das pessoas” é
uma produção intencional mais que
uma “tradição”. Trabalho em educação,
e as políticas públicas para a educação
desde os anos 80 são implantadas com
o intuito de produzir o “analfabeto
funcional”, para melhor controle das
massas (povo marcado, povo ferido).
É bastante camuflado. Uma mescla de
“discurso da qualidade em educação e
hipocrisia burguesa”. Para atender às
exigências de organismos oficiais como
a UNESCO relativas aos direitos
humanos os gráficos devem apontar

uma diminuição significativa do
analfabetismo. Mas o governo precisa
manter operários e homens no campo
a baixos salários. Assim estas políticas
sucateiam a educação e acabam com a
carreira do professor (que atrapalhava
tal intento). Há um déficit de
educadores porque não há valorização
da carreira então pagam pouco para que
os professores dobrem (solução
apontada pela própria UNESCO,
FMI, etc). Stress e qualidade não
combinam. BINGO!
Referências: site da UFSC (busca por
trabalhos da professora/doutora Eneida
Oto Shiroma) e em pesquisas de outras
universidades brasileiras.
Alvalina- Fiquei muito feliz com a
aprovação do Projeto ficha limpa.
Talvez este seja o caminho para se
recuperar a ética na política, perdida
atualmente no “mar de lama” que se
tornou o cenário político de nosso país.
O senado cumpriu finalmente o seu
papel perante a sociedade.
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Unidos, empresários de Manhuaçu buscam competitividade
Federação
das
Associações Comerciais,
Industriais, Agropecuárias e
de Serviços do Estado de
Minas Gerais (Federaminas)
ACIAM, ASCON, Secretaria
da Fazenda e Secretaria da
Fazenda Municipal. Com a
ideia visionária de unir e
fortalecer politicamente para
buscar algumas mudanças
nas leis que venham
beneficiar
a
região.
Representantes
das
entidades acima citadas e os
principais empresários de
Manhuaçu reuniram-se no
dia 1 de junho de 2010, no
Consulado da República da
Guiné à Rua Philadelpho
Coutinho de Araújo, 64,
Bairro Alfa Sul – Manhuaçu/
MG, para aglutinarem forças
e juntos levarem ao governo
de
Minas
suas
reivindicações, sendo a
principal o decreto 45.218

para que seja encontrada uma
solução para os problemas
que na opinião de muitos
prejudicam os empresários de
Manhuaçu e beneficiam os do
Estado do Espírito Santo.
O delegado fiscal Marcelo
Morais, fez uma explanação
para os empresários e
contabilistas e agradeceu a
oportunidade de estar
falando aos representantes
da sociedade. Ele, recém
chegado a Manhuaçu
colocou a disposição de
todos para qualquer dúvida,
disse estar aberto as
discussões e entende a
posição dos empresários,
disse ter conhecimento do
número elevado de veículos
emplacados no Espírito
Santo, que circula diariamente
nas ruas das cidades
mineiras. Leia abaixo,
entrevistas com algumas
lideranças sobre o assunto.

Presidente da Câmara Municipal
e ACIAM Toninho Gama
Jornal das Montanhas –
Que avaliação você faz da
reunião e quais os passos
subsequentes que vocês
seguirão para atingir o
objetivo principal?
Presidente da ACIAM
Toninho Gama - Na verdade
foi uma reunião coordenada
pelo nosso representante da
(Federaminas) André Farrath,
ACIAM e ASCON através do
Daniel Gerhard, com o
objetivo
de
reunir
empresários, Secretário
Municipal de Fazenda que
tomou posse recentemente
Rômulo, o Delegado
Regional da Secretaria de
Estado da Fazenda, a
representante da Secretaria
de Estado da Fazenda de
Manhuaçu Vera Lúcia, para
buscar um entendimento
principalmente quanto à
questão do decreto: 45.218 do
governo do estado de Minas
Gerais
que
permite
competitividade
das
empresas na região de
fronteiras do estado de Minas
Gerais, para que as empresas
possam ter incentivos fiscais
que dê condições de
competir de igual para igual
com as empresas instaladas
em outros estados, no nosso
caso o Espírito Santo, foi à
primeira reunião onde a
ACIAM,
ASCON
e
Federaminas abriram as
portas aos empresários para
que tragam as demandas
onde existem situações desse
tipo para que as providências
possam ser tomadas através
de pleito feito junto à
Secretaria de Estado da
Fazenda.
JM- O que deve ser feito
para que o objetivo seja

Presidente da ASCON Daniel Gerhard
Jornal das Montanhas Qual o principal objetivo
dessa reunião?
Daniel Gerhard - O
principal objetivo foi uma
união de forças entre a
ACIAM, ASCON e CRC
através da delegacia,
Secretaria do Estado da
Fazenda e a Federaminas no
intuito de reunir o
empresariado
e
os
contadores para discutir
alguns benefícios e a
possibilidade de conseguir
junto ao estado algum
incentivo. Trouxemos aqui o
chefe da fiscalização do
estado Dr. Marcelo para que
fizesse uma explanação e
escutasse um pouco da
nossa
angústia
que
sofremos com a demanda de
saídas de empresas de
Manhuaçu para outros
estados ou da falta de outras
empresas que poderiam vir
para a nossa região e por falta
de uma melhor tributação
deixam de estabelecer em
nossa região. Discutimos
esse assunto para tentar

alinhavar algum documento para
que vá ao governador tentar
mudar a tributação diferenciada
na nossa região, tudo dentro da
normalidade e da lei para que isso
possa fortalecer os empresários e
trazer novos empregos e renda
para nossa cidade.
JM- Isso vai depender
de uma aprovação da
Assembleia Legislativa e
quais serão os próximos
passos de vocês?
Daniel - Agora vamos
marcar uma reunião para
próxima semana e logo que
tenhamos as demandas
levantadas das empresas
que estão sofrendo com as
renúncias fiscais vizinhas à
Manhuaçu iremos fazer um
documento para ser enviado
a Secretaria de Estado da
Fazenda que através do seu
departamento competente
leve para a Assembleia
Legislativa do Estado de
Minas para que seja
aprovado. O mais importante
é o apoio aqui do Marcelo
chefe da fiscalização e da
Vera Lúcia chefe da Regional

Vice-presidente da FEDERAMINAS
André Farrath

alcançado?
Toninho Gama - Agora
vamos preparar um relatório
bastante
minucioso
enumerando todas as
situações em que as
empresas de Minas Gerais são
atrapalhadas em sua
competitividade pela questão
dos incentivos fiscais que o
Espírito Santo dá as suas
empresas para que nós
possamos assim ter justiça na
competição entre as empresas
instaladas em Manhuaçu e no
estado do Espírito Santo
buscando o desenvolvimento
da nossa região.
JMEm
suas
considerações finais o que
mais você gostaria de dizer?
Toninho Gama Acredito que reuniões como
essa buscam pensar o futuro
e alternativas para o
município, nós sabemos que
2010 vai ser um ano difícil
pela quebra na safra de café,
pelos problemas da crise
mundial de 2009 que o
mercado não voltou
totalmente
a
sua
competitividade e iniciativa
como essa fortalece a região
e dá mais força para as
empresas de Manhuaçu.

Jornal das Montanhas O IPVA de Minas Gerais é de
4%, Espírito Santo 2%. É a
primeira vez que vocês
reivindicam essa redução?
André Farrath – Não,
Inclusive quero ressaltar
que nós já fizemos reuniões
com secretário do governo
na época do Wilson Brumer,
eu Moisés, Toninho e o
deputado estadual Sebastião
Costa, estivemos discutindo
vários assuntos e foi
abordado e solicitado que o
IPVA fosse revisto. Nós não
temos condição de disputar
com o Estado do Espírito
Santo, quem compra carro lá
paga 1% e quem não compra
carro lá paga 2%, nós
estamos pagando 4%, os
estados de Goiás, Mato
Grosso não cobram IPVA no
primeiro ano, só a partir do
segundo, como nós vamos
ficar aqui pagando 4%?
Temos que discutir, não
significa que vamos tirar
carros daqui para levar para
o Espírito Santo, mas também
não significa essa alíquota
de 4% para os mineiros,
quero ressaltar que a
Localiza discutiu com o
governo, ameaçou levar a
frota para o estado de Goiás
e para o estado do Paraná e

hoje ela paga 1%, temos que
brigar e discutir essa
situação, não aguentamos
mais. Vários estados deram
incentivos e com isso veio o
desenvolvimento. A cidade
de Estrema que está na divisa
de Minas com São Paulo está
totalmente diferenciada e
muitas outras regiões,
enquanto nós aqui nessa
ponta do estado que divisa
com Espírito Santo somos
esquecidos pelo governo.
Não aguentamos essa carga
tributária, se empenharmos e
unirmos nossas forças
certamente
teremos
competitividade em nossa
região.

da Secretaria de Estado da
Fazenda, em nos ouvir e
possibilitar essa discussão
tranquilamente
sem
nenhuma angústia ou
problema e chegar a uma
conclusão
e
trazer
benefícios para o município.
JM- Quais os pontos
principais que vocês estão
reivindicando?

Daniel - Basicamente a
redução tributária de ICMS,
existe um decreto de
novembro de 2009 em que
possibilita uma tributação
diferenciada
para
determinadas
regiões,
Manhuaçu por estar em uma
região limítrofe, teria
condição de ter essa
tributação diferenciada,
agora nós vamos formatar
um documento para que isso
aconteça e que tenhamos
essa redução de ICMS e
impostos.
JM - Há mais alguma
coisa que você gostaria de
dizer?
Daniel - Gostaria de
agradecer a ACIAM, a
Federaminas, CRC através da
pessoa do Pedro Pena e da
Secretaria de Estado da
Fazenda que possibilitaram a
nossa vinda e discussão,
espero que isso possa trazer
muitos benefícios para o
município não é uma decisão
casual e nem particular é uma
decisão para o benefício de
todos.

Delegado Fiscal
Marcelo Morais Neves da Rocha
Jornal das Montanhas –
Qual o prejuízo dos
municípios
com
o
emplacamento fora?
Marcelo Morais - Talvez
muitos desconheçam que
50% da receita do IPVA é
automaticamente repassada
aos municípios, perde o
Estado de Minas Gerais e
perdem as cidades mineiras.
Esses veículos circulam em
ruas e rodovias conservadas
com recursos oriundos do
tesouro do Estado e
Municípios de Minas Gerais,
além de se utilizarem de
equipamentos de trânsito e
de serviços de orientação
oferecidos pelo poder
público. No caso de
acidentes, roubos ou furtos,
os condutores recorrem aos
préstimos de policiais civis
e militares ou são atendidos
por profissionais de saúde e
policiais integrantes dos
quadros da administração
pública estadual ou
municipal. Por isso não é
correto que a arrecadação do
IPVA seja destinada a
Estados que nenhuma
contrapartida, em termos de
prestação de serviços,
oferece aos proprietários
desses veículos.
Jornal das Montanhas –

Como você avalia esse
primeiro encontro com os
empresários de Manhuaçu?
Marcelo - Achei a
reunião extremamente
positiva especialmente por
ter tido a oportunidade de
colocar para a ciência da
classe empresarial e também
para
a
classe
de
contabilistas, a missão, a
visão e os valores da
Secretaria de Estado da
Fazenda, e pude perceber
nitidamente a boa vontade
que existe por parte de todos
e efetivamente trazer a
evolução e ganho para o
município.
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CANTINHO DE FÉ
Leia a Bíblia
Pr. Helio Cordeiro Volotão

DEZ VERDADES ESSENCIAS QUE
OS CASAIS DEVEM SE LEMBRAR
1 - Que o casamento foi instituído por Deus, e é o próprio
Deus quem o sustenta. (GN. 2: 24). Sendo assim o casal para
ser feliz no matrimônio, precisa viver na dependência do Senhor
absorvendo dele as instruções através das orações, estudo e
meditação das Sagradas Escrituras (I Pd. 3:7). Estas instruções
são abrangentes. As atribuições do marido e da esposa,
confissão, perdão e reconciliação; comunicação no seio familiar;
educação e disciplina dos filhos e etc.
2 - Que Deus confiou ao homem (marido) a liderança
espiritual da família e a submissão da mulher (Gn. 2: 23, 24; Ef.
5: 22, 23).
A liderança, entretanto, não deve ser controladora, agressiva
e autoritária a tal ponto de produzir na mulher imaturidade
pessoal, fraqueza espiritual ou insegurança, mas com amor,
ternura e humildade com o propósito de conquistar o respeito
de toda a família. A mulher precisa ser submissa ao seu marido,
mas isso não significa colocar o marido no lugar de Cristo,
abandonando sua própria maneira de ser e nem transformar a
submissão em omissão, pois ela precisa ter um papel
influenciador sobre o seu marido.
3 - Dizer, oportunamente, eu te amo. (Ef. 5: 25, 28, 33; I
Jo. 3: 16). Essa expressão deve ser acompanhada de ações
sinceras, de tal maneira que o cônjuge perceba que as duas
coisas estão em perfeita harmonia.
4 - Que marido e mulher precisam ser amigos e dignos de
confiança (Pv. 31: 10, 11).Tanto o marido quanto a mulher
precisam ter bons amigos, mas nenhum deles podem ser melhor
amigo que seu cônjuge. Os cônjuges precisam ser confidentes.
5 - Que a prática da comunicação seja constante e
transparente, pois esta é a melhor forma das pessoas se
conhecerem melhor e viverem em harmonia (Ef. 4: 25 – 32). A
recomendação bíblica a luz do texto acima precisa seguir alguns
parâmetros:
1 - Falar a verdade em amor; 2 - Falar a verdade em espírito
de oração; 3 - Falar a verdade para atacar o problema e não a
pessoa; 4 - Falar a verdade honestamente; 5 - Falar a verdade e
agir e não reagir.
6 - Não comparar o seu cônjuge com outras pessoas, pois
ele é uma pessoa única, singular e especial (Sl. 139: 15,16). O
perigo da comparação consiste em que quando comparamos,
temos por objetivo desvalorizar o nosso cônjuge e
supervalorizar a outra pessoa (Pv. 31: 28, 29).
7 - Coerência nas decisões e na educação dos filhos (Gn.
25: 28). É importante que haja coerência e acordo nas decisões
que forem tomadas. Isto não será difícil se o diálogo for uma
constante no seio da família, caso não haja consenso acerca de
algum assunto, após buscar as orientações do Senhor, o marido
deve dar a palavra final, visto ser ele o líder espiritual da família.
Isto vale também para a educação e disciplina dos filhos. A
atitude de Isaque e Rebeca, como expostas em Gênesis 25: 28
não devem servir de paradigma para outros pais.
8 - Nunca dormirem em camas separadas, por causa de
desentendimentos, pois pode tornar-se um ciclo vicioso com
consequências mais graves (Ec. 4: 11; Ef. 4: 26,27). Isso significa que
os problemas precisam ser resolvidos rapidamente. É preciso
confessar e se arrepender da raiva. Raiva não confessada dá espaço
para satanás. Não deixe os problemas para amanhã, o mal de cada dia
é suficiente. Jesus afirmou “basta cada dia o seu mal” (Mt. 6:34).
9 - Que são responsáveis pela realização sexual um do
outro, de tal maneira que fique desmistificado, desmoralizado o
mito da “grama mais verde” (I Cor. 7:1-5; Hb. 13:4). Deus criou
o sexo para ser exercido no casamento, e um dos propósitos de
Deus foi proporcionar prazer ao casal, portanto, tanto o marido
quanto a mulher precisam, na relação sexual, sentir e
proporcionar prazer.
10 - Compreender as diferenças sexuais um do outro (I Pd.
3:7; I Cor. 7:3; Col. 3: 19).
Homem ......................................................................................................... Mulher
1- Para o homem é mais físico. ................................... 1- Para a mulher é mais emocional.
2- Precisa de pouco preparo. ................... 2 - Precisa de maior preparo emocional e mental.
3 - Estímulo pela vista e pela imaginação. ........ 3 - Estímulo por toque e palavras românticas.
4 - Sexo é um evento. ........................................................... 4 - Sexo é envolvimento total.
5 - O clímax é muito importante. ...................................... 5 - O clímax não é tão importante.

pastorheliovolotao@hotmail

Kombi é adquirida com
recursos do Tele-APAE

A APAE de Manhuaçu
adquiriu uma Kombi com os
recursos de doações através
do telefone do serviço TeleAPAE, o veículo servirá para
atendimento a crianças e
jovens da instituição.
Mais um projeto que se
tornou realidade com a
colaboração
da
comunidade.
A Kombi substituiu um
veículo do mesmo modelo,
que foi comprada em 1988.
A nova tem 15 lugares e foi

adquirida, com o apoio da
revenda de automóveis, pelo
valor de R$49.500,00 à vista.
O valor de mercado é de
R$55.000 mil.
O novo carro vai auxiliar
no transporte dos alunos e
pacientes da APAE de
Manhuaçu e da Escola
Estadual Pearl White Slaib
Fadlala.
A nova aquisição é
resultado da doação do
povo de Manhuaçu através
do Tele-APAE.

O novo carro vai auxiliar no transporte dos alunos e
pacientes da APAE de Manhuaçu e da Escola Estadual
Pearl White Slaib Fadlala.

PRESTANDO CONTAS
Os diretores da APAE, além das prestações de contas
obrigatórias que são prestadas aos conselheiros, aos pais
e aos órgãos devidos, mostram como todos os recursos
recebidos são aplicados.
A Kombi é uma demonstração disso e está sendo
concluído um levantamento detalhado de tudo que foi
investido no prédio do Centro de Convivência para ser

também apresentado à sociedade.
Renato Cesar Von Presidente da Instituição disse que há
ainda necessidade de investir em novos veículos, como uma
Kombi e um Microônibus para atender a demanda e completar
o processo de renovação da frota da entidade. “Estamos
trabalhando na obtenção de novos recursos e, portanto
contamos sempre com a nossa comunidade”. Disse Renato.

Presidente Lula sanciona ficha limpa sem alterações
Por Devair Guimarães
A expectativa é muito
grande por parte de milhões
de brasileiros que desejam
um país mais justo e menos
corrupto, a justiça vai decidir
se regras valerão para
eleições de outubro.
Os políticos condenados
em colegiados poderão ficar
fora dessa eleição. O
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva sancionou sexta-feira
dia 4 o projeto ficha limpa,
que proíbe a candidatura de
políticos condenados pela
Justiça em decisão colegiada

em processos ainda não
concluídos. Segundo a Casa
Civil, Lula não fez qualquer
veto ao texto aprovado pelo
Senado. O Diário Oficial de
segunda-feira (7) publicou a
sanção de Lula.
Como a sanção aconteceu
antes do dia 9 de junho, caberá
agora ao Judiciário decidir se
o projeto provocará efeitos já
nas eleições de outubro. O
Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral, que
apresentou o projeto ao
Congresso com mais de 1,6
milhão de assinaturas,
entende ser possível aplicar já.

O projeto ficha limpa
sofreu mudanças no
Congresso. A versão inicial,
do movimento, desejava a
proibição de políticos
condenados já em primeira
instância. Ainda na Câmara,
optou-se por proibir apenas
os
condenados
por
colegiados, o que acontece
geralmente na segunda
instância ou nos casos de
quem tem foro privilegiado.
O texto que sai do
Congresso permite um
recurso
extra
para
condenados em colegiados
a um órgão superior. Neste

caso, se o outro órgão
permitir a candidatura ele terá
de julgar com prioridade o
processo em andamento.
A versão final pode gerar
dúvidas sobre a aplicação. O
texto que saiu do Senado
colocou em todas as
hipóteses de condenação
expressões com tempo verbal
no futuro, como “os que
forem condenados” ou “ os
que renunciarem” para
escapar de cassação. Com
isso, existem divergências se
a regra vale para quem já está
condenado dentro do que
prega o projeto.

POLÍCIA

Polícia Civil de Ipatinga apreende
16 quilos de cocaína
Devair Guimarães

Na manhã de sábado, 5,
oito policiais da Delegacia
Regional de Ipatinga e do
Departamento Antidrogas
fizeram a maior apreensão de
cocaína na cidade, 16,480
quilos prontos para consumo.
A droga foi encontrada com
um casal, no bairro Ideal,
resultado de 45 dias de
investigação.
A prisão dos dois foi
realizada na casa onde residem.
Iara Franco Magela, 29 anos, é
natural de Ipatinga, e Leonardo
Rodrigues dos Santos, 31
anos, natural de Belo
Horizonte, e mora há 15 anos

na cidade. Além da droga foram
apreendidos uma balança de
precisão, dois litros de éter,
uma prensa, material para
embalar a droga e a réplica de
uma pistola. O casal foi
indiciado por tráfico de drogas
e pode ser condenado de três
a 15 anos de prisão.
Os policiais de Ipatinga e
do Departamento Antidrogas
estão empenhados no
combate ao tráfico na região,
pois no primeiro trimestre
deste ano, dos 15 homicídios
ocorridos na cidade, 14 estão
relacionados ao tráfico de
drogas, como disputa por
pontos de venda, vingança e
dívidas de usuários.

Maior apreensão de cocaína na cidade de Ipatinga,
16,480 quilos prontos para consumo.
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ENQUETE

DIZEM POR AÍ...

Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
MÁRIO HERINGER
A notícia correu como
pólvora, o Deputado Federal
Dr. Mário Heringer (FOTO)
esteve por duas vezes em
Manhuaçu para fechar
negócio na compra de um
terreno onde ele pretende
construir um hospital.
A INDIANA EM
MANHUAÇU
A Indiana a maior
drogaria de Governador
Valadares e Vale do Aço,
continua procurando um espaço para abrir aqui uma
filial, o povo aguarda com ansiedade uma cidade do
porte de Manhuaçu não pode ficar sem uma grande
rede de farmácia ainda mais com um vasto estoque de
medicamentos, tudo o que o cliente procura encontra
com a vantagem de ser bem mais barato.
PRÉ CANDIDATO A DEP. ESTADUAL
Agora é oficial
Manhuaçu terá um
candidato a deputado
estadual com chance de ser
eleito, é o ex-candidato
Nailton Heringer (PDT)
(FOTO) que disputou a
prefeitura de Manhuaçu no
pleito passado e fará
dobradinha com o Deputado
Federal Dr. Mário Heringer.
SEBASTIÃO
MOREIRA - LAJINHA
O prefeito municipal
de Lajinha/MG deverá
anunciar dentro de pouco
tempo a realização de
algumas obras de
melhoria dentro da cidade
e no Distrito e na zona
rural, o deputado Zé
Henrique está acertando
um encontro do prefeito
com alguns secretários
de
estado
para
agendando
os
investimentos, cogita-se
a construção de algumas
casas populares no
município e também na área da saúde e educação.
IATE
Está quase certa a volta da fábrica de refrigerantes
Iate para a cidade de Governador Valadares, enfim, a
cidade acordou e percebeu a necessidade de segurar e
criar empregos ao invés de exportar mão de obra para
os Estados Unidos e países europeus.
UNIVALE
Dizem que há interesses no setor público em
administrar a Univale (Universidade Vale do Rio Doce)
de Governador Valadares. Porém alguns não querem
deixar. Por que será?

CALPEN LÍDER DE
MERCADO
Graças a visão dos diretores
da Calpen Autopeças, entre
eles os empresários Valério
Miranda Pena (FOTO) e
Juarez
Pena,
fizeram
recentemente viagens para a
China e visitaram as maiores
fábricas de autopeças,
buscando manter a competitividade, não é por acaso
que a loja Calpen é uma das maiores fornecedoras de
peças para mais de 50 cidades em torno de Manhuaçu
garantindo um bom preço no atacado e no varejo.
PIB EM ALTA
Reportagem do Estadão do dia 31 de maio avisou: o
PIB do Brasil está crescendo mais que o chinês. De
acordo com o jornal, “o Brasil deve ocupar o segundo
lugar no ranking das maiores taxas de crescimento do
mundo no primeiro trimestre, à frente até mesmo da
China. O mercado estima uma expansão anualizada de
até 12,6%, contra 11,2% dos chineses. O líder deve ser
a Índia, com 13,4%”. Ao Estadão, o economista-chefe
do Itaú Unibanco, Ilan Goldfajn, arriscou: a expansão
brasileira no trimestre pode ter sido ainda maior com
uma expansão nos primeiros três meses do ano de até
3,6%. Diz o jornal que o economista admitiu que os
próprios analistas se surpreenderam com o número. Por
isso, preferiram optar por uma estimativa mais
conservadora, de 3%, diz o texto. Mas o crescimento
não é só do PIB. No Valor, o título: Demanda por crédito
tem avanço de 12,5% no ano. Segundo o jornal, “renda
em alta, desemprego em baixa, inadimplência sob
controle, perspectivas de vendas aquecidas no segundo
semestre e a proximidade da Copa de 2014 no Brasil”
fazem com que pequenas e médias empresas busquem
mais crédito para ampliar seus investimentos.
Segundo o Valor, a demanda avançou 12% em abril
em comparação anual, “o sexto crescimento anual
positivo consecutivo, segundo indicador apurado pela
Serasa Experian”. Na Caixa, o cenário é similar.
Conforme a reportagem, a concessão de crédito de
janeiro a abril “chegou a R$ 9,23 bilhões para micro e
pequenas empresas, alta de 11,2% em relação ao saldo
de 30 de abril de 2009 , informa o texto.
MANHUAÇU
Manhuaçu e região: imagina-se que haverá certa
retração, haja vista que o carro-chefe o café terá uma
quebra de pelo menos 30% na safra deste ano, o que
tem segurado um pouco as pontas é a construção civil
que está em pleno vapor, as construções não param e
o comércio continua em alta.
SIDERURGIA DA VALE
Presidente
Lula
(FOTO) poderá ir dia 22 de
junho a cidade de
Governador Valadares, para
confirmar a instalação de
um
campus
da
Universidade Federal de
Juiz de Fora no município.
Outro motivo esperado é a
possível Siderurgia da Vale
do Rio Doce para a cidade,
rumores já confirmam a tão
esperada conquista.

Despedida de um Gênio
Se por um instante Deus esquecesse de que sou uma
marionete de pano e me presenteasse com mais um pouco
de vida, possivelmente não diria tudo o que penso, mas
definitivamente pensaria em tudo o que digo.
Daria valor as pequenas coisas, não pelo que valem,
mas sim, pelo que significam.
Dormiria pouco, sonharia mais, entendendo que por cada
minuto que fechamos os olhos, perdemos sessenta
segundos de luz.
Andaria quando os demais se deteriam, despertaria
quando os demais dormem.
Escutaria quando os demais falariam, e como
iria saborear um delicioso sorvete de chocolate!
Se Deus me concedesse mais um pouco de vida, vestiriame simplesmente. Deitaria de bruços ao sol, deixando
descoberto, não somente meu corpo, senão minha alma.
Deus meu, se eu tivesse um coração, escreveria meu
horror ao frio, e esperaria que saísse o sol.
Pintaria como em um sonho de Van Gogh, sobre as
estrelas, um poema de Benedetti, e uma canção de Serrat.
Seria a serenata que ofereceria a lua.
Regaria com minhas lágrimas as rosas, para sentir a dor
de seus espinhos, e o beijo vermelho de suas pétalas.
Deus meu, se eu tivesse um pouco mais de vida...
Não deixaria passar um só dia sem dizer a toda gente,
que as quero muito. Viveria apaixonado pelo amor.
Aos homens, provaria o quanto estão equivocados ao
pensar que deixam de apaixonar-se quando envelhecem, sem
saber que envelhecem quando deixam de apaixonar-se.
A uma criança, daria asas, mas deixaria que ela sozinha
aprendesse a voar.
Aos idosos, ensinaria que a morte não chega com a
velhice, mas sim, com o esquecimento.
Tantas coisas aprendi com vocês homens...
Aprendi que quando um recém-nascido aperta com seu
pequeno punho, pela primeira vez, o dedo de seu pai, o
tem conquistado para sempre.
Aprendi que um homem somente tem direito de olhar
outro de cima para baixo, quando for ajudá-lo a levantar-se.
Sempre diga o que sentes e faça o que pensas.
Se soubesse que hoje seria a ultima vez que te veria
dormir, te abraçaria fortemente e rezaria ao Senhor para
poder ser o guardaio de tua alma.
Se soubesse que esta seria a última vez te veria sair pela
porta, te daria um abraço, um beijo e te chamaria novamente
para dar-te mais.
Se soubesse que esta foi a última vez que escutaria tua
voz, gravaria cada uma de tuas palavras para poder ouvílas uma a uma outra vez, indefinidamente.
Se soubesse que estes são os últimos minutos que te
veria, diria... “te quero” e assumiria completamente o que
já sabes. Sempre há um amanhã e a vida nos dá mais uma
oportunidade para fazermos as coisas bem, mas se não me
engano, hoje é tudo que nos resta, então gostaria de dizerte o quanto te quero e que nunca te esquecerei.
O amanhã é incerto.
Velho ou jovem, ninguém tem certeza se o viverá.
Hoje pode ser a última vez que você vera as pessoas
que ama. Por isso não espere mais para demonstrar amor.
Faça-o hoje, já que o amanhã nunca chega.
Com certeza lamentarás o dia que não tomastes tempo
para um sorriso, um abraço, um beijo e que estivestes muito
ocupado para conceder a quem amas, um último desejo.
Mantém a todos que amas perto de ti.
Diga-lhes ao ouvido, o quanto precisa deles, o quanto
os quer e trate-os bem.
Tome tempo para dizer-lhes “sinto muito”, “perdoe-me”,
“obrigado”, e todas as palavras de amor que você
conhece.
Ninguém lembrarás de você, por seus pensamentos
secretos. Pede ao Senhor a força e a sabedoria para
expressá-los. Demonstra a teus amigos quanto você se
importa com eles.
Lembre-se sempre:
Viva hoje intensamente!
Coloque em prática os seus sonhos.
O momento é este!
Gabriel Garcia Marquez
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Hospital César Leite completa 83 ano

Dia 27 de maio, o Hospital
César Leite completa 83 anos
de existência. A data foi
comemorada com o anuncio
de novos projetos e
investimentos na ampliação
da capacidade, qualidade e
eficiência do maior centro de
referência em saúde de toda
a região.
As novas ações do HCL
focam a implantação do
serviço de hemodinâmica, a
construção de 14 novos
apartamentos e o projeto da
hemodiálise.
“São 83 anos de luta e
dedicação a uma grande
causa: o sonho, idealizado
pelo Dr. César Leite em 1927
com lideranças de vários
segmentos de Manhuaçu,
está consolidado.
Hoje, completamos 83 anos
de um trabalho humanitário
que é a maior obra social de
toda a região”, avalia o
Provedor
Fernando
Gonçalves Lacerda.
Na história dos 83 anos do
Hospital César Leite, foram
muitas as personalidades,
funcionários e amigos que
contribuíram diretamente
para seu crescimento, desde
os mais antigos Provedores
como Dr. Dermeval Monteiro
de Carvalho, Professor
Sylas Agripino Heringer,
Crispiniano Tasca, Nudant
Pizelli de Souza, Cleo VonRandow, Nudant Pizelli de
Souza Júnior, José Fialho
Sobrinho, Dr. Michel
Hannas e o atual Provedor
Fernando
Gonçalves
Lacerda e muitos outros
colaboradores que ajudaram
a superar vários desafios
para elevar o nome do
Hospital.
A administração do
Hospital é realizada através
de uma diretoria eleita para
mandato de três anos, que é
assessorada pelo Conselho
Superior e pelo Conselho
Fiscal.

e já foram iniciadas as obras
para o serviço de
hemodinâmica.
O HCL também assinou
contrato para aquisição dos
equipamentos que irão
permitir o atendimento
médico
em
três
especialidades: Cardiologia,
Neurocirurgia e Cirurgia
Vascular. Resultado de um
investimento superior a 1,6
milhão de reais, o serviço de
hemodinâmica vai permitir
que procedimentos como
cateterismo e angioplastia
sejam, em breve, realizados
em Manhuaçu. O projeto é
realizar cirurgias cardíacas
em um futuro próximo.
Na área adquirida em 2009,
o Hospital César Leite vai
construir o seu serviço de
hemodiálise. O terreno de
3.000 m² abrigará o plano de
expansão do HCL e marca o
início de uma nova fase na
Saúde da região.

Hospital César Leite completou 83 anos de existência dia 27 de maio.

A atual diretoria do Hospital César Leite anunciou planos de investimentos para ampliar a capacidade e a
qualidade dos serviços, inclusive na área de alta complexidade.

NOVOS
PROJETOS
A meta da diretoria do
Hospital César Leite ao
completar 83 anos de
existência é focar os projetos
de ampliação da estrutura,
modernização e abertura de
novos serviços de alta
complexidade.
Serão
construídos
quatorze novos apartamentos para ampliar a
capacidade de atendimento

INFRAESTRUTURA
Atualmente, o hospital tem
5.183,11 m² de área
construída. Possui 200 leitos
sendo, 155 para atendimento
dos pacientes do SUS e 45
para
conveniados
e
particulares. Desse número,
dez são para UTI e três
intermediários. Atualmente,
119 médicos atendem no
Hospital César Leite em
cerca de 25 especialidades e
o quadro de funcionários
abriga 435 colaboradores
diretos, trabalhando em
regime de escala para que
seu
funcionamento
mantenha 24 horas de
dedicação aos pacientes e
familiares.
Com uma das melhores
estruturas física e de pessoal,
o HCL atende um fluxo médio
de 12.000 internações
anuais, sendo 65% dos
pacientes de origem do SUS.
O serviço de nutrição e
dietética prepara 84.500
refeições mensais; enquanto
o setor de lavanderia lava e
higieniza 2.500 quilos de
roupas por mês. Além disto,
o HCL possui seu próprio
Plano de Saúde, o Plancel,
criado para dar sustentação
financeira ao Hospital.
PRO-HOSP

A inauguração do Pronto Atendimento do Hospital César Leite foi um dos marcos do último ano.

Desde agosto de 2004, o
HCL está conveniado ao
PRO-HOSP – um programa
do Governo de Minas Gerais
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os com novos projetos e investimentos
para apoio e modernização de
hospitais de referência
regional,
conseguindo
recursos na ordem de 7,2
milhões de reais.
Com estes valores foi
possível investir na melhoria
de equipamentos e máquinas
do Centro Cirúrgico, do
Berçário, do Centro de
Materiais de Esterilização,
da Lavanderia, construir as
novas instalações do
Laboratório de Análises
Clínicas, UTI, Serviço de
Nutrição e Dietética e o Salão
de Eventos utilizado,
sobretudo, para educação
continuada
dos
funcionários, além de
melhorar o estoque de
medicamentos e fortalecer a
Gestão, com treinamentos de
funcionários e aquisição de
softwares.
PRÊMIOS
Em dezembro de 2007, o
Hospital César Leite foi
homenageado entre 20
instituições e lideranças de
Minas Gerais, com o Mérito
da Saúde. A homenagem foi
concedida pela Secretaria de
Estado de Saúde aos
principais parceiros do
sistema público de saúde no
Estado.
Em 2009, o Hospital César
Leite foi o melhor hospital em
todo o interior de Minas
Gerais no Prêmio Célio de
Castro de Qualidade em
Saúde. Entre os 130 hospitais
credenciados no PRO-HOSP,
o HCL foi avaliado e
reconhecido nas dimensões
infraestrutura, atendimento e
equipamentos disponibilizados.
PRONTO
ATENDIMENTO
No ano de 2009, o HCL
inaugurou seu pronto

No final de 2009, o então Secretário de Estado de Saúde Marcos Pestana entregou o
Prêmio Célio de Castro de Qualidade ao Provedor Fernando Lacerda em
reconhecimento pela excelência de serviços do Hospital César Leite.

Conselho Superior do Hospital César Leite.

atendimento. Foi uma
revolução
no
setor,
garantindo atendimento com
médicos 24 horas e todo
suporte do maior hospital da
região, com UTI, centro
cirúrgico, laboratório,
mamógrafo,
raio-x,
ressonância magnética,
tomografia computadorizada
e odontológica.
No início de 2010, outro
avanço significativo. Foi
inaugurado o novo serviço
de
endoscopia
e
colonoscopia. O paciente
conta com alta tecnologia
para realização de exames e
procedimentos terapêuticos,
o conforto de uma nova
estrutura e profissionais
qualificados que garantem
um atendimento eficiente e
humano.

MELHOR
A CADA DIA
Hoje, o Hospital César Leite
está consolidado como um
centro de referência, com
profissionais qualificados,
equipamentos de alta tecnologia
e com serviços especializados
nas mais diversas áreas da
medicina. “Estamos investindo
alto e o tempo todo para que a
população de Manhuaçu e da
região tenha um atendimento de
qualidade no HCL.
Trabalhamos para que essa
obra, que se iniciou em 1927,
se perpetue por muitos e
muitos anos na tarefa
constante de promover a
saúde”, conclui o provedor
Fernando Lacerda.
Carlos Henrique Cruz
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Cartão Postal 2020 está mudando o visual de Manhuaçu

Na manhã do dia 11 de
maio vários empresários da
cidade de Manhuaçu e o
Dr. Valteir Juiz de Direito
estiveram reunidos com o
prefeito Adejair Barros
para o lançamento de um
cupom de um chevete totalmente reformado que ficou novinho, que será sorteado em dezembro. Serviu
também para alavancar o
projeto , incorporar mais
colaboradores e ouvir dos
organizadores do Projeto
Cartão Postal Manhuaçu
2020.
O projeto que está mudando o visual da cidade,
foi aprovado pela Câmara Municipal, que trata do
embelezamento urbano da
cidade, por meio do acabamento externo das residências. O idealizador
da iniciativa Paulo Timó-

O projeto que está mudando o visual da cidade, foi aprovado pela Câmara Municipal

Palavra do prefeito Adejair Barros
“Realmente esse projeto é uma proposta que teve início com
o prefeito Sérgio Breder, nós só estamos dando continuidade, é
mais do que válido e necessário a parceria da prefeitura e o
que depender da prefeitura nós vamos ajudar para que
Manhuaçu em 2020 seja mais bonita”. Disse Adejair Barros
prefeito de Manhuaçu.
“A prefeitura destina uma ajuda de custo todo mês no valor de
R$ 10.000,00 (Dez mil reais), este dinheiro tem ajudado na parte
de eletrificação e em outras despesas. Eu acho que a prefeitura
tem a obrigação de fazer isto e nós cumprimos nossa obrigação
que é ajudar, eu quero parabenizar ao Paulo Timóteo, porque
realmente o que ele faz é merecedor de elogios, o Paulo é uma
pessoa íntegra e está querendo o bem da cidade como todos
nós”. Concluiu o prefeito.

Milton Martins de Oliveira
O empresário Milton Martins
de Oliveira, da “TINAUTO”
uma das mais tradicionais casas
de tintas da região, é um dos colaboradores do projeto e nossa
reportagem foi conversar com
ele para saber de seu envolvimento nas causas sociais.
“Primeiramente eu quero
agradecer a todos os amigos e
participantes desse projeto,
porque nós nos 40 anos da
Tinauto temos o prazer de estar
colaborando com a cidade, resolvemos participar desse projeto
pintando 40 casas e como a
cidade tem apoiado a nossa
empresa chegou a hora também
de dar a nossa retribuição para
Manhuaçu”. Salientou Milton

teo, disse estar muito feliz
e emocionado ao ser elogiado pelo Milton, ele está
confiante no desenvolvimento do projeto, que para
muitos, assim como ele, é
um sonho que se torna realidade. Paulo Timóteo faz
questão de agradecer os
voluntários que participam
do desenvolvimento do
Projeto.
Na oportunidade o idealizador do projeto Paulo Timóteo, usando da palavra
fez um balanço geral das
atividades em andamento.
“Uma coisa é você ter
um projeto no papel, e outra é a realidade encontrada, nós fizemos planejamento para ajudar as pessoas de baixa renda a fazerem o reboco de suas
casas, mas o que fazer

O idealizador do projeto
Paulo Timóteo

quando encontramos famílias em casa onde não há
paredes? Vamos ter que
erguer as paredes para
depois fazer o reboco, quero enaltecer aqui os pintores voluntários que participam do “Projeto Cartão
Postal Manhuaçu 2020.
Disse Paulo Timóteo.

Dr. Valteir
O Dr. Valteir Juiz de Direito,
é um entusiasta do
voluntariado, aprova o projeto
e fez questão de participar da
reunião. “O cartão postal
2020 está mudando a cara de
Manhuaçu, está se antecipando acredito que vai ser
bem antes de 2020, isso é
muito importante demonstra
também a seriedade do Paulo
Timóteo que é o idealizador
do projeto, quando eu fiquei
sabendo da ideia do projeto lá
na maçonaria, já no inicio nós
abraçamos essa causa e eu
sempre falei com o Paulo que
podia contar comigo com o
poder judiciário para apoiar
essa ideia, e estamos aqui
hoje lançando esse modelo de
contribuição que é um cupom
para cada pessoa contribuir
com R$ 50,00 reais, ela irá
ganhar um cupom para que
em dezembro ela venha
concorrer a um chevete que
foi todo reformado e está todo
novinho e muito bonito, inclusive até falaram aqui do “Lata
Velha” do Caldeirão do Huck,
é um Chevete que vai ser sorteado entre aquelas pessoas
que contribuíram com os R$
50,00 e hoje neste lançamento

dessa contribuição estou
apoiando o Paulo Timóteo, já
fiz a compra de alguns bilhetes, várias autoridades, pessoas da sociedade, ONGs, a
sociedade privada, empresários aqui presente no gabinete
do Sr prefeito Adejair Barros,
aproveitaram e fizeram
também suas contribuições, alguns levaram vários cupons
para suas empresas, para seus
locais de residência, tentando
ganhar mais contribuintes para
que o projeto alcance o
objetivo”. Comentou Dr.
Valteir
“Sempre digo e o Adejair às

vezes me elogia por essa
posição de estar sempre
apoiando os projetos sociais
de Manhuaçu e quero registrar que eu sou cria do Bairro
Santa Luzia, não nasci lá fui
morar no bairro alguns anos
atrás, e minha família reside
até hoje no bairro, e isso para
mim é um motivo de grande
honra e eu faço questão
apesar de ser juiz eleitoral,
juiz da vara criminal, e ainda
responder pelo juizado especial, gosto de estar presente
nos eventos sociais de Manhuaçu, justamente para
apoiar e ver Manhuaçu crescer, essa é a ideia do juiz, ele
tem que apoiar a cidade em
que vive, o marco onde ele
está trabalhando, a cidade
precisa progredir, e Manhuaçu não poderia ficar para
trás nossa cidade está
progredindo, esse projeto do
cartão postal além de outros
que apoiamos e faço questão de colaborar, Manhuaçu
está de parabéns, tem
crescido, agora com Adejair
Barros no comando, com
certeza Manhuaçu vai
crescer ainda mais.”
Concluiu o Dr. Valteir.

Coisas importantes
“O gostoso de partilharmos do projeto é que vemos que com pouca coisa podemos ajudar pessoas menos favorecidas,
moradores em lugares
com poucas condições de

sobrevivência, inclusive
testemunhamos pessoas
morando em casas de
madeira dentro de nossa
cidade, se a comunidade
ajudar, conseguiremos
mudar a condição de vida

dessas pessoas. É importante dizer que nós encontramos apoio da sociedade, sentimos que Manhuaçu é uma cidade que abraça a causa dos menos favorecidos e é muito gos-

toso ver cada pessoa integrada no projeto, importante também é ter
uma pessoa como o Paulo
a frente desse trabalho, ele
abraçou a causa e tem
trabalhado bastante e en-

volvendo pessoas que estão participando cada vez
mais para uma vida melhor e uma cidade mais
bonita. Aproveito a oportunidade para agradecer
ao executivo, câmara mu-

nicipal e o fórum, por ter
apoiado a ideia de uma
Manhuaçu mais bonita,
isso é muito gostoso, nos
faz sentir que nossa cidade quer o melhor para todos”. Concluiu Milton
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Por Ivone Ribeiro de Almeida

Escola Estadual Monsenhor Gonzalez
Tarcísio, Carlos, Nilton, Daniel, Pedro Pena e Flávio

Profissionais de
contabilidade participam
de palestra em Manhuaçu
Desfile comemorativo em 22 de maio de 2010, 85 anos de história

E

m 1923, finalmente,
depois de vários
anos em que o povo
clamava por um grupo
escolar, por meio de uma
grande insistência e
dedicação do então
Presidente da Câmara, Dr.
Cordovil Pinto Coelho, entra
em vigor o decreto lei N°
6573 de 17/05/1920, que cria
primeiro Grupo Escolar de
Manhuaçu.
Dr. Cordovil, era um
grande político que deixou
grandes marcas da sua
vocação, em busca do bemestar social e educacional do
povo, como: a construção do
jardim público, a implantação
do
1°
serviço
de
abastecimento de água da
cidade, a ponte de cimento
armado, construção da rede de
esgoto da Rua Amaral Franco
e a nossa querida Escola.
Nossa escola marca
história na formação das
crianças. Inicia com
mansidão e sem pretensões,
sua inauguração ficou
marcada na memória de
todos daquela época. Até
hoje se fala do fato.
As festividades de
inauguração foram marcadas
para o dia vinte e cinco de
maio daquele ano, 1925.
Houve um comentário que a
famosa Banda de Música

“Santa Cecília”, regida
pelo não menos famoso
mestre e compositor
Filomeno dos Santos, não
iria participar das
festividades
por
divergências políticas. O
Presidente da Câmara era
o médico, Doutor Cordovil
Pinto Coelho, então
Prefeito de Manhuaçu, e a
Banda Santa Cecília,
prestava obediência ao
seu rival político, Doutor
Alcino de Paula Salazar. Os
organizadores da festa de
inauguração, chefiados
pelo Doutor Cordovil Pinto
Coelho, muito na surdina,
enviaram ao Presidente da
República, Doutor Artur da
Silva Bernardes, uma carta
com um emissário
narrando os fatos. O
Doutor Artur da Silva
Bernardes era, além de
Presidente da República,
amigo particular do doutor
Cordovil Pinto Coelho. A
resposta
veio
confortadora, mas foi
guardada em sigilo
completo. Enquanto isso,
os adversários políticos
comentavam criticando
que não haveria banda de
música na inauguração do
primeiro Grupo Escolar da
cidade.
Chegou então o grande

dia, 25 de maio de 1925.
Às cinco horas da
manhã, chega o trem de
ferro trazendo a famosa
Banda de Música dos
Fuzileiros Navais com todos
os instrumentos. Foi uma
grande alegria! Saíram do
trem, na Baixada, e se
puseram a tocar até o
centro, e a medida que
subiam para o centro da
cidade o povo pulava da
cama e acompanhava a
Banda em seus trajes de
dormir (não houve tempo
para que trocassem suas
roupas). A Banda subiu até
o Coreto da Praça, no
centro da cidade, e
continuou tocando.
O mais emocionante de
tudo foi o desenrolar dos
fatos quando, no horário
marcado
para
as
solenidades, o maestro
Filomeno dos Santos, uniuse com seus músicos e
subindo ao coreto a fim de
cumprimentar
os
componentes da Banda dos
Fuzileiros Navais e seu
maestro, recebeu deste a
batuta
e,
em
um
emocionante
congraçamento, regeu as duas
Bandas. Todos se emocionaram por verem os
adversários unidos com o
mesmo objetivo.

Desfile comemorativo em 22 de maio de 2010, 85 anos de história

Em parceria com CRCMG (Conselho Regional de
Contabilidade de Minas
Gerais), ASCON (Associação
dos Contabilistas do Leste
Mineiro)
e
ACIAM
(Associação Comercial,
Industrial e de Agronegócios
de Manhuaçu) auditores do
Ministério do Trabalho e
Emprego da Delegacia
Regional de Ponte Nova
palestraram no último dia 27/
05 (quinta-feira) para
profissionais do setor de
Contabilidade de Manhuaçu
e cidades vizinhas a respeito
da Fiscalização Rural

esclarecendo
dúvidas
quanto as medidas adotadas
para a inspeção rural no
trabalho a ser desenvolvido
pelo contador maior parceiro
do órgão de inspeção na
instrução dos produtores
sobre questões relacionadas
a contratação, remuneração e
demais procedimentos que
devem ser tomados com
relação a seus empregados
para que os mesmos ao serem
abordados pelos fiscais
estejam informados e com
todas
as
exigências
cumpridas
evitando
problemas com a lei.

Profissionais do setor de Contabilidade de Manhuaçu e
cidades vizinhas participaram da palestra a respeito da
Fiscalização Rural em Manhuaçu

“Pode-se cortar
todas as flores, mas
não se pode impedir
o retorno da
primavera.”
Se não te esforças
ao máximo, como
saberás onde está o
teu limite?
Para começar um
grande projeto é
preciso valentia.
Para terminar um
grande projeto é
preciso
perseverança.
O caminho pode
estar difícil, mas
desistir será
covardia.
Os sonhos nunca
desaparecem
enquanto as
pessoas não os
abandonam.
Não há nada
impossível, porque
os sonhos de ontem
são as esperanças
de hoje e podem
converter-se em
realidade amanhã.
Não se pode separar
a paz da liberdade,
porque ninguém
pode estar em paz
consigo mesmo se
não é livre
“Não importa o seu
passado, a sua
experiência ou o
que aconteceu em
sua vida.Você
sempre vai poder se
apaixonar
novamente!”

1ª Quinzena de Junho de 2010

DDD – Duplicidade,
Dubiedade e Dualidade.
Veja o que há, embaixo: Há a duplicidade vivida pela
minha mãe, com superação.
Há uma dubiedade do teatro, que chega a ser
deturpação.
Há a dualidade de clima, logo, contradição.
1 - Duplicidade: Superação – Mãe, citada nas duas
histórias anteriores, foi, há mais de 21 anos, em ambulância
da Prefeitura de Mutum (MG), para Vitória/ES, sozinha,
sem parente ou amiga. Eu estava assoberbado na
monografia após curso de Bacharel. Depois, liguei-me e
fiquei chateado com tudo!... Mas, há menos de 7 anos,
mãe veio de ambulância para Gov. Valadares/MG,
acompanhada pela primogênita, Maria Luiza de Medeiros
(Vita). Do grupo de Valadares próximo a mim, que eu já
elogiara por visitar, pouquíssimos visitaram mãe. Isso me
entristeceu. Mas, além da superação da companhia na
viagem para Valadares, foi a da estada de mãe em minha
casa: Ela recebeu muitos telefonemas de Mutum e outras
cidades. Pude ver como falta-e-falha a solidariedade de
onde e de quem a aguardamos! Mas, mais, como, ainda,
há solidariedade!! Mas, mais que tudo – e que superou
minhas expectativas! –, constatei como minha mãe é
querida!!!
2 - Dubiedade: Deturpação – (1) Justificando:
Adiantando mais coisas do livro de trocadilhos que
preparo, brinco com o teatro. Não do mérito ou demérito
dele. É claro que, mesmo quando o conteúdo do teatro
não é bom, ele ajuda a pensar, e é uma forma boa de
educar e comunicar. (2) Brincando: O teatro envelheceu
e virou tia-tro. Foi abandonado como de aranha teiatro. Mas, ainda bem que foi reformado e renovado, e
tornou-se teen-atro. Mesmo assim, não o tornemos
como ti-ti-ti...atro. E, jamais, deixemos ele deturpar-se
em te-antro de prostituição. Ele pode ser é TEO-tro!,
para falarmos de Deus!!! (3) Aplicando: A pior
deturpação do teatro é ser te-antro de prostituição,
mesmo que só (?) estimule (!!!). No mais, o teatro é
bom, ou pode ser usado para o bem.
3 - Dualidade: Contradição – Há línguas que têm
singular (uma coisa), dual (duas), trial (3 coisas) e plural
(várias). O Hebraico têm duais, ou coisas que vêm em
dupla – olhos, ouvidos, narinas... –. Em Português, isso
acontece na prática: Em Pernambuco, quando lá estudei,
as pessoas diziam: As calças (duas partes calçam as
pernas!) e os óculos (duas partes para os olhos)... Mas,
aqui trato de uma dualidade negativa; a seguinte: A Bíblia
prevê o amor esfriando e o ânimo esquentando. Hoje, têm
mais pessoas esquentando a cabeça e esfriando o coração.
Deveria ser o contrário. A preocupação com o aquecimento
global faz sentido! Mas, e o esfriamento pessoal? A Terra
aquece, e os terrestres esfriam!!!... O blog Ambiente-se,
de Amilcar Abramo, no site hojeemdia, de 18/5/10, fala do
sorteio do livro Gaia: Alerta Final, do nonagenário médico,
bioquímico e químico James Lovelock, que escreve sobre
o assunto, desde 1960. Se você quer concorrer, veja no
site hojeemdia, e confira, inclusive, que o cientista
Lovelock diz que a perspectiva do aquecimento global é
muito pior. Abramo mostra que a “velocidade da mudança
climática” é maior... No fim e enfim, cuidemos do meioambiente, não esquecendo do meio do ambiente, o
coração. Que tiremos essa dualidade ou contradição,
esquentando o coração e esfriando a cabeça, em casa e
fora.
Enquanto falta solidariedade, façamos a positiva
superação!
Mesmo que o teatro seja mal usado, podemos aproveitálo, positivamente!!
Com amor frio e ânimo quente, esquentemos o coração
e esfriemos a cabeça... Até!!!
(*) Pr. Celso de M. Costa é bacharel em Teologia,
tem pós-graduação em História Eclesiástica e
está colunista em 3 periódicos.
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“É UM ATESTADO DE INCOMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA”
Álvaro Dias (PSDB), sobre a admissão do governo de não ter concluído nem 50% do PAC

Senado: R$ 3,5 milhões em verba indenizatória
Enquanto apenas seis senadores não utilizaram a verba
indenizatória de R$ 15 mil por mês em 2010, até o final
de maio o restante do Senado já havia conseguido torrar
R$ 3,56 milhões. Os campeões de gastos com a verba
indenizatória este ano são os senadores João Ribeiro
(PR-TO), com R$ 75 mil; César Borges (DEM-BA), com
R$ 72,9 mil; e Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), com R$
72,5 mil.

Uruguai anunciará medidas econômicas
O
presidente
do
Uruguai, José Mujica
(FOTO), informou que vai
anunciar na próxima
semana novas medidas
econômicas
para
impulsionar os produtos
do país no mercado
internacional.
Mujica
explicou que as exportações uruguaias têm sido
prejudicadas pelo tipo de câmbio utilizado no país, que
favorece a desvalorização do dólar. Na última sexta (4), o
presidente indicou que as novas medidas terão o objetivo
de aumentar a venda de produtos para outros países
além do Brasil, para que o Uruguai “não caia no perigo
de perder a diversificação”.

Sem rastro
A Agência Nacional do Cinema vai gastar mais de R$
10 mil para comprar “máquinas fragmentadoras de
papel”.

Petrobras pode ‘abandonar’ refinaria de Manaus
Setores da Petrobras temem que a estatal desista de
modernizar a refinaria de Manaus, relegando-a terminal,
dentro do plano estratégico 2011-2015, trazendo enormes
prejuízos à economia amazonense. A obra, de R$ 1,5
bilhão, teria sido preterida por duas novas refinarias de
R$ 30 bi no Nordeste. O assessor top-top Marco Aurélio
Garcia teria iniciado o movimento, derrubado por pressão
da base aliada. Mas...

Vinte e um dias
Veterano cinegrafista das Copas, Jorge Ventura vai
ganhar R$ 26,5 mil da TV do Lula para filmar a preparação
da Seleção na África do Sul.

Torcida mineira
O ex-governador Aécio Neves
( FOTO)
acompanha
as
negociações PMDB-PT para fazer
de Hélio Costa o candidato lulista
ao governo de Minas. Aécio torce
para que o amigo Fernando
Pimentel (PT) seja eleito senador.

Péssimas escolhas
A Latma TV, um programa de
comédia israelense, fez um video
onde o presidente Lula é apresentado
como um fanfarrão, que bebe e vive cercado por mulheres. E
não entende nada do conflito no Oriente Médio. Conclusão: ele
é “simpático, mas não sabe escolher os amigos”.

Dólares verdes
O Greenpeace, que recebe milhões de dólares do
exterior todos os anos, deve apoiar seu antigo advogado
João Alfredo, hoje vereador de Fortaleza, como candidato
a deputado federal pelo PSOL.

Campo minado
Quem
conhece
bem
o
presidenciável tucano José Serra,
(FOTO) avesso à publicidade de sua
família, acha que ainda vai dar muita
encrenca o episódio do dossiê
envolvendo sua filha, que o PT nega.
Ele está furioso.

Artes do demo
O deputado federal Jerônimo Reis (DEM-PB) vai
recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral da cassação do
mandato por suposta improbidade quando era prefeito
de Lagarto. Teria nomeado dois fantasmas.

Uvas da discórdia
Produtores de uva da região de
Juazeiro, na Bahia, estão indignados
com o deputado Edson Duarte (PV-BA),
(FOTO) a quem atribuem campanhas na
internet contra a uva baiana alegando que
polui o rio São Francisco.

Ibope: Dilma e Serra empatam em 37%
Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB) estão
empatados na intenção de voto dos brasileiros para
presidente da República, segundo pesquisa do Ibope
divulgada neste sábado. Ambos têm 37% das
preferências e Marina Silva (PV), 9%. A margem de erro é
de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nove
por cento disseram que votarão em branco, nulo ou em
nenhum candidato. Oito por cento permanecem
indecisos. No último levantamento do Ibope, em abril,
José Serra tinha 40%, Dilma Rousseff, 32%, e Marina
Silva, 9%.

Poder sem Pudor

A lição de Lincoln
João Magno
(PT-MG)
presidia a
sessão da
Comissão de
Fiscalização da
Câmara, que
discutia
acusações da
fabricante de
refrigerantes Dolly contra a Coca-Cola. Magno agiu
com certa isenção, mas não por muito tempo. Foi
interrompido por André Luiz (PMDB-RJ), da “bancada
da Dolly”:
- Sai daí, você é terceiro vice-presidente e eu o
segundo. O lugar é meu!
O clima esquentou e a sessão foi interrompida.
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Ascon promove mais um Entrevista com o prefeito de
Manhuaçu Adejair Barros
curso em Manhuaçu
Por Marta Aguiar

Por Devair Guimarães
de Oliveira
Dia 24 de maio conforme
anunciado pela Ascon, foi
ministrado mais um curso bem
concorrido, a procura foi
enorme e a sala ficou super
lotada para assistir o
palestrante de Belo Horizonte
Isaias Jonas, que falou sobre
substituição tributária do
ICMS. Falaram a nossa
reportagem o Conselheiro
Daniel Gerhard e o delegado
do CRC Pedro Pena.
“Agora nós estamos
fazendo mais um curso de
substituição tributária do
ICMS, o palestrante de Belo
Horizonte Isaias Jonas veio
aqui tirar algumas dúvidas,
pretendemos com esses
cursos manter o compromisso
da associação de divulgar o
conhecimento aqui no interior
trazendo palestrante de
renome nacional. É a
oportunidade do nosso
companheiro que está aqui no
sofrimento do dia-a-dia no
escritório de contabilidade, a
organização sem o apoio do
CRC Minas Gerais por meio
do delegado Pedro Pena seria
impossível a realização desse
evento, nós estamos
trabalhando em conjunto para
manter o compromisso da
associação dos contabilistas”.
Comentou Daniel
Contadores de vários
municípios além de Manhuaçu
estão empenhados em
adquirir conhecimentos,
praticamente toda a região está
participando dos cursos que
a ASCON patrocina e no
momento trabalhando com
palestrantes de alto nível, que
estão capacitando e tirando as
dúvidas do dia-a-dia dos
contabilistas e auxiliares de
contabilidade.
“O curso ajuda bastante e
traz aprendizado agregando
valores, faz com que o trabalho
dos contadores e auxiliares de
escritório se tornem mais
seguro, hoje a segurança é a
principal ferramenta para o
profissional
contábil.
Contabilidade bem feita,
organizada e bem estruturada,
dá aos empresários a
segurança de que está sendo
feito dentro do que determina
as normas, o objetivo do curso
é justamente fazer esse
fortalecimento
do
conhecimento
que
automaticamente vai trazer
melhor qualidade de serviço
contábil a nossa região.”
Explicou Daniel
“Nós temos nesta quintafeira 27/05 às 14 horas uma
palestra com os fiscais: Flávio
e Milton do Ministério do
Trabalho, que irão fazer um
levantamento de como será a
fiscalização em 2010,
principalmente na área rural. O

Presidente da Ascon Daniel Gerhard, palestrante Isaias
Jonas e o delegado do CRC Pedro Pena

objetivo é trazer informações
para
os
contadores,
empresários e agricultores que
de posse das informações
cumpram todas as normas e
não
sejam
autuados
desnecessariamente. Nós já
temos programado o curso
sobre direito previdenciário,
no caso da aposentadoria da
área comercial que foi
aprovado pelo CRC, ainda
estamos trabalhando na
logística por ser um curso de
custo maior e que demanda
mais tempo, estamos
trabalhando em parceria com
a FACIG que está nos
apoiando para tentarmos fazer
esse curso o mais breve
possível”. Salientou Daniel.
“O contador é uma
ferramenta importante, temos
que nos valorizarmos, mas os
empresários têm que nos dar um
pouquinho de mérito porque
nós realmente estamos
passando por um período de
mudança e se não tivéssemos a
capacidade que temos as coisas
seriam mais difíceis, já provamos
fazendo o que determina a
fiscalização se fosse diferente
não conseguiríamos provar e
tão pouco fazer tudo. Hoje
qualquer norma da Receita
Federal, da Caixa Econômica
Federal ou do próprio INSS, não
traz informação, impõe e os
contadores têm que estudar
destrinchar tudo e executar. Os
contadores estão passando por
uma fase muito difícil e o
empresariado deveria fazer uma
avaliação, de qual a
responsabilidade que o seu
contador tem com a empresa,
devemos caminhar juntos,
somos sim parceiro e de uma
única empresa que é a empresa
do próprio empresário”
Concluiu Gerhard.
Pedro Pena Soares falou a
nossa reportagem da
importância do profissional de
contabilidade estar buscando
aprimorar através dos cursos
que agora estão mais efetivos
em Manhuaçu.
Pedro Pena Soares
“Com a importância do
profissional contábil para o
desenvolvimento, a intenção

da ASCON (Associação dos
Contabilistas do Leste
Mineiro), e do CRC (Conselho
Regional de Contabilidade de
Minas Gerais), é estar trazendo
aprimoramento
para
contadores e auxiliares, e hoje
estamos com esse curso para
melhorar o conhecimento na
área
fiscal,
estamos
trabalhando com mais
qualidade para as empresas, e
isso tem beneficiado o
contador e seus auxiliares que
estão mais atentos com as
alterações principalmente do
ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços). As operações
interestaduais são complexas
e são muitas as alterações por
isso devemos estar atentos,
pois buscamos aprimorar e
prestar o melhor serviço para
os clientes. Nós pretendemos
realizar mais cursos em
Manhuaçu, o Daniel já estava
fazendo esse trabalho e nós
pretendemos continuar, e
agora muito mais, pois ele se
tornou conselheiro e nos
representa diretamente dentro
do CRC, essa é uma forma de
estar mais perto e conseguir
trazer mais recursos para o
nosso município, o CRC
itinerante é outro evento que
pretendemos trazer, com isso
tudo ficará mais próximo da
gente e não distante como
antes, evitando que o
contabilista tenha que se
deslocar até Belo Horizonte
para se inteirar das novidades.
Temos uma área bem
abrangente de atuação na
região. Com este pensamento
da classe contábil, desde a
criação da Ascon, buscamos
agregar
valores
aos
profissionais contábeis. Com
o CRC, trabalhamos no mesmo
sentido em promover maior
aproximação entre os
profissionais, inclusive
trazendo cursos para a região.
Não podemos esquecer a
nossa associação “ASCON”,
que devemos estar sempre
unidos trabalhando e
conseguindo sair na frente,
porque sozinho não se
consegue nada.” Concluiu
Pedro Pena.

O Prefeito Adejair Barros,
em uma entrevista exclusiva
para o Jornal das Montanhas,
nos conta um pouco da sua
vida antes de se tornar
político. E fala dos problemas
da nossa cidade e do seu
propósito de fazer uma boa
administração.
Jornal das Montanhas Conhecemos o Adejair
Secretário de Obras, Vice
Prefeito e agora Prefeito.
Conte-nos um pouco sobre o
S r. antes de vir para a
Prefeitura e ingressar na
vida política.
Adejair Barros Comecei no Sindicato Rural
fui Presidente por um
período, depois fui candidato
e ganhei as eleições e tive um
mandato por três anos.
Durante esse período o
Sergio Breder assumiu a
Prefeitura e me convidou para
que eu fosse Secretário de
Obras. Fui Secretário de
Obras e Presidente do
Sindicato
por
um
determinado tempo, logo
depois o meu mandato
venceu. E no segundo
mandato do Sergio Breder ele
me convidou para ser
Secretário de Obras
novamente eu aceitei. E no
terceiro ele me convidou para
ser Vice- Prefeito eu também
aceitei, estou hoje ocupando
o cargo que ele renunciou há
sessenta dias atrás.
JM - Como surgiu o
interesse pela política?
Adejair - A política veio
através do Sergio Breder,
quando ele me convidou para
ser Secretário de Obras,
indiretamente eu comecei a
participar da política juntamente
com ele, estou até hoje.
JM - O Ex-Prefeito
Sergio Breder, teve como
mestre o saudoso também
Ex- Prefeito, Fernando
Maurílio Lopes. O Sr.
considera como seu mestre
o Ex- Prefeito Sergio
Breder? E o que aprendeu
com ele ?
Adejair - Com certeza, ele
não é só meu Mestre! Ele é
meu Mestre, é meu amigo,
meu companheiro, meu
irmão. E tudo que eu sei vem
dele, aprendi tudo com ele.
JM - Prefeito Adejair, o
S r. pretende assumir a
mesma postura do ExPrefeito ou seguirá outros
critérios,
outras
prioridades?
Adejair - Bom, claro que
cada cabeça tem uma
sentença, eu não penso cem
por cento igual ao Sergio
Breder, mas eu pretendo
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seguir o que ele me ensinou,
o que ele deixou para nós e é
o que eu vou fazer.
JM - Prefeito Adejair,
como em toda cidade a
medida que ela cresce
aumentam os problemas, já
existe algo de concreto para
melhorar a situação caótica
do trânsito em nossa cidade?
Adejair - A grande
verdade que a situação do
trânsito em nossa cidade não
é tanto por medida
administrativa. Porque a
cidade realmente cresceu
demais e o número de
veículos hoje é enorme. E a
gente sabe muito bem que o
trânsito se tornou um
problema não só em
Manhuaçu, mas em todas as
cidades hoje. Infelizmente de
dez anos para cá os veículos
teveram assustadoramente o
número aumentado e as ruas
não aumentaram então é
realmente um problema, mas
a gente vai analisar e ver o
que pode ser feito.
JM - Se falou muito,
principalmente durante a
campanha para Prefeito em
um “Anel Rodoviário”, ele
seria viável? E em que ele
melhoraria o trânsito?
Adejair - Eu acho que o
Anel Rodoviário é a saída
para o trânsito, a única
maneira de nós resolvermos
o problema. Espero que nos
próximos anos os nossos
Deputados consigam fazer
esse Anel Rodoviário.
JM - Com relação a
segurança pública, o Sr.
acha que melhorando a
iluminação resolve o
problema ou seria preciso
intensificar o policiamento?
Adejair - Com certeza
com a iluminação melhora
sim, mas o policiamento ele
tem que ser mais extensivo e
não cabe a Prefeitura tomar
essa providência. Isto é o
Estado e o Batalhão que tem
que fazer. Eu acho que o
Batalhão vem fazendo sua
parte, mas infelizmente o

número de militares é muito
pequeno pelo tamanho da
demanda.
JM - O que o Sr. pretende
fazer para alavancar ainda
mais o progresso em nossa
cidade, para estar trazendo
mais oportunidade de
emprego para o nosso povo?
Adejair - Realmente eu
acho que Manhuaçu precisa
é de um distrito industrial. É
outra promessa que vários
Prefeitos tem feito, eu não
estou aqui prometendo, mas
acho que tem necessidade
sim. E agora nós devemos
fazer em torno de R$2.500,00
a R$3.000,00 de obras com
recursos do Governo
estadual que na pessoa do
professor Anastasia está
liberando para Manhuaçu
onde nós devemos substituir
o piso de paralelepípedos
para bloquete e outras ruas
nós vamos asfaltar.
JM - O Sr. já pensou em
trazer para o nosso
município mais cursos
profissionalizantes, para
assim estar capacitando a
mão de obra?
Adejair - Sim, eu já
pensei, mas essa é uma
iniciativa que a Dr. Beatriz,
Secretária está tentando fazer
para trazer uns cursos
profissionalizantes para que
seja realizado lá no Parque de
Exposição.
JM - Prefeito Adejair se
o Sr. pudesse voltar no
tempo, teria alguma coisa
que o Sr. fez e que gostaria
de mudar ou que deixou de
fazer, mas se surgir uma
oportunidade ainda o fará?
Adejair - Não, não tem
nada, não penso em voltar no
tempo, tudo que eu fiz foi bem
feito graças a Deus, sempre
tive Deus no coração e não me
arrependo de nada que fiz. O
que eu quero fazer é, uma boa
Administração juntamente
com meu secretariado, deixar
uma boa imprenssão, e deixar
também meu nome na história
de Manhuaçu.
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Festa surpresa
No hospício um dos loucos estava preparando
uma festa e curioso o médico perguntou ao louco:
-O que você esta fazendo?
-Estou preparando a festa surpresa da minha mãe!
-Você quer que eu te ajude?
Ai o doido respondeu:
-Não precisa, minha mãe está me ajudando!

Soldado
O sargento, no comando de seu pelotão:
- Pe-Lo-Tão, Sentido! . . . Avançar! . . . Alto! . . . Meia
Volta, Sentido! . . . Ordinário, Marche! . . . Alto! . . . Direita,
Volver! . . . Esquerda! . . . Alto! . . . Avançar! . . .
De repente, um recruta aspirante sai da fila. O
sargento chega bem perto dele e berra:
- Sol-Da-Do! Onde Pensa Que Vai?!
- Descansar um pouco. . . Eu volto assim que o senhor
tiver tomado uma decisão de que caminho tomar!

O Ônibus certo
Um turista pergunta para um senhor que passa na
rua: -Por favor, que ônibus devo tomar para chegar à
praia?
-É fácil tome o de número 111.
Horas depois, o mesmo senhor passa por ali e
encontra o mesmo turista no mesmo lugar.
-Ainda está esperando o ônibus?
-O senhor não disse para eu tomar o 111? Pois então,
até agora, eu já contei 87!!!!!!

Ator
A moça está passando perto do teatro, quando vê
aquele galã bonitão
Saindo e não resiste, vai lá falar com ele:
- Puxa! Queria você pra meu marido!
E ele:
- Eu também! Eu também! Me leva logo pra ele, me leva!

Mesada
Maria chega a sua casa e ao ir para a cozinha estava
lá a mesa toda quebrada e seu filho com a cabeça
machucada:
- O que acontece meu filho? Perguntou Maria.
- O pai pegou a mesa e bateu com ela na minha
cabeça!
- Espere só até ele chegar que eu vou perguntar por
que ele fez isso!
Quando Manuel chegou Maria foi logo perguntando:
- Que raio deu em você para quebrar a mesa da cozinha
no nosso filho?
-Não me culpe Maria, pois foi ele mesmo que havia
me pedido uma mesada todo mês!

Desenho
Um português entra num restaurante fuleiro, imundo
e pede uma sopa. Quando o Garçon entrega a sopa ao
Portuga vê uma mosca e diz:
- Hey, tem uma mosca na minha sopa.
e o Garçon :
- É o desenho do prato.
o Portuga:
- Mas está se mexendo!!!!
o Garçon:
- É desenho animado.

PROBLEMAS FINANCEIROS
Marcos Winter afirmou que está passando
pelo pior momento de sua vida. Desempregado
desde que terminou a novela Vende-se Um
Véu de Noiva, exibida no SBT em 2009, o ator
confidenciou que tem passado por
dificuldades financeiras e que vendeu, em
2007, a casa que tinha em Vargem Grande, no
Rio de Janeiro, para pagar contas.

CONTRATO
O programa “ De Frente com Gabi”, volta ao SBT . Segundo a
jornalista Marília Gabriela, sua relação com a emissora de Sílvio
Santos é a seguinte: “Temos um contrato simpático, que me diz
que se eu estiver feliz, eu continuo com o programa. O mesmo
vale para o SBT, que se não estiver feliz, me corta”. A princípio a
jornalista assinou um contrato de seis meses com a casa.

PRÓXIMOS ENTREVISTADOS
Gabi já tem entrevistas agendadas com Ronaldo, Aécio
Neves, Zé Dirceu, Padre Fábio de Melo, Roberto da Mata e o
médico Paulo Matos. “Lula está nos planos e tenho a
promessa dele de que quando terminar seu mandato eu serei
a primeira a quem ele concederá entrevista”, comentou.

DE VOLTA AO PASSADO
Gugu Liberato, que já lançou grupos como Dominó e
Polegar, voltará a investir em boy bands. A ideia de criar novas
bandas de garotos voltou a interessar ao apresentador, que já
abriu inscrições para montar um grupo musical pop e jovem.

RECUPERAÇÃO
Boas novas! Drica Moraes vai fazer um
transplante de medula para combater a leucemia
mieloide aguda, descoberta em fevereiro deste
ano. Aatriz respondeu muito bem à quimioterapia,
mas terá que fazer mais uma sessão, antes do
transplante. Drica tem passeado com o filho,
Mateus, de 1 ano, e com o namorado, o médico
ortomolecular Fernando Pitanga.

O PÂNICO LIDERA AUDIÊNCIA
O ‘Pânico na TV”, que havia registrado a melhor audiência
de 2010, bateu novo recorde no domingo passado. O
programa, que fez a primeira transmissão ao vivo em 3D para
a TV aberta, registrou 12 pontos de média e ficou na liderança
por 35 minutos consecutivos, das 23h16 às 23h50. Nesse
horário, a Globo transmitia “SOS Emergência”.

MURILO ROSA DISSE NÃO
Murilo Rosa foi convidado para atuar num longa americano,
mas não pôde aceitar. Ele teria que ficar quatro meses em

Atlanta e já esta comprometido para a próxima novela das
18h da Globo, de Walther Negrão.

SERGINHO EX BBB 10
Serginho, ex-participante do “BBB
10”, está fazendo sucesso com o seu
personagem gay no “Zorra total”, da
Globo. Ele posou para “A Capa” publicação dirigida ao público GLS deste mês. Na entrevista Serginho fala
sobre fama, vida íntima e de seus
objetivos, entre eles, atuar em novelas ou ser apresentador de
TV. O grande desejo do ex-BBB é ser reconhecido pelo público,
tanto que em breve estará lançando o livro” O Diário de
Serginho” , direcionado a todas as idades. Vamos aguardar....

SAIA JUSTA
O “Saia Justa” deve ficar fora do ar por dois meses e, o
que comenta-se, é que volta apenas com a jornalista Mônica
Waldvogel, da formação atual. Betty Lago, Maitê Proença e
a filósofa Márcia Tiburi seriam desligadas da emissora. A
decisão teria sido tomada após as três integrantes baterem
boca nos bastidores da atração.

NA LEI
Afastado da TV desde o ano passado, quando deu vida ao
descolado Guilherme em “Malhação”, Maurício Mattar volta
ao ar no novo seriado da Globo, “ Na Forma da Lei”, no papel
de um gay enrustido. Numa participação especial, ele será o
delegado Fontes, policial que não assume sua orientação
sexual para os colegas de trabalho. “Durante o dia ele é todo
machão e, à noite, sai do armário”, confirma Maurício.

PEDRO BIAL VOLTA A TV
Pedro Bial volta à televisão neste
domingo, às 23h30, com o segundo
episódio do programa “Assunto:”,
que será exibido pela Globo News.
Pedro confessou que ainda não está
com a menor saudade do Big Brother
e que ainda está exausto do último, o
BBB 10, segundo Bial, intenso demais.
O apresentador dormia quatro horas
por noite enquanto o programa esteve
no ar.

“A FAZENDA3” – PROCURA-SE ELENCO
Para escalar o elenco de “A fazenda”, a Record atira para
todos os lados, inclusive na de contratados de outras
emissoras. Monique Evans, da RedeTV! e Dani Bananninha,
da TV Globo (ajudante de palco de Luciano Huck) foram
sondadas, mas não aceitaram. Com as recusas que vem
recebendo, parece que o pessoal anda preferindo não arriscar
o certo pelo duvidoso .....
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5 de junho comemoramos
o aniversário do nosso
querido Bryan. Completou
2 aninhos para a alegria
de toda a família
Guimarães. Parabéns
Bryan!!! Com carinhos do
vovô Devair!

O nosso amigo e
colaborador do Jornal
das Montanhas, o
Advogado Alexander L.
Chequer curtindo
um pouco o carinho e
atenção de seus filhos

Novo secretário da fazenda de Manhuaçu Rômulo do
Carmo, Presidente da ASCON Daniel Gerhard e o
empresário Valério Pena da Calpen

