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EDITORIAL

CHARGE

Partidos brasileiros: em cada
estado uma ideologia
A coligação de partidos de apoio à reeleição do governador
Antonio Anastasia anunciada dia (30/06), a chapa majoritária
que disputará as eleições em Minas Gerais. Compõem a aliança:
PSDB, PPS, PTB, PP, DEM, PDT, PSB, PTN, PSC, PSL,
PSDC, PMN e PRB, nada menos que 13 partidos. Por que
tantos partidos apoiam a candidatura de Anastasia? Não tenho
nada contra o governador é um homem inteligente, sério e com
todas as qualidades para governar, penso que Aécio fez uma
boa escolha entre os políticos que ele poderia indicar, preferiu
escolher um técnico um administrador, só não fará um bom
governo se não quiser, pois competência não lhe falta, é o que
necessita o país de homens capazes, honrados e ilibados, tomara
que Minas Gerais encontre este caminho e sirva de exemplo
para o Brasil e que os eleitores comecem olhar para estes
exemplos, um executivo deve conhecer bem a engrenagem da
administração pública.
Infelizmente o país está cheio de “políticos profissionais”
mas conhecimento administrativo pouco ou nada sabem, acham
que o poder é seu e que podem repassar para outros como se
fossem herdeiro e os votos de sua propriedade. Isso começa a
mudar com auxilio das leis, mas a tarefa principal cabe aos
eleitores na conscientização de maior responsabilidade na hora
da escolha do voto, só assim teremos políticos mais
comprometidos com a sociedade. A maioria dos partidos que
apoiam o PSDB em Minas em outros estados apóiam o PT por
quê? O interesse é particular e está ligado diretamente no que
recebem por este apoio. Em minha opinião a cúpula do PT
prestou um grande desserviço a nação brasileira colocando
como prioridade o poder central e em nome da governabilidade
negociar com políticos que sempre condenaram, este vale tudo
passaram por cima das ideologias dos direitos, da legalidade
poupando e coligando-se com políticos que deveriam estar banido
da vida pública, o pior aconteceu no Maranhão e a consequência
está a caminho, hoje está evidente a bagunça dos partidos
políticos a ideologia foi jogada ao lixo, até os petistas agora
estão apoiando candidatos de outros partidos, a infidelidade
nesta eleição vai bater record e partido nenhum pode reclamar.
Exemplo: na primeira candidatura de Lula, o argumento
mais usado pelos candidatos petistas eram que dentro do PT
não havia corrupção era um ponto de orgulho, somos totalmente
diferentes do PMDB, PSDB e DEM, será? Este governo do
PT perdeu todas as oportunidades para fazer as reformas que
tanto necessita o país e não fez. Hoje o problema se agravou e
se tornou urgente em primeiro lugar uma reforma de governo e
em seguida fazer a reforma política e tributária tão necessária
na vida de uma nação.
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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
Prezado editor do Jornal das
Montanhas
Nesta oportunidade quero
cumprimentá-lo pelas reportagens
tão eficientes que faz parte das
edições deste primoroso jornal que
veio trazer um alento para os leitores
de Manhuaçu e região, sabemos de
sua honradez e desejo que
continue privilegiando seus
leitores.
Gostaria de dar uma sugestão,
penso que o caminho natural de seu
jornal seria a neutralidade política
fortalecendo as ideias e a
imparcialidade, estes que aí estão
nunca vão te valorizar, aposte no
povo, este jornal será muito
importante nas mudanças que
nossa cidade necessita. Continue
informando bem ao povo, pois a
verdade sempre prevalece. Seu

jornal tem conteúdo e uma
diagramação leve, bonita e de fácil
leitura. Parabéns.

quase completo agrada adultos e
até as crianças.
Aparecida Klen de Souza

Ademilton Mascarenhas
Obrigada pela parceria e
reconhecimento. Quem ganha com
isto é a educação. Comunidade
escolar comprometida, sucesso
garantido.
Deus os abençoe.
Professora Fátima
Olá pessoal do Jornal das
Montanhas,
Escrevo para agradecer e dizer que
adoro este jornal cada dia melhor
agora com a coluna Mundo na TV
vocês acertaram em cheio no gosto
da maioria das pessoas, é um jornal

Conhecemos a professora Fatinha
a muito tempo e sabemos da guerreira
que é, não desisti nunca, que esta
necessidade de precisar de ajuda e
poder contar, leve outros pais a estar
mais perto da escola e de seus filhos,
pois todos somos especiais.
Parabéns ao Jornal das Montanhas
pelo apoio.
Liriam de Souza Reis e família
Muito interessante a matéria em
mostrar o carinho, a boa vontade e
a dedicação dos pais dos alunos
com a educação de nossas crianças.
Carlos Eduardo - Manhuaçu
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Prefeito Adejair Barros anuncia
pacote de obras para Manhuaçu
O Prefeito Adejair Barros lançou, na sexta-feira,
09, um pacote de obras de
infraestrutura, melhorias
de iluminação pública,
construção de muros e
quadras poliesportivas e
reforma de escolas e creches. Ao todo, são cerca
de seis milhões de reais
em recursos próprios e
convênios com o Governo do Estado.
A cerimônia de lançamento no Parque de Exposições da Ponte da Aldeia reuniu lideranças,
vereadores e secretários
municipais. Além do Prefeito Adejair Barros, compuseram a mesa principal
o ex-prefeito Sérgio Breder, o presidente da Câmara Toninho Gama, o
Comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar
Major Luís Carlos Rhodes, a presidente do
CMDRS Sandra Nery, o
presidente do Coamma
Vasco Fernando, o Secretário Municipal de Educação Eduardo Portilho, o
presidente do Consep
Cláudio Finey e o presidente do Sindicato Rural
de Manhuaçu Lino da
Costa e Silva.

Secretário Municipal de Educação Eduardo Portilho, Presidente do Consep Cláudio Finey, Presidente do Sindicato
Rural de Manhuaçu Lino da Costa e Silva, Comandante do 11º BPM Major Luís Carlos Rhodes, Presidente da Câmara
Toninho Gama, Prefeito Adejair Barros, Sérgio Breder e a Presidente do CMDRS Sandra Nery

essa obra e o Centro Viva
Vida à nossa população”,
garantiu.
A prefeitura também vai
aplicar recursos em obras
de calçamento em distritos e em reformas de escolas e creches. No entanto, Adejair Barros fez
um compromisso com o
Presidente do Coamma
Vasco Fernando e os vereadores: “No próximo
ano, destinaremos a maior parte dos recursos para
as obras nos bairros e distritos”.
HOMENAGEM
A cerimônia de lançamento de obras também
foi marcada pelo tom de
homenagem e agradecimento ao Prefeito Sérgio
Breder. Adejair lembrou a

INVESTIMENTOS
Através de um telão,
foram apresentadas as
principais obras que serão
realizadas pela Prefeitura
de Manhuaçu durante
esse semestre. Entre os
investimentos, o Prefeito
Adejair Barros anunciou a
substituição do calçamento de paralelepípedos por
bloquetes em todas as
ruas do Centro de Manhuaçu. “O antigo calçamento está cheio de ondulações. Optamos por
bloquetes por oferecer
uma manutenção mais
barata e eficiente”, contou o prefeito. Além disso, em outras ruas, atendendo a pedido dos moradores e de vereadores, o
prefeito determinou a pavimentação com asfalto
usinado quente. “É um
material de maior qualidade e temos experiências
positivas em determinados bairros. As duas obras
na realidade se comple-

A cerimônia de lançamento no Parque de Exposições da
Ponte da Aldeia reuniu lideranças, vereadores e secretários municipais.

tam, tornando o fluxo de
veículos melhor e criando alternativas no trânsito da cidade”, ressaltou.
Adejair Barros também confirmou investimentos nas duas quadras
de Vilanova, a construção de muros de conten-

ção no bairro Matinha e
em Dom Corrêa e o novo
Portal do Parque de Exposições. Também já foram liberados recursos da
ordem 1,3 milhão de reais
para equipar o novo Pronto Atendimento. “Vamos
poder finalmente entregar

trajetória dos dois na Prefeitura de Manhuaçu e fez
questão de salientar a continuidade das ações e a
solidez com que Breder
deixou a Administração
Municipal.
O prefeito também
agradeceu a toda a equipe de secretários e servidores do município. Ele
frisou o empenho dos engenheiros para entregar os
projetos no prazo.
Coube ao presidente da
Câmara Toninho Gama
ressaltar a parceria e a
harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo. “Apesar de independentes, os Poderes trabalham em sintonia. Esse
pacote de obras mostra
que a cidade está evoluindo, como vimos também o
anuncio de um grande pla-

no de expansão do Hospital César Leite, liderado
pelos vereadores Fernando Lacerda e Renato Cezar Von Randow, ou mesmo com a APAC e a Comunidade Terapêutica,
onde a vereadora Maria
Imaculada participa diretamente. As coisas estão
acontecendo e estamos
colhendo os bons resultados”, afirmou.
O lançamento de obras
da Administração de Manhuaçu foi motivo de elogios e destaque juntos aos
participantes. “Temos um
respeito e uma admiração
enormes pelo Prefeito
Adejair Barros. Ele tem
mantido uma parceria importante com as associações de moradores e isso
permite que as demandas
sejam encaminhadas diretamente e resolvidas”,
destacou.
O presidente do Consep, Cláudio Finey, destacou a alegria em ver incluídas, entre os anúncios,
a revitalização de várias
faixas de pedestres na cidade. “Estamos prestes a
comemorar mais um aniversário dessa ação tão
positiva e já recebemos a
notícia de que serão aplicados 60 mil reais na recuperação e melhoria da
sinalização das faixas”,
completou.
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CANTINHO DE FÉ
Leia a Bíblia
Pr. Hélio Cordeiro Volotão

Alguém se lembra de você
(amizade de Deus)
Uma das mais famosas estórias da Bíblia diz respeito a
José, filho de Jacó, que, de acordo com uma promessa que
havia sido entregue a Abraão,seu bisavô, teve que peregrinar no Egito no sentido de que um povo viesse a ser estruturado com vistas ao culto exclusivo a Jeová.
Sem entrar na análise específica dos como e por que dessa experiência, que consta de um artigo nosso denominado
"O detentor da promessa" , que eventualmente traremos
aos nossos amigos leitores, podemos enfocar aqui a questão das dificuldade que esse personagem enfrentou.
De acordo com o relato que se desenvolve entre os capítulos 37 e 41 do livro de Gênesis, José passou por um período de 13 anos de dificuldades crescentes, até que Deus
cumpriu o que lhe havia mostrado em sonhos, e o tornou
governador do Egito, segundo homem depois de Faraó (Gn
41: 38-45).
Ameaçado de morte pelo seus irmãos, vendido, feito escravo, traido e caluniado, estava na prisão, quando, certamente marcado por todas essas experiências, teve a oportunidade de ser ouvido pelo Faraó por meio de um dos seus
servos que dividia a masmorra com ele, mas que seria libertado, conforme Deus havia mostrado.
Nesse momento surge uma faceta marcante do ser humano. Aquela que o leva a procurar e lembrar dos outros quando precisa e esquecer-se quando precisam dele.
O tal copeiro-mor do rei, ao ser liberado, embora beneficiado pelo apoio de José na prisão, "simplesmente se esqueceu dele" (Gn 40:23), somente vindo a trazê-lo à memoria
quando uma crise irrompeu no Egito.
A história tem suas repercussões e é marcante nos relatos de Israel e do cristianismo, todavia o que emerge aqui é
algo que tem relação conosco, aqui e agora.
Você pode estar passando por um desafio, afinal eles são
muito comuns nos dias de hoje. Trabalho, família, saúde,
emoções, frustrações traições, falências, dúvidas, solidão,
medo, rancor. Uma verdadeira hoste de maus companheiros.
Neste instante praticamente ninguém se mostra pronto a
nos ajudar, estar conosco, ouvir o que nos atormenta, mas
existe uma verdade indiscutível: Deus não se esquece de
nós.
José, no cativeiro, na prisão, nas dificuldades, sempre
teve uma garantia, Deus estava com ele (Gn 39:3 e 21).
Se sua situação requer um amigo poderoso e leal, lembrese da promessa divina que afirma:
"Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que
cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre?
mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não
esquecerei de ti." (Isa 49:15)

Vende-se um
computador
SAMSUNG
Tela 17 polegadas
c/ impressora
multifuncional HP-

Tel: 8406-2521 *9105-2120
R$ 550,00

Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio e CIEA promovem reunião em Manhuaçu

Reunião nas dependências das Faculdades de Ciências Gerenciais de Manhuaçu (FACIG). O encontro teve como um de seus
principais propósitos a apresentação de ações ambientais realizadas no município de Manhuaçu.

MANHUAÇU – A
Secretaria de Agricultura,
Meio Ambiente, Indústria e
Comércio de Manhuaçu e a
Comissão Interinstitucional
de Educação Ambiental
(CIEA) promoveram na tarde
de quinta-feira (8) reunião nas
dependências
das
Faculdades de Ciências

Gerenciais de Manhuaçu
(FACIG). O encontro teve
como um de seus principais
propósitos a apresentação de
ações ambientais realizadas
no município de Manhuaçu.
A reunião contou com
representantes de diversas
cidades e também da Emater/
MG, Conselho Municipal de

MANHUAÇU APRESENTOU
ALGUMAS AÇÕES
A reunião foi aberta pelo
secretário Municipal de
Agricultura,
Meio
Ambiente, Indústria e
Comércio,
Vinícius
Resende. Durante a
apresentação
foi
ressaltado algumas ações
ambientais desenvolvidas
em Manhuaçu, com ênfase
na comemoração da
Semana do Meio Ambiente,
acontecida de 8 a 11 de
junho. “Além de discutir
tantas questões, tivemos
ainda um curso de
capacitação para gestores
públicos ministrado pelo
professor Luis Eduardo
Fontes, da Universidade
Federal de Viçosa”,
informou Resende.
Kildaire, representante
do IEF, listou os problemas
ambientais enfrentados pelo
município. “Manhuaçu
ainda sofre com a questão
do lixo que é preocupante.
Também existem as
ocupações em áreas de
preservação permanente”.
Em seguida foi à vez do
engenheiro civil Fabrício
Santos de Souza, chefe do
Setor de Operação,
Manutenção e Expansão do

Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (SAAE)
explicar o Programa Rio e
Córregos Limpos, que
pretende despoluir num
prazo de dez anos as águas
de rio Manhuaçu e
córregos afluentes dentro
da sede do município. Ele
também
tratou
da
construção da Estação de
Tratamento de Esgoto
(ETE) no bairro Engenho
da Serra.
João Lopes demonstrou
ações já realizadas pelo
Executivo
Municipal,
através do SAMAL, no
sentido de amenizar os
impactos da destinação dos
resíduos sólidos. Vinicius
Resende parabenizou o
SAAE pelo inicio da
construção da ETE. “A
grandeza da obra mostra
que tem que haver
mobilização entre os
municípios, procurando seus
representantes junto aos
governos, Estadual e
Federal. O ideal é agir em
bloco para conseguir
recursos da ordem do
investimento que Manhuaçu
está
recebendo”,
recomendou o secretário.

Conservação e Defesa do
Meio
Ambiente
(COMDEMA), Instituto
Estadual de Florestas (IEF),
Defesa Civil, faculdades da
região, Polícia Militar e
órgãos ambientais.
A coordenadora regional
do CIEA, Betty Giovannoni
Oliveira, explicou que a Zona

da Mata é formada por 142
municípios e ficaria difícil
reunir todos eles, “a partir
disso foram criadas quatro
Comissões, a de Carangola
da qual faço parte, Viçosa,
Ubá e Juiz de Fora. Nossa
CIEA é composta por 40
municípios, dentre eles
Manhuaçu”.

PROJETOS
Renato Gomes, presidente
da CIEA Zona da Mata,
anunciou projetos para
região. “O secretário de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento
Sustentável, José Carlos
Carvalho,
está
comprometido em instalar em
Faria Lemos o Centro
Regional de Referência
Ambiental e Ecoturismo.
Este lugar será de suma
importância
para
a
Comissão, pois possibilitará
a troca de experiências”,
ressaltou Gomes. Ele
também discorreu sobre o
projeto Citronela e Moringa
Oleífera
que
será
implementado pelo governo
de Minas. “A citronela é um
repelente natural, afugenta
vários insetos e será
importante, principalmente,
para Carangola que sofreu
este ano com a dengue. Já a
moringa tem seu valor
nutritivo e ajuda a purificar o
ar”, explicou o presidente.
Coube engenheira florestal
do IEF, Camila Savastrano de
Queiroz palestrar sobre o tema
‘Gestão de Conflitos’. Durante
dez minutos, Camila frisou a
importância de se encontrar um
agente facilitador. “Temos que
saber diferenciar discussão e
debate. O importante é

encontrar o consenso, que só
é alcançado através de muita
paciência”, sugeriu a
engenheira florestal.
Vininha
Nacif,
coordenadora da Defesa Civil
de Manhuaçu, parabenizou
Camila pelo conteúdo da
palestra. “Muitas vezes o
homem discute questões de
Meio Ambiente, mas se
esquece que está inserido
neste contexto. Temos que
saber discutir. Como diz aquele
velho ditado: ‘uma andorinha
sozinha não faz verão’”.
A coordenadora Betty
Giovannoni Oliveira anunciou
que nos dias 18 e 19 de agosto
acontecerá, em Carangola, o
lançamento da Campanha
Estadual de Combate ao
Tráfico de Animais Silvestres.
Cabo Gether, da Polícia de
Meio Ambiente, disse que este
tipo de mobilização é sempre
válido. “A PM já faz este
trabalho há quinze anos. Mas
sugiro que sejam convidados
membros do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) para
que seja discutida a questão
da anilha”, cobrou o militar,
questionando, “já é difícil à
procriação de pássaros na
natureza, agora imaginem em
cativeiro?”.

PRÓXIMA REUNIÃO
Ficou decidido que a próxima reunião da CIEA Zona da
Mata será realizada no dia 10 de agosto, em Durandé. Betty
Giovannoni Oliveira disse que o objetivo do encontro foi
plenamente alcançado, que era conhecer a realidade
ambiental de Manhuaçu. Ela também orientou que é
necessária a organização dos municípios.
“Oportunidades existem, entretanto precisamos de bons
projetos para que as coisas aconteçam”. Ao final, Vinícius

Resende agradeceu a presença de tantos representes e toda
coordenação do CIEA, bem como e a direção da FACIG por
ter cedido o espaço para o encontro. “Estamos nos
organizando.
E esta presença maciça mostra que as questões ambientais
fazem parte da ordem do dia”, finalizou o secretário
Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e
Comércio de Manhuaçu.
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ENQUETE

DIZEM POR AÍ...

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

Peso pesado I

Cici Magalhães , João Magalhães e Newton Cardoso,
nomes fortes que se apresentam como candidatos
para as próximas eleições

O que mais se comenta nas rodas de bate papo é
sobre os candidatos a deputados. Com a entrada de
pesos pesados na política a aposta é para saber quem
será o campeão de votos de Minas Gerais, dos
deputados que costumam ser bem votados em
Manhuaçu e região uns devem superar suas votações
como é o caso de João Magalhães, já Paulo Abi-Ackel
não deve repetir sua votação anterior.
Campanha se faz o ano todo é por isso que João
Magalhães vai superar em muito sua votação anterior,
outro nome muito comentado como campeão de votos
é o ex governador Newton Cardoso que terá votos em
todo o estado. “A gente não deve comparar épocas
diferentes, mas acho que Newton e Aécio foram
governantes à frente do seu tempo”comentou o
presidente da FIEMG Olavo Machado, falando sobre
a candidatura de Newton Cardoso. Com a desistência
de Jairinho o nome de Cici Magalhães entrou como
fortíssima candidata a uma cadeira na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais.

Peso pesado II
O complexo que Olavo Machado
Júnior (FOTO) passa a comandar
tem o tamanho de um titã. Conta
com 120 mil empresas e 1,1 milhão
de empregados. Nesse universo,
apenas 6.800 organizações são
responsáveis pelo recolhimento de
85% de impostos, por 90% da folha
de pagamento e por 72% de todos
os postos de trabalho gerados em
Minas.

Burro...burro!!!
É o que mais se diz por aí sobre o
caso do ex-goleiro Bruno que perdeu
uma das mais bem sucedidas
carreira ao ser preso por suspeita de
ser o mandante do sequestro e morte
da ex-namorada Eliza Samudio, 25
anos, só o salário do clube e seu
contrato particular com publicidades
ele ganhava quase R$ 400 mil por
mês, é como disseram no jornal
Super: Goleiro troca de uniforme.

Não querem alugar, com certeza!
Os donos do imóveis residenciais e comerciais de
Governador Valadares estão perdendo a noção dos
preços dos aluguéis, e querem porque querem altos
preços. Não estão conseguindo porque a cidade é
pobre. O dinheiro não é mais o dólar, é real, e na real

todo mundo ganha fora da realidade. Depois da rua
Barão do Rio Branco, que só num trecho entre Israel
Pinheiro e a Bárbara Heliodora tem doze lojas vazias e
quatro apartamentos há mais de um ano com placas
de “Aluga-se”, agora é a Dom Pedro II, área também
nobríssima, que já está com várias placas querendo
inquilinos.
Na Peçanha tem dono pedindo por uma portinha 3.000
por mês de aluguel; por duas, R$ 3.500. Vão ficar mais uns
anos a ver navios. O que daria renda hoje para um aluguel
caro assim seriam os doleiros, que não querem mais se
expor: estão de casa em casa ou de porta em porta correndo
da Federal. Numa cidade onde gasoduto passa perto mais
não chega, onde a duplicação de BR chega perto mais não
entra, o que você espera de progresso?

Univale / Governador Valadares
Dizem que está quase certo o interesse e a conclusão
do desejo que o governo Federal e Estadual em
administrar o Campus Univale de Governador
Valadares, enfim, a cidade ganha, os alunos ganham e
a Univale também ganha, resta saber se os poucos que
dizem perder, devem estar perdendo muita coisa ($$$$).

Ser ou Ter?
Nossa correria diária não nos deixa parar
para perceber se o que temos já não é
o suficiente para nossa vida.
Nos preocupamos muito em TER: ter isso,
ter aquilo, comprar isso, comprar aquilo.
Os anos vão passando, quando nos damos
conta, esquecemos do mais importante
que é VIVER e SER FELIZ!
Muitas vezes para ser Feliz não é preciso
Ter, o mais importante na vida é SER.
As pessoas precisam parar de correr atrás
do Ter e começar a correr atrás do SER:
Ser Amigo, Ser Amado, Ser Gente.
Tenho certeza de que, quando SOMOS,
ficamos muito mais Felizes do que
quando Temos.

Copa do Mundo 2014
A CBF anunciou que o estádio do Morumbi está
excluído da Copa do Mundo de 2014, que será realizada
no Brasil. A Fifa havia aprovado o projeto enviado pelo
São Paulo no último dia 14 de maio, mas o clube não
conseguiu aperesentar as garantias financeiras para
execução da obra.
Pelo projeto, o São Paulo previa gastar R$ 630 milhões
para adequar o estádio às exigências da Fifa para que
o Morumbi pudesse abrigar a abertura da competição.
Depois, sem conseguir recursos, o clube voltou atrás e
apresentou outro projeto, com previsão de gastos de
R$ 265 milhões, o que desagradou a CBF.
Confira o comunicado.: Não foram entregues ao
Comitê Organizador Local da Copa do Mundo 2014
(COL), por parte do Comitê da Cidade de São Paulo,
as garantias financeiras referentes ao projeto do Estádio
do Morumbi aprovado pelo COL/FIFA no dia 14 de
maio de 2010.
O Comitê da Cidade de São Paulo enviou ao COL
um sexto projeto, que não será examinado.
Sendo assim, fica excluído do projeto da Copa do
Mundo de 2014 o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o
Morumbi.
Tudo isso quem ganha é o público. Um novo estádio
a altura de um torneio mundial, cria-se renda, emprego,
lucro...

TCU aprova viabilidade de trem-bala
O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), Bernardo Gonçalves de Oliveira,
informou que o Tribunal de Contas da União (TCU)
aprovou, na tarde de hoje, o estudo de viabilidade do
projeto TAV Brasil, que prevê a implantação de trem
de alta velocidade entre Rio de Janeiro, São Paulo e
Campinas.
Bernardo Oliveira participa de audiência pública da
Comissão de Defesa do Consumidor sobre o tema.
Com a decisão do TCU, a ANTT poderá dentro de
15 dias iniciar processo licitatório para a escolha do
consórcio de empresas responsável pelo
empreendimento. Segundo Oliveira, a agência pretende
publicar o edital já na semana que vem. “Os grupos
investidores terão prazo de cinco meses para entregar
suas propostas”, adiantou.

O SER leva uma vida para se conseguir e
o Ter muitas vezes conseguimos logo.
O SER não se acaba nem se perde com
o tempo, mas o Ter pode terminar logo.
O SER é eterno, o Ter é passageiro. Mesmo
que dure por muito tempo, pode não trazer
a Felicidade... E é aí que vem o vazio
na vida das pessoas...
Por isso, tente sempre SER e não Ter.
Assim você sentirá uma Felicidade sem preço!
Espero que você deixe de cobrar o que
fez e o que não fez nos últimos anos e
que você tente o mais importante:
SER FELIZ!
Autor Desconhecido

VENDO UMA CASA
Casa de laje com 4 quartos, sala, copa,
cozinha, área de serviço, 2 garagens. Bairro
nobre em Alto Jequitibá. Vende ou troca por
imóvel em Manhuaçu.
Tratar com Jânio Cabeleireiro
Pça 5 de Novembro, 339
Centro - Manhuaçu.

Tel.: 8802-1911
8839-8845
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CARREIRA Associação do Bairro Sagrada Família ( ABSF)
NEGÓCIOS

&

ANDRÉ VINÍCIUS
ATENDIMENTO: Sorria para o cliente –
Quando você atende o seu cliente com um sorriso
no rosto, demonstra simpatia e passa a idéia de que
você está muito feliz em atendê-lo. Claro que há as
exceções. Se o cliente está enfurecido ou se você
trabalha em uma funerária, talvez não seja uma boa
idéia sorrir ?

Em assembeia geral
realizada dia 11/07/2010 para
eleição da nova diretoria foi
eleita e empossada com 122
votos a chapa composta por:
Presidente Marco Antônio
Campos, vice-presidente
Antônio Carlos Miguel, 1ª
secretária Zeneide Henrique
de S. Cabral, 2ª secretária
Nildia de Pula S. Fochat, 1º
tesoureira Leonete Conde
(Tó), 2º tesoureiro José

Antônio Licurgo, Conselho
João Batista de Moraes,
Paulo Sérgio Souza, Abel
Xavier da Costa, José Luiz
Fochat, Conceição Helena
Coelho e Juarez da Silva
Marolo.
Foram 247 votos divididos
em 122 para a chapa 2,
vencedora, 121 para a
segunda colocada, 2 votos
nulos e 2 brancos.
Segundo o presidente foi

LIDERANÇA: Liderança participativa – A
liderança ganha força quando as decisões são
tomadas em equipe. Claro que o líder deverá ter a
palavra final, mas a participação dos colaboradores
incentiva a criatividade e estimula o envolvimento
de toda equipe.
CARREIRA: Especialista x Generalista – Um
profissional especialista é o que sabe muito de uma
única área de atuação. O profissional Generalista é
o que sabe bem em todas as áreas. Em pequenas e
micro empresas o Generalista tem muito mais
utilidade e oportunidade pois pode ser aproveitado
em inúmeras situações, aumentando assim a sua
empregabilidade.
LITERATURA: Marketing 3.0 - As Forças que
Estão Definindo o Novo Marketing Centrado no Ser
Humano – O novo modelo de marketing - Marketing 3.0
- trata os clientes não como meros clientes, mas como
os seres complexos e multifacetados. Estes, por sua vez,
estão escolhendo produtos e serviços que satisfaçam suas
necessidades de participação, criatividade, comunidade
e idealismo. Autor: Philip Kotler, Editora: Campus.
BREAK-EVEN POINT: (ponto de equilíbrio):
nível de produção ou de volume de vendas em que o
empreendimento ou negócio se equilibram.
FRASE: Fracasso - "O fracasso de uma empresa
começa quando ela vai sendo demitida por seus
clientes. Ninguém mais faz pedidos, os consumidores
nem se dão mais ao trabalho de reclamar". (Roberto
Shinyashiki)
André Vinícius é consultor, professor e palestrante em
vendas, atendimento, liderança, marketing empresarial e
digital, tecnologia, carreira, desenvolvimento pessoal e
motivação. Envie perguntas, opinião, críticas, dúvidas,
sugestões e solicitações através do e-mail:
andre@andrevinicius.com Para conhecer um pouco mais
sobre André Vinícius acesse o site www.andrevinicius.com.
Siga-me no twitter: @professorandre

O novo presidente
Marco Antônio Campos

Adejair e Sérgio Breder

MARKETING: Orientação para o cliente –
Muitas empresas ainda não se deram conta de que
as estratégias de marketing devem ser voltadas
sempre para o cliente e não para o produto como
acontecia antigamente. Quem pensa em cliente,
sobrevive e vai pra frente.
VENDAS: Utilize o preço a seu favor – O preço
alto de seu produto ou serviço pode ser usado como
ponto positivo na hora de vender. Se o seu preço é
superior, é sinal de o produto é melhor. O mais
importante é fazer com que o cliente perceba o valor
que o seu produto tem.

lavrada a ata da assembléia
assinada por ele e demais
presentes e a mesma enviada
para registro.
O presidente eleito Marco
Antônio Campos tem como
prioridade em seu mandato
construir sede própria para a
associação, fazer reunião
todos os meses e lutar para a
construção de um PSF, uma
creche e reivindicações dos
moradores do bairro.

A lealdade emociona e é bom de se ver. É impressionante
a amizade de Adejair e Sérgio Breder a amizade que sempre
Sérgio demonstrou agora está sendo retribuída pela lealdade do novo prefeito; Adejair em seu discurso ao citar e
agradecer cada componente da mesa deixou por último o
seu amigo Sérgio Breder, sabendo que a emoção não o deixaria falar muito, mas foi o suficiente para emocionar não só
Sérgio, mas a maioria dos que sabem o valor de um amigo.

Sérgio Breder
e Adejair

Nova Lei eleva rombo do INSS a R$ 118 bi
O rombo na Previdência
Social pode aumentar ainda
mais com a aprovação da
emenda do senador Paulo
Paim (PT-RS) que indexa os
reajustes dos benefícios
previdenciários ao aumento
do salário mínimo. Se a
emenda estivesse valendo
de 1998 a 2008, o déficit
saltaria de R$ 48,5 bilhões valor próximo ao estimado
para este ano - para
estratosféricos R$ 117,9
bilhões, aponta estudo do
próprio Congresso Nacional.
Em 2008, as despesas com
os benefícios do INSS
(urbanos e rurais, sem
considerar os assistenciais
com idosos e deficientes),
que foram de R$ 199,5
bilhões, chegariam a R$ 269
bilhões. Os dados são do
estudo Salário mínimo e
reajustes dos benefícios do
Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, elaborado pela
consultora legislativa Sandra
Cristina Filgueiras.
Com o impacto, analisa a
autora,
as
despesas
deixariam o patamar de 6,9%
do PIB para atingir 9,3%. "Há
um preconceito contra
discutir essa questão,
ninguém quer debater, mas é
preciso tocar na ferida. O
lobby dos aposentados é
forte, é uma população que
tem uma base eleitoral
crescente e ninguém quer se
voltar contra ela. O trabalho
mostra que eles não tiveram
perdas reais'', disse Sandra
ao Estado.
Hoje, os benefícios da
Previdência com valor
mínimo
(piso)
são
reajustados conforme o
aumento do salário mínimo,
enquanto os benefícios
acima do piso têm como base
o Índice Nacional de Preço
ao Consumidor (INPC). A Lei

Emenda do senador Paulo
Paim (PT-RS) que indexa os
reajustes dos benefícios
previdenciários ao aumento
do salário mínimo.

Presidente da Confederação
Brasileira de Aposentados e
Pensionistas
(Cobap),
Warley Martins.

de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), com a emenda de Paim
acoplada e aprovada na
sessão de anteontem, depende de sanção do presidente Lula, como mostrou o
Estado em sua edição de ontem.
"O impacto negativo da
vinculação generalizada dos
benefícios ao salário mínimo
sobre as contas da Previdência Social não seria desprezível (...) Corresponderia a um
adicional de recursos da ordem de 2,4% do PIB", lembrou a autora. No estudo, a
consultora diz que indexar os
benefícios da Previdência

Social não significa necessariamente "atender ao segmento mais pobre da população". Ela trabalhou com
números de 2008, mas o impacto nas contas deste ano em torno de R$ 47 bilhões - é
semelhante porque o déficit
previsto para 2010 é próximo
ao de 2008. O número de aposentados com benefício acima do piso passa de 8 milhões. As centrais sindicais
já estão se mobilizando para
garantir que o salário mínimo aumente de R$ 510 para
R$ 570.
Críticas. "Quero conversar com ela (a autora do es-

tudo) e mostrar que a Previdência não tem déficit", disse ontem ao Estado o presidente da Confederação Brasileira de Aposentados e
Pensionistas (Cobap), Warley Martins. Segundo Martins, o presidente Lula não
deve vetar a emenda por
"compreender a necessidade" dos aposentados.
Além disso, acrescentou,
o dinheiro dos reajustes
retornaria para a economia,
já que "o aposentado é a
única pessoa que vai receber
o aumento, gastar numa
farmácia e no mercado".
"Ninguém vai guardar",
afirmou.
O presidente da Cobap
esteve ontem no lançamento
oficial da candidatura de
reeleição de Paulo Paim, em
Porto Alegre (RS), mas
negou que houvesse
intenções eleitoreiras.
O senador considerou as
críticas à indexação um
"terrorismo deslavado" e
negou que a emenda
comprometa as finanças
públicas. Ao longo do
mandato, Paim apresentou
uma série de propostas para
"repor o poder de compra
dos aposentados e do
salário mínimo".
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PMDB chama de "perversa" política
salarial dos professores em Minas
Deficiência visual um novo olhar
para o mundo
Ao abrirmos nossos olhos pela manhã, podemos
ter o privilégio de ver as cores, o brilho, as formas e
tudo mais que está ao nosso redor.
De acordo com o Instituto Benjamim Constant,
deficiência visual é uma categoria que inclui pessoas cegas e pessoas com visão reduzida. Na definição pedagógica, a pessoa é cega, mesmo possuindo
visão subnormal, quando necessita da instrução em
braile; a pessoa com visão subnormal pode ler tipos
impressos ampliados ou com auxílio de potentes recursos ópticos.
A abordagem da Terapia Ocupacional em indivíduos portadores de deficiência visual é o treinamento
das AVD's, mobilidade. A intervenção será de treinar a pessoa para que ela "enxergue" utilizando as
próprias mãos, promovendo assim, autonomia no seu
cotidiano.

O salário dos servidores da
educação em Minas continua
rendendo troca de farpas entre
os candidatos Hélio Costa
(PMDB) e Antonio Anastasia
(PSDB). No final da tarde deste
domingo, a coligação “Todos
Juntos
Por
Minas”,
encabeçada
pelo
peemedebista, divulgou nota
em que classifica de
“perversa” a política salarial
praticada no estado.
Segundo o texto, os
professores insatisfeitos com
a remuneração exibem
contracheques com valor
menor que o salário mínimo.
A polêmica começou no
sábado pela manhã, quando
Hélio Costa disse que Minas
fez pouco pelo funcionalismo,
em comparação com o
governo Lula. Ainda no
sábado, os tucanos rebateram
as críticas dizendo ser
incorreta a afirmativa de que,

em Minas, há professores que
recebem menos de um salário
mínimo por mês.
Leia a íntegra da nota
divulgada neste domingo pela
coligação “Todos Juntos Por
Minas”:
Nos eventos públicos dos
quais tem participado na
capital e no interior do Estado,
o senador Hélio Costa tem
sido
frequentemente
abordado por servidores
públicos que denunciam os
baixos salários pagos pelo
governo de Minas. Nesses
eventos, mais de uma vez,
professores da rede estadual
mostraram a Hélio Costa seus
contracheques com registro
do pagamento a receber menor
que o salário mínimo;
A própria coligação “Somos
Minas Gerais” admite na nota
supracitada que há um
contingente de professores
estaduais que recebe R$ 935

Hélio Costa e Antonio Anastasia começaram a elevar o
tom na campanha

de remuneração mensal bruta,
valor
que
cai
substancialmente com os
descontos;
A suposta “nova política”
salarial dos professores
anunciada pela coligação
“Somos Minas Gerais”, além
de perversa, tem início
previsto apenas para 2011,
quando o atual governo terá
terminado. Ou seja, essa “nova
política” não existe;

Conforme
registram
contratos públicos, os
recursos
federais,
disponibilizadas pelo governo
Luiz Inácio Lula da Silva,
respondem por 74% dos
investimentos do programa
Luz Para Todos em Minas
(40% a fundo perdido e 34%
de empréstimos) ; Temos a
confiança e a certeza de que o
cidadão de Minas sabe onde
repousa a verdade.

Caso de improbidade administrativa na
Superintendência Regional de Manhuaçu
Marta Suplicy responde
Adalberto Romualdo Pereira Henrique
Acadêmico de Terapia Ocupacional

ação por improbidade
administrativa
O ex-secretário municipal de Infraestrutura
Urbana, Roberto Luiz
Bortollo, e a construtora
Queiroz Galvão também
vão responder ao processo
De acordo com a
Agência Estado, o MPE
(Ministério Público Estadual) está movendo uma
ação contra a ex-prefeita
de São Paulo e candidata
ao Senado pelo PT, Marta
Suplicy, por improbidade
administrativa.
Segundo a juíza Maria
Gabriela Pavlópoulos Spaolonzi, da 13ª Vara da Fazenda Pública, Marta firmou um contrato sem licitação durante sua gestão

como prefeita (20012004).
Também foram incluídos no processo o ex-secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Roberto Luiz Bortollo, e a construtora Queiroz Galvão. O
MPE não concorda com o
contrato firmado pela Prefeitura de São Paulo em
2002 para a construção de
um piscinão no córrego do
Aricanduva, na zona leste
da cidade.
O Ministério Público
Estadual pede a anulação
do contrato e o ressarcimento dos valores aos cofres públicos. Os réus têm
15 dias para apresentar a
defesa.

A convite da Secretária de
Estado de Educação,
Vanessa Guimarães Pinto
assume a Superintendência
Regional de Ensino de
Manhuaçu Maria Geralda
Vilela Cupertino, de Belo
Horizonte, na função do Sr.
João Pessoa da Cunha, o
qual responde processo
administrativo proposto pelo
Ministério Público do Estado
de Minas Gerais.Processo nº

0056966-79.2010 junto com
os demais servidores: Nilton
Martins Pereira, Pedro Bijos
de Freitas, Denival Zinis de
Souza, Palmerindo Pimenta
Filho, Sebastião Henrique da
Silva, Cristina de Barros
Ferreira e Celso Gomes de
Assis.
Os três primeiros citados
segundo
processo
utilizaram-se da condição de
servidores
públicos

estaduais vinculados a
Secretaria de Educação, em
específico,
Superintendência Regional de
Ensino
manipulando
resultados de processos
licitatórios para recebimento
de vantagens patrimoniais
de particulares e como forma
de beneficiar parentes em
contratação junto a
administração pública e
incorporar
em
seu

patrimônio bens rendas e
valores referente ao erário,
fatos estes contrários a
probidade administrativa.
O Juiz de Direito Vinícius
Dias Paes Ristori determinou
que no prazo de 15 dias os
Réus Nilton Martins Pereira
e Pedro Bijos de Freitas
apresentem manifestação a
cerca
da
pretensão
formulada, conforme artigo
17,§ 7º da Lei 8.429/92.

PARCEIROS DA ESCOLA
O educador que promove a
inclusão de um aluno
portador de necessidade
especial é comprometido com
a aprendizagem e acredita que
ele vai aprender. Isto porque
busca conhecimento, usa
criatividade, inova sua prática
pedagógica, estabelece
vínculo afetivo e cria
mecanismos para atingir seu
objetivo que o de ensinar. É
capaz de reconhecer que a
criança aprende no tempo dela
e basta boa vontade e
cooperação da comunidade
escolar.
A professora Fátima do 1º
ano da Escola Monsenhor
Gonzalez tem desenvolvido
um trabalho na sala de aula
que ilustra esta afirmação.
Em sua sala há uma criança
portadora de necessidade
especial que tem encantado a
todos. No entanto, a
professora precisou de uma
profissional para auxiliá-la no

período que daria uma
avaliação para os outros
alunos, e a escola não contava
com nenhum profissional
disponível para atendê-la.
Aproveitando a reunião de
pais ela expôs sua dificuldade
em aplicar as avaliações para
a turma, e eles se prontificaram
a ajudá-la, e sempre que fosse
necessário. Assim na ultima
terça e quarta feira, dia 06 e 07
as mães Aline (mãe da aluna
Amanda) e Elaine (mãe do
aluno Gabriel Verner)
encheram seus filhos de
alegria ao vê-las colaborando
com o colega que tanto
precisava de carinho e
atenção, principalmente
naquele momento. Outras
mães ofereceram para ajudála e com certeza, não faltará
oportunidade. Quer exemplo
melhor do que este para seus
filhos?
Aos pais que podem e
devem colaborar, e que

Amanda e sua mãe Aline, professora Fátima,
Gabriel e sua mãe Elaine

entendem que a escola é de
todos e para todos, a
professora Fátima que usou da
criatividade para sensibilizálos, o nosso reconhecimento
de que vale à pena ser
educador (a), e fazer a
diferença.

Este texto foi escrito por um
pai em nome dos pais dos
meus alunos. Ele não quer
identificar porque segundo ele
é sentimento de todos os pais
não só da escola mas
daqueles que têm crianças
como esta.
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Hospital César Leite vai aplicar

O Hospital César Leite
apresentou o seu ousado
Plano de Expansão durante a noite da última quinta-feira, em Manhuaçu.
Com investimentos superiores a quatro milhões de
reais, a diretoria anunciou
a construção dos dois primeiros pavimentos do
Centro de Especialidades
Médicas com os serviços
de hemodiálise, a implantação do Centro de Hemodinâmica e a construção de quatorze novos
apartamentos.
Os novos investimentos
seguem as determinações
de um plano diretor em
constante desenvolvimento
pelo hospital, iniciado no
ano passado quando foi implantado o Pronto Atendimento HCL e depois com
o Serviço de Endoscopia.
Com uma gestão moderna e eficiente, através
de pessoas comprometidas com o bem estar da
sociedade e com os melhores resultados, o Hospital César Leite investe
na profissionalização, infraestrutura e na capacitação constantes. Apresentado pelo Provedor
Fernando Lacerda, o
novo projeto de expansão é resultado de um
processo contínuo de
evolução. “O objetivo é
aprimorar e personalizar
o atendimento através de
uma estrutura projetada
para a assistência centrada no paciente com a
mais moderna tecnologia
e com os mais elevados
requisitos de qualidade e
segurança”, afirma.
Conveniência e agilidade também são alguns
dos benefícios previstos
nesse novo projeto de
expansão que vem completar o plano diretor definido ao longo dos últimos anos pela diretoria e
conselho do Hospital

Com destaque para credibilidade e eficiência da atual gestão, Hospital César Leite lança plano de expansão

César Leite.
Durante sua fala, o atual Tesoureiro do Hospital César Leite, Renato
Cezar Von Randow,
mostrou a crise que afeta
os hospitais filantrópicos
de Minas Gerais. Atualmente, a dívida está na
casa de 1 bilhão de reais.
Ele pontuou os problemas
e mostrou que é somente
graças à eficiente administração do Hospital César
Leite e o aporte de recursos de emendas parlamentares e de programas
de apoio do setor que a
cidade se tornou uma referência em saúde. “Esse
fantasma da crise nos assombra permanentemente, contudo é o trabalho
de homens e mulheres
dedicados ao nosso hospital, muitas vezes deixando a família de lado, que
nos permite ficar fora
dessa estatística”, afirma.

14 novos apartamentos
para ampliar sua capacidade de atendimentos. É
um investimento da ordem
de duzentos mil reais.
HEMODINÂMICA
O Hospital César Leite
assinou o contrato de
aquisição da estrutura do
aparelho de hemodinâmica, que vai agilizar e melhorar a qualidade de
atendimento médico em

três especialidades: Cardiologia, Neurocirurgia e
Cirurgia Vascular.
As obras para adequação e alocação dos equipamentos estão na fase
de projeto. O novo procedimento de alta complexidade é resultado de
um investimento superior
a 1,6 milhão de reais e vai
permitir, por exemplo,
que procedimentos como
cateterismo sejam realizados em Manhuaçu.

“Evitaremos grandes deslocamentos para outras
cidades e as despesas
que isso tudo envolve um
paciente com um quadro
de saúde delicado”, conta o tesoureiro Renato
Cezar.
O HCL realizará exames, diagnósticos e intervenções terapêuticas na
área de cardiologia, angiologia e neurologia. Os
equipamentos novos possibilitarão a análise de

CONSTRUÇÃO
DE 14 NOVOS
APARTAMENTOS
O Hospital César Leite
inicia nos próximos o processo para construção de

Contrato assinado com a Caixa libera financiamento de três milhões de reais.

qualquer vaso sanguíneo
do corpo humano e, no
futuro, até cirurgias cardíacas que hoje são realizadas apenas em grandes centros.
HEMODIÁLISE
Na área quase três mil
metros quadrados na rua
Maestro Filomeno dos
Santos, bem próximo de
sua sede, será construído o serviço de hemodiálise do hospital.
A obra foi projetada
para abrigar ainda mais
dez andares para futuras
instalações do Centro de
Especialidades Médicas
do Hospital César Leite.
“Com o novo prédio, a
idéia é crescer e promover novos serviços para
a comunidade”, explica o
vice-provedor Sebastião
Onofre de Carvalho.
No total, o Hospital
César Leite aplicará mais
quatro milhões de reais
somente em estrutura
para garantir mais saúde
para todos os cidadãos.
Segundo Fernando
Lacerda, este novo pro-
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4,2 milhões em plano de expansão
jeto é a continuação de
um caminho com mais de
80 anos de construção
buscando incessantemente a excelência, a inovação e realizações sociais.
“O Hospital César Leite
foi idealizado por homens
de visão e é atualmente a
maior obra social de toda
a região. Nossa gestão
mostrou que é possível
com eficiência, boa administração e competência
fazer muito pela nossa
sociedade, investindo
verdadeiramente na saúde”, afirma o provedor.
CERIMÔNIA
DESTACOU
EFICIÊNCIA DA
ATUAL GESTÃO
A cerimônia de apresentação do Plano de Expansão contou com a
presença de autoridades
de vários setores. Coordenada pelo Presidente
do Conselho Superior,
Celso Couto Ruback, a
apresentação teve a presença do Prefeito de
Manhuaçu Adejair Barros, o Presidente da Câmara Toninho Gama, o
Juiz Diretor do Foro da
Comarca de Manhuaçu
Dr. Walteir José da Silva, o Secretário de Saúde de Manhuaçu Dr. Luiz
Carlos Lemos Prata, a
Diretora da Gerência Regional de Saúde Soraia
Caetano e o Gerente Regional da Caixa, Aldenir
Barbosa.
Na primeira parte, coube ao Provedor Fernando Lacerda e ao Tesoureiro Renato Cezar Von
Randow apresentar os
projetos. Para garantir os
investimentos, o HCL já
tem em Caixa 1,2 milhão
de reais, além do terreno
de 650 mil reais já adquirido.
Durante a cerimônia, o

Novos apartamentos e a hemodinâmica
completam os investimentos anunciados

O Centro de Especialidades Médicas terá 10 andares. Primeira etapa
é construção da hemodiálise

Gerente Regional da Caixa Aldenir Barbosa assinou o contrato de financiamento que garante um
aporte de três milhões de
reais a juros com taxas
especiais para o Hospital César Leite.

CREDIBILIDADE
Aldenir Barbosa ressaltou a credibilidade do
Hospital César Leite e a
eficiente gestão que permitiu o novo contrato
com a Caixa. “Já somos

o banco dos estudantes,
da habitação e dos empresários, hoje estamos
nos tornando o banco
dos hospitais. Queremos
aqui saudar e parabenizar o Hospital César Leite
por esse espírito empre-

endedor”, ressaltou.
A boa notícia também foi
reservada para o final. A
Caixa e a direção do Hospital César Leite assinaram
um termo de cooperação
para facilitar o acesso a financiamento imobiliário de
100 apartamentos para os
funcionários em condições
especiais e subsidiados no
programa habitacional federal.
Também destacaram a
boa gestão e os resultados
da atual direção do Hospital
César Leite, o empresário
Charbel Felipe Silva, membro do Conselho Superior,
o Prefeito de Manhuaçu
Adejair Barros e o Presidente da Câmara Toninho
Gama, que é Diretor de Promoção Social do HCL.
O Presidente do Sicoob
Credilivre Geraldo Helvécio também declarou a importância da parceria e
dos investimentos do Hospital César Leite em garantir a saúde e o bem estar da comunidade de
Manhuaçu. Em seguida, o
Secretário de Saúde Dr.
Luiz Prata apresentou um
pouco do suporte, integra-

ção e trabalho conjunto
realizado entre o SUS e o
HCL. “Em alguns momentos, a parceria é tão sólida e bem integrada que
‘às vezes’ parecem uma só
estrutura”, resumiu.
O Juiz Walteir José da
Silva lembrou a trajetória
do médico Dr. César Leite e a participação da
Maçonaria. Ele enfocou
os resultados e demonstrou a confiança no trabalho realizado pela atual mesa diretora.
Coube ao médico cardiologista Dr. Walter Pinto
destacar a importância dos
serviços de hemodinâmica.
“É um avanço histórico
para a nossa cidade. Toda
a região será beneficiada e
a capacidade de resposta
será ampliada mais ainda”.
Os investimentos do
plano de expansão envolvem 4,2 milhões de reais
e vão garantir a sustentabilidade do HCL. São
novos procedimentos e
estruturas que permitirão
retorno financeiro ao hospital para futuros projetos.
Carlos Henrique Cruz
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A Abelhinha e o Gafanhoto
Naquela fazenda muito grande, de
pastos verdejantes onde bois e
cavalos pastavam muito felizes, havia
um paiol muito alto e redondo. Lá
ficava guardado o milho e a ração de
todo o gado. Bem no alto deste paiol
havia uma colméia. Era grande e
muitas famílias ali moravam e
trabalhavam o dia inteiro. Em especial havia uma abelha
que cuidava muito bem do seu cantinho e de suas
abelhinhas. Ensinava tudo que sabia para as suas
abelhinhas, para que mais tarde pudessem cuidar também
de suas colméias. Dizia a mamãe abelha:
- Nunca voem longe daqui, há muito que recolher por
perto. As laranjeiras estão em flor e é fácil de chegar até
elas. Mesmo os limoeiros também têm flores e podemos
recolher o néctar. Não se deixem levar pelos outros
amiguinhos de vocês, não saiam sem
me avisarem até onde vão e ficarei
contente em saber.
Acontece que a abelhinha menor
que ainda estava aprendendo o
oficio nem voar direito sabia, era muito
rebelde.
Pensava assim;
- Ah...ela sabe tudo, eu preciso voar longe para aprender
também. Avisar, para quê?
Um dia estava voando entre as árvores, quando seu
amigo um pouco mais velho o gafanhoto chamou-a;
- Abelhinha venha cá.
Esta voou logo para perto dele.
- Veja ele disse, está vendo lá longe, achei um lugar
que tem umas ervinhas deliciosas para se comer.
- Mas eu não como ervinhas, gosto mesmo é de açúcar
respondeu a Abelhinha.
- Vamos até lá comigo- disse ele-, eu tenho certeza que
tem açúcar também.
Assim foram os dois voando até bem pertinho da usina
da fazenda. Na usina tem açúcar e outras coisas mais
como, por exemplo, álcool. O gafanhoto se divertia
comendo as folhas de cana que eram finas e abundantes.
A Abelhinha voou um pouco mais e achou um tonel
cheio de garapa, era a cana sendo moída e o açúcar
cheirava de dar água na boca. Esta não teve dúvida e
mergulhou naquele caldo verde delicioso. E assim comeu
muito açúcar e foi ficando enjoada e pesada. Chamou
pelo amigo gafanhoto, mas este já havia voado para outro
bando de cana.
- Oh meu Deus, o que faço agora?
Tentava voar e não conseguia, sua cabeça girava e
seus olhos estavam pesados. Nesta hora lembrou-se de
sua mamãe. Eu devia ter avisado que tola que fui. Ficou
ali grudada no tacho da garapa sem poder sair. Na colméia
sua mãe já havia notado a sua ausência. Mãe sempre
está alerta com seus filhinhos, podem ser pequeninos
ou grandes. Deu o alerta geral para as outras amigas
abelhas e saíram todas a procura da abelhinha. Depois
de muito procurar encontraram o gafanhoto que disse
onde ela deveria estar. Finalmente localizaram a rebelde.
Conseguiram erguê-la e duas abelhas fortes a levaram
para a colméia. Lá adormecida de tanto respirar o álcool
e de comer muito açúcar dormia agitada. No outro dia
quando acordou muito envergonhada perante seus pais
e irmãos, pediu desculpas e prometeu que nunca mais
faria uma coisa desta.
- Sabe mamãe eu pensava que podia ir sozinha.
- Você até pode minha abelhinha, mas nunca deixe de
nos avisar para que possamos preveni-la do que poderá
encontrar. Você deve ter suas experiências, mas dividindo
conosco vai ser muito mais fácil.
Esta história é para as crianças grandes e pequenas
que pensam que sabem tudo. Na hora do aperto e do
perigo e que lembram dos mais velhos para orientá-los.
Você é responsável por si mesmo, não abuse. Tenha suas
experiências, mas tente dividir com alguém mais
experiente. Não se esqueça que quanto mais alto o vôo,
a queda será mais dolorida.
Cresça Feliz!

O novo presidente da Associação do Bairro Sagrada Família
(ABSF) Marco Antônio junto com seus filhos Marcos Júnior
e Michelly de Campos

Presidente da Câmara de Manhuaçu Toninho Gama,
prefeito Adejair Barros e Sérgio Breder em solenidade do anúncio do pacote de obras para Manhuaçu

Reunião na APAE de Manhuaçu no lançamento de ampliação
do Hospital César Leite entre os presentes estavam João
Batista Hot, Nailton Heringer, Maurício Júnior, Ubiraci Ribeiro,
Geralda Reis e Jeferson Leitão

Luigi Dângelo, Fabrício Souza, Luis Amorim e Wagner Orlandi
momentos antes da solenidade do Pacote de obras para
Manhuaçu no Clube do Cavalo

HORÓSCOPO
ÁRIES - O excesso de trabalho pode provocar uma tendência à dramatização exagerada no ambiente profissional. Tente
manter a calma e agir de modo racional.

LIBRA – Poderá receber convite para partir
para nova etapa em sua vida profissional.
Analise bem, principalmente se a mudança
ira trazer mais felicidade para você.

TOURO – Aumentada sua sensibilidade,
lhe deixando suscetível a todos os
acontecimentos ao seu redor. Escolha bem
suas companhias.

ESCORPIÃO - Aumentada sua capacidade de comunicação, porém convém se
controlar, já que a tendência é que você
fale demais e cometa algumas gafes.

GÊMEOS – Tendência a ultrapassar seus
limites auto-impostos e expressar seus
sentimentos mais íntimos. Isso é bom para
que você se conheça melhor.

SAGITÁRIO - Volte sua atenção para as questões materiais, já que seu orçamento precisa
ser
protegido
dos
impulsos
consumistas.cuidado com os “bons negócios”.

CÂNCER - Tendência é que você se descontrole emocionalmente, principalmente em
suas relações pessoais. Tente estabelecer
uma convivência tranqüila..

CAPRICÓRNIO – Tendência a um relacionamento tenso com os familiares. Procure relevar o que for possível, já que a família nos
complementa e dá muitas alegrias.

LEÃO – Ótima oportunidade para manter
contatos pessoais e profissionais. O
período é benéfico também para viagens e
novos projetos. Porém aja com calma.
VIRGEM - O convívio com os amigos será
complicado neste período. Dificilmente o que
você espera será compatível com a vontade
dos outros, mas você não deve ceder demais.

AQUÁRIO - Questões ainda não solucionadas em seu íntimo podem ressurgir e
fazer com que suas emoções fiquem a flor
da pele. Evite julgamentos emocionais.
PEIXES - Tome cuidado para não exceder
os limites alheios, já que as emoções
estarão afloradas. Curta o prazer de estar
com as pessoas que lhe são caras.
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SANTANA DO MANHUAÇU

O

topônimo Santana do Manhuaçu é
composto de Santa Ana, avó de
Jesus e da palavra indígena
Manhuaçu, que significa "rio grande",
sendo uma homenagem à Santa e uma
referência ao local onde se acha a cidade, à
margem do rio Manhuaçu.
História
Na rota dos desbravadores vindos da foz
do Rio Doce estava um grande afluente
desse rio à esquerda, mais tarde
denominado Rio Manhuaçu. Seguindo o
curso desse rio, tem-se a rota feita no
século XIX pelos primeiros habitantes de
origem não-nativa da região, onde mais
tarde se situaria a cidade de Santana do
Manhuaçu. Na freguesia de São Simão,
nasce o povoado que daria origem a
Santana do Manhuaçu, composto em sua
maioria por imigrantes Portugueses e
Italianos provenientes do sul da Zona da
Mata e do Rio de Janeiro que ali começaram
a se estabelecer por volta de 1870.
É possível também creditar a ocupação
da região justamente a busca pela
ocupação que os Estados do Espírito Santo
e Minas Gerais promoveram a partir da
segunda metade do século XIX. Os
capixabas avaçaram da costa até as
margens do Rio José Pedro e os mineiros
do interior, vindos do sul da zona da mata
até a margem do Rio Manhuaçu, e a partir
de 1859, tem-se os primeiros conflitos na
região, a respeito da jurisdição das
províncias de Minas Gerais e Espírito Santo.
O povoado de Santana do Manhuaçu
ficava bem no limite da região do
Contestado do sul do Rio Doce (Disputa
de terras entre os estados do Espírito Santo
e Minas Gerais), vez que até 1914, persistia
controvérsia acerca da Jurisdição
Provincial/Estadual acerca dos Municípios
vizinhos de Ipanema, Aimorés, Mutum, São
José do Mantimento, Lajinha e Chalé, já
que a Carta Régia de 1816, que definia as
fronteiras entre Minas e Espírito Santo era
extremamente imprecisa.
Esse fluxo migratório, ao contrário de
muitos que insistem em atribuir à
necessidade de abastecimento da região
mineradora do ciclo do ouro, deve-se na
verdade à decadência do ciclo do ouro em
Minas Gerais, pela necessidade de se buscar
novas atividades econômicas. Tanto que a
região só começa a ser efetivamente
povoada nos primeiros anos do Império.
Inicialmente a cidade recebe a denominação
"Santana" em função de uma das primeiras
habitantes da região, uma senhora católica
devota de origem italiana que mandou erigir
uma capela em honra a Santa Ana.
Cumpre-se salientar que, ao contrário do
restante da região, que desenvolveu sua
economia com base no trabalho do imigrante,
principalmente Alemães, Italianos e Libanes,
baseando-se na mescla da agricultura familiar
com pequenos núcleos de escravidão, Santana
do Manhuaçu constituiu um razoável núcleo
de escravidão da região em função de sua
lavoura canavieira e cafeeira, apesar de contar
também com a imigração Italiana e Portuguesa.
Em 1890, ao se tornar distrito de
Manhuaçu, o povoado é denominado
Santana. Com a divisão administrativa do
estado, em 1911, passa a ser chamado de
Santana do Manhuaçu, em uma referência
ao Rio que corta a cidade. Em 1943, tornase distrito de Simonésia até que, em 1962,
é emancipado.

Ainda a respeito do contestado, a região
de Santana do Manhuaçu tem um passado
histórico bastante violento, sendo que
muitos autores consideram a indefinição de
jurisdição na região, que ocorria desde o
ponto de vista policial até o eclesiástico,
como o fator histórico motriz dessa situação.
Geografia
Sua população estimada em 2004 era de
8.325 habitantes. O município possui
relevo acidentado com muitas montanhas
e serras ao sul - onde se situa a sede - e a
leste, e uma planície a noroeste. A altitude
mínima no município é de 625 metros e a
máxima é de 1373. O município é cortado
verticalmente pelo Rio Manhuaçu
escoadouro de vários afluentes situados
dentro do município.
É cortado também de norte a sul pela
rodovia MG-111, que liga a região norte da
Zona da Mata na divisa com o estado do
Rio de Janeiro à região do Vale do Rio Doce,
onde este recebe as águas do Rio
Manhuaçu, na divisa com o norte do
Espírito Santo. Essa rodovia é o principal
meio de acesso ao município.
Distâncias
Belo Horizonte (MG) ..................... 306 km
Brasília (DF) ................................. 1022 km
Vitória (ES) .................................... 258 km
Rio de Janeiro (RJ) ........................ 459 km
São Paulo (SP) ............................... 796 km
Colatina (ES) ................................. 205 km
Manhuaçu (MG) ............................. 29 km
Governador Valadares (MG) .......... 225 km
Itaperuna (RJ) ................................ 173 km
Campos dos Goytacazes (RJ) ........ 275 km
Ipatinga (MG) ................................ 202 km
Cachoeiro de Itapemirim (ES) ........ 237 km
Muriaé (MG) ................................. 156 km
Ponte Nova (MG) .......................... 150 km
Turismo
O principal atrativo do município é sem
dúvidas o Ecoturismo. As cachoeiras do
Bonifácio e do Cardoso fazem parte dos
atrativos naturais da cidade, além da Pedra
de Santana, considerada um dos melhores
pontos de Minas Gerais para a prática do
vôo livre. O município está localizado no
Circuito Turístico do Pico da Bandeira.Uma
de suas maiores festas reúne pessoas de
toda a região , o Santana em Festa, que já
teve 5 edições, um evento para a apreciação
de bandas, diversão e lazer.
Economia
A economia local se baseia basicamente
na bovinocultura leiteira e no cultivo da
Cana de açucar, Banana e Café.
Educação
As escolas do município são: As escolas
estaduais: Célia Pereira Mendes, Escola
Estadual do Povoado de Santa Quitéria,
Escola Estadual de Santa Filomena e as escolas
municipais: Da Faz dos Honórios, do Córrego
dos Marambaias, Bernardo Ferreira, Canuto
de Sales, Teófilo Baía, José Agostinho, José
Cruz, Cristiano Picada, Juca Picada, De Ensino
Fundamental 1 a 4 s, CEMEI Tia Celeste, PréEscolar Municipal Tio Bil, CEMEI Vó Neném,
Escola de Ensino Fundamental de 1 a 4 s e
APAE Escola Especial Mãe Pá.

DOIS ARGENTINOS NO BRASIL
Dois argentinos chegam a São Paulo, sem grana, e aí
um diz pro outro: Vamos nos separar para pedir dinheiro e
ao final do dia nos reunimos para ver quanto cada um de
nós arrumou.
O outro topa e então cada um vai para o seu lado.
Já bem de noitinha se encontram de novo e um pergunta
para o outro: Quanto você conseguiu?
- 10 reais.
- E como fez?
Fui ao parque e pintei um cartaz: 'NO TENGO TRABAJO,
TENGO 3 HIJOS QUE ATENDER, POR FAVOR, LES
SUPLICO! NECESITO AYUDA!'.
E você, quanto ganhou? Perguntou o que ganhou R$
10,00
- Ganhei 8.694,00 reais.
- Madre mia! Como você fez para conseguir tanto?
Escrevi um cartaz assim: 'FALTA 1 REAL PARA EU
VOLTAR PARAAARGENTINA'

NOVOS SOLDADOS
Vindos da roça, dois primos se apresentam para o
serviço militar. O sargento questiona um deles:
- Qual o seu nome, meu jovem ?
-É Tonho.
-Negativo. Agora você e soldado Antonio. Sabe o que
você veio fazer aqui ?
-Sei não. Cês chamaram, eu vim.
-Você veio servir a Pátria. Não se esqueça.
O Sargento aponta para a bandeira e indaga o que ela e:
-Uai, não é a bandeira ?
-Negativo. A partir de agora aquela é sua Mãe.
O Sargento volta-se para o outro rapaz:
-Qual o seu nome ?
-É Soldado Pedro. Eu vim servir a pátria.
-Isso mesmo. E o que é para você aquela bandeira ?
-É minha tia, mãe do Tonho.

FUTEBOL NO CÉU
Dois amigos estavam prestes a morrer então o outro
disse:
-Quando você chegar no céu veja se lá tem futebol e me
diga através de um sonho.
Três dias depois ele morreu e veio em sonho e disse:
-Tenho uma notícia boa e uma ruim.
-Qual é a boa?
-Tem futebol no céu.
-E a ruim?.
-Você foi escalado para a ala esquerda semana que vem!

O PÉ DE MANGA
Um homem estava dentro de sua casa quando ouviu o
pé de manga se mexer no fundo do quintal de sua
casa, ele foi lá fora e viu um menino roubando
manga e o dono do pé gritou:
- Menino, desce daí!
Mas ele nem escutou, o homem tornou a dizer:
- Desce daí menino, roubar é feio...
Mas o menino fingiu que não ouviu e o homem se
irritou e gritou:
- Desce daí se não vou chamar o seu pai...
Então o menino gritou lá de cima:
- Então avisa ele que ele tá no galho do lado...

POLÍTICO HONESTO
O prefeito de uma cidade do interior fazia um discurso e
dizia:
- Meu povo! nesses bolsos nunca entrou dinheiro dos
cofres públicos...
Um gaiato no meio do povo gritou.
- Tá de calças novas prefeito?

“É preciso que o
discípulo da
sabedoria tenha o
coração grande e
corajoso. O fardo é
pesado e a viagem
longa”.
"A sabedoria não cria
o gênio, mas oferecelhe, por vezes,
oportunidade para se
revelar."
Leoni Kaseff
"Aquele que não tem
um objetivo,
raramente sente
prazer em qualquer
empreendimento."
Giacomo Leopardi
"Não existe sorte.
Sorte é quando
preparação encontra
oportunidade!”
"Viva sempre a favor
do tempo, sabendo
que perder tempo é
desperdiçar a vida e
correr contra o tempo
é maltratar o coração.
Para começar um
grande projeto é
preciso valentia. Para
terminar um grande
projeto é preciso
perseverança.
Nossa maior glória
não é nunca haver
caído, e sim ter
levantado depois de
cada queda.
(Confúcio)
O caminho pode estar
difícil, mas desistir
será covardia.
Tiago Augusto da
Cunha (mindinho)
Melhor chegar por
último e dizer que
tentou, do que parar e
dizer que não deu.
Tiago Augusto da
Cunha (mindinho)
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Rosca, Mundo e Pinga
O 1º ponto é de pessoas maravilhosas da
Rosca Seca ou São Sebastião da Vala.
O 2º ponto diz de pessoa e cidade,
conectando com a Mundo Novo.
O 3º ponto é sobre pesquisa, passando
pela Pinga Fogo.

1 - Rosca Seca: Valmira – (1) Começando: Ela
nasceu Valmira de Oliveira Silva e morreu Valmira de
Oliveira Rocha. Aquilo foi em 20/1/1946, no lar de Davi
de Oliveira Silva e Débora Silva, que bem me acolheu.
(2) Casando: Adolescente bonita, preferida por turma
de jovens preterida, pois a cara-metade virou o galã
Orlando Cândido da Rocha, irmão de Jurandir, nãopoucas vezes prefeito de Aimorés. Valmira se mudou
pra Gov. Valadares. Vindo rever Orlando, hospedouse em nossa casa. Meus pais testemunharam essa feliz
união de 10/9/64, só separada pela morte. Esse casal
se tornou importante em minha formação,
recepcionando-me em seu jovem lar, onde com o irmão
dela, Clemir de Oliveira Silva, ouvi muita música, num
ou noutro compacto (aquele disquinho!) e mais em LP
– Long-Playing – (aquele discão!!!). (3) Consumando:
Na minha adolescência, Orlando ajudou-me, ouvindome e atentando pra minhas colocações. Hoje eu teria
mais alta auto-estima que baixa auto-estima. Em janeiro
deste, queria visitá-los, e, ainda no 1º semestre, escrevi
pra eles, mas engavetei tal. E, infelizmente, em 18 de
junho passado, Valmira nos deixou, com a marca de
esposa, mãe, avó, enfim, pessoa muito especial. – Ao
Orlando, e filhos Lílian, Hélder, Wellingnton e Leandro,
e quinteto de netos, e Pr. Clemir e irmãos, nossas
condolências.
2 - Mundo Novo: Palmira – (1) Mudando: Depois
de tratar do que é para chorar, se bem que com boas
lembranças, mudo o tom... Eu e mãe – Rita Costa de
Medeiros – não lembramos de Palmira (?), na vila ou
no entorno de Mundo Novo de Minas (!!!). (2)
Mapeando: Não vimos isso no mapa da memória da
vila Mundo, mas, no mapa-mundi da wikipédia, tem
Palmira, antiga cidade na Síria central, oásis a cerca de
210km de Damasco, hoje Tdamor, localização
estratégica, logo parada obrigatória pra caravanas
comerciais. O nome vem de palmeira, árvore que devia
existir por lá em grande quantidade. (3) Movimentando:
É importante movimentar no oásis de nossa memória.
3 - Pinga Fogo:Yalmira – (1) Alertando: Morando
na rua Pinga Fogo, a Getúlio Vargas, em Aimorés,
pesquisei, no passado... E, recentemente, no google, vi
a informação que “Há 3 pessoas com o nome ´Yalmira´,
nos Estados Unidos.” A imprensa – incluindo a internet
– nos ajuda a refletir, mas temos de ir fundo... Por
exemplo, a revista Veja de 19 de maio último, na Carta
ao Leitor (p. 14), escreveu que é do evangelista Marcos
a expressão: “É mais fácil um camelo passar pelo buraco
de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.”
(2) Acertando: Essa palavra é de Jesus, e, além de
Marcos, Mateus e Lucas a registraram. (3)
Adicionando: Precisamos conferir, inclusive sobre muita
coisa dita sobre Escatologia, doutrina bíblica das últimas
coisas, que acaba sendo, em muitos pontos, uma
“acheologia” ou “achismo”...
Homenagem póstuma à Valmira!...
e obrigado, Orlando!!!
Achando ou não Palmira e indo ou não em Palmira,
há oásis na mente!
Aproveitemos a imprensa, e continuemos pesquisando!
Estudemos!!!... Até!

“NÃO SERÁ UM A MAIS, PARA AMIGOS, COMPANHEIROS OU COMPADRES”
José Serra (PSDB), candidato a presidente, prometendo o Ministério da Segurança

Governo pretende reduzir IPI e Cofins

O preferido

O governo federal pretende reduzir as alíquotas do
Imposto sobre Produto Industrializado e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social, que
incidem sobre os conversores externos para TV digital.
De acordo com o assessor especial da Presidência
sobre o assunto, André Barbosa, a proposta será
apresentada durante a reunião do Conselho Deliberativo
do Fórum Sistema Brasileiro de Televisão Digital
(SBTVD), em São Paulo. “Ainda não definimos de quanto
será essa redução, até porque antes precisamos
consultar o Ministério da Fazenda”, informou o assessor.
As informações são da Agência Brasil.

Lula aguarda apenas a aposentadoria de Eros Grau,
no Supremo Tribunal Federal, para anunciar seu
substituto, que já estaria definido: o ministro Cesar Asfor
Rocha, presidente do Superior Tribunal de Justiça.

Em família

Fez a delícia de turistas brasileiros a entrevista de
um professor de culinária à tevê em Portugal, ontem.
O repórter perguntou se o próximo curso dele seria “de
portas abertas” para todo público. A resposta do sisudo
chef: “As portas estarão fechadas. Mas é só bater,
elas abrem”.

Nas ruas

O senador Gilvan Borges (PMDB-AP) trocou o
suplente, em sua chapa. Saiu Geovani Borges e entrou
Geová Borges. De irmão para irmão.

O senador Cristovam Buarque
(FOTO) (PDT-DF) finalmente saiu
às ruas, na campanha pela
reeleição, após se recuperar de
conjuntivite: “O bom da política é
isso aqui (estar nas ruas) e não
aquela chatice do Senado”.

Quase elogio
Equipe de TV, a serviço do tucano José Serra,
percorre o Nordeste checando todas as obras do
governo Lula. Tem tido muito trabalho.

Demissões na Cultura

Arruda recorre a amigos
Apesar de haver protagonizado
um dos mais bem documentados
escândalos de corrupção da
História, o ex-governador José
Roberto Arruda (FOTO) tem se
queixado da falta de condições
financeiras até mesmo para manter
a família e pagar contas e
empregados. Amigos e ex-auxiliares
têm colaborado no pagamento de
advogados e até mesmo para a manutenção do exgovernador. Um deles dá R$ 40 mil mensais.

O tititi dos blogs petistas é a “demissão por ordem
de José Serra”, do diretor de jornalismo da TV Cultura,
Gabriel Priolli, e o jornalista Herótodo Barbeiro. Gabriel
teria pautado o tema “pedágios” e Babeiro questionou
Serra sobre eles no “Roda-Viva”. Assessoria de Serra
nega.

O amor é lindo
O homem-sombra do vice de Dilma, Julio Bono, está
tão confortável em suas tarefas que se tornou presença
obrigatória no cafezinho da Câmara. E virou o verdadeiro
porta-voz do presidente Michel Temer.

OAB apoia reforma política no Brasil

Tesouro da juventude

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral,
responsável por mobilizar mais de 1,6 milhão de
pessoas pelo Ficha Limpa, pretende coletar
assinaturas para pressionar o Congresso a realizar
uma reforma política no próximo ano. A iniciativa
recebeu o apoio da
Ordem dos Advogados
do Brasil, que integra
o movimento e planeja
para novembro um
seminário sobre o
tema. De acordo com
o presidente da OAB,
Ophir Cavalcante
(FOTO), a proposta
deverá ser entregue ao
presidente que for
eleito. Entre os temas
da proposta está o financiamento público de
campanhas, para coibir a ocorrência de “caixa dois”.
O projeto também deve discutir a reeleição presidencial
e o tempo de mandato dos políticos com cargos
majoritários, entre outros temas.

O candidato tucano ao governo
capixaba, Luiz Paulo Velloso
Lucas, diz que buscou
“inspiração” no vice de Serra,
Indio da Costa, para exibir seu
vice, o vereador de primeiro
mandato Max da Mata (FOTO)
(DEM-ES), 35.

Não vi, nem ouvi
No governo Lula três reações vão ficar para a História
sem livros: “Eu não sabia”, “Assinei, mas não li” e
“Não assinei, apenas rubriquei”.

Eles primeiro
(*) Pr. Celso de M. Costa é bacharel em Teologia,
tem pós-graduação em História Eclesiástica e
está colunista em 3 periódicos.

Cartesianos

Lula enviou Medida Provisória ao Congresso
extinguindo 45 cargos de assistente de Chancelaria
em troca de oito vagas para embaixador.

Mascotes
Foi uma Copa de moluscos: o
polvo acertou tudo; o lula, errou
todas.

PODER SEM PUDOR
Limpeza no tribunal de contas
Aluizio Alves assumiu o governo do Rio
Grande do Norte em
1961 e encontrou
somente adversários no
Tribunal de Contas do
Estado, criado no final
do governo Dinarte
Mariz. E a legislação o impedia de demitir os
conselheiros adversários, alguns inclusive acusados de
irregularidades. Certo dia, o governador recebeu uma
solicitação de verba do então presidente do tribunal,
Romildo Gurgel, para pintar suas paredes externas.
Aluizio escreveu no ofício o seguinte despacho:
- “Defiro o pedido. Já que não posso limpar por
dentro, que se limpe por fora.”
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Casa é destruída em
incêndio em Simonésia
Instalações elétricas
precárias podem ter
causado o incêndio na casa
de Paulo Sérgio, no bairro
Nossa Senhora Aparecida,
em Simonésia. As chamas
foram controladas pelos
vizinhos, mas móveis,
roupas, alimentos e
estrutura
ficaram
destruídos.
Segundo o Cabo Zinis, as
instalações elétricas eram
muito precárias. “Como as
pessoas comentaram aqui,
era uma gambiarra. Isso pode
ter causado o incêndio, mas
somente a perícia pode ser
conclusiva. Não descartamos
qualquer hipótese, mas no
momento do incêndio não
havia moradores na casa”,
afirmou.
Paulo Sérgio estava
trabalhando e o filho também
tinha saído. Os vizinhos viram
a fumaça e as chamas,
arrombaram a porta e
conseguiram controlar o fogo.
A pequena casa tem três
cômodos. Como há muita
madeira velha, roupas e
outros materiais, o fogo se
espalhou rapidamente. “O
colchão, roupas, aparelhos
de som, DVD e TV foram
muito danificados. Ainda bem
que não houve feridos”,

conta o militar.
O policial explicou ainda que
a ajuda dos moradores das
proximidades foi muito
importante. “Isso foi essencial
para evitar que o fogo se
alastrasse. A casa foi muito
danificada e infelizmente teve
a estrutura comprometida, mas
temos que agradecer a Deus
que ninguém se feriu”, ressalta.
Foi o segundo episódio no
bairro nos últimos meses.
Segundo a polícia, foram
situações muito diferentes,
mas que podem acontecer.
“Sempre recomendamos
cuidados com mangueiras de
botijões de gás, rede elétrica,
velas e até outros materiais
que podem iniciar um
incêndio”, orientou.
Apesar da solidariedade
de vizinhos, Paulo Sérgio
não sabia como recomeçar
agora. Perdeu tudo o que
tinha em casa.

Avô e neta morreram em
acidente no km 50 da BR-262
Salvador
Escrivani
Mendes, 63 anos, e a neta
dele Gesiane Mendes
Rodrigues, 13 anos,
morreram numa colisão entre
um Escort e uma carreta no
km 50 da BR-262, próximo à
antiga Copareal, em Realeza
(distrito de Manhuaçu), na
tarde de terça-feira, 06.
Segundo o registro,
Salvador Escrivani dirigia o
Escort, GQX 1688/

Manhuaçu, e bateu de
frente com a carreta Scania
113H, placa GUX 4200/
Santos Dumont (MG),
dirigida por Wesley
Adriano de Oliveira, 30
anos. O carreteiro contou à
reportagem que o Escort
invadiu a pista contrária.
“Ele veio de frente e tentei
desviar, tanto que cheguei
a subir no barranco”,
justificava Wesley bastante

abalado.
O impacto do acidente foi
muito violento no lado do
motorista do carro. Salvador
morreu preso às ferragens. A
neta dele, que estava no
banco atrás do motorista,
Gesiane Mendes Rodrigues
foi socorrida e morreu
durante o atendimento em
Manhuaçu.
Ainda estava no Escort, a
esposa de Salvador, Maria

dos Anjos Gomes Mendes,
61 anos. Ela foi socorrida
com escoriações. A Polícia
Rodoviária Federal, o Corpo
de Bombeiros e a perícia
estiveram no local.
O trânsito teve retenções
no local do acidente durante
a tarde, mas sem restrições
maiores.
As vítimas eram de São
Pedro do Avaí, distrito de
Manhuaçu.

Dois acidentes na BR-262 em Manhuaçu
A Polícia Rodoviária
Federal registrou dois
acidentes com veículos na
BR-262 no perímetro urbano
de Manhuaçu. Foram duas
colisões traseiras em um
trecho de três quilômetros
entre os Bairros Bom Jardim
e Ponte da Aldeia.
Às 9 horas de quinta-feira,
08, Márcio José Bahia dirigia
um Fiat Uno Mille da
Prefeitura de Manhuaçu e
bateu na traseira de uma
carreta Scania R124, MPX
8008/Santa Maria do Jetibá

(ES), dirigida por Carlos
Marcelo Walter. Ele foi
socorrido consciente com
ferimentos graves segundo
o Corpo de Bombeiros. O
motorista foi transferido para
cirurgia em Ipatinga, no Vale
do Aço. O acidente foi no km
40, próximo a Vila Boa
Esperança.
Márcio
Bahia
é
funcionário do SAAE e
estava se deslocando para
Dom
Corrêa,
onde
fiscalizaria uma obra da
Prefeitura de Manhuaçu.

BOM JARDIM
O outro acidente foi dez minutos depois, no bairro
Bom Jardim, km 37,1. O Fiat Pálio HJG 0804/Belo
Horizonte, dirigido por Reinaldo Lessa, bateu na
traseira do caminhão Mercedes Benz 710, HSI 0137/
Manhuaçu, conduzido por Celso Rodrigues da
Gama. Segundo testemunhas, os veículos pararam
por causa de pedestres atravessando a faixa em
frente ao Supermercado Pais & Filhos. O Pálio,
que seguia atrás do caminhão, não esperava a
parada repentina em plena rodovia federal.

Casal mata gari, limpa a casa e joga corpo no rio

Gol bate em carreta e
caminhão em Manhumirim
Um Gol bateu na lateral de
carreta e foi arrastado por
caminhão na chegada de
Manhumirim, na tarde do dia
08 de julho. O acidente
chamou a atenção de muitos
curiosos que foram até a MG
111, próximo ao bairro Nossa
Senhora da Penha, atraídos
pela fila de veículos que foi
se formando.
O acidente envolveu o Gol,
uma carreta e um caminhão,
mas por sorte não houve
feridos.
Segundo
informações de populares, a
motorista do Gol GVI 8937 foi
ultrapassar um caminhão e
encontrou uma carreta se
aproximando na pista

contrária. Ela tentou desviar
o carro, mas acabou batendo
na lateral da carreta. O Gol
foi jogado imediatamente à
frente do caminhão que
havia
acabado
de
ultrapassar. O caminhão
bateu de cheio no meio do
veículo e o arrastou por
alguns metros até conseguir
parar.
A colisão com o caminhão
ainda ajudou a motorista do
Gol. Se o carro não tivesse
parado no impacto, teria
descido por um barranco de
cerca de dez metros.
A condutora saiu ilesa e a
Polícia Militar Rodoviária
atendeu a ocorrência.

Militares foram chamados
por vizinhos do gari Sinval
Chaves Lopes, 44 anos, na
manhã de sexta-feira, 02, no
distrito de Granada, em Abre
Campo. Ele foi assassinado
por um casal que morava de
favor em sua casa. Antes de
fugirem, eles ainda limparam
a casa e jogaram o corpo no
rio.
Na noite de quinta,
vizinhos ouviram alguém
pedir socorro na casa de
Sinval, mas não foram olhar
o que acontecia. No dia
seguinte, perceberam que ele

não apareceu. Mais tarde, o
casal que morava de favor na
casa saíram apressados de
táxi com destino a Raul
Soares.
Os vizinhos chamaram um
irmão de Sinval e foram até a
casa. A porta dos fundos
estava aberta e quando
entraram perceberam que
havia vários sinais de que
havia acontecido algo
errado.
Os policiais saíram à
procura do casal. Eles
encontraram o táxi quando
chegava novamente à casa de

Sinval. Luciano Rocha Silva,
18 anos, e uma jovem de 15
anos tentaram correr, mas
acabaram alcançados. Eles
confessaram o homicídio.
MORTE: Luciano contou
que, ao chegar do trabalho,
sua companheira reclamou
que Sinval havia lhe cantado
e em seguida tentou agarrála.
Na versão contada pelo
lavrador, ele foi tirar
satisfações e já passou a
agredir Sinval com uma barra
de ferro. Depois de vários
golpes, ainda pegou um

facão e passou a golpear o
gari por todo o corpo.
Após o crime, para
ocultarem o corpo, eles
arrastaram Sinval até a
cozinha, lavaram, arrastaram
para os fundos do quintal e
o jogaram no rio. Luciano
ainda tentou limpar todo o
ambiente da casa para
dificultar a descoberta do
crime.
O casal foi levado para a
cadeia de Abre Campo. O
Corpo de Bombeiros foi
chamado para tentar localizar
o corpo do lavrador.

Homens perseguem e tentam matar dois na estrada de Lajinha
A Polícia Militar Rodoviária
registrou uma tentativa de
homicídio na MG-441 estrada que liga Lajinha à BR262, em Ibatiba (ES).
No final da tarde de segunda,
05, Rivelino Luiz Lopes, 36
anos, de Reduto, e Uesley
Tiago de Almeida, 28 anos, de
Santa Barbara do Leste,
estavam num carro e
perceberam que eram seguidos
por um veículo preto. Rivelino,
que era o motorista, acelerou,
mas o outro carro conseguiu
se aproximar e emparelhar com

eles. Homens de dentro do
carro preto atiraram várias
vezes. Rivelino e Uesley foram
baleados em várias partes do
corpo. Os pistoleiros
conseguiram fugir, enquanto
os dois foram socorridos para
o serviço de saúde em Lajinha
e depois transferidos para
Manhuaçu.
Os autores não foram
identificados. A perícia esteve
no local e a polícia continua
fazendo levantamentos. O
motivo da tentativa de
homicídio não foi divulgado.
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Vera Alves / EP News
DRICA MORAES SE RECUPERA BEM
Exames confirmaram que o transplante da medula óssea que a atriz Drica Moraes se submeteu foi bem sucedido. De acordo com o boletim
médico, não há sinais de infecções ou outras
complicações. Apesar da boa notícia, ainda não
há previsão de alta para Drica.
NOVO QUADRO DE
TOM CAVALCANTI
Tom Cavalcanti estreou na TV Record um quadro com o
novo personagem “Casa do Zé da Rosa”. Zé da Rosa é ruivinho, com o rosto cheio de pintinhas e crédulo quando se
trata da sua assanhada esposa Dadá (Bruna Pietronave). Íris
Buzzi é quem faz a mãe do tolo rapaz.
DE ATOR A APRESENTADOR
Pelo visto, Mario Frias desistiu de ser ator.
Afastado das novelas há um certo tempo foi
transformado em apresentador pela Rede TV!.
Os primeiros pilotos do “Ultimo Passageiro”
começam a ser gravados ainda esta semana.
MALU MADER
Longe da TV desde 2007, quando fez "Eterna Magia", Malu Mader volta a no elenco
da nova versão de "Ti Ti Ti", que estreia dia
19 de julho, às 19h, Globo. Será Suzana, exmulher de Ariclenes, Victor Valentim, vivido
por Murilo Benício. Na primeira versão em
1985, a atriz foi Wal, filha de André, Jacque
Leclair, papel de Reginaldo Faria. Sobre o
seu casamento com Belloto vai tudo bem,
mas calmo jamais, por conta do seu temperamento colérico.
LUCIANO HUCK BOMBA NO TWITTER
Ano passado, Luciano Huck foi o primeiro brasileiro a alcançar um milhão de seguidores no Twitter. Agora, o apresentador superou a marca de dois milhões de fãs. Proezas de
um grande comunicador..

MOLECAGEM

DESMENTIDO
O boato de que Maria Gadú e Daniele Suzuki estavam juntas surgiu com a publicação de uma nota na coluna "Retratos da Vida"
do jornal "Extra". A coluna diz que a cantora
estaria namorando uma atriz de “ Viver a Vida”,
que participou do Festival
de Cinema de N.Y que, até Maria Gadú
então, só havia namorado
homens. Por sua vez a colunista Fabíola
Reipert deu nota em seu blog afirmando
que Daniele e Maria Gadú não se desgrudam. Daí formou-se a fofoca, que, segundo as protagonistas é MENTIRA. Parece
Daniele
que virou moda inventar namorada para a
Suzuki
Gadú....
SILVIA POPOVIC
Silvia Poppovic volta em breve com um novo programa de
entrevistas e debates na Band. A jornalista está em Nova
York, onde descansa acompanhada da família.
TEMPOS MODERNOS II
“Tempos Modernos” deu motivos de sobra para a baixa
audiência. Nem os bons atores do folhetim, como Eliane
Giardini, Antônio Fagundes, Otavio Muller, Débora Duarte,
além de outros, conseguiram transmitir a sagrada arte de representar para alguns. E o desempenho dos medíocres saiu
vitorioso. Como por exemplo: Fernanda Vasconcelos (que
costuma ser uma boa atriz) e Thiago Rodrigues nas cenas
amorosas, digamos geladas, foram péssimos, o beijo do casal no capítulo do último sábado deu pena de tão insosso.
Faltou empenho...

O diretor do programa da Hebe, Ariel
Jacobowitz, rebateu a brincadeira de mal
gosto feita pelo "CQC" e negou que a
apresentadora tenha perdido a dentadura ao vivo. A provocação foi exibida no
CQC em um vídeo onde flagra um momento em que Hebe perde um objeto.
Como prova , Jacobowitz postou um vídeo do programa da Hebe mostrando
que, após o ocorrido, ela aparece sem a
joia em uma das orelhas. Que falta de respeito, depois reclamam quando os repórteres do CQC levam uns tapas....
MUDANÇA DE ARES
A atriz Karina Bacchi está procurando uma casa ou apartamento na Europa para comprar, mas sua residência deverá
continuar sendo o Brasil. Karina não teria, segundo a assessoria, motivos para morar fora do Brasil agora, porque estreará um programa da Record no segundo semestre, como apresentadora. A atração estaria em fase de criação e não há
informação se Karina irá comandá-lo sozinha ou se fará parte
de uma equipe.
MUDANÇA DE RUMO
A primeira pesquisa encomendada pela Globo para saber
da aceitação do público sobre os rumos da novela Passione
pegaram o autor Silvio de Abreu de surpresa. Os entrevistados defendem Clara (Mariana Ximenes) e pedem uma redenção à moça e que Totó (Tony Ramos) a ajude a melhorar sua
conduta. Para realizar a pesquisa, foram entrevistados seis
grupos de diferentes faixas etárias e classes sociais.
MALHAÇÃO

NOVA SÉRIE DA GLOBO
A convite do diretor Luiz Fernando Carvalho, a atriz Tamara Taxman, que está na reprise de “Ana Raio e Zé Trovão”,
no SBT, vai participar de um dos novos seriados da Globo,
“Afinal, o Que Querem as Mulheres?”.Também no elenco,
Tarcísio Meira, Vera Fischer, Paola Oliveira, Michel Melamed
e Letícia Spiller.

A trama adolescente terá seu elenco totalmente reformulado, bem como a equipe de direção. Fiuk, galã e unanimidade
entre as jovens, ficará no ar até agosto. João Baldesserini,
que interpreta Túlio em Tempos Modernos, também se deu
bem nos testes e pode ser um dos protagonistas da nova
fase de Malhação.
CONEXÃO REPÓRTER

PRESIDENCIÁVEIS
NÍVIA STELMANN NA PLAYBOY
Nívea Stelmann posou para a revista "Playboy" deste mês,
mas não tirou a roupa. A atriz reviveu uma das fotos clássicas da publicação e encarnou a miss americana Debbie Shelton. Debbie saiu na capa da revista em 1974, para fazer ciúmes ao namorado. Primeiro venceu para Miss Virginia depois tornou-se Miss Estados Unidos.
NIVER DE SOLANGE COUTO
Solange Couto comemorou no último dia
seis, 54 anos de idade e 30 de carreira com
uma super festa no Rio de Janeiro.
JULIANA PAES
Juliana Paes está na Califórnia gravando cenas de "Bed anda Breakfast", filme
de Márcio Garcia, ao lado do ator americano Dean Cain. Dean Cain ficou famoso
ao interpretar o Superman no seriado de
TV "Lois & Clark".
A PIOR AUDIÊNCIA DA GLOBO
A novela “Tempos Modernos” termina
no próximo dia 16 com uma das menores
audiências da Globo. Antônio Fagundes, o protagonista Leal,
comenta o fraco desempenho da novela. “ É natural um trabalho não agradar a todos”. Mas, bom ator não fica parado,
Fagundes será um dos principais personagens de “Insensato
Coração”, próxima trama das nove, de Gilberto Braga.

A Band vai realizar no dia 5 de agosto o primeiro debate
com os candidatos à Presidência da República. todos que
tiverem representatividade no Congresso Nacional serão
chamados.
GLÓRIA PIRES
Em uma entrevista à Sonia Bridi, domingo,
no “Fantástico”, Glória Pires confirmou a sua
participação em “Insensato Coração”, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares.

Há apenas quatro meses à frente do Conexão Repórter, do SBT,
o jornalista Roberto Cabrini pode
estar insatisfeito com as mudanças de horário do programa da
emissora de Silvio Santos. Especula-se que ele estaria negociando com a Record. O apresentador foi visto almoçando com executivos da rede do bispo
Edir Macedo por duas vezes e nos bastidores corre o boato
de que ele teria recebido uma nova proposta. Cabrini negou
qualquer negociação com a Record.
BARRACO ANUNCIADO...

SANSÃO E DALILA
A Record já tem escalados os atores Mel Lisboa, Milhem
Cortaz, Lu Grimaldi, Roberto Pirillo e Ítala Nandi para a minissérie “Sansão e Dalila”.
NA TV E NO TEATRO
Eduardo Moscovis volta à TV em
breve. O ator será Armando no episódio "A Internauta da Mangueira", no seriado "Os Cariocas". O personagem é Flamenguista doente,
dono de uma papelaria e casado
com Gleicy,Cintia Rosa. Além da
série baseada na obra de Sérgio
Porto, Moscovis também ensaia o
monólogo "Livro", de Newton Moreno, espetáculo que estreia em
agosto.

A Record quer causar tumulto na terceira edição do reality show A Fazenda. A produção do programa convidou
Viviane Araújo e Gracyanne Barbosa
para participarem da atração. A ex e a
atual mulher do cantor Belo não se falam. Gracyanne recusou a proposta da
Record para viajar com o amado ao exterior. Além disso, ela quer se dedicar à sua grife de roupas,
recém-lançada.
AGENDA CHEIA
Rosi Campos volta a TV na série "As Cariocas", com estreia para o segundo semestre. Ela será uma prostituta no
episódio "A Traída da Barra", dirigido por Daniel Filho e Cris
D`Amato. A atriz está feliz e com a agenda cheia. Em outubro, Rosi começa a gravar a próxima novela” Insensato Coração” ,de Gilberto Braga e Ricardo Linhares.
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