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EDITORIAL

CHARGE

Não é que a Ficha Limpa
pegou em Minas
Até alguns meses atrás, falar de impedimento de candidaturas de
homens poderosos economicamente era impossível, com o poder
econômico tudo era possível, agora existe uma lei que ainda não é o
que os brasileiros merecem, mas é o princípio da limpeza, será que
pensam que o povo brasileiro é idiota, mas não, quem convive com o
povo sabe o que pensa, eles até fazem de conta que não sabem das
corrupções que ocorrem no país. A partir do momento que a política
for moralizada a tendência será uma nação mais coesa e forte.
Muito ainda se tem por fazer para que o povo não seja tão espoliado
pelos poderes constituídos. Alem das irregularidades cumprimos leis
arcaicas, desatualizadas e injustas. Necessitamos de algumas reformas
urgentes, os partidos políticos não podem continuar servindo de
blindagem para ricos se protegerem da justiça. Só para dar um exemplo:
existem muitos políticos que não estão presos por gozar de imunidade
parlamentar, a esperança é que aprimoremos nossas leis para não só
barrar os bandidos, mas colocá-los na cadeia.
A imprensa de um modo geral publicou uma lista de nomes de
políticos mineiros que podem ter sua candidatura impedida. O MPE
em Minas, afirma que deputados federais, estaduais, vereadores, exprefeitos e até um ex-governador tiveram a candidatura impugnada
pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) por alguma pendência com a
Justiça. De acordo com a justiça parte dos casos, o débito poderá ser
sanado com a apresentação de um simples documento. No entanto,
uma parcela de candidatos corre o sério risco de serem barrados por
terem sido enquadrados pela Lei do Ficha Limpa, que impede a
candidatura de políticos condenados por decisão colegiada.
Até a noite de quarta-feira, 14, o MPE havia impugnado 614
registros e solicitado complementação de documentação em 945
pedidos. A partir da comunicação dos indeferimentos, os candidatos
têm sete dias de prazo para apresentar defesa. O último dia para o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgar os pedidos de candidatura é 5
de agosto.
O ex-governador Newton Cardoso (PMDB), candidato a deputado
federal, também é um dos que tem pendências com a Justiça Eleitoral.
De acordo com pedido de impugnação do MPE, Newton ou não pagou
multa ou deixou de votar. O relator do processo do peemedebista é o
juiz Benjamin Alves Rabello Filho.
O coordenador eleitoral do Ministério Público Eleitoral de Minas
Gerais, Edson Resende, avalia que os concorrentes que tiveram a
candidatura impugnada por terem sido enquadrados no Ficha Limpa
são os que correm o maior risco de ficar fora das eleições. Também
estão em situação complicada, conforme Resende, quem foi barrado
por improbidade administrativa e por rejeição de contas públicas. "Os
outros casos poderão ser resolvidos com a apresentação de
documentos", diz.
Apesar de estar na lista, por problemas de quitação eleitoral, no
site do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Bráulio José Tanus Braz
aparece como candidato a deputado estadual pelo partido. Por telefone,
a assessoria de comunicação do PTB informou que o problema do
candidato já foi resolvido. “A justificativa já foi protocolada no TRE.
Ele tinha uma multa que foi paga, mas não havia sido dada a baixa.
Agora ele já apresentou o recibo e está tudo certo”.
Porém, o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informa que a
candidatura de Bráulio Braz está com impugnação.
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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
Parabenizo ao Hospital Cesar
Leite pela melhoria anunciada por
este jornal, gosto muito deste
hospital apesar de morar fora foi aí
que nasceram meus dois filhos e
sempre fui muito bem atendida por
todos do HCL, Manhuaçu merece,
pois é uma cidade pólo que está
crescendo muito, mas não perdeu
seu jeitinho mineiro e acolhedor.
Dalva Pereira Fernandes - GV
Ao Jornal das Montanhas
Sou funcionário publico da
educação, acho engraçado e triste
porque quando se fala em
educação só são lembrados os
professores ou carreira o
magistério… e os administrativos

que trabalham na SEE e nas SREs
que acumulam toda a parte
burocrática, tal como benefícios,
aposentadoria e outros, que
ganham uma miséria para uma
jornada de 8 horas diárias, para se
ter uma ideia o salário inicial não
chega a R$ 800,00 enquanto o
professor é de R$ 935,00 para 4
horas, não estou comparando por
comparar apenas, mas isso é
justo??? o setor administrativo da
educação é o pior salário do poder
executivo do estado. onde esta a
dignidade nisto? é por esse motivo
entre outros que as SREs estão
quase falidas, sem funcionários.
Wellington Oliveira - BHMG
wellingtonvig@ig.com.br

Ao Jornal das Montanhas,
Eu escrevo para este jornal para
dizer que gosto muito de ler e sempre
aqui na minha escola além de ler levo
para a sala de aula e compartilho com
os alunos as informações. Quero dar
meus parabéns pelas bons textos e
notícias, pelo incentivo dado as
crianças que tem uma coluna só para
elas. Adorei a reportagem sobre a
importância dos alimentos para uma
vida saudável, onde aprendemos o
valor nutritivo de cada alimento para
uma boa saúde.
Aproveitei o contexto literário
infanto juvenil para enriquecer
ainda mais o vocabulário dos meus
alunos.
Maria L. de Souza - Aimorés MG
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Teógenes Nazaré é homenageado na Academia
de Ciências Letras e Artes de Minas Gerais
No dia 23/07 às 20:00 h da noite de
sexta-feira, a Academia de Ciências
Letras e Artes de Minas Gerais com sede
em Manhuaçu, presta uma homenagem
mais que merecida ao acadêmico e mais
novo cineasta Teógenes Nazaré.
O Diretor de Cultura e Turismo de
Manhuaçu Comendador Fabrício Santos
(Presidente da ACLA/MG), conta que
esteve em Belo Horizonte apresentando
o projeto do filme produzido por Teogenes
Nazaré, que além de ser acadêmico da
ACLA/MG é um brilhante comunicador,
preocupado com os menos favorecidos.
Ele que apresenta o programa “Mão
Amiga” da TV Catuai e se destaca agora
como cineasta do filme “SONHOS
REAIS”, contando com a colaboração de
atores voluntários que acreditaram em
seu projeto. Esses atores são pessoas de
vários segmentos da sociedade, bem
como funcionários de entidades, setores
públicos, do comércio de Manhuaçu e
Região, que se desdobraram entre o
trabalho, ensaio e as filmagens.
Teógenes recebe das mãos do
Comendador Fabrício Santos as duas
homenagens vindas de Belo Horizonte
através do Acadêmico Benemérito da
ACLA/MG Comendador Franklin Lopes
de Freitas. Um Diploma por
reconhecimento por seu trabalho de
Autodidata e o outro por uma lauda de
Honra ao Mérito através da soberana
ordem da família Freitas. Manhuaçu tem
se destacado muito no que diz respeito à
cultura, pois têm surgido muitos novos
talentos.
A Banda “FUN MORE” com seu
estilo Pop Rock e o grupo de pagode
“INACREDITÁVEL” tomaram posse
na sessão juvenil da ACLA receberam
seus diplomas como Acadêmicos e ambos
deram um show à parte. O Presidente
do Lions Clube Flor de Manacá, Paulo
César recebeu uma homenagem com o
diploma de “Amigos da ACLA/MG” e
uma obra de arte enviada por Franklin
Lopes, belíssima e raríssima de grande
valor para o acervo cultural do Lions, foi
o que nos confidenciou o Comendador
Fabrício Santos.
Fabrício ainda falou sobre o evento que
acontecerá dia “1º agosto de 2010. Da
parceria do Departamento de Cultura e
Turismo e o COAMMA juntamente com
a Secretaria de Trabalho e Ação Social
para o Evento do 4º Dia do Líder
Comunitário a ser realizado na APAE de
Manhuaçu. “Eu fiquei responsável por
estar trabalhando toda a parte cultural
juntamente com os Artistas, que forem
cadastrados em todos os bairros e distritos
e que irão estar participando desse
Evento. “Toda a parte cultural eu estarei
organizando, a (ACLA MG) Academia
de Ciências Letras e Artes de Minas
Gerais, também estará dando seu apoio
ao Departamento de Cultura, estará lá
vários Acadêmicos colaborando com o
dia do Líder comunitário”. O COAMMA
ficou responsável em estar cadastrando
através dos Lideres Comunitários todos
os Artistas de todos os bairros da cidade

(Direita p ara esquerda) Fabrício Santos, Rosiane Coelho, Matheus Portugal, Teógenes
Nazaré, Ana Lúcia Portugal, Elson Ferreira dos Santos, Rita Santos, Laura Luisa e
Henrique Fabry (Filhos de Fabrício e Marilza), Marilza Santos, Jonas Lopes, Fábio Santos,
todos os atores do elenco do filme “SONHOS REAIS” de Teógenes Nazaré.

e os Artistas dos Distritos de Manhuaçu.
Esse Evento se estenderá o dia todo,
com palestras e homenagens na parte da
manhã, seguida de um almoço e na parte
da tarde várias atrações culturais. Isso
em relação às apresentações, em relação
a exposições de Obras de Artes,
artesanatos, essas serão o dia inteiro.
Com relação às outras atrações,
almoço, palestras e etc. Fica a cargo das
entidades COAMMA, com o Vasco e
Ação Social com a Secretária Municipal
Dr. Beatriz Prata e a Inês Roldão.
Fabrício fala a respeito de um projeto
de Arte e Cultura comunitária que será
desenvolvido através de uma parceria
com o COAMMA e os líderes
comunitários dos bairros e as
comunidades dos distritos. Segundo ele
este projeto visa preencher o espaço
ocioso de crianças, jovens e adolescentes
evitando que estes venham se envolver
com Drogas e entrem para a
criminalidade. Explica Fabrício: “É claro

que vamos treinar os monitores para que
eles possam estar trabalhando com essas
crianças, com esses jovens e
adolescentes. Serão criadas oficinas de
Artes, Cultura, mas vamos estar também
trabalhando com artesanato em cada
bairro e na sequência estaremos
trabalhando nessas oficinas o carnaval
de Manhuaçu”. Fabrício diz que no mês
de Agosto mais precisamente no dia 8,
está previsto um evento memorável uma
vez que foi aceito e apoiado pelo Prefeito
Adejair Barros, o projeto para estar
trazendo algo de inovador. Fabrício
prossegue: “Nós contratamos a
Coordenadora do Circuito de Bandas
Minas-Rio-Espírito Santo, Niza Drumond
para fazer o contato com as Bandas de
Música e auxiliar na organização do
evento, é sempre bom lembrar que isso
só foi possível porque tivemos a grata
satisfação de poder contar com várias
parcerias. Serão 15 bandas que terão
como ponto de concentração a Igreja

Santo Antônio. Deste local, as Bandas
seguirão em desfile até a Matriz São
Lourenço onde permanecerão em frente
a Prefeitura Municipal de Manhuaçu,
tocando a partir das 11:00h até as 17:00h
várias músicas. Nesse dia também
estaremos comemorando o dia dos pais,
o quadragésimo sétimo aniversário do 11º
BPM que seria no dia 10, e estaremos
lembrando que estará fazendo 4 anos o
projeto Olho Vivo na Faixa. E
aproveitando que já estaremos na
semana do padroeiro da cidade São
Lourenço, o Padre estará lá fazendo a
abertura oficial”. Sobre o intercâmbio de
Cultura, Turismo e Meio Ambiente,
Fabrício colocou da seguinte forma: “De
início eu estou colocando em dia a
Cultura e o Turismo, já que o Meio
Ambiente é uma pasta bem ampla e
apesar de estar associada é de
responsabilidade do Dr. Vinícius de
Rezende, Secretário de Agricultura que
está a frente dessa pasta, estando mais
apto a falar sobre esse assunto. Mas,
estamos em harmonia, trabalhando
sempre em conjunto, realizamos muitas
ações em conjunto, uma dessas ações
em conjunto é esse encontro que
aconteceu no dia 8 de julho, o 4º encontro
da CIEA da Zona da Mata ,que teve a
Coordenação de Carangola, o encontro
foi na FACIG teve inicio 14:00 e
terminou 16:30, portanto todos aqueles
que estão ligados ou possui algum
interesse pelo Meio Ambiente puderam
estar lá participando”. Fabrício sem
querer deixa escapar que está
preparando algo inusitado para
presentear a cidade de Manhuaçu e em
especial os pais Manhuaçuense. Quando
lhe foi perguntado do que se tratava ele
respondeu: que era uma surpresa, que
só saberíamos junto com os demais.
Marta Rodrigues de Aguiar

CRLV 2010 começa a ser exigido a
partir de agosto nas blitz de trânsito
Os proprietários de veículos com
placas de finais 1, 2 e 3 devem receber
ainda neste mês o licenciamento anual
de veículos de 2010, que já será cobrado a partir de agosto. No próximo mês,
o documento chega para os donos de
carros com placas finais 4, 5 e 6. O
restante vai receber o licenciamento em
setembro.
A receita estadual alerta, no entanto, que
para receber o licenciamento anual é
preciso que a taxa, o IPVA e o seguro
obrigatório estejam pagos, assim como
eventuais multas.
O motorista que fez todos os pagamentos
e ainda não recebeu o CRLV pode
verificar a situação do veículo pelo site:
www.detrannet.mg.gov.br.

Exigência do CRLV 2010
A partir de 1º de agosto, os Certificados
de Registro e Licenciamento do Veículo
(CRLV) 2010 começarão a ser cobrados.
Quem não tiver com o licenciamento em
dia pode ser multado e ainda ter o carro
apreendido. O departamento de trânsito,
órgão executivo de trânsito de Minas Gerais, informa que a partir da referida data
vai fiscalizar o licenciamento anual. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a
tributos, encargos e multas de trânsito vinculadas ao veículo.
Primeiro, serão exigidos os documen-

tos dos veículos com placas com finais 1,
2, 3, a partir de agosto; placas 4, 5 e 6 a
partir de Setembro; 7, 8 e 9 a partir de
outubro. Quem não estiver com o
documento em dia sofrerá penalidades
como multa, podendo até ter o veículo
apreendido.
Para receber o CRLV 2010 é preciso
pagar o IPVA, taxa de licenciamento,
seguro obrigatório e multa, se houver alguma. O documento é enviado para a
casa do dono do veículo e caso isso não
aconteça, ele deve procurar a delegacia
de trânsito.
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ENTREVISTA COM O DEPUTADO MÁRIO HERINGER

Mário Heringer reúne-se com lid
Manhuaçu começa a sentir os
movimentos dos candidatos as eleições
2010 desta feita o deputado Federal
Mário Heringer reuniu com lideranças
da região em um jantar no restaurante
Buoana Távola no centro de Manhuaçu,
Nailton Heringer recepcionou os
convidados dando boas vindas.
Leia a entrevista do Dr. Mário
Heringer deputado federal
Jornal das Montanhas - Quais os
principais projetos que o senhor trabalha
no momento?
Mário Heringer - Na verdade eu tenho
uma série de projetos, que estão tramitando
na casa e a gente trabalha na medida em
que eles vão dando condições. Nesse
momento, especificamente, nós temos um
projeto na área social, que é a ampliação
do Projeto Bolsa Família, para os
moradores de rua e são os que mais
precisam. Nós temos um projeto que
estabelece normas para a publicação de
equipamentos de televisão e de cinema.
Nós temos projeto para a cafeicultura e
para mudar a forma que o CDPC cuida
da cafeicultura hoje, valorizando na verdade
o produtor de café, eu tenho uma série de
projetos para essa região especificamente,
que são projetos de desenvolvimento
regional, porque nós entendemos que aqui
tem uma peculiaridade, quando digo aqui
me refiro a Manhuaçu e região, tem uma
peculiaridade de ter uma grande cultura,
mas infelizmente é uma única cultura, que
é bendita, é boa, mas nós precisamos fazer
alguma coisa para que essa cultura seja
ancorada em outras situações ou que se
agregue a outras situações, para que ela
realmente passe a deixar os seus reflexos
diretos e indiretos na nossa região.
Jornal das Montanhas: Como você
avalia a candidatura de Dilma?
Deputado Federal Mário Heringer
- Eu acho que a ex-ministra Dilma, nossa
futura presidente da República, tem todos
os pré-requisitos para fazer um grande

Deputado Mário Heringer reuniu com lideranças da região em um jantar no restaurante
Buoana Távola no centro de Manhuaçu

Deputado federal e candidato a
reeleição Mário Heringer

governo. A queixa que se faz a Dilma é
que ela nunca disputou eleições, mas
também não precisa, ela precisa ser boa
gestora, ser boa presidente da república,
ser boa executiva, e isso ela provou que é
no Ministério das Minas e Energia, na Casa
Civil, e hoje na verdade eu acho que entre
os candidatos que se colocam a Dilma é a
mais habilitada e ela vai trazer para o
governo dela uma continuidade de coisas
boas. O povo não quer mudança quando
está feliz e o povo está feliz, a Dilma
representa um processo de continuidade
das coisas boas, a Dilma não representa
continuidade de coisa ruim, o povo pede
por mudança quando precisa mudar, hoje
a sensação que a gente tem nas ruas e a
gente vê pelas avaliações do presidente
Lula, que apoia a Dilma, é que a ela tem
chance porque o Lula fez um belíssimo
governo nesses 8 anos, então a sensação
hoje que eu tenho, é que a Dilma ganha as
eleições e eu vou trabalhar fortemente para
que isso ocorra. Eu conheço a ministra

NOTA DE PESAR

N

ós do Jornal das
Montanhas tendo
publicado alguns
trechos do livro Fragmentos
da História de Manhuaçu de
Ivone de Almeida que
dedicou com parte de sua
vida por esta cidade, vem
por meio deste expressar
nossa
tristeza
e
solidariedade à família da
autora por razão de seu
falecimento ocorrido no dia
26 de julho de 2010.

desde 1982, ajudou a fundar o PDT e foi
do meu partido quando lá no Rio de Janeiro,
nas eleições do Leonel Brizola, nós nos
conhecemos. A Dilma estava no Rio
Grande do Sul e ajudou na fundação do
PDT. Tem uma origem e eu conheço os
princípios dela do ponto de vista político.
Ela é aguerrida como eu sou ela é
encrenqueira como eu sou, mas são pessoas
decentes e do bem e que vão cuidar do bemestar da população brasileira sem fazer
negociatas, nós não vamos vender o Brasil,
como foi feito nos governos anteriores,
venderam a Vale do Rio Doce por 3 bilhões
de dólares e a Vale no primeiro ano na mão
da iniciativa privada deu um lucro de 3 bilhões
de dólares, como é que você vende uma
empresa daquela que no primeiro ano se
paga? Nós não fizemos isso com o Brasil e
eu acho que a Dilma tem toda a chance de
ser a nossa presidenta da república e eu vou
trabalhar muito para isso.
Jornal das Montanhas: É a segunda
vez que o senhor é considerado um dos
cabeças no Congresso Nacional. Como o
senhor avalia isso?
Mário Heringer - É um processo em
que somos escolhidos não porque a gente
quer, penso que somos escolhidos porque
as pessoas acham que merecemos e isso
num determinado momento nos invaidece,
mas vaidade é um perigo, a gente achar
que já chegou onde deveria chegar e
começar a achar que é um máximo, que
tem que parar por aí. Vejo isso com muita
responsabilidade porque eu não tenho
família política, eu não vim de família
política, eu vim aprendendo a fazer política
sozinho e isso prova que eu estou no
caminho certo e que a sociedade que me

escolhe, pode ficar honrada com essa
escolha e eu fico feliz que eu possa andar
de cabeça erguida, mostrando para as
pessoas que eu fui escolhido mas que eu
estou trabalhando pelas coisas boas, pelas
boas causas, e eu acho que ser cabeça do
Congresso, eu até deixaria de ser se fosse
bom para o Brasil, tem que ser bom para
Brasil, não tem que ser bom para o Mário
Heringer, se for bom para Brasil eu abro
mão do que é bom para mim.
Jornal das Montanhas - Em suas
considerações finais, o que mais o senhor
gostaria de acrescentar?
Mário Heringer - Nós estamos
vivendo um momento importante, um
momento cívico, onde as pessoas
escolhem, as pessoas fazem as suas
opções, opções essas que não tem
arrependimento, não tem recall, depois
de feitas espera-se quatro anos para se
fazer novas opções e eu costumo dizer
que o mundo continua andando, pelas
nossas ações e pelas nossas omissões,
se forem pelas nossas ações, serão pelas
nossas boas ou más escolhas, se forem
feitas pelas nossas omissões serão feitas
pelas ações de outras pessoas, por isso
que eu acho que todo mundo tem que
participar desse processo eleitoral, tem
que analisar, tem que escolher seu
candidato, tem que escolher um bom
candidato que represente os seus
interesses, o interesse da sua sociedade,
não adianta achar que política é coisa
ruim, essa coisa de dizer que “Oh, eu não
mexo com isso não, eu não faço isso não”
é besteira, o bom é dizer “Eu vou fazer
do meu jeito” e a minha gota d água vai
ajudar a apagar esse incêndio.

Octacílio Ferreira, Roosevelt Póvoa, deputado Mário Heringer,
Nilson Dangelo Cicarini Hot, Nailton Heringer
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eranças políticas em Manhuaçu
Deputado Mário Heringer
relaciona-se bem com o povo
O empresário e líder político Roosevelt
Póvoa de Manhuaçu também avaliou o
encontro de lideranças com o deputado
Mário Heringer “Naturalmente que esse
é o primeiro encontro que estamos
fazendo e as pessoas que aqui estão são
pessoas que já estão ligadas ao Dr.
Mário Heringer e nós estamos
procurando trazer essas pessoas para o
encontro de hoje para que depois
tenhamos um encontro mais abrangente,
tenho certeza, que se nós abríssemos hoje
os convites, nós teríamos aqui 500
pessoas e não caberia nesse local.
Sabemos que o apoio está vindo quem
conhece o trabalho do deputado sabe do
valor de um político bem intencionado,
nós não estamos forçando o apoio. Está
vindo porque o Dr. Mário é realmente
uma pessoa que angaria simpatia e que
está trabalhando pela nossa região e para
Manhuaçu. É uma pessoa que tem
investido na região, tem projetos de
investir seu próprio dinheiro na nossa
região e cada vez mais pessoas se
agruparão em torno dele. Por tudo que
fez e fará pela nossa região a campanha
do Mário Heringer em Manhuaçu é
vitoriosa e é uma campanha que vai
deixar saudade e um rastro de coisas boas
para Manhuaçu”. Comentou Roosevelt

Empresário e líder político Roosevelt
Póvoa de Manhuaçu

Deputado Mário Heringer fala para liderenças regionais

Nailton Heringer avalia o
encontro como positivo
Após o encontro de lideranças políticas
com o deputado federal e candidato a
reeleição Mário Heringer , Nailton avalia
como positivo. “Primeiro queremos
agradecer a todos que aqui estiveram
neste encontro de altíssimo nível, nosso
propósito era trazer representantes de
toda a sociedade da cidade e também
dos distritos e aqui eles estão
representados e conseguimos com mais
de 60 pessoas aqui ter um extrato da
sociedade de Manhuaçu, o que significa
em política, nós estarmos atingindo todas
as camadas.
Eu creio que o deputado foi muito feliz
naquilo que ele colocou, os nossos
anseios para o município, para o estado
de Minas, para o país e para a nossa
região de maneira mais direta e eu estou
muito feliz por isso porque podemos ver
nele sempre a sua sinceridade, sua
transparência, seu desejo de luta, e nós
estamos num caminho de conquista, e
com essa avaliação eu quero pedir que
o eleitor avalie em quem vai votar, para
deputado federal nós estamos pedindo
realmente que votem no Mário, porque
votando no Mário nós estamos
reforçando a estrutura para alcançarmos
como ele bem disse a prefeitura, que é
estratégica para região, já que somos
município-pólo”. Explica Nailton

Nailton Heringer

Rooselvelt, Nicolina, deputado Mário Heringer, João Amancio, José Tristão

Pensando em 2012
“Os nossos sonhos são os mesmos,
quem acompanhou a campanha de
prefeito de 2008 sabe que esses sonhos
são sonhos comuns, compartilhados na
sociedade naquilo que ela mais anseia e
tem necessidade e com isso nós vamos
construir um novo tempo e quero
agradecer mais uma vez essa
oportunidade e dizer que nós temos que
repensar mesmo, como foi colocado pelo

Dr. Mário Heringer, porque os cachorros
de ontem, não caçam os coelhos de hoje.
O desejo de lutar foi colocado aí e nosso
nome está também sendo avaliado para
a próxima campanha com o resultado que
nós tivemos, o desejo de estar servindo
ao próximo, servindo ao município e a
região, construindo com ideias uma
sociedade mais justa e igualitária.”
Concluiu Nailton
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CANTINHO DE FÉ
Leia a Bíblia

A imprensa Manhuaçuense
Por José Olínto Xavier da Gama*
Em 1981, a cidade tinha ruas empoeiradas ou com lama,
dependendo da estação do ano. Não tinha luz, ainda não
tinha Estrada de Ferro, mas já tinha o jornal “O Manhuassu”,
cujo número inicial datava de 30/11/1890. Posteriormente
vieram outros como “O Independente” do Dr. César Leite,
grande Benfeitor de Manhuaçu, fundador do Hospital, e
grande jornalista onde descrevia além das notícias, biografias
de pessoas importantes do município, além destes dois
citaremos outros como “O Rebate” de propiedade da família
Villas-Boas, “A Ordem”, e “O Democrata”.
Devido a importância histórica destes veículos de
informação, existem até em microfilme no Museu nacional
do Rio de janeiro, alguns exemplares dos Jornais “O
Manhuassu” e “O Independente”. Quase todos estão
presentes na Casa de Cultura, e a grande preocupação do
responsável pelos arquivos Sr. Wagner Orlandi é a
deterioração, visto que daqui a vinte anos talvez não será
possível consultá-los mais, a solução seria microfilmar ou
xerocar.
Como exemplo de algumas notícias veículadas por estes
jornais, estão as seguintes:
1) De São João do Manhuaçu a informação de Pedro
Dutra de Carvalho, sobre terras na localidade, onde estavam
ocupando as terras para entrarem em entendimento com
ele ou procurassem a Justiça. E informa que as terras eram
abaixo do antigo Quartel do Manhuaçu, por onde
passavam aquela estrada Real , ligando Vitória à Vila
Rica(Ouro Preto), se não estivesse no jornal não saberíamos
a localização do dito Quartel. Estes Quartéis eram Fazendas
onde eram estocadas provisões para a construção de
estradas e depósito de alimentos.
2) Em outro jornal citava-se o problema agrário da época
que afetava nossa região, como inicialmente a ocupação
de terras eram através das sesmarias, onde o sesmeiro
tinha dar a sexta parte do lucro para o governo e se não
conseguisse dar, estas terras eram retomadas pelo governo
e passavam a se chamar devolutas. Algumas propriedades
eram ocupadas por pessoas sem posse, chamados de
posseiros, estes estavam sujeitos se alguém comprasse
as terras ditas devolutas serem despejados, ás vezes o
comprador pagava alguma indenização pelas benfeitorias.
Isto causava uma série de conflitos, até mortes.
3) Outra notícia era sobre uma estrada de Ferro ligando
Carangola à Caratinga que não passaria em Manhuaçu,
mas que também ficou só no papel, como outra citada de
Sabará à Manhuaçu. Foram noticiados em 1910, que
Manhuaçu receberia a passagem de duas estradas de
Ferro, uma da Leopoldina vinda de Carangola e outra do
Porto de Souza no Espírito Santo, através do Vale do Rio
José Pedro. Apenas a E.F. Leopoldina se concretizou.
* José Olínto Xavier da Gama Historiador
Manhuaçuense é um dos mais eficientes historiadores
que não mede esforços para resgatar a verdadeira
história de Manhuaçu e região. Graduado em
odontologia pela Universidade Federal do Espírito
Santo – 1980. Pós-graduado pela Pontifícia
Universidade Católica – RJ 1981 Ex-Professor de
Biologia Professor de Cursos para auxiliares de saúde.
Membro de vários Grupos de Genealogia. “Extraído
do livro Manhuaçu Rio e Município”

Pr. Hélio Cordeiro Volotão

Fé como um grão de mostarda
Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como
um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui
para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível".
O que é um grão de mostarda? Em Marcos 4.31, ele
é chamado de "...a menor de todas as sementes sobre
a terra". De fato ele tem um diâmetro de apenas 0,95
-1,1 mm. Esse pequeno grão de semente, que tem de
ser observado com uma lente se quisermos vê-lo
nitidamente, é considerado pelo Senhor como exemplo
para uma fé que é capaz de mover montanhas.
Por que Jesus considera justamente esse pequeno
grão de mostarda como exemplo para uma fé pela
qual podem acontecer grandes coisas? Pelo fato desse
pequeno grão de semente ser capaz de ilustrar o que
significa transportar montes. Esse grão de semente
extremamente pequeno, que quase não pode ser visto
a olho nu, no espaço de um ano se transforma num
grande arbusto, numa pequena árvore com galhos de
cerca de 2,5 a 3 metros. Portanto, como são diminutos
os pré-requisitos para um resultado tão grande num
minúsculo grão de semente, onde aparentemente nada
existia. No entanto, justamente estas condições
mínimas são um exemplo que o Senhor usa para ilustrar
uma fé que é suficiente para remover montanhas! Essa
"fé como um grão de mostarda" não aponta de maneira
clara para a nossa fé, que muitas vezes é tão fraca e
pequena? Com isso, de maneira alguma quero
desculpar nossa repetida incredulidade dizendo
simplesmente: afinal, só tenho uma fé bem pequena,
como um grão de mostarda! Quero lembrar que muitos
de nós, repetidas vezes, já tivemos a impressão de
que nossa fé era assim tão pequena e insignificante, e
isso pode provocar dificuldades consideráveis. Assim
mesmo, essa é justamente a pequena fé, quase
imperceptível, que, segundo as palavras de Jesus, tem
o poder de transpor montes.

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.
Adalberto Romualdo Pereira Henrique
Acadêmico de Terapia Ocupacional

CARREIRA
NEGÓCIOS

&

ANDRÉ VINÍCIUS
Atendimento: A responsabilidade também é sua – Se
você atendeu o cliente e transferiu a solicitação para outro
setor, também é sua responsabilidade realizar o
acompanhamento para se certificar de que o cliente foi
atendido. Se precisar, cobre isso do seu colega de trabalho.
Afinal, você, sua equipe e a empresa trabalham para o
Cliente.
Marketing: A Internet é sua parceira –A Internet está aí
para lhe ajudar nas estratégias de marketing. O Twitter,
Orkut, Google, Blog e outras ferramentas estão aí para
aproximar você do cliente. Nunca foi tão fácil obter
informações, conversar com o cliente e analisar a
concorrência.
Vendas: Atenção aos detalhes – Muitos vendedores
pecam por não dar importância aos detalhes. Uma
informação aqui, uma gentileza ali, uma abordargem lá e
você aumenta suas chances de obter boas vendas. Apenas
um detalhe e você colherá os louros da promoção por ter
atingido mais uma meta, ou amargará a pressão por falta
de resultados.
Liderança: Ouça com o coração – Um líder deve saber
ouvir atentamente. Ouça com atenção e coração. Quando
você ouve atentamente, mostra respeito e consideração
pelo colaborador. Pessoas que são ouvidas por seus líderes
se sentem estimuladas a dar novas ideias.
Carreira: A escolha é sua – Não culpe a empresa, o
governo ou a sorte pelos seus fracassos. Você é o
responsável pelo seu sucesso. Invista em sua carreira.
Não espere que os outros façam isso por você. Você pode
escolher entre vencer ou ser um profissional medíocre.
Literatura: A Bíblia de Vendas - Leitura indispensável
e de aplicação obrigatória para todos que atuam no ramo
comercial, "A Bíblia de Vendas" deve estar sempre por
perto para consulta. Com abordagem objetiva e dicas
inspiradoras, criativas e bem-humoradas, além de
ferramentas e técnicas que mexem com a cabeça, o best
seller tem ajudado milhares de pessoas a ir em frente no
desafio de vender e conquistar o sucesso. Autor: Jeffrey
Gitomer, Editora: M. Books.
Dicionário: CRM - Customer Relationship Management
= Gestão de Relacionamento com o Cliente. Abordagem
que coloca o cliente no centro do desenho dos processos
do negócio, sendo desenhado para perceber e antecipar
as necessidades dos clientes atuais e potenciais, de forma
a procurar suprí-las da melhor forma.
Frase: Respeito - "Quando os que mandam perdem a
vergonha, os que obedecem perdem o respeito". (Cardeal
de Retz)
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

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

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

DIZEM POR AÍ...

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

Resgatando a cultura de Manhuaçu
Adejair Barros prefeito
de Manhuaçu tem sido
elogiado por ter nomeado
Fabrício Santos (foto) como
secretário de cultura que tem
feito um bom trabalho a
frente da secretaria, foi só
assumir para dar uma outra
visão para a cultura de
Manhuaçu, muitos eventos
estão acontecendo e projetos
importantes estão na agenda
de Fabrício Santos para
Manhuaçu e região. Tomara
que ele tenha o apoio
necessário para resgatar e colocar em evidência a nossa
rica cultura que andava tão esquecida e em mãos de
pessoas que não tinha nada a ver com a cultura.

Encontro de Bandas em Manhuaçu

Violência contra a mulher
não pode continuar manifeste
Estamos no limite, a violência contra a mulher está
tomando cada vez mais espaço na mídia. Mulheres são
covardemente assassinadas e espancadas em todo o
mundo. Em muitos casos há descaso das autoridades e
outras mesmo que muitas vezes ignorada, lutam para que
essa violência chegue ao fim. A Lei Maria da Penha,
ainda está distante de ser cumprida no Brasil, existe, mas
não é colocada em prática pelas autoridades, é o que
temos visto nos noticiários, as mulheres procuram ajuda
e muitas vezes não recebem, ou melhor, propõem ajudálas, mas isso fica só no boletim de ocorrência na prática
não ocorre nada, a mulher fica sujeita a novas ameaças,
violências e até mesmo chegam a ser mortas como é o
caso de muitas que vem sendo mostradas na TV, veja o
caso Bruno, isso sem contar aquelas que não são
noticiadas. Será que vamos assistir a tudo isso como em
uma novela sem podermos alterar o fim dessas trágicas
situações que se encontram as brasileiras? Ou vamos
mudar o rumo dessa história? Entre outros casos
absurdos de violência contra mulher, um chamou muita a
atenção de Marli Gonçalves e é citada em seu artigo. A
iraniana Sakineh Mohammadi Ashtiani , presa e julgada
em 2007. “A pena inicial foram 99 chibatadas. O crime,
adultério! Sua pena final, a morte por apedrejamento”.

Hélio Costa poderá ganhar
a eleição no primeiro turno

Hélio Costa e Antônio Anastasia

Longa metragem
Sou leitor do Jornal das Montanhas e gostaria de
sugerir uma matéria! Como fã de cinema e
principalmente o nacional, soube da existência de um
longa metragem completamente produzido em MG e
busquei materiais sobre o mesmo. Assisti vídeos no
YouTube e encontrei umas fotos no Orkut! Trata-se de
"Amores Intensos", é um drama e li que a história é
muito profunda e deu oportunidade de alguns bons
talentos serem revelados no cenário mineiro! O filme
conta a história de um jovem escritor, Renê (Marcos
Cardinelli), que luta pela realização dos sonhos e vai ao
encontro do amor verdadeiro. É um drama polêmico e
muito atual, por lidar com pedofilia, homossexualismo
e a banalidade humana. Dirigido por Edson Correa.
Elenco: Marcos Cardinelli, Gabriel Edeano e Clara
Maramoor, entre outros. Atenciosamente; Bernardo.

Lula não é nada bobo, está pegando carona com Aécio
Neves o governador melhor avaliado do país para colar
nele a sua candidata Dilma, no voto chamado de Dilmasia
que é o voto em Dilma e Anastasia, diante dos fatos será
muito difícil derrotar Hélio Costa que está fazendo uma
ótima campanha e tem o apoio de Lula. Muitos prefeitos
e deputados estão satisfeito com o governo, mas há duas
classes bem insatisfeita com Anastasia e Aécio Neves,
que são parte da imprensa do interior e a educação, como
a eleição se ganha por um voto e aí as coisas poderão
ficar ruim para o atual governo que tem em cada canto
do estado uma professora esbravejando e pedindo voto
para Hélio Costa e se tratando de educação só milagre
para tirar essa de Hélio Costa.

Candidato a prefeito
Quase que certo em Governador Valadares um
candidato forte para prefeito é o atual vereador Maurício
Moraes, já que não saiu para deputado estadual dando
passagem ao ex-prefeito José Bonifácio Mourão.

Sucesso de público
Quem contava com uma a Exposição Agropecuária
de Governador Valadares sem muito público, enganouse-se e perdeu quem apostou. Só numa segunda-feira
com show de Aline Barros e Fernandinho foram mais
de 18 mil pessoas.

Medite
O que for a profundeza do teu ser,
assim será teu desejo.
o que for o teu desejo, assim será tua vontade.
O que for a tua vontade, assim serão teus atos.
O que forem teus atos, assim será teu destino
E quando descobrimos que nosso
verdadeiro Eu é potencialidade pura,
alinhamo-nos à força que coordena tudo no universo.
A fonte de toda a criação é a conscientização pura...
a potencialidade pura que busca
expressar-se do não manifesto ao manifesto...
O universo opera através de trocas dinâmicas...
dar e receber são diferentes aspectos
do fluxo da energia universal.
Toda ação gera uma força energética
que retorna a nós da mesma forma...
O que semeamos é que colheremos amanhã.
Em nossa própria capacidade de dar tudo aquilo
que almejamos encontra-se a chave
para atrair a abundância do universo
- o fluxo da energia universal - para a nossa vida.
E quando escolhemos ações que
levam felicidade e sucesso aos outros,
o fruto deste ato é sem dúvida alguma
a felicidade e o sucesso que certamente nos virão.
E quando utilizamos as forças
da harmonia, da alegria,
do amor, atraímos sucesso e
boa sorte facilmente.
A inteligência da natureza opera
pela lei do mínimo esforço...
sem ansiedade, com harmonia e amor.
É inerente a toda intenção e a todo desejo
o mecanismo da sua realização...
a intenção e o desejo têm,
no campo da potencialidade pura,
o poder da organização infinita.
No distanciamento está a sabedoria da incerteza...
na sabedoria da incerteza está a libertação do passado,
do conhecido, que é a prisão dos velhos
condicionamentos.
E na mera disponibilidade para o desconhecido,
para o campo de todas as possibilidades,
rendemo-nos à mente criativa
que rege o universo.
E quando introduzimos uma intenção
no campo fértil da potencialidade pura,
colocamos essa infinita organização
a nosso serviço.
Todos têm um propósito de vida...
um dom singular ou um talento único
para dar aos outros.
E quando misturamos esse talento singular
com benefícios aos outros,
experimentamos o êxtase
da exultação de nosso próprio espírito - entre todos,
o supremo objetivo.

VENDE-SE
OPORTUNIDADE
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.

8802-1911 *8839-8845
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Cici Magalhães define candidatura a deputada
A ex-prefeita de Manhuaçu,
Cici Magalhães, entrou
realmente na disputa por uma
vaga de deputada estadual na
Assembléia Legislativa. Pesou
na decisão, o convite do
candidato ao Governo de
Minas, o Senador Hélio Costa.
Cici argumenta que intenção
de se candidatar a deputada
estadual vem sendo discutida
e cogitada há mais tempo. Ela
se filiou ao PMDB em outubro
do ano passado e considera
que a região precisa de um
representante na ALMG.
“Desde que o nosso querido e
saudoso deputado Jorge
Hannas faleceu num acidente
na campanha de 1998,
Manhuaçu ficou órfã em matéria
de
representantes
na
Assembléia”.
Cici explica que a decisão
definitiva foi depois da definição
que o ex-prefeito de Caputira,
Jairo de Cássio (Jairinho) não
iria mais disputar. “Ele faz parte
do nosso grupo político e
sempre apoiou o deputado
federal João Magalhães. Uma
candidatura poderia atrapalhar
a outra, afinal somos da mesma
região, contudo, como Jairinho
não registrou candidatura,
decidi lançar o meu nome”.
APOIO: O apelo de Hélio
Costa foi decisivo para que Cici
Magalhães
registrasse
candidatura. Ela contou que o
ex-ministro das Comunicações

pediu para que o apoiasse ao
governo de Minas e também
concedesse apoio para Dilma
Rousseff ao Palácio do Planalto.
“Depois de um pedido deste
nível não tem com negar. Estou
na disputa por que conheço a
realidade de nossa região. Já
que aceitei este desafio agora
tenho que trabalhar, pois
acredito que tenho todas as
possibilidades de ser eleita”,
demonstrou confiança.
Cici é companheira política do
ex-ministro desde as disputas
para o governo de Minas, em
1990 e 1994, e também para o
Senado Federal, em 2002. “Existe
um vínculo muito grande dele
(Hélio Costa) com a minha
família. Sempre tivemos ao seu
lado, não estamos chegando na
última hora, já que Hélio Costa
tem todas as chances de vencer
esta eleição, pois conta com
apoio do presidente Lula e vive
o melhor momento de sua vida
política”, ponderou a candidata.
CAMPANHA:Acampanha
para as eleições de outubro foi
aberta oficialmente no último dia
5. Cici diz que está visitando
lideranças
e
vários
companheiros políticos nas
cidades da região.
Ela conta que tem recebido
apoio de várias pessoas. “Vejo
a necessidade e vontade da
população em ter um
representante que lute pelos
anseios de Manhuaçu e região”.

4º Seminário Escola e Com
A Escola Estadual
Hermínia Ribeiro realizou o 4º
Seminário para pais de
alunos é um trabalho que foi
desenvolvido
na
comunidade para reparar
algumas questões de
relacionamento dos pais com
a escola e segundo a
supervisora Sandra autora
do projeto o resultado tem
sido satisfatório e vem
produzindo bons frutos leia
abaixo entrevista com a
supervisora Sandra.

Cici Magalhães decidiu se candidatar a deputada estadual

Cici disse que este novo
desafio será totalmente
diferente das disputas eleitorais
que participou. “Não terei
oportunidade de ir a cada casa,
como fiz quando concorri a
Prefeitura de Manhuaçu. Agora
a campanha não se restringe
apenas a nosso município, terei
que visitar outras cidades”,
argumentou.
Em plena campanha eleitoral,
ela justifica que seu projeto tem
a ver com a condição de pólo
de toda a região. “Gostaria que

me recebessem com carinho,
assim como sempre recebi toda
população. Conto com apoio de
Manhuaçu e região. Nasci em
Matipó, mantenho meus
vínculos com minha terra natal.
Mas me estabeleci em
Manhuaçu, sei da importância
da cidade, que é um pólo onde
se agregam demais cidades de
nossa região”, finalizou Cici
Magalhães.
Jailton Pereira portalcaparao@gmail.com

Jornal das Montanhas Qual a avaliação que a
senhora faz do 4° Seminário
Escola e Comunidade?
Sandra - Nós iniciamos
esse trabalho, para fazer uma
parceria com os pais a
respeito da disciplina na
escola envolvendo-os com a
aprendizagem dos filhos e
participação na escola. Com
isso temos percebido que
ouve uma melhora muito
grande na disciplina dos
alunos. A avaliação que faço
dessa parceria entre pais e
escola é positiva, pois,
sempre que são chamados
para uma reunião, eles
comparecem e o resultado é
aprendizagem significativa e
na disciplina escolar.
JM – Quais os temas e os

assuntos abordados no
seminário?
Sandra - A família, a
educação cristã, a educação
escolar, e este ano não
colocamos a prevenção de
drogas, mas nos anteriores
trouxemos um policial para
falar sobre a prevenção das
drogas para os pais.
JM - Quais os problemas
mais comuns enfrentados
aqui na escola Estadual do
Prata?
Sandra- Ainda é a falta de
envolvimento dos pais com
o estudo dos filhos, mas já
obtivemos uma melhora
muito grande, uns 80% em
relação ao rendimento,
disciplina
a
e
na
aprendizagem dos alunos.
JM – Fale um pouco da
estrutura da escola, quantos
alunos e professores?
Sandra – Entre serviçais
secretários e professores são
50 funcionários e 700 alunos
de 1° ao 9° ano, ensino
médio e do projeto EJA. Com
a participação de uns 150 pais
nesse seminário, feito sobre
a família é pouco, mas
sabemos que esses 150 vão
multiplicar para 300, são
multiplicadores, e eu tenho
uma amiga que foi minha
diretora e ela falava sempre
assim “que a igreja vive com

Prefeito de Manhumirim padre Ronaldo, deputado federal Leonardo Monteiro,
vereador Alexandre de Jesus, Paulo Roberto Secretário de Esporte Lazer e Turismo,
Luciano Cotrim assessor do prefeito de Manhumirim, Dr. Renato Albuquerque
procurador geral de Manhumirim

Deputado federal Leonardo
Monteiro é recebido pelo prefeito
de Manhumirim Padre Ronaldo

CNPJ: 12.174.649/0001-08
VALOR DA PUBLICIDADE: R$ 300,00

“Quero cumprimentar e saldar a todos.
A visita de um deputado à nossa cidade
é sempre bem-vinda, porque o deputado,
para nós, é o elo entre o poder municipal e o
federal, no caso o deputado federal com a
câmara, o Leonardo é um amigo e parceiro, é uma pessoa sensível às causas
da população e vindo aqui ele traz para
todos nós esse desejo de que ele possa
verdadeiramente ser bem votado, que ele
possa continuar exercendo o seu mandato
como deputado federal e possa continuar
ajudando as cidades onde ele tem uma
base maior, e ao mesmo tempo aqui em

Manhumirim. Eu também sou do PT,
como ele é e nós temos uma forma de
trabalhar, um jeito de trabalhar que nos
leva a acreditar que a política pode fazer
um bem muito grande a todas as pessoas.
Então a visita dele é uma visita de alento,
uma visita de qualidade, uma visita do
amigo, que vem neste momento fazer uma
visita de cortesia, para estar sintonizado
conosco numa campanha eleitoral.”
Relata o prefeito de Manhumirim padre
Ronaldo no dia 30 de julho na visita do
Deputado Leonardo Monteiro e sua
comitiva a cidade de Manhumirim.
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munidade no Distrito do Prata Lajinha

Sandra Neto, Rosangela brito e Lúcia Helena especialistas em educação da Escola
Estadual Hermínia Ribeiro no Distrito do Prata

os 10% dos fieis, e a escola
pode caminhar com a
participação de no mínimo de
10% de pais estará de pé,
estamos sempre otimista,
pois, mesmo que seja só 10%
dos pais ainda há uma
melhora.
JM- Quantos palestrantes
estiveram aqui e como foi à
escolha dos assuntos?
Sandra- O nosso tema,
sempre enfoca a educação

familiar, a preocupação dos
pais com a educação, cultura,
educação cristã. A base da
na sociedade educação
cristã no lar, esse é o nosso
tema, a paternidade
responsável que envolve o
ensino no lar e a participação
na educação escolar, aliado
a educação cristã, caminha
para superar desafios,
relacionamento pais e filhos.
A educação na escola, é a

continuação da educação da
família.
JM- Nas considerações
finais o que mais a senhora
gostaria de dizer?
Sandra- Eu fico muito feliz
com a participação dos pais,
e a participação destes
trazem outros pais, ficamos
felizes de estar podendo
contribuir para a educação
das
crianças
dessa
comunidade.
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Repórter por um dia no Jornal das Montanhas
O repórter mirim Pedro
Henrique Fialho com 10
anos (foto) morador no
Distrito do Prata Lajinha
Minas Gerais, foi a Rua fazer
uma reportagem com total
liberdade para colocar em
prática seu pensamento
sobre a comunidade. Ele
escolheu a senhora Sirlei
Alves Pereira para ser sua
entrevistada leia abaixo a
entrevista.
Jornal das MontanhasVocê mora nesse distrito há
quanto tempo?
Sirlei Alves Pereira - Há
37 anos.
JM- Você gosta de morar
nesse distrito?
Sirlei- Gosto muito.
JM- Quais os maiores
problemas de seu distrito e
como você acha que eles
podem ser mudados?
Sirlei- Tem vários, a
droga que está dominando
o nosso lugar, isso é uma
coisa muito ruim para nós
que temos os nossos filhos
que estão crescendo e
também aqui falta muita
coisa para nós que poderia
ser oferecido para nós e não
temos. Este Distrito é maior
que muitos municípios, mas
nós estamos esquecidos na
praça.
JM- Como você gostaria
que fosse seu distrito?

Sirlei- Gostaria que
tivesse mais emprego para
as pessoas, uma creche para
as mães colocarem seus
filhos, que fosse mais
organizado, as ruas
calçadas, uma água tratada,
nem vereador tem aqui.
JM- Como você acha que
pode ser preservado a
cachoeira?
Sirlei- Todo mundo
cuidando e ajudando a zelar.
JM- O que você acha da
administração política de
seu distrito?
Sirlei- Mais ou menos.
JM- Porque o distrito não
tem um vereador?
SirleiPorque
os
próprios moradores não se
preocupam com si mesmo,

se preocupam em eleger um
vereador fora do nosso
lugar, é onde nós ficamos
abandonados, se nós
tivéssemos um vereador aqui
nós não seríamos tão
abandonados, mas as
pessoas preocupam muito
com as pessoas lá fora e se
esquecem daqui.
JM- Mais o que você quer
falar?
Sirlei- Gostaria que o
povo fosse mais consciente,
que pensasse mais no nosso
lugar em que moramos em si
próprio, que ajudasse e
colaborasse para que o
nosso lugar fosse melhor.
Porque o povo é bom, o lugar
é bom, falta é apoio e mais
cuidado com o lugar.
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Abono do PIS/Pasep começa a ser pago
Pagamentos começam para trabalhadores com conta na Caixa.
Para os demais, abono salarial começa a ser pago a partir de agosto.

A Festa no Circo
A cidade amanhecera em festa.
Todos queriam achar um
tempo para irem ao
Circo. Havia chegado
há já uns dois dias,
prometendo dar um
espetáculo de arromba.
Fez um grande desfile
pela cidade com todos os seus componentes. Seria
uma festa mesmo! Quase todo ano eles chegavam
na cidade e era um reboliço danado. Muitas pessoas
aproveitavam para vender seus docinhos, e o
pipoqueiro não vencia fazer tanta pipoca. Era muito
interessante, pois o único animal que eles tinham
eram os cavalos que puxavam as carroças. Havia
trapezistas, bailarinas, homens voadores. Mulher de
barba grande. Os palhaços então eram muitos cada
um com uma roupa diferente. O mágico sempre nos
surpreendia com seus truques. Faziam também um
teatrinho com bonecos grandes quase perfeitos, e
eram muitos engraçados mesmo.
Havia distribuição de brindes para todos, coisinhas
simples, mas era uma alegria para nós. Naquele dia
fui buscar pipoca que tinha acabado. Fiquei
esperando até chegar o milho numa fila bem grande.
Foi então que ouvi uma historia que me emocionou
Um dos garotos que estava na fila, era do circo.
Não sei o que ele fazia me parece que trabalhava
com os bonecos no teatrinho. Foi então que alguém
na fila perguntou;
- Por que vocês não têm animais no circo?
O menino olhou pensativo para todos nós e disse:
- Há muitos anos atrás este circo era dos avós
do dono de hoje. Eles tinham animais. Leões,
macacos.
Cachorros
amestrados, cavalos velozes.
A bilheteira do Circo, que
cuidava de vender os
ingressos, ganhou um nenê
muito lindo um belo menino.
Todos nós moramos em
trailer ou barracas. Ela foi
para a bilheteria e deixou o
bebê dormindo no trailer. Veio uma chuva muito forte,
uma tempestade e o vento levou metade do Circo
embora. Ficou tudo de pernas para o ar! Todos
estavam amedrontados e apavorados. Ela chorava
e pedia pelo filhinho, não se sabe onde estaria, pois
o vento arrastou tudo. Foi quando viu a Chita, a
macaca maior do Circo, carregando o seu bebê nos
braços bem apertadinho. Foi até a mãe e o entregou.
A mãe chorava muito e a macaca também. Todos
se salvaram, mas metade dos animais se foi, assim
como todos os filhotes da macaca. Daí em diante o
Circo foi acabando com a apresentação de animais.
Fizeram uma grande Festa no Circo depois para
agradecer a vida de todos.
- Mas por que excluíram os animais para sempre?
Perguntei.
- Porque são animais irracionais, aprendem o que
lhe ensinamos para se apresentarem, apesar de terem
o instinto de preservação, isto não é suficiente para
que eles possam se defender quando acontece uma
tragédia. Foi pensando em preservá-los que o Circo
não os quis mais nas apresentações. Tentei imaginar
os animais correndo tentando fugir sem saber o que
fazer. Se nós que somos racionais no pânico ficamos
perdidos, imaginem eles. Chegou a pipoca, e voltei
para meu lugar ainda pensando no que ouvira. Mas
a alegria voltou, A Festa no Circo foi maravilhosa!

Cerca de 4,5 milhões de
trabalhadores com conta na
Caixa Econômica Federal começaram a receber a partir de
segunda-feira (19) o abono
salarial de um salário mínimo
(R$ 510). Serão pagos R$ 2,3
bilhões com recursos do
Fundo deAmparo ao Trabalhador (FAT). As informações são
do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).
Ao todo, foram identificados

cerca de 18,4 milhões de
trabalhadores com direito a
receber o benefício, com um
dispêndio estimado em R$ 9,4
bilhões ao FAT.
O pagamento dos demais
identificados será feito entre 11
de agosto e 30 de junho de 2011
nas agências do Banco do Brasil (BB) e da Caixa. Para quem
recebe pela folha de
pagamento, o abono começou
a ser pago em julho.

QUEM TEM DIREITO
Para receber o abono, os trabalhadores devem estar cadastrados no Programa de Integração Social (PIS) ou no
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep) há pelo menos cinco anos. Também é necessário
ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano-base (2009) e ter
recebido até dois salários mínimos de média nesse período,
além de estar cadastrado corretamente na Relação Anual
de Informações Sociais/ 2009 (Rais).

Institutos e instituições
As convicções e manifestações políticas dos brasileiros
dançam de acordo com os números e porcentagens dos
candidatos nas pesquisas. Tudo muito bem pesado, pensado,
não importando idéias, posturas e projetos apresentados.
Essa é nossa frágil democracia, que não resiste a mais
doméstica pesquisa.
Para cada candidato, um instituto entrincheirado atrás
das verbas federais e institucionais, maquiando números,
arquitetando abordagens, realizando tendenciosas
perguntas, sugerindo uma realidade. Na margem de erro, os
números fraudados, para cima ou para baixo, como um álibi,
uma resposta ao proposital equívoco.
Não é de hoje que esse mal é praticado Brasil afora, com
sérios prejuízos para a nossa inocente democracia. Em larga
escala, em proporção nacional, beneficiando sempre os
grandes grupos, os grandes candidatos, as grandes
corporações. Os pequenos partidos, depois de soterrados
por esse ou aquele instituto, ficam calados, recolhidos a sua
democrática insignificância. Assim é o Brasil, um país que
acredita mais em referendo que em eleições, mais em
mandatos acordados que na manifestação espontânea de
uma futura liderança.
As eleições em nossa terra de Cabral se transformaram
em um jogo de cartas marcadas, de eleitos pela decisão dos
poderosos e aferidos pelo poder do voto, tudo costurado
com os institutos de pesquisa, que servem sempre a apenas
um senhor, o contratante.
É lamentável constatar que depois do voto de cabresto temos
o voto induzido, tão eficaz quanto o silêncio aprovador que
paira sobre ele. Não é exagero dizer que após o voto eletrônico,
teremos uma possível eleição virtual, pois a credibilidade que se
consolidou em torno das pesquisas nos faz pensar em uma
futura substituição do voto pelo cadastro. O voto se tornou tão
secreto que até sumiu e o outro pode ser conferido, pois foi
todo ele respondido e quantificado. Que inversão de valores.
Ainda assim, como se fossemos abduzidos pelos números
das pesquisas, o eleitor vai depositando seu voto naquele
que lidera, sem nunca analisar o processo que o fez chegar
ali. Como parte integrante desse jogo, os grandes veículos
de comunicação dão em destaque as últimas enquetes,
aferindo a nova realidade que muitas vezes produziram.
Bom, diante disso tudo, o eleitor, que deveria ser
consultado e conquistado, é apenas abduzido pelas
pesquisas, pelo marketing dos candidatos, pelos programas
produzidos, pelos discursos maquiados. Depois de eleito, a
grande surpresa se revela, pois tudo aquilo em que se
acreditava votar era apenas uma encenação, uma criação
midiática, um tempo de campanha, que não tem nada que ver
com a realidade e as convicções dos escolhidos. Talvez por
isso, tantos nomes figuram hoje nas listas apresentadas.
Petrônio Souza Gonçalves é jornalista e escritor
www.petroniosouzagoncalves.blogspot.com

VEJA OS CALENDÁRIOS PARA QUEM
NÃO TEM CONTA NA CAIXA:
PIS
NASCIDOS EM ............. RECEBEM A PARTIR DE .................... RECEBEM ATÉ

Julho ........................ 11/08/2010 ..................................... 30/06/2011
Agosto ..................... 18/08/2010 ..................................... 30/06/2011
Setembro ................. 25/08/2010 ..................................... 30/06/2011
Outubro .................... 14/09/2010 ..................................... 30/06/2011
Novembro ................ 21/09/2010 ..................................... 30/06/2011
Dezembro ................ 28/09/2010 ..................................... 30/06/2011
Janeiro ..................... 14/10/2010 ..................................... 30/06/2011
Fevereiro ................. 21/10/2010 ..................................... 30/06/2011
Março ....................... 28/10/2010 ..................................... 30/06/2011
Abril .......................... 11/11/2010 ...................................... 30/06/2011
Maio ......................... 17/11/2010 ..................................... 30/06/2011
Junho ....................... 24/11/2010 ..................................... 30/06/2011

PASEP
FINAL DA INSCRIÇÃO ... INÍCIO DO PAGAMENTO .......................................... ATÉ

0
2
4
6
8

e
e
e
e
e

1 ......................... 11/08/2010 ..................................... 30/06/2011
3 ......................... 17/08/2010 ..................................... 30/06/2011
5 ......................... 24/08/2010 ..................................... 30/06/2011
7 ......................... 31/08/2010 ..................................... 30/06/2011
9 ......................... 08/09/2010 ..................................... 30/06/2011

Dicas de Nutrição
Para você, fazer DIETA é um grande desafio?
Se você está acima do peso ou apenas não está
feliz com seu peso atual segue algumas dicas
nutricionais simples e adaptadas para você
emagrecer de forma consistente e saudável.
Faça 6 refeições ao dia, sendo três refeições
principais e três lanches intermediários.
Comer em pequenos intervalos ajuda o organismo
a sentir-se bem e saciado. Se ficamos muito tempo
em jejum, o corpo percebe a escassez e passa a
“economizar energia”, gastando menos e poupando
mais. Quando comemos de forma fracionada,
enviamos uma mensagem para o nosso cérebro de
que tudo está bem e que o corpo está bem nutrido.
Esforce-se para não pular nenhuma refeição.
Para incorporar o Shake a sua rotina diária, uma
boa dica é fazer do seu Shake o seu café da manhã
e, para escolher entre a substituição do almoço ou
jantar, prefira aquela que tem mais dificuldade em
controlar as porções. No caso dos lanches, escolha
os pequenos e poucos calóricos e dê preferência aos
que possuam boa quantidade de proteínas.
Mantenha um diário alimentar.
Anote todos os alimentos que você come no dia,
com horário, tipo de refeições e companhias. Você
também poderá anotar como você estava naquele
momento, se estava alegre, triste, com pressa,
cansado, nervoso. Isso vai ajudá-lo a conhecer mais
sobre suas atitudes e comportamentos alimentares,
assim como traçar uma estratégia inteligente para
alcançar hábitos alimentares saudáveis.
(extraído do Catálogo
“Sua solução nutricional – Herbalife”)
Denise Marinho
Distribuidor Independente Herbalife
(33) 9917-5133
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HORÓSCOPO
Áries - Regente: Marte. A Lua
bem aspectada o envolve numa
atmosfera gostosa de paz e
harmonia. É um momento
muito bom para renovar forças,
se recompor intimamente e
participar de atividades novas
e que lhe tragam alegria. Por mais que os
problemas existam, você saberá usar sua
racionalidade para vencer o desânimo ou a
inércia, dando uma nova direção aos assuntos
que estiverem pendentes e precisando de sua
maior participação. O relacionamento a dois
vive uma fase muito boa, já que você conseguirá
liberar uma boa dose de romantismo.

Libra - Regente: Vênus. A Lua
no signo o leva a fazer novas
descobertas, a estar apto a
vivenciar
experiências
reconfortantes, o que o levará a
vivenciar um período bastante
interessante e talvez diferente de
sua rotina. Por isso, não terá que sair de seu
caminho para que as coisas positivas venham até
você, pois seu próprio ambiente incorporará
todas as fontes de interesse que precisa. Se tiver
dificuldades, avalie suas atitudes e veja se não
está sendo rígido demais consigo próprio. Um
pouco mais de flexibilidade em relação à vida, as
pessoas e ao próprio cotidiano, o fará mais feliz.

Touro - Regente: Vênus. A Lua
no
signo
transborda
sentimentos intensos e
selvagens. Pode emergir de sua
essência aspectos vulcânicos ou
mesmo sensações impetuosas
que não condizem com sua
atitude rotineira. Sendo assim, poderá ser dado
a rompantes, muitos deles sem uma razão
específica, somente porque foi contrariado ou
algo do que queria não aconteceu. Pode perder
o controle de suas palavras e sair falando tudo
o que vem a cabeça, o que pode gerar mal-estar,
desentendimentos, brigas, mágoas e muita
chateação a você e os que o cercam.

Escorpião - Regente: Plutão.
Vênus no signo representa uma
espécie de otimismo falso, que o
induzirá a correr riscos tolos,
principalmente se estiver em jogo
alguém que deseja ou quer
conquistar. É um momento em que
o relacionamento a dois, se o tiver, estará
oscilante, já que sua atenção pode ser despertada
por algo ou alguém de fora. No campo dos
negócios, tenha muito cuidado em transações ou
propostas, por isso trate de se certificar da
veracidade daquilo que lhe é apresentado, pois
essas negociações podem trazer prejuízos
futuramente.

Gêmeos - Regente: Mercúrio. Os
bons raios lunares o levam a um
bom momento profissional e
humano. Por isso, aproveite as
chances e oportunidades que
surgirem em seu caminho, não
freie sua vontade e siga a sua
intuição, pois neste período ela será uma
importante aliada em seus negócios. Ainda que
tenha uma atividade profissional independente,
terá a percepção certa da hora de expor um produto
ou ideia a alguém, pois será acolhido ou bem
recebido. Se sentirá destemido e pronto para o
que der e vier, sabendo que os ventos sopram a
seu favor, o que será bom para as finanças também.

Sagitário - Regente: Júpiter.
Vênus no signo traz uma sensação
de insegurança ou mesmo de
impotência em relação aos
sentimentos. Por mais que viva
uma relação estável, não se sentirá
bem ou mesmo feliz. Algo irá
incomodar intimamente, gerando medos e talvez
trazendo velhos fantasmas à vida. Por isso, trate
de canalizar suas energias em outra direção a fim
de evitar confrontos ou mesmo discussões sem
motivo real. Parte de tudo o que sente se
transformará em uma realidade pessoal, na qual
o ser amado nem imagina o que acontece em seu
íntimo.

Câncer - Regente: Lua. O Sol no
signo o leva a um período de
insatisfação e isso irá refletir a sua
volta. É só você lembrar que
energia atrai energia semelhante, o
que quer dizer que se mantiver o
baixo-astral ou a revolta em seu
íntimo, atrairá para você esse mesmo tipo de
vibração. Sendo assim, procure se cercar dos
amigos queridos, abra-se com aqueles ou aquele
que confia, aliviando e dividindo o peso que sente
em seu coração, ainda que essa sensação não esteja
ligada a vida afetiva. Procure meditar, relaxar e se
envolver mais com os assuntos espirituais, pois
isso lhe fará bem.

Capricórnio - Regente: Saturno.
A Lua bem aspectada garante um
período de harmonia pessoal, o
que permite que equilibre o que
estava precisando de sua
intervenção. Isso pode se dar ao
nível das relações pessoais, pois
vai querer unir o que está separado ou mesmo se
reconciliar com alguém querido. Esse tipo de
situação será bom para assuntos familiares que
andavam pendentes e precisando de sua maior
participação. Tende a estar mais caseiro e
integrado aos assuntos do lar. Aliás, a sensibilidade
estará mais aflorada, o que fará com que distribua
bons sentimentos e, principalmente, seu carinho.

Leão - Regente: Sol. A Lua no
signo traz sensações que não serão
boas para sua auto-estima,
prejudicando sua atitude em
relação ao ser amado e aos
familiares. Pode se sentir
diminuído por um mero
comentário e revidar agressivamente, a fim de se
proteger ou para disfarçar sua fragilidade. É um
período muito conturbado para você, pois pode
negar o que sente, vestir uma máscara social para
se proteger e tentar enganar as pessoas, dizendo
que está tudo bem, quando na verdade não está.
Sendo assim, desencontros, brigas e atitudes
tempestivas farão parte de sua rotina agora.

Aquário - Regente: Urano. A Lua
no signo o leva a um teste de sua
capacidade de apreensão da
realidade e de pôr em prática os
seus ideais. Não há razão para
sofrer por antecipação, pois
perceberá que consegue dar a volta
por cima e a afastar as dúvidas que andavam
assombrando sua cabeça. Pode estar mais
perceptivo, intuitivo e captativo, o que será
providencial em muitas situações pessoais que
irá se defrontar ao longo do período. Apesar desse
transito não ser positivo, você se sairá bem, pois
conseguirá usar sua poderosa mente em conjunto
com a sensibilidade a seu favor.

Virgem - Regente: Mercúrio.
Os bons raios lunares o levam a
se comunicar e a interagir com
as pessoas, não fazendo
distinção de ninguém, pelo
contrário, se dando a chance de
conhecer pessoas novas, assim
como, de deixar que elas se aproximem, sem
que você imponha uma barreira. Estará mais
aberto, falante, expressivo, o que o tornará
também, aos olhos alheios, mais envolvente e
sedutor. Tende a um comportamento mais
charmoso e envolvente durante esses dias, o
que vai provocar algumas reações inesperadas
em seu parceiro ou em quem está interessado.

Peixes - Regente: Netuno. Vênus
no signo o leva a se interessar ainda
mais pela sua aparência, assim
como por sua imagem. Vai querer
se sentir mais bonito, sedutor e
atraente aos olhos alheios, ainda
que já seja casado. É um desejo íntimo de se sentir
admirado e cobiçado, como uma espécie de
massagem no ego. E, a partir disso, pode gastar
mais tempo indo ao cabeleireiro, em tratamentos
estéticos, assim como, iniciar uma dieta e um
programa de exercícios. O que de fato irá acontecer
é que ainda que se sinta bem com o que aparece no
espelho, intimamente algo estará faltando, ainda
que não consiga diagnosticar o que é.

Parabenizamos Maria do Carmo Guimarães que festejou aniversário
dia 16 de Julho e no dia 31 de julho quem soprou velinhas foi Maria do
Amparo Barcelos Guimarães. Parabéns e felicidades!!!

Os aniversariantes Mariana, Marcos e Nenzinha felicidades que Deus continue abençoandoos sempre, muita saúde, amor e paz é o que deseja seus familiares. Parabéns!

A família Guimarães comemorou o
aniversário de Pedro Justo Ribeiro no dia
24 de julho no Distrito do Prata

D. Rita Costa de Medeiros,
Ritinha, viúva do Sr. Ademar
Maria de Medeiros, Puri, seu
filho, Celso de M. Costa. Que
irá comemorar seus 74 anos
no dia 7 de agosto. Parabéns!

Nailton Heringer, Antônio Carlos Miguel e
Paola de Oliveira Miguel no encontro
político com Dr. Mário Heringer

Patrícia Guimarães da cidade de Ribeirão Pires/SP
curtindo a exposição em Mutum/MG

Nosso amigo Niquinho festejou com sua esposa Cinthia o quarto aniversário de seu
querido filho Diego com uma inesquecível festa na chácara Holiday em Gov. Valadares
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LICHIA: a fruta que está
revolucionando o mercado nacional
Litchi chinensis - Família Sapindaceae.
Originária da China onde é considerada
a fruta nacional, a lichieira é uma árvore
subtropical com até 12 metros de altura
e de grande longevidade. Em muitos
países é considerada a rainha das frutas.
Perfeitamente adaptada as condições de
clima do Estado de São Paulo, as Culturas
pioneiras estão produzindo excelentes
safras, com resultados econômicos
compensadores. A colheita ocorre de
novembro e janeiro, atendendo o mercado
na época das festas natalinas, quando a
procura e o preço são maiores. O Brasil
em futuro próximo poderá dominar o
mercado mundial, porque a produção das
outras regiões ocorre de maio a agosto.
Assim, sem concorrência, o Brasil poderá
abastecer o mercado mundial com lichias
na época do natal.
Devido ao seu belo porte, atraente
formato, folhas verde escuro e
permanentes e principalmente devido a
beleza da frutificação a lichieira é a árvore
favorita para os jardins de residência no
Hawaii, e em cidades da Califórnia como
San Diego, San Francisco, Los Angeles,
Monterey, Alhambra, etc.
Os frutos produzem em cachos, a casca
é rugosa e de cor vermelha e fácil de ser
destacada. A polpa é gelatinosa,
translúcida sucosa e de excelente sabor,
lembrando ao de uva itália e não é aderente
ao caroço. Se presta para consumo ao
natural, para a fabricação de sucos,
compostas e ainda para a passa.

Um jovem vendedor ambulante oferecia, numa
cidadezinha do interior, um maravilhoso "Elixir da
Longa Vida".
Na praça central, gritava com eloquência:
- Todo dia tomo uma colher de elixir e olhem
que já vivi 300 anos!
Ouvindo isso, os espectadores logo correram às
bancas abarrotadas de vidros, onde um garoto
atendia a multidão.
Foi quando um outro negociante, esperto, resolveu
desmascarar a charlatanice.
Foi até o garoto e perguntou em voz alta e firme
para todo mundo ouvir:
- Que história é essa? O seu patrão já viveu
trezentos anos?
- Não tenho certeza - respondeu o menino. - Só
trabalho para ele há 120 anos.

Disco voador
Os frutos produzem em cachos, a
casca é rugosa e de cor vermelha e
fácil de ser destacada.

tem-se verificado que plantas novas não
suportam geadas muito rigorosas. Por ser
um planta de grande valor é viável a sua
proteção com telhados ou de outro
material, durante o inverno, evitando-se
danos com frio.
Espaçamento
É mais interessante uma planta isolada,
recebendo a luz solar de todos os lados
para a plenitude de sua produção, à duas
a três árvores encostadas uma na outra.
Árvores com livre crescimento, sem o
emprego de podas, necessitam
espaçamentos adensado de 7 metros
entre plantas e linhas, utilizando-se podas
constantes, visando o controle do
tamanho das árvores.
Colheita e Embalagem

Lichieira é uma árvore subtropical com até
12 metros de altura e de grande longevidade.

Variedades de Lichia
No Brasil dispomos das variedades
BENGAL, AMERICANA e BREWSTER
e no Hawaii são recomendadas a GROFF,
KAIMANA e KWAIMI.
Produção de Mudas
As mudas oriundas de sementes não são
indicadas para a formação de pomares
comerciais, porque as plantas não são
uniformes e demoram acima de 12 anos
para iniciar a produção. Para a formação
de pomares comerciais, as mudas devem
ser de propagação vegetativa das plantas
vigorosas e produtivas. O sistema mais
utilizado é a alporquia, resultando em
mudas de qualidade.
Clima
A lichia é uma planta de clima subtropical, entretanto, em nossas condições

O Elixir da Longa Vida

Conforme a região a colheita ocorre
de novembro a janeiro e são colhidos os
cachos de frutos e a embalagem é feita
em pequenas caixas de plásticos
transparente.
Mercados
O fruto de lichia ainda é desconhecida
do consumidor brasileiro e o mercado
potencial é enorme devido as qualidades
de frutos e da época de comercialização
no fim do ano. Entretanto, o fruto de lichia
tem boa aceitação em todo o mundo e
há interesses inclusive de países
produtores, devido a oferta de frutos fora
de época ou na entre safra.
Produção
A lichia inicia a produção comercial a
partir do 5º ano após o plantio das mudas.
Algumas plantas chegam a produzir de
150 a 200 Kg, sendo considerada uma
produção boa a média anual de 40 a 50
Kg por planta.

Havia um cara que tinha o apelido de discovoador:
- Baixinho, chato e ninguém acreditava nele!

Terapia
A mulher fala para o marido:
-Meu médico falou que preciso de terapia!
-É, você está precisando mesmo!
-E qual terapia você acha que é melhor para
mim?
-Terapia cheia de louça para lavar!

Baiano
Baiano tem a cabeça chata porque, desde
pequenino, o pai bate na sua cabeça e diz:
- Quando crescer irá para S. Paulo, meu filho!

Herança
O português percebe que o seu burrinho de
estimação anda meio cabisbaixo e resolve levá-lo
ao veterinário:
- Pois é, seu Manuel, o seu burro tem diabetes.
- Diabetes, oh raios, e como ele pegou isso?
- Diabetes não se pega Manuel, essa é uma
doença hereditária.
- Ora, pois, mas ninguém da minha família tem
diabetes...

O roubo
Dois portugueses decidem roubar um banco.
Na hora do roubo cada um sai com uma maleta...
Depois de três meses eles se encontram.
Ohhh Manuel, quanto tempo...ih aí cara como
você está? E na sua maleta tinha bastante dinheiro?
- Ah! tinha uns 30.000,00 reais...e na sua?
- Nem ti conto....minha maleta estava cheia de
notas promissórias, acabei de pagar a última ontem!

Caipiródromo
Os dois caipiras se encontram numa venda:
- Oi, cumpadre! Como vão as coisas?
- Tudo bem! Vosmicê sabia que o Chico casou?
- Sabia, não! Casou com a Lindalva?
- É, aquele mulherão! Agora o bicho tá que é um
touro!
- De forte?
- Não, de chifre!

Quem conhece os
outros é sábio; / Quem
conhece a si mesmo é
iluminado – Lao tse
Há mais do que uma
sabedoria, e todas
elas são necessárias
ao mundo; não é mau
que elas se vão
alternando –
Marguerite Yourcenar
Se deres um peixe a
um homem faminto,
vais alimentá-lo por
um dia. Se o ensinares
a pescar, vais
alimentá-lo toda a
vida – Lao Tse
Passei a vida tentando
corrigir os erros que
cometi na minha ânsia
de acertar. –
Clarice Lispector.
Um homem não pode
fazer o certo numa
área da vida,
enquanto está
ocupado em fazer o
errado em outra. A
vida é um todo
indivisível. Mahatma Gandhi
Educai as crianças,
para que não seja
necessário punir os
adultos. – Pitágoras
Sessenta anos atrás
eu sabia tudo, hoje sei
que nada sei. A
educação é o
descobrimento
progressivo da nossa
ignorância. – Willian
James Durant
Os poderosos podem
matar uma, duas até
três rosas, mas nunca
deterão a Primavera.
– Che Guevara
Que ninguém se
engane, só se
consegue a
simplicidade através
de muito trabalho. Clarice Lispector
A constância é
contrária à natureza,
contrária à vida. As
únicas pessoas
completamente
constantes são os
mortos.- Aldous
Huxley
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Rosca, Mundo e Pinga,
e diminutivos grandes.
- O ponto 1 quer ser mais que correçãozinha.
- O ponto 2 quer ter mais que uma compensaçãozinha.
- O ponto 3 quer ver mais que frustrada
comercializaçãozinha.
1 - Correção do Capinzinho – (1) Começando: Tratando
da Rosca Seca, toscanejei, dormitei ou cochilei,
escrevendo vila Capinzinho, que é córrego (palavra de
1087, conforme Antônio Houaiss), ou corgo (de 1899...).
O grande-jornal-grande Folha de São Paulo toscaneja e
tem a coluna Erramos; essa (!) coluna dever-se-ia chamar
“Falha de São Paulo”. Desculpe-me, paulistas, paulistanos
e são-paulinos, e, sobretudo, paulinos. Então, esta (!!!)
pequena-coluna-pequena pode dormitar. (2) Consumando:
Cochilo isolado não desvaloriza o todo dum escrito! (3)
Completando: Aproveito pra dizer que Capinzinho, perto
da vila São Sebastião da Vala, município de Aimorés/MG,
quase divisa com Espírito Santo, afastado, tem gente de
bem e bens em Governador Valadares/MG, Niterói/RJ,
Vitória/ES, e muitos outros lugares, inclusive o irmão de
mãe – Rita –, José da Costa Oliveira, economista do Banco
Central na capital brasileira, e o bacharel em Teologia Olívio
Andrade da Silva, destacado e querido na capital mineira,
que brilhou nas dependências e entorno do histórico e
famoso colégio Izabela Hendrix de Belo Horizonte. O meio
rural exporta gente boa pras urbes (cidades) e Orbe
(mundo), ou urbi et orbi, ou pra todo mundo.
2 - Compensação do Caminhozinho – (1) Colocando:
Tratando da Mundo Novo, velha vila, lembro-me do lar
do Sr. Oziel de Oliveira Silva e D. Flor, ele tio paterno de
Iracy, Fia. Tinham um filho e filha casados, e outro casal,
solteiros – Elcy e Macenias –. Algumas vezes pernoitei
na residência deles. (2) Contrastando: Pra lá, passava-se
perto da casa do Sr. Gominho, onde podiam ir charrete e
carro-de-boi, e, até, carro de boy. Depois, vinha um atalho,
que dava só pra transeunte ou pedestre, ou a cavalo, pois
tinha parte íngreme. Pra chegar à casa do Sr. Oziel, no
córrego Bacião, descíamos o caminhozinho. (3)
Compensando: Essa descida acidentada, sempre à noite,
era compensada pela companhia e conversa, e, pelo fato
de, ao invés de café, tomarem cevada. Lembro-me duma
que D. Flor preparou, com espuma gostosa! Não me
lembro se com leite!! Só sei que era uma delícia!!! Eis
amizades, gestos e carinhos – e sabores! – nunca
esquecidos!!!
3 - Comercialização do Caixotizinho – (1)
Conceituando: Tratando da Pinga Fogo, apelido antigo
da r. Getúlio Vargas, de Aimorés, lembro-me dum
caixotizinho. Eu sei que o diminutivo de caixa é caixote
desde 1718 (...). Mas, quero falar de algo menor:
Caixotizinho. (2) Comercializando: Laurindo Francisco
Moura, hoje advogado em Vila Velha/ES, antes da banca
de advocacia, estava atrás do balcão; ele e eu tentamos
sair de detrás do balcão pra frente de caixotizinho, que
colocamos nas garupas de bicicletas, pra comprar carne
em Baixo Guandu/ES, e vendê-la em Aimorés. Cidades
próximas, viajamos de bicicleta. (3) Contando: Só foi uma
viagem. Mas, valeu a experiência pro Dr. Laurindo
Francisco e pra mim. Deixamos o caixotizinho pra trás e
voltamos pra frente do balcão. O que conta é seguir em
frente! – Desanimar? – Jamais!... Isso promete!!!
- O 1º ponto ensinou o que não compromete!
- O 2º ponto enfocou mais que lanchonete!!
- O 3º ponto encerrou lição que promete!!!
(*) Pr. Celso de M. Costa é bacharel em Teologia,
tem pós-graduação em História Eclesiástica e
está colunista em 4 periódicos.
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“NÃO SERÁ UM A MAIS, PARA AMIGOS, COMPANHEIROS OU COMPADRES”
José Serra (PSDB), candidato a presidente, prometendo o Ministério da Segurança

Governo Lula torrou R$ 3,83 bilhões em diárias

Frustração

Desde o primeiro ano de governo até
agora, a administração chefiada pelo
presidente Lula já gastou R$ 3,83 bilhões
no pagamento de diárias a assessores e
funcionários em supostas “viagens de
serviço”. O recorde foi o ano de 2009,
com R$ 791 milhões pagos a titulo de
diárias para viagens, mas o ano de 2010
segue no mesmo padrão: nos seis
primeiros meses deste ano já foram
torrados R$ 347,1 milhões.

Funcionários dos Correios encomendaram fogos para
celebrar a saída do ex-presidente da estatal, Carlos Henrique
Custódio, prevista para o dia 30, mas Lula a antecipou para
o dia 28 e ainda não havia fogos.

Comparação
O governo FHC gastou em média R$
32,7 milhões ao mês, segundo a
Controladoria Geral da União. Na era Lula,
subiu: R$ 57,8 milhões.
Tudo a ver
Petistas detestam Joaquim Roriz (PSC) e vice-versa, mas
o candidato ao governo do DF foi um dos fundadores do
PT em Goiânia.

Excluídos
O morador de rua “Zezé di Camargo”, que não tem
endereço fixo há 11 anos, é candidato a deputado estadual
pelo PRTB no Mato Grosso.

Pergunta baixinho
Será que após virar “mulher de malandro” do PT, o ex-quasetudo Ciro Gomes se incomodaria com o apelido “Mico Gomes”?

Trabalhador poderá ter carteira
de motorista financiada pelo FAT
O trabalhador de baixa renda que está desempregado poderá
ter o custo da carteira nacional de habilitação financiado pelo
Fundo de Amparo ao Trabalhador. É o que prevê um projeto
pronto para entrar na pauta de votações do Plenário. O autor
da proposta, senador César Borges (PR), considera que a
obtenção da carteira de motorista serve como qualificação
profissional, aumentando as oportunidades de emprego, e as
chances de permanecer empregado. Se aprovado, o projeto
seguirá para a Câmara dos Deputados.

Reserva de mercado
A exclusão do PMDB do “G7”, grupo que comanda a
campanha de Dilma, foi um recado claro: os petistas não
confiam na turma do vice Michel Temer. Querem o PMDB
longe da arrecadação de dinheiro

Aqui mando eu
A ministra Erenice Guerra foi assessora e tem um jeitão
de Dilma, mas seu estilo rendeu a ela comparações com o
ex-ministro José Dirceu. Os funcionários da Casa Civil se
referem a Erenice como “Dirceuzinha”.

Subsecretário
O ministro José Artur Filardi (Comunicações) perdeu
poder para a ministra Erenice Guerra. Não manda mais nos
Correios, na Telebrás, na banda larga. E ela agora vai indicar
outro petista para a Anatel. Filardi virou um “subsecretário
da Casa Civil para Comunicações”.

Riponga rica
Com jeito riponga e anéis de prata em todos os dedos, a
primeira-dama da Nicarágua, que veio com o tiranete Daniel
Ortega ao Brasil, parece ter vindo a pé do festival de
Woodstock, e enriquecido no caminho.

Tamos fora
José Serra adiou o encontro com ONGs
ambientalistas nesta segunda, em Belém. São
organizações, que, apesar de “nãogovernamentais”, vivem penduradas nas tetas
do governo. Dilma Rousseff nem agendou.

Leite derramado
A polêmica na Itália agora é o leite congelado brasileiro
na mussarela de búfala, importado de uma fazenda no Brasil,
que estará à venda em agosto. O governo italiano mandou
ficar de olho na origem do produto.

Marina realiza mobilização nacional
O “Movimento Marina Silva” por meio
da organização suprapartidária que reúne
simpatizantes da candidata à Presidência
Marina Silva (PV) organiza, seu primeiro "Dia
Nacional de Mobilização". Entre as
atividades, está a realização de piqueniques
em parques e outros locais públicos, nas
cidades do Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto
Alegre entre outras.

Reprise do besteirol
Um presidente e um ex concorrem a deputado estadual
no Amapá: o “Lula” e o “Jucelino Kubstcheck” (sic). Ambos
declaram não ter bens. Na Bahia, concorrem outro Lula, e
um Lulinha, que não é filho dele. E um candidato “Presídio”.
Pernambuco tem o Irmão Isaías da Coxinha...

Pensando bem...
...com o “Dilma vai ganhar”, o subdiplomata Marco
Aurélio Garcia já deve estar ensaiando seu inesquecível
“top top” para o derrotado.

Lei manda o PT ressarcir uso do Airbus da FAB
Lula pode até usar o avião presidencial para participar
de comícios da sua candidata Dilma Rousseff (PT), mas os
custos decorrentes devem ser ressarcidos ao Tesouro
Nacional pelo PT. É o que dispõe a lei 9504/97, cujo artigo 76
é camarada com o presidente, na medida em que fixa
ressarcimento correspondente ao aluguel de um jato do tipo
táxi aéreo. Mas ninguém fala nisso – governo, PT ou
oposição.

PODER SEM PUDOR

Corruptos no paredón
Em visita ao Rio de
Janeiro, certa vez, Fidel
Castro foi homenageado,
em banquete, por Vasco
Leitão da Cunha. De
repente, aproximou-se de
sua mesa um homem
gordo e vermelho, que
afirmou, em tom grave:
- Senhor primeiro-ministro, só não lhe perdoo os
fuzilamentos em Cuba...
Fidel respondeu na bucha:
- Posso assegurar que só fuzilei ladrões dos dinheiros
públicos e cáftens.
Ele respondia a Ademar de Barros, que se retirou.

14

1ª Quinzena de Agosto de 2010

acesse: www.jm1.com.br

POLÍCIA
Corpo jogado em rio: Homem é morto 1.600 furtados em
supermercado
a pedradas e pauladas em Reduto
POLÍCIA

Ronildo Lopes Barcelos,
35, e João Júnior da Silva,
26 anos, são acusados de
matar o lavrador José
Antônio do Nascimento, 55
anos, no córrego do
Arrozal, na zona rural de
Reduto.
Policiais
faziam
rastreamento na zona rural
de Reduto na tentativa de
encontrar os dois homens
que assaltaram a agência

dos Correios em Martins
Soares e constataram
rastros de sangue às
margens do Rio Jequitibá.
Após contato, Bombeiros
Militares compareceram
ao local e realizaram
buscas dentro do rio. Foi
encontrado o corpo de José
Antônio com vários cortes
pelo rosto e na cabeça.
Os
militares
conseguiram encontrar

Ronildo Lopes, que tinha
sido visto com a vítima no
domingo. O lavrador
confessou a autoria do
homicídio
com
a
participação de João
Júnior.
Os três estavam no
córrego do Arrozal,
fazendo uso de bebidas
alcoólicas e começaram a
discutir. Segundo Ronildo,
José o chamou de ladrão.

Na confusão, agrediram a
vítima com pauladas e
pedradas, logo após
carregaram e jogaram o
seu corpo no rio. João não
foi localizado.
Ronildo foi preso e
conduzido à 6ª Delegacia
Regional de Polícia Civil
com o material usado no
crime apreendido: um
pedaço de madeira e uma
pedra sujos de sangue.

Homicida é preso pela Polícia Civil
Os Policiais Civis de
Ipanema, Lecimar e Darli,
prenderam o homem
identificado apenas como
José Carlos e acabaram
apurando que ele é foragido
da Justiça em São Paulo e
tem condenações por
crimes de homicídio e

latrocínio (matar para
roubar).
Os
policiais
se
depararam com José
Carlos em Pocrane e
resolveram fazer a
consulta no sistema de
informações policiais. Foi
confirmada a existência de

um mandado de prisão.
José Carlos fugiu da
penitenciária em Campinas
(SP) em Janeiro de 2008.
O preso teria se
aproveitado do benefício
de saída temporária de fim
de ano e não retornou ao
presídio. Segundo o

Delegado de Ipanema, Dr.
Nilson Belmiro, ele chegou
a ser preso e liberado em
Ipanema por outro motivo
em 2008. “Na época, não
havia sido expedida a
ordem de prisão em São
Paulo, o que ocorreu há
cerca de um ano”.

Homem é baleado em casa em Pocrane
Sandro Alves, 27 anos,
foi vítima de tentativa de
homicídio na casa dele no
Centro de Pocrane, na
manhã de domingo, 25.
Ele foi atingido por uma
bala na cabeça.
O rapaz foi socorrido no
hospital de Pocrane e

depois encaminhado para
o Hospital João XXIII, em
Belo Horizonte. A bala
atravessou a cabeça dele.
O padrasto contou aos
policiais que Sandro havia
chegado de Belo Horizonte
há aproximadamente duas
semanas
e
estava

estranho, aparentando
estar com medo de algo,
porém, não fez comentário.
Segundo familiares, ele é
usuário de drogas e teve
alguns desentendimentos
em Belo Horizonte. A
família não sabe com
quem.

A mãe dele diz que
estava na casa e só ouviu
o barulho do tiro. Quando
chegaram no cômodo,
Sandro já estava baleado.
A Polícia Militar
continua em rastreamento
na tentativa de identificar
a autoria.

Desentendimento: Homem mata a cunhada
A embaladora Maria
das Graças de Oliveira
Brito, 22 anos, foi morta
com um corte profundo no
pescoço de um golpe de
faca dado pelo cunhado
Evandro Ferreira de Cristo,
27 anos, por volta de 11

horas da noite deste
domingo, 18, na rua Olímpio
Vargas, no Centro de
Manhuaçu. Quando a
polícia chegou, Maria das
Graças já estava morta.
Segundo o que consta na
ocorrência, o cunhado dela

tinha desentendimentos
com a mulher há algum
tempo.
Ele se postou atrás dela
e fez um corte profundo no
pescoço dela (na altura da
garganta).
A faca usada no crime

foi apreendida no local.
Evandro fugiu, mas acabou
preso pouco tempo depois e
confessou o crime contra a
cunhada. Ele foi conduzido
para a 6ª Delegacia Regional
de Polícia Civil e autuado em
flagrante.

Homem arromba e rouba em caixas eletrônicos
Um homem de blusa
preta, calça jeans e boné
branco entrou na área de
auto-atendimento do
Banco do Brasil de
Manhumirim, passou mais
de duas horas durante a
madrugada deste domingo
e arrombou e roubou o
dinheiro de dois caixas
eletrônicos.
Um funcionário foi ao
caixa eletrônico na manhã
deste domingo, 18, e notou
que dois terminais foram

arrombados e que alguns
folders da agência
estavam espalhados pelo
chão. Os painéis frontais
dos terminais foram
retirados, as câmeras de
segurança obstruídas por
tinta spray de cor preta e
os sensores de presença
revertidos com fitas
adesivas e caixas de
papelão (caixa de
sapatos).
Os policiais estiveram
na sala de segurança

eletrônica e verificaram as
gravações do circuito
interno. As imagens não
eram de boa qualidade e
não
permitiram
reconhecer e levantar
maiores dados sobre o
homem. A ação foi
efetuada por apenas um
cidadão que esteve na
agência às 21h50min e
saiu vinte minutos depois.
O arrombador retornou às
02h55min e só saiu duas
horas depois já com o

dinheiro dos dois caixas
eletrônicos.
Foi apreendido um
cartão telefônico, um
cabo de bateria, uma
caixa
de
papelão
revestida com fita
adesiva e duas lonas
plásticas de cor preta,
medindo
aproximadamente 1,00 x 2,00
m de comprimento.
A perícia esteve no
local. A Polícia Militar não
identificou a autoria.

1.600 reais foram furtados durante a madrugada de
sábado, 17, num supermercado na avenida Raul Soares,
no Centro de Manhumirim. O ladrão arrombou o
escritório.
O gerente do supermercado chegou no sábado para
trabalhar e encontrou o escritório arrombado. O ladrão
ainda abriu quatro gavetas e levou, no total, 1.600 reais.
As imagens do furto foram gravadas pelo circuito
interno de televisão do supermercado. A Polícia Militar
chegou a fazer alguns levantamentos com base em
indivíduos suspeitos.
ARMA APREENDIDA
Na manhã de sábado, no bairro Divinéia, policiais
tentavam localizar um suspeito do arrombamento no
supermercado e acabaram encontrando uma arma na
casa de um adolescente.
O servente de pedreiro teria semelhanças com o
autor que aparece nas imagens do circuito de tv do
supermercado. Os policiais foram até a casa e ele negou
envolvimento, mas permitiu que a PM entrasse no
imóvel. Num baú, foi encontrado um revólver calibre
22. Um adolescente assumiu a propriedade da arma.
O garoto foi levado para a delegacia com o revólver
apreendido.

Aposentado é
assassinado em Mutum
O aposentado Dorvalino Rodrigues da Silva, 62
anos, foi encontrado assassinado no Córrego da
Sapucaia, na zona rural de Mutum, na tarde desta terçafeira, 20.
Os policiais receberam uma ligação informando que
havia uma pessoa morta em meio a alguns eucaliptos
na zona rural. Quando chegaram, encontraram o corpo
do aposentado com ferimentos à bala.
Segundo uma testemunha, no domingo, Dorvalino
ficou em sua residência até meio-dia e saiu para ir
embora. Um Fiat Uno de cor branca e vidros escuros,
com dois homens, chegou. Eles perguntaram pelo
paradeiro do aposentado e saíram para encontrá-lo.
Segundo a PM levantou, eles encontraram Dorvalino
perto de uma casa e uma mulher viu eles conversando.
Eles entraram no carro e foram embora.
Após este fato, ninguém mais havia visto Dorvalino
até o corpo ser encontrado na terça. Após os trabalhos
periciais, foi liberado para os familiares.

Dois traficantes presos
pela PM de Abre Campo
Valdinei Soares de Oliveira, o “Nei da Muleta”, 25
anos, e o pedreiro Paulo Sérgio Firmino de Jesus, 33
anos, foram presos pela Polícia Militar de Abre Campo
no início da tarde desta quarta, 21, por tráfico de drogas.
Quando chegaram ao bairro da Usina, os policiais
encontraram os dois embalando a droga em saquinhos
de chup-chup. Foram apreendidas 16 pedras de crack,
oito tabletes de maconha prensada, 93 reais, um Gol,
celular e outros objetos.
Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de
drogas. Participaram da ocorrência os Sargentos
Ulisses Lopes e Armstrong e o Cabo Arêdes.
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GRÁVIDA

AINDA VAI TER O QUE MERECE

Letícia Spiller está esperando um filho
do diretor de fotografia Lucas Loureiro, com
quem namora há um ano. Letícia é mãe de
Pedro, de 14 anos, fruto de seu casamento
com o ator Marcello Novaes. A atriz vai
voltar à TV como Sofia, ex-mulher de um
escritor, na série “Afinal, o que as mulheres
querem?”, dirigida por Luiz Fernando
Carvalho.
O QUE AS MULHERES QUEREM?
Paola Oliveira começa a gravar nos próximos dias a
minissérie global "Afinal, O Que As Mulheres Querem?". A
trama baseada no psicanálista Freud, contará com a atriz no
papel principal. Confirmados no elenco: Rodrigo Santoro,
Lavínia Vlasak, Tarcísio Meira, Vera Fischer Michel Melamed,
Maria Fernanda Cândido, Paola Oliveira, Letícia Spiller, Osmar
Prado, Letícia Sabatella, Dan Stulbach.
BAIXA

Clara (Mariana Ximenes), com medo de Danilo (Cauã
Reymond) estragar seus planos, o denuncia a polícia. Danilo
é deportado da Itália. Mas, tem mais: Gemma (Aracy
Balabanian), a acusa de atentar contra a vida do marido. Clara
volta para o Brasil. Totó se desespera e avisa aos filhos que
irá buscá-la. Em Passione, a partir do dia 2.
CONFIRMADA NO ELENCO
Tempos Modernos mal acabou
e Grazi Massafera já tem novo
trabalho agendado na Globo. Ela
está escalada para Um mundo
melhor, nova novela de Miguel
Falabella e Maria Carmem Barbosa,
na qual terá papel de destaque. A
sinopse já foi aprovada pela Globo
e o folhetim entrará na grade em
2011 após a trama de Walcyr Carrasco, que substituirá Ti-ti-ti.
RENOVAÇÃO DE CONTRATO

A atriz Cleyde Yáconis, 86 anos,90
peças, a dona Brígida da novela
"Passione", caiu em seu apartamento e
fraturou a bacia. Por conta do acidente,
o autor Silvio de Abreu irá escrever uma
cena em que a personagem quebra a
perna e assim a atriz poderá ficar
afastada da trama por algum tempo.
Clayde vai fazer muita falta,
principalmente à sua grande amiga Fernanda Montenegro,
com quem não trabalhava há 50 anos. Elas atuaram juntas em
teleteatros na TV Tupi por volta dos anos 50.
TORPEDÃO CAMPEÃO
A campanha “Torpedão Campeão”, veiculada no período
da Copa do Mundo pela TV Globo, rendeu mais de R$ 60
milhões à emissora carioca. No período entre 16 de abril e 18
de julho, foram veiculadas 1.379 inserções da campanha na
programação.
LAMENTÁVEL
Com 45 anos de carreira e
grandes sucessos na TV,
Regina Duarte não é chamada
para trabalhar. "Estou vivendo
um momento de transição.
Muitas vezes, fico esperando
que alguém venha e me
convide para alguma coisa, mas
isso infelizmente não existe no
Brasil", lamentou ela.
O PÚBLICO ADOROU
O ator Mário José Paz agradou ao
público no papel de Maradona, em
Viver a Vida. Tanto que já está
escalado para a nova fase de
Malhação. Na novela teen, ele será
André Farnel, diretor de um clube
frequentado pelos alunos do colégio
Primeira Opção. Além disso, será
treinador de um time de futebol. A
nova fase de Malhação estreia em
agosto na Globo.
A PRIMEIRA VEZ
Lionel Richie virá ao Brasil, pela primeira vez, em agosto,
para dois shows. O cantor norte-americano, dono de
sucessos como "Endless Love" e "Say You, Say Me", vai
se apresentar em São Paulo no dia 28, e no Rio de Janeiro
no dia 29. O disco mais recente do cantor é "Just Go",
lançado no ano passado.

Com objetivo de evitar a saída de um dos seus maiores
nomes, a Band renovou recentemente o contrato de José
Luiz Datena, até 2016. Atualmente, Datena comanda os
programas "SP Acontece" e "Brasil Urgente" diariamente na
Band, além de um programa matinal na Rádio Bandeirantes.
BARRA PESADA
O cantor Latino está sendo acusado
de ter violentado uma menor de 13
anos no seu camarim. A esposa do
cantor, Mirela Santos, ex participante
de A Fazenda, não está nem
atendendo telefonemas da imprensa.
O cantor disse que tem como provar
sua inocência.
ÁLBUM DE INÉDITAS
Mais de um ano após sua morte, Michael Jackson poderá
ter um álbum de inéditas lançado, de acordo com o produtor
Rodney Jerkins. O produtor disse que o disco ainda vai
demorar a ser lançado, principalmente por causa da
burocracia, mas há material inédito suficiente para um álbum.
CASAMENTO CAMPESTRE DE ANA PAULA
Aatriz global Ana Paula Arósio, que parecia
uma solteira convicta, não resistiu aos encantos
da vida de casada e uniu-se em matrimônio ao
arquiteto de 32 anos- ela acaba de fazer 35Henrique Pinheiro. O casal se conheceu há um
ano e tem em comum paixão pelo hipismo,
chegaram a cavalo para o casório. Acerimônia
foi num sítio em Ribeirão Preto, SP. No fim do
mês passado, Henrique venceu o Campeonato
de saltos para Amadores em São Paulo, com a
égua No Limit, que pertence a Ana Paula.
AS MODELOS MAIS RICAS DO MUNDO
As modelos que mais ganham dólares no mundo são a brasileira
Gisele Bundchen, a alemã Heidi Klum e a britânica Kate Moss.
Gisele Bündchen mantêm o primeiro lugar tendo faturado 25
milhões de dólares em 2009. Heidi Klum, é a segunda colocada na
lista, com 16 milhões de dólares, Kate Moss, a terceira faturando
9 milhões de dólares. Uma outra brasileira desponta em quarto
lugar, Adriana Lima, com salário de 7,5 milhões de dólares.
DANIELE SUZUKI
A atriz Daniele Suzuki, uma vítima das más línguas - até a
cantora Maria Gadú já apontaram como sua namorada - foi
fotografada no maior love , de mãos dadas e tudo mais, com
um rapaz num shopping do Rio de Janeiro. Segundo Dani,
seu novo namorado chama-se Fábio Novaes e tem 29 anos.

ALEXANDRE PATO X STHEFANY BRITO
O jogador Alexandre Pato na separação litigiosa que o
jogador move contra Sthefany Brito, vai recorrer da decisão
da juíza Maria Cristina Brito Lima, da 1ª Vara de Família do Rio
de Janeiro, que concedeu à atriz uma pensão mensal de 20%
do salário líquido de Pato, além de 20% de todos os ganhos
que ele tenha com contratos.
CENAS OUSADAS
Deborah Secco aparece em cenas ousadas no filme "Bruna
Surfistinha". Cenas do longa-metragem mostram a atriz
seminua e em cenas de sexo com vários personagens. O filme
é baseado no livro "O Doce Veneno do Escorpião",
autobiografia de Raquel Pacheco, ex-garota de programa.
Também no elenco Drica Moraes e Cássio Gabus Mendes.
NOVO PROTAGONISTA
A Globo já tem o substituto de Fiuk, na
novela teen Malhação. A partir de agosto,
Bruno Gissoni assumirá o papel de Pedro,
bolsista do colégio Primeira Opção. Ele será
pobre, inteligente, trabalhador e logo estará
enturmado com os outros alunos do
colégio.
REVIRAVOLTA
Silvio de Abreu tem evitado perguntas sobre a reviravolta
que vai marcar os próximos capítulos de “Passione”, com a
morte de um dos protagonistas. Quem será? Façam suas
apostas...
POR UM FIO
A gravidíssima Juliana Paes (de quatro
meses) assinou contrato com o canal a
cabo GNT, para apresentar o reality show
Por um Fio. O programa entrará na grade
da emissora em setembro e mostrará um
grupo de cabeleireiros competindo para
mostrar quem realiza o melhor trabalho.
40 ANOS NA ESTRADA
Um coquetel em homenagem aos 40 anos de estrada de
Chitãozinho e Xororó, realizado na cidade de Campinas,
reuniu cerca de 700 convidados, entre cantores sertanejos,
pessoas do meio artístico e amigos da dupla. Cantores como
Daniel, Fernando e Sorocaba, César Menotti e Fabiano, Zé
Henrique e Gabriel, Rionegro e Solimões e Bruno e Marrone
marcaram presença.
IVETE EM NOVA IORQUE
Ivete Sangalo se prepara para o show
em Nova York no Madison Square
Garden que acontecerá no dia 4 de
setembro. O cantor argentino Diego
Torres, fará uma participação especial
no concerto. No show, será gravado
um DVD da cantora.
AINDA A SEPARAÇÃO
Ainda repercute a recente
separação dos atores
Claudia Raia e Edson
Celulari, depois de 17 anos
de união e dois filhos, Enzo
(13 anos) e Sophia (7 anos).
Pegou a todos de surpresa,
pois eram considerados
como um casal modelo no
meio artístico. Claudia
continua em silêncio, sem
atender às ligações da
imprensa.
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