19 de Setembro de 2010

1

acesse: www.jm1.com.br

Ano 8 - Nº 88 - 19 de setembro de 2010 - Telefone: (33) 3331-8409 - www.jm1.com.br - contato@jm1.com.br

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Tudo que você precisa
saber sobre Eleição

Distribuição gratuita

OAB, Plínio cobra maior debate
de propostas entre candidatos

PÁGINA 3

PÁGINA 3

PÁGINA 11

EDITORIAL

VOTO DISTRITAL
PÁGINA 4

PÁGINA 2

3D Celular a mais nova
loja de Manhuaçu
PÁGINA 10

2

19 de Setembro de 2010

acesse: www.jm1.com.br

EDITORIAL

CHARGE

VOTO DISTRITAL
MANHUAÇU CIDADE PÓLO DA ZONA DA MATA
NÃO TEM UM REPRESENTANTE DA CIDADE
Causa básica ou problema raiz do Brasil
Leia e veja que a solução é mais fácil do que você imagina.
Causa básica,o Brasil tem muitos problemas, todos nós sabemos. Porém, existem os problemas de raiz, de onde se originam
todos os outros.
O principal problema-raiz brasileiro é a estrutura do sistema
eleitoral. Esse tipo de sistema eleitoral provoca o distanciamento entre o candidato e os cidadãos, faz com que o representante
do povo (vereador, deputado, senador) fique fora do alcance da
cobrança dos eleitores, por falta de uma base territorial de eleitores mais definida, o Distrito Eleitoral. Outro fato que a atual
estrutura eleitoral provoca, é a necessidade do candidato ter
que se comunicar com um público muito disperso e desconhecido, numa base territorial extensa, a um custo muito grande, o
que torna os políticos obrigados a gastar o que não tem para
serem eleitos e os faz depender de cabos eleitorais, tornando
mais aguda a necessidade desses políticos de dar emprego a
esses cabos, bem como participarem de meios, às vezes "estranhos", para repor os gastos com sua eleição. No sistema de
Voto Distrital, o custo da campanha de um candidato é bem
menor, permitindo a ascensão política de cidadãos, realmente
compromissados com os interesses da sua comunidade.

EU LEIO O JORNAL DAS MONTANHAS
Dângelo
Maurício sócio
do escritório
jurídico M&M Assessoria
Jurídica.
Rua Luiz Cerqueira,
157 - sala 101
Centro
Manhuaçu fone
3331-3839

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
PARA SEREM COMPREENDIDAS
Porque o voto distrital é a verdadeira democracia? Veja abaixo:
O que é democracia?: (segundo o dicionário Aurélio)
Regime político que se funda nos princípios da soberania popular e da distribuição eqüitativa de poder, ou por outras palavras, regime de governo que se caracteriza, em sua essência,
pela liberdade de votar e ser votado pela igualdade do valor do
voto, de cada um, pela divisão de poderes e pelo controle da
autoridade eleita.
A solução está próxima de você
Voto Distrital, não obrigatório e em dois turnos em todos os
níveis, desde Municipal, Estadual e Federal, dando origem ao
verdadeiro estado democrático, onde os cidadãos têm igualdade de valor do voto (*), poder sobre os seus representantes,
controle efetivo da autoridade e não o contrário.
Você tem o poder de resolver de uma vez por todas, o problema do Brasil. ‘’Não é o poder que falta, é a vontade" (Mo-Tsé
- Filósofo Chinês)
Vontade se desenvolve!
(*) Igualdade do valor de voto significa a mesma representatividade no poder, ou seja, o Congresso Nacional
deveria ter um número de deputados proporcional ao número de eleitores de cada Estado (e não o que ocorre hoje,
onde certos estados do Norte, 30.000 pessoas conseguem
eleger um deputado federal, enquanto que em São Paulo,
são necessários 300.000 eleitores, ou seja, o voto de um
cidadão paulista ou carioca vale um décimo do voto de um
cidadão de algumas outras regiões do Brasil).
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA,
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
OS DEZ MANDAMENTOS DO ELEITOR CONSCIENTE
1º – Valorizar e dignificar o voto, utilizando-o para o engrandecimento do PAÍS,
fortalecimento e grandeza da DEMOCRACIA e segurança da FAMÍLIA, para
garantia do futuro de nossos filhos e netos.
2º – Não permitir que a corrupção, forjada e manipulada pelo Poder Econômico, faça de seu voto um instrumento ao
alcance dos que só estão interessados em
satisfazer suas ambições pessoais.
3º – Repudiar candidatos que, fantasiando-se de idealistas e humanitários, prometem mundos e fundos, além de dinheiro, emprego, alimento e remédio, com o
intuito de explorar, em todos os sentidos,
a boa-fé do eleitor.
4º – Condenar frontalmente os candidatos que, não respeitando a integridade do
voto livre e consciente, exploram a miséria, com o objetivo de coagir eleitores a
lhes dever favores e a votar por gratidão.

5º – Evitar votos brancos ou nulos com
a desculpa de que nenhum dos candidatos merece ser votado, pois isso representa um julgamento injusto que poderá
beneficiar os piores candidatos em prejuízo dos melhores.
6º – Advertir eleitores menos informados de que o voto secreto lhes garante a
liberdade de consciência, que está acima
de compromissos ocasionais e espúrios
com candidatos corruptores. Votar em eleições livres é assumir compromisso com a
própria consciência.
7º – Repelir a ação dos cabos eleitorais
que, a troco de dinheiro e outras recompensas, agem como agentes comerciais intermediários, fazendo do voto alheio uma
mercadoria lucrativa e relegando o eleitor
ingênuo à condição de explorado.
8º – Desprezar qualquer tipo de propaganda eleitoral que atente contra a lei e
a propriedade pública e privada, pois can-

didato que não respeita a lei não pode
merecer o respeito e muito menos a confiança de eleitor que pretende valorizar
seu voto.
9º – Nunca esquecer que o voto consciente é que contribui para fortalecer o
verdadeiro poder democrático, que é o
Poder do Povo, representado no Governo e nos Legislativos pelos cidadãos que
são eleitos em eleições livres e soberanas.
10º – Defender seja onde for, a valorização do voto, mediante reconhecimento
de que todos nós, que possuímos título
de eleitor, somos responsáveis pelos atos
daqueles que elegemos e podemos ser
responsabilizados pela democracia que
temos.
Charges do folheto do MONAV,
publicado em 1985
Movimento Nacional Pela
Valorização do Voto-MONAV
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Tudo que você precisa saber sobre Eleição
Quem deve votar?
Brasileiros entre 18 e 70
anos. Para quem tem entre 16
e 18 e mais de 70 o voto é
optativo.
Como saber se o título está
regularizado?
Entre no site do Tribunal
Superior
Eleitoral
(www.tse.gov.br) para conferir. Só tem o título cancelado
quem faltar a três eleições
consecutivas (cada turno
conta como uma falta) sem
justificar.
Como tirar a 2ª via?
O eleitor tem até o dia 23
de setembro para pedir uma
segunda via do documento
em qualquer cartório eleitoral do País. O título fica pronto na hora.
Preciso levar título e documento com foto?
A partir deste ano, além de
ser obrigatória a apresentação do título de eleitor, será
necessário levar um documento com foto, como RG,
Carteira de Habilitação, carteira de trabalho ou certifica-

do de reservista. Quem comparecer à urna sem um destes documentos não poderá
votar.
Posso levar “cola” com os
nomes e números?
Sim.
Fui convocado para ser
mesário. O que acontece se
eu não me apresentar?
Terá de apresentar uma
justificativa ao juiz eleitoral
em até 30 dias após a eleição. Quem não apresentar no
prazo está sujeito a multa de
R$ 35. Servidores públicos e
autárquicos que faltarem terão 15 dias de suspensão no
trabalho.
Posso votar com camiseta
de candidato?
Sim, com camisetas e adereços como boné, mas é pedido que o eleitor faça silêncio e não fique muito tempo
dentro da zona eleitoral.
Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?
Sim, pois cada turno é con-

siderado uma eleição distinta. Cada turno perdido deverá ser justificado.
Estou em outra cidade.
Como faço para justificar?
Pode-se justificar a ausência de seu domicílio eleitoral
no dia da votação indo a qualquer zona eleitoral próxima,
ou posteriormente. Justificando no dia da eleição não
há multa. Para justificar posteriormente, é necessário ir
ao cartório de sua zona eleitoral justificar a ausência.
Sem justificativa, é cobrada
uma multa. O prazo para justificativa sem multa do primeiro turno é 2 de dezembro
e para o segundo turno, 30
de dezembro.
Fazer “boca de urna” é
crime?
O indivíduo que for flagrado fazendo campanha política (uso de alto-falantes, amplificadores, comício ou carreata, distribuição de material de propaganda política ou
aliciamento, coação ou manifestação que influenciem
na vontade do eleitor) pode-

rá ser punido com detenção
de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de
serviços à comunidade após
pagar multa.

Analfabetos votam?
Sim. Quem não assina
pode rubricar com o polegar
direito.

Posso entrar acompanhado de crianças na urna?
Sim, crianças podem acompanhar o eleitor. Idosos e
deficientes físicos também
podem entrar acompanhados
na urna. É necessário pedir
autorização ao presidente da
seção.

Ninguém pode ser preso
no dia eleição?
Nenhum mandado de prisão pode ser cumprido no
período entre os 5 dias que
antecedem a eleição e as 48
horas posteriores ao pleito,
exceto em casos de flagrantes ou sentença condenatória por crime inafiançável.

Se eu quiser votar apenas
na legenda, como o voto será
computado?
Quando uma pessoa vota
em um candidato a deputado federal ou estadual, esse
voto é computado tanto para
o candidato quanto para o
partido dele, mas existe a
opção de votar apenas no
partido, que é o voto de legenda. O cálculo para o mínimo de votos para eleger um
candidato é feito da seguinte maneira: número de votos
dividido pelo número de vagas disponíveis. Exemplo hipotético: existem 30 vagas
em uma assembleia e 30 mil
votos válidos. Para ter direito a uma cadeira nessa assembleia, o partido ou coligação precisa de, no mínimo,
1 mil votos. Se nesse exemplo um candidato, sozinho,
tiver 3 mil votos, ele conquistará a vaga para ele e para
mais dois colegas de partido.
O mesmo vale para o voto
de legenda: ele é computado
para os candidatos que não
receberam votos suficientes
para se eleger.

Eleitor tem menos de 15 dias
OAB, Plínio cobra maior debate
de propostas entre candidatos para escolher seis candidatos e
memorizar 19 números

O candidato Plínio de Arruda Sampaio do PSOL à Presidência, cobrou maior debate sobre as propostas dos
candidatos ao Palácio do Planalto, em detrimento da polêmica sobre a quebra de sigilo de pessoas ligadas ao
PSDB.
"Quando os partidos recorrem ao vale-tudo, a ideologia
e a ética vão para o buraco. E
é isso que está acontecendo.
[Isso] desvia o debate daquilo que o povo brasileiro deveria estar debatendo. Nós
estamos debatendo quem fez
o dossiê e quem não fez o
dossiê. Nós deveríamos estar debatendo quem cuida da
educação, quem não cuida da
educação", afirmou Plínio.
Plínio tem sido o candidato mais coerente com suas
respostas, só não entendo
sua baixa pontuação nas
pesquisas, pois em muitos
momentos é o mais elogiado
por muitos, isso depende
bastante da metodologia
aplicada nas pesquisas, dependendo do método usado
alguém pode ser prejudicado, conhecendo um pouco
da vida do Plínio e sua militância no PT prestigiado por
muitos dentro do PT e respeitado pelo seu conhecimento, acredito que ele está
melhor pontuado do que
mostra as pesquisas e a eleição vai mostrar isso.
O candidato afirmou ainda que as acusações sobre

Pesquisa mostra que 9% dos eleitores ainda
não decidiram o voto para presidente

Plínio de Arruda Sampaio do PSOL à Presidência,
cobrou maior debate sobre as propostas dos
candidatos ao Palácio do Planalto

suposto lobby do filho da
ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, "é um problema
sério", mas ressaltou que "os
problemas do Brasil são mais
amplos do que esse".
Em sabatina no Conselho
Federal da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil), em
Brasília, Plínio voltou a criticar a ausência de Dilma
Rousseff (PT) em debates.
"Nós não sabemos o que
essa senhora pensa. Nós não
temos a menor ideia de como
ela reage diante de uma pressão real. Ela nega inclusive a
nós, oposição, definir a nossa oposição, porque a gente
não sabe o que ela pensa. É

difícil para mim situar minha
oposição", afirmou.
A entidade convidou os
principais candidatos à Presidência para debater em Brasília a reforma política no
país. O candidato do PSDB,
já José Serra, participou do
evento ontem. Plínio e Marina têm encontro agendado
com os advogados.
No debate, Plínio defendeu
a obrigatoriedade do voto e
o financiamento público de
campanha, e criticou a possibilidade de reeleição. "Não
é da nossa tradição e não está
se mostrando razoável. Eu
preferiria voltar ao sistema
antigo", afirmou.

Restam poucos dias para
o primeiro turno das eleições
e, neste ano, os eleitores precisam definir em quem votar
para seis cargos: presidente
da República, governador,
dois senadores, além de deputado estadual (ou distrital)
e federal. Ao todo, são 19
números, que deverão ser
digitados na urna eletrônica.
Portanto, é recomendável já
preparar uma “colinha”.
Embora a data de votação
esteja próxima - 3 de outubro
-, cerca de 9% dos 135 milhões de eleitores ainda não
sabem em quem votar para
presidente, segundo a última
pesquisa CNT/Sensus.
Entre quem já decidiu o
voto, a confusão é em relação aos números. Segundo
o Datafolha, até o início desta semana, 49% dos eleitores
que declararam votar em Dilma Rousseff (PT) para presidente não sabiam o número
da petista. Já entre os eleitores de José Serra (PSDB), o
índice de eleitores que não
souberam afirmar o número
do tucano era de 67%. O pior
cenário, porém, era entre os
eleitores de Marina Silva
(PV): apenas 16% acertaram

Embora a data de votação esteja próxima - 3 de outubro -, cerca de 9% dos 135 milhões de eleitores ainda
não sabem em quem votar para presidente, segundo a
última pesquisa CNT/Sensus.

o número da candidata verde – daí a necessidade de
uma cola.
Além dos dígitos, há um
“detalhe” que alguns esquecem: em 2010, cada Estado
irá eleger duas pessoas para
o Senado, ou seja, o eleitor
precisa escolher dois candidatos, já que dois terços da
Casa serão renovados.
Uma novidade neste ano
é que, ao digitar o número

do candidato ao Senado, o
eleitor verá na tela da urna
eletrônica não só a fotografia do político, mas as imagens de seus dois suplentes. Embora não tenham um
número de votação, vale
avaliar quem são essas
pessoas antes das eleições, já que elas podem assumir o cargo em caso de
impedimento ou saída do
titular.
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Ilza Campos Sad - Fundadora da
Casa de Cultura de Manhuaçu
Raízes- É manhuaçuense de coração, tem o
título de cidadã desta
cidade mais realmente é
natural de Tombos. Seu
pai era João de Paula
Campos nascido em Diamantina. A mãe era
Maria do Carmo Figueiredo Campos, natural de
Tombos. Na família
eram nove irmãos. Veio
para Manhuaçu em
1930 para estudar, morando na casa do
irmão Amintas Campos que com a revolução teve de fugir para Caratinga.
Assim teve de morar com a família de
Dª Jupira Wellerson, uma família de
muita tradição, que recebeu muito bem
ela e os considerou morar como sua
segunda família. Quando Amintas voltou para Manhuaçu, tornou a morar com
ele. Terminou seu curso Normal e foi
trabalhar no Colégio Manhuaçu como
inspetora de alunos, cuidando da disciplina , iniciando assim sua carreira em
escolas. A convite, Prof. Juventino
Nunes, pegou duas classes de cursos
primário, as quais eram juntas de duas
a duas classes na mesma sala de aula.
Depois foi lecionar no curso Propedêutico na mesma escola e também no
curso ginasial, com os quais se deu
muito bem. Era bem novinha, muito elegante e se trajava sempre impecavelmente. Depois foi lecionar também geografia e história na Escola Oficial de
Manhuaçu, e já nesta época gozando
de grande conceito na cidade. Sempre
progredindo passou também a ministrar
aulas de ciências. Trabalhava agora em
dois estabelecimentos, a fama de Dª
Ilza crescia cada vez mais, realizando
muitos trabalhos extracurriculares com
seus alunos, destacando-se na excursão na serra da Caparaó no pico da
Bandeira , onde foi orientada por dois
professores do RJ Osvaldo Frota Pessoa e Nilton dos Santos, e de acordo
com eles, fizeram tudo o que foi pedido. Eles eram professores de museu e

O OUTRO LADO DA RUA
O bêbado:
- Seu guarda, pode me dizer onde é o outro lado da rua?
O guarda...
- É daquele lado.
- Úe, eu estava lá e me disseram que era aqui.

COISA DE MINEIRO

classificaram várias plantas existentes
lá da serra. Acharam uma buldílea desconhecida, em toda parte do mundo, não
havia nenhuma igual aquela espécie.
Encontraram apenas sementes, que
foram levadas pelo cientista Brad, e por
isso deram o nome de Brad a planta,
mais no livro em sua publicação, os
nomes de Dª Ilza, da escola e de todos
que colaboraram com a descoberta tinham sido consignados. A excursão em
si foi ótima. Levaram barracas, mochilas e conseguiram uma guia e colaboração de todos participantes. Na verdade atingir o pico foi um verdadeiro
esporte radical, enfrentaram o vento, o
frio e o cansaço mas valeu... ficamos
muito conhecidos por toda parte das
cidades vizinhas.
Certa vez, a convite do prefeito Altamir Garcia e do inspetor Federal de
Ensino José Almeida da Silva, fomos
ao palácio da Mangabeiras, estava lá o
Secretário Abgar Renault que ao ser
apresentado ao grupo de Manhuaçu,
prontamente reconheceu a professora
dizendo “Ah esta é a professora que
deu nome a bromélia e que levou os
alunos á Caparaó’’ Dª Ilza era assim,
alegre bem disposta e sempre inventando idéias novas. Lecionou vários
anos da direção da Escola Normal durante três anos. Contou com a colaboração das colegas Siria Thebit, Nazira
Feres, Pearl White, Maria Dulce e
muitas outras, cujo convívio foi ótimo.
A escola representou um tanto de minha vida. Disse ela.

Dois mineirinhos estavam fazendo "hora" após o almoço, sentados ali, à sombra de uma árvore, com aquela
preguiça toda, depois de capinarem a roça na parte da
manhã. Quando passa um "baita" de um elefante, com
seus mais de 2 mil quilos.
O Zé olha pro bicho e diz para o Juca.
-Coitado desse bichão né Juca? Cum esse tamanhão
todo, esse danado divia era avuá né?
O Juca, com toda calma que é peculiar aos mineiros,
responde.
-Num é Zé...!
E ficaram alí, olhando o elefante, lentamente se afastar.
De repente, passa um pombo, voado baixo, e lasca uma
cagada bem na cabeça do Zé.
Ele tira o "pito de paia" da boca, passa a mão pela cabeça e, ao constatar o que havia lhe caído das alturas, diz
sem titubear:
-...É Juca, pensano bem, Deus "fais" as coisa certin. Já
pensô se esse bicho avuasse sô ?!?.

ROUBANDO PÃO
O juiz pergunta para o réu:
- É verdade que você roubou pão na padaria?
E o réu resmungando:
- E você queria que eu roubasse onde, na farmácia

FUTEBOL NO CÉU
Dois amigos comentavam entre si!
-Quando algum de nós morrer,o primeiro que morrer
volta e conta para o outro se tem futebol no céu entendeu?
E um dia num grave acidente um deles morreu, e como
combinado ele veio do céu e falou para o amigo.
-Olha meu amigo, eu tenho duas notícias para te dar!
E o amigo todo ansioso perguntou.
-Qual é a primeira?
-A primeira é que tem futebol no céu.
-E a segunda?
-A segunda é que você está escalado para o jogo de
domingo.

CIÚMES DE VOCÊ
O marido ciumento demais começa a interrogar a esposa que acaba de chegar da consulta do médico:
- Aposto que ele perguntou dos seus seios?
- Sim, perguntou!
- E das coxas, perguntou?
- Também!
- E do bundão, ele perguntou?
- Não, de você ele não quis saber nada.

A ação nem sempre traz
felicidade, mas não há
felicidade sem ação.
(Benjamin Disraeli)
A alegria não está nas
coisas: está em nós.
(Goethe)
A coisa mais indispensável a um homem é
reconhecer o uso que
deve fazer do seu
próprio conhecimento.
(Platão)
A língua que calunia
mata três pessoas ao
mesmo tempo: a que
profere a calúnia, a que
escuta, e a pessoa sobre
a qual se fala.
(Paulo Coelho)
O degrau de uma escada
não serve simplesmente
para que alguém
permaneça em cima
dele, destina-se a
sustentar o pé de um
homem pelo tempo
suficiente para que ele
coloque o outro um
pouco mais alto.
(Thomas Huxley)
Aprendemos a amar não
quando encontramos a
pessoa perfeita, mas
quando aprendemos a
ver perfeitamente uma
pessoa imperfeita.
(San Kenn)
Aproveita todas as
oportunidades da tua
vida, pois, quando elas
passam, demoram muito
tempo para voltar.
(Paulo Coelho)
O homem é mortal por
seus temores e imortal
por seus desejos.
(Pitágoras)
Tem mais prática do
mundo não quem viveu
mais, mas quem mais
observou. (Graf)
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

A disputa das eleições em Manhuaçu dá bem a
dimensão do que irá acontecer daqui a dois
anos nas eleições municipais.
O prefeito Adejair Barros está
se credenciando para ser um forte candidato em 2012, já na Câmara os vereadores Toninho
Gama e Fernando Lacerda tendem a serem nomes fortes para
concorrerem ao paço municipal,
o PT caso Dilma venha a vencer
as eleições é uma sigla forte para
a disputa, desde que a direção
aceite nomes capaz de fortalecer
o grupo e as tendências que andam tão divididas aceite unir as
forças em nome do consenso
Currículo mentiroso
No desejo de serem contratados, muitos candidatos à vaga
de um novo emprego podem exagerar ou até mentir nas qualificações que incluem no currículo.
Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados
pode tornar essa atitude um crime, com pena de 2 meses a 2
anos de detenção para o candidato mentiroso. Segundo Lilian Antunes de Oliveira, diretora organizacional da empresa
Premier Recursos Humanos, é possível a pessoa chamar a
atenção do recrutador sem precisar mentir.
“É importante ter um currículo organizado, destacando os
principais pontos de qualificação do profissional de forma
sucinta e clara. Se a área que o candidato irá atuar necessitar,
é importante o profissional investir em cursos para aprimorar
suas competências”, afirma
Desemprego em pauta
Um estudo divulgado no início do mês pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) apontou que desde 2007 mais de 30
milhões de pessoas perderam o emprego em todo mundo em
razão de crise financeira internacional. Atualmente são 210
milhões de desempregados. No Brasil, 6,9% da população
estava desempregada em julho, o melhor resultado para o
mês desde 2002. Representantes do FMI e da Organização
Mundial do Trabalho irão se reunir para debater o assunto e
as formas mais eficientes de combater os efeitos negativos
do desemprego. Estimativas apontam que até 2020 será necessário criar 440 milhões de vagas para atender a demanda
Suíça quer modelo do MCCE do Brasil
Dizem que o Movimento de Combate
à Corrupção Eleitoral (MCCE), mesmo
não tendo o resultado esperado no Brasil, vem despertando interesses externos
o MCCE recebeu a visita do Embaixador
da Suíça, Wilhelm Meier, que procurou
o Movimento para dialogar sobre ações
de combate à corrupção no Brasil. O interesse do embaixador é utilizar a experiência da entidade como um dos temas de discussão em um
encontro na Suíça onde serão abordados outras questões
sociais. Há mais de quatro anos atuando com ações e campanhas de combate à corrupção eleitoral no Brasil, o MCCE tem
hoje uma considerável experiência nesse campo, aparecendo
como uma das entidades de maior referência nesse assunto.
Com o objetivo de conhecer o trabalho do Movimento e de
levar parte dessa história para ser discutida em um encontro
na Suíça, em Friburgo, o embaixador Meier foi recebido pelos
diretores do MCCE, Carlos Alves Moura e Jovita José Rosa.
Uma festa para poucos
Tem empresário em Valadares que fez big festa para poucos confiando em o que os outros dizem, tendo a certeza da
grande conquista, gente vê se aprende cantar vitória antes é
perigoso, muito perigoso, vê se aprende, tem muita gente
torcendo para o contrário.

Farinha pouca meu pirão primeiro
Que maravilha a família toda da exministra Erenice bem empregada e ganhando muito dinheiro, mais um escândalo e será que vão punir alguém? Será
que o Brasil vai ter fiscalização internacional nas eleições 2010, para alguns a
nossa democracia anda para trás, onde
se vê um ministério tão importante como
o da Casa Civil ter tanta irregularidade,
imagina os outros, o que deixa o povo
indignado são as investigações que acabam em nada.
Dilma pode governar sem oposição
Se ocorrer o que prevê as
pesquisas Dilma terá maioria
no congresso sem ter que negociar nada com a oposição
e isso será ruim para o Brasil.
Um país bem governado é
aquele que tem um bom executivo e um congresso fiscalizador, ou seja, como fazem os americanos votam em um partido
para presidente e em outro para fiscalizar, a oposição tem um
papel importantíssimo em uma democracia e em política sabemos que só uma boa fiscalização e uma imprensa livre
para coibir os abusos.
Cumprir ou não cumprir a lei?
Dizem que os comerciantes de Manhuaçu querendo proteger seus clientes fizeram reunião com o Consep e policiais
do 11º BPM pressionando para não rebocar automóveis infratores no centro da cidade. Assim fica difícil, sempre tem
alguém pressionando para o não cumprimento das leis, é
assim em todos os níveis, até a lei de Ficha Limpa, estão
tentando barrar e deixar tudo como antes. Vamos aguardar
para ver o caminho escolhido pelos legisladores municipais.
Inauguração do Pronto Atendimento
e do Centro Viva a Vida
Em contato com os vereadores, o Prefeito Adejair Barros e o
Secretário Municipal de Saúde, Dr. Luis Carlos Lemos Prata,
comentaram sobre as inaugurações oficiais da nova sede da
Unidade de Pronto Atendimento, anexa ao Hospital César Leite,
e do Centro Viva a Vida, no Bairro Bom Pastor, previstas para
os próximos dias. Reunidos, Executivo e Legislativo acertaram questões relacionadas ao funcionamento destas novas
estruturas da área da Saúde. “Foram vários projetos apresentados e aprovados, além de proposições indicativas importantes para o município. Posteriormente, tivemos reunião com
o Prefeito, o Secretário Municipal de Saúde e os demais vereadores para tratarmos de detalhes para a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento, na próxima semana, e também
da inauguração do Centro Viva a Vida. Duas obras que darão
grande impulso para a Saúde do Município de Manhuaçu e
de toda a região. [...] Existe, portanto este empenho da Câmara
na articulação e acompanhamento total nestes Projetos. Tanto no Centro Viva a Vida quanto no Pronto Atendimento, a
Câmara sempre participou ativamente. É importante, neste
momento, para o Legislativo participar dos preparativos para
a inauguração destas obras que tantos benefícios irão trazer
para a população e melhorar a Saúde, proporcionando um
ganho muito grande no atendimento prestado à Manhuaçu e
toda a região”, avaliou Toninho Gama.
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A dinâmica da vida
Você costuma aceitar sem dificuldade as novas ideias?
Sempre que uma ideia nova nos chega, é fácil aceitála, desde que não tenhamos que nos desfazer de uma
ideia antiga.
A dinâmica da vida é evidente. Os progressos são
alcançados em tempo recorde, e quem não os acompanha mais de perto, fica bem aquém da realidade.
Há alguns anos atrás, quando os computadores começaram a entrar no mercado brasileiro com toda a força,
tiveram que travar árdua batalha com as tradicionais
máquinas mecânicas.
Na realidade não foi a maquinaria o pior empecilho,
mas as mentes daqueles que se recusavam a abandonar
seus velhos hábitos.
Uma amiga contou-nos que, no seu escritório de contabilidade teve que enfrentar sérios problemas com alguns funcionários mais antigos, habituados com as velhas máquinas.
Não se sabe ao certo se esses funcionários tinham
dificuldades em aceitar os novos hábitos ou se não queriam abandonar os velhos.
Há quase dois milênios as coisas não eram diferentes.
Quando Moisés, o grande legislador hebreu, trouxe
ao mundo a ideia do Deus único, teve que enfrentar os
reveses que as mentes empedernidas no politeísmo lhe
impuseram.
Com Jesus Cristo não foi diferente. Ele, que era o Mensageiro da Boa Nova, enfrentou dificuldades das quais
só fazemos vaga ideia.
Até os doutores da lei, à época, se faziam refratários
às idéias do Sublime Galileu.
Encontramos até mesmo dentre os apóstolos, os que
não conseguiam se livrar das velhas ideias, a fim de aceitar as novas ideias do Mestre de Nazaré.
Assim sempre foi, desde que o mundo é mundo. Assim continuará sendo até que os homens se decidam por
observar as novas e boas ideias que surgem em todos
os campos do conhecimento humano.
Todavia, as ideias esdrúxulas e perniciosas não têm
encontrado muita resistência nas mentes humanas. Seja
porque vêm ao encontro das suas próprias idéias ou
porque podem se somar a elas, sem que haja necessidade de substituição.
A verdade é que gostamos dos nossos "guardados",
seja em gavetas ou armários ou nos escaninhos da nossa mente.
Mas, de vez em quando vale à pena fazer uma faxina,
uma reciclagem, e verificar se não estamos guardando
ideias inúteis ou ultrapassadas e resistindo a uma mudança de hábitos que poderia nos fazer mais feliz.
Para começar, que tal estudar com mais atenção a proposta de felicidade trazida por Jesus?
Em sua proposta, Ele diz que o reino dos céus está
dentro de nós. Talvez valesse a pena começarmos por aí,
através do autoconhecimento.
Pense nisso!
Jesus afirmou que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria.
Sabemos que a verdade absoluta é Deus. Mas, buscando conhecer os mecanismos que regem a vida estaremos descobrindo, aos poucos, as verdades que nos
libertam dos medos, das superstições e da falta de fé.
Pensemos nisso!

Compra de Fazenda
Corre o comentário da compra de
uma fazenda ao redor do anel rodoviário na cidade de Governador Valadares. Quando a compra e venda de
imóveis na cidade o assunto é normal, porém dizem que o comprador
foi Eike Batista através de terceiros,
a venda foi finalizada em torno de 3
milhões de reais.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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A Escola vai ao Café História

CNPJ 12174649/0001-08
VALOR DA PUBLICAÇÃO: 300 reais

Projeto “Tecnologia do
Conhecimento”, desenvolvido dentro do Café História
por alunos e professora de
uma escola rede pública do
Espírito Santo, mostra como
é possível utilizar a internet
para dinamizar aulas e melhorar o processo de ensinoaprendizagem em gera.
Entre os profissionais da
educação, parece amplamente aceito o fato de que as
novas tecnologias da comunicação vieram para ficar e
que elas podem ter um papel
decisivo na melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Computadores, internet, redes sociais, vídeo-chat,
blogs, vídeos: todas essas
palavras já estão sendo plenamente incorporadas ao
vocabulário da escola. Muitos professores, no entanto,
compartilham de uma mesma
dúvida: “como utilizar todos
esses novos recursos em
minha prática docente?” Foi
pensando nisso que Renata
Araújo Machado, professora de historia da rede pública
do Espírito santo, elaborou
um interessante projeto envolvendo história e internet.
E sabe o que é melhor? A professora Renata realizou esse
projeto aqui mesmo, no nosso Café História.
Professora de História da
Rede Estadual do Espírito

Santo, na EEEFM "Profª Hosana Salles", em Cachoeiro
de Itapemirim, Renata sempre
viu o laboratório de informática de sua escola como um
verdadeiro desafio. "A princípio as aulas se resumiam às
pesquisas na Internet e algumas situações me frustravam
muito. Os alunos que atendemos aqui não tinham nenhuma noção básica de pesquisa sendo comum durante
a aula, me perguntarem quantos parágrafos deveriam copiar", explica Renata.
Certo dia, depois de muito
pensar sobre a questão, Renata encontrou uma solução
bem criativa. "Eu já fazia parte do Café História e tive a
idéia de cadastrar alguns alunos para ver como interagiam. O resultado foi positivo
e eu fiquei muito animada.
Falei sobre o assunto com
alguns professores e com o

corpo pedagógico da escola. Tendo o apoio deles, escrevi o projeto e comecei a
cadastrar os alunos". Foi assim que nasceu o projeto
"Tecnologia do Conhecimento", integrando história e informática na escola Profª
Hosana Salles.
Segundo Renata, o projeto propõe o desenvolvimento e a aplicação de uma nova
prática pedagógica, que
proporciona aos alunos não
só a inclusão digital, mas
também o contato com esta
nova tecnologia. Além disso, a utilização das ferramentas interativas e multimídias do Café História visa
dinamizar as aulas, inaugurar novos espaços de discussão para temas vistos em
sala e, com isso, fazer com
que os alunos sejam parte
integrante de seu processo
de aprendizagem.

19 de Setembro de 2010

Agildo, Toninho Gama, Débora e Daniel, por ocasião da inauguração da loja 3 D Celular

Dona Francisca Rosa Baldoíno, nosAna Paula, deputado Mário Heringer e Vanderlei sos parabéns pelos 110 anos de vida
- no Recanto Jabuticabal
dia 27 de setembro de 2010
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CURTAS
Sono de menos,
quilos a mais
Pesquisa do Brigham and
Women’s Hospital e do Centro
Médico Beth Israel Deaconess,
ambos em Boston nos Estados
Unidos, indicam que adolescentes que dormem menos de
8 horas diárias comem mais lanches e alimentos gordurosos
do que os que descansam por
mais tempo a cada noite, o que
pode aumentar o risco de obesidade, principalmente entre
meninas. O estudo foi feito com
240 adolescentes entre 16 e 19
anos, que foram monitorados
durante a noite e entrevistados
sobre os hábitos alimentares.
O resultado: só 34% deles dormiram em média 8 horas ou mais
por noite. Outra conclusão :
cada hora adicional de sono diminui em até 21% as chances
de comer muitas calorias provenientes de lanches.
Reciclagem
de chiclete
O governo Britânico lançou um programa chamado
CHewing Gun Recycle, no
qual caixas foram espalhadas
em 12 cidades do Reino Unido, nas quais devem ser depositados chicletes usados
que são reciclados para utilização em pneus, telefones celulares e até brinquedos infantis. Iniciada em 18 de agosto e

com duração de 1 mês, a campanha tem objetivo de reduzir
a quantidade de 3,5 bilhões de
gomas de mascar eliminadas
na região e que custam cerca
de 150 milhões de libras
(R$335,34 milhões) por ano aos
cofres públicos. Os custos são
referentes ao uso da mangueira de alta pressão para retirar
os chicletes dos lugares onde
eles são colocados e aos concertos necessários nas vias públicas, uma vez que as gomas
corroem o cimento entre os blocos de pavimentação.
Vítimas do álcool
Segundo estimativas da
Organização Mundial de Saúde (OMS), 2,5 milhões de mortes todos os anos estão relacionadas ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas.
Destes cerca de 320 mil vítimas são jovens com idade entre 15 e 29 anos. O álcool também esta presente em 25% dos
casos de homicídios. A GrãBretanha, uma das regiões
mais afetadas pelo consumo
descontrolado de bebidas alcoólicas gastou em 2009 o
equivalente e R$1,7 bilhão
apenas com o atendimento a
pessoas que abusaram nas
doses. A OMS recomenda que
os governos combatam o consumo das bebidas em locais
públicos e a regulamentação
da venda para jovens.

Mercantil Do Brasil Financeira S\A

Crédito Fin. E Invest.
CNPJ. 33.040.601\000-87. End. Rua Rio De Janeiro,
654. Andar. 11. Centro B. Hte. M.G. Cep: 30.160-912.
PABX: (31 ) 3072-8130 - 3044-2002.
LIBERAMOS E AUTO FINANCIAMOS, VALORES PARA
PESSOAS FÍSICAS, AUTONOMAS, JURIDICAS, APOSENTADOS, PENSIONISTAS, SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS, MUNICIPAIS, FEDERAIS. SEM CONSULTA AO
SPC E SERASA, SEM AVALISTA, SEM ALIENAÇÃO. PARA
CAPITAL DE GIRO, COMPRA DE IMOVEIS, VEÍCULOS,
FAZENDA, SÍTIOS, LOTES, QUITAÇÃO DE DIVIDA, ETC.
LIBERAÇÃO DIRETAMENTE EM CONTA BANCARIA, SEM
BUROCRACIA E SIGILO TOTAL DE SEUS DADOS.
Não Cobramos taxas de antecipação de crédito,
liberação imediata.
R$
R$
R$
R$
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5.000,00 ................................. PREST DE R$ 43,38
10.000,00 ............................... PREST DE R$ 84,76
15.000,00 ............................. PREST DE R$ 127,13
20.000,00 ............................. PREST DE R$ 169,51
25.000,00 ............................. PREST DE R$ 211,89
30.000,00 ............................. PREST DE R$ 254,27

LIGUE-NOS E CONFIRA OUTROS VALORES
E PLANOS (031) 3044-2002 / 3072-8130

O Jardim encantado
Entrei como faço todos os dias, arrastando minha
mochila, como sempre estava muito pesada. Para
minha surpresa ali estava um lindo jardim.
- Como? pensei eu - ontem não tinha nada!
Fiquei encantado olhando o baldinho da fonte descer e subir trazendo a água. No chão, ao invés de
terra, havia pedrinhas redondinhas de vários tamanhos.
As flores estavam em vasos lindos coloridos que
caíam de uma cerca feita de bambu em quadradinhos todos iguais. Havia também um caminho para
se passar todo de plaquinhas cortadas. Fiquei admirando o jardim e logo vi um pássaro que se aproximou indo beber a água do bebedouro e para meu
espanto passou correndo pela fonte molhando-se
todinho. É sem dúvida um jardim encantado - pensei eu, apareceu aqui hoje, mas como?
Coisas da vida moderna de hoje explicou-me minha professora. O jardim foi construído de forma
diferente, existe sim terra embaixo das pedrinhas.
As plantas estão mesmo plantadas em vasos com
terra e adubadas.
Portanto não se espante por não ser um jardim
encantado. Faz parte de nosso projeto que está sendo elaborado pela equipe das professoras. As paredes estão sendo pintadas de acordo com o tema e
logo você terá também outra surpresa. E assim sentei-me no meu lugar e fiquei imaginando: Poderia
eu montar um jardim em meu quarto?
Seria mesmo um jardim encantado, teria de sumir
quando mamãe entrasse.

19 de Setembro de 2010

acesse: www.jm1.com.br

9

ENQUETE
PPP – Política de 1900
e antigamente...
- O 1º ponto recorda propaganda vinda do pincel!
- O 2º ponto memoriza propaganda ida pro papel!!
- O 3º ponto lembra propaganda substituída por pastel!!!
1 - Pincel – Na vila de São Sebastião da Vala e córregos adjacentes ou periferia, no decênio dos 50 e década
dos 60 passados, entre porteiras e muros havia empate
técnico...... Não me lembro de conversas eleitorais, pois
era perigoso; também, não me lembro de propaganda darádio-e/ou-no-rádio (TV não tínhamos!), de impressos,
ou, mesmo, comícios. As propagandas eleitorais que me
lembro são as dos muitos muros, e poucas porteiras do
perímetro urbano e pelas muitas dos córregos circundantes. Não eram cavaletes de hoje, mas, porteiras que
cercavam os cavalos, onde cavalgava o horário de propaganda eleitoral gratuita de 24 horas. Uma propaganda
ficou muito tempo no ar, e nunca saiu de minha mente:
Viva o Bimbim! Sr. Secundino Cypriano da Silva, Cel.
Bimbim é misto de personagem histórico e herói mitológico na política e politicagem do município de Aimorés...
O pincel produzia letras pretas! Muitos (e)leitores amarelaram, mesmo azulando de raiva!!!

“ONDE ESTÁ A PROVA DE QUE EU ESTEJA ENVOLVIDA?”
Dilma Rousseff (PT), candidata a presidente, sobre o tráfico de influência na Casa Civil

Até a amiga Dilma virou as costas a Erenice

Semana do Trânsito

Dona dos mais bem guardados segredos do presidente
Lula e da ex-chefe e antecessora Dilma Rousseff, a ex-ministra
da Casa Civil Erenice Guerra é
um poço até aqui de mágoas.
Ela se sentiu abandonada quando tentou falar com a amiga e candidata do PT a presidente, ao
menos por telefone, quando era pressionada pelo ministro Franklin Martins (Propaganda) a se demitir. Mas foi inútil.

O governador do DF, Rogério Rosso
(PMDB), poderia engajar a primeira-dama
na Semana do Trânsito: segundo vizinhos
da família, ela foi vista distraindo filhos
pequenos colocando-os no colo e lhes
entregando o volante, enquanto dirigiana rua onde moram. Um perigo.

Pendurada na brocha
Como não conseguia nem mesmo falar com Dilma, Erenice percebeu que estava só e “pendurada na brocha”, diz
um amigo da ex-ministra.

Blindagem

Mutirão na Justiça

O sentimento de abandono de Erenice chegou ao conhecimento de Lula. O governo deve tentar blindar a ex-ministra.

Frieira

Revista diz que Aécio quer deixar PSDB

Falta de sorte da candidata Dilma. Mal torceu o pé direito, agora está com dor de cotovelo...

A revista Carta Capital traz na capa desta
semana uma reportagem do editor especial
Mauricio Dias, que afirma que o ex-governador Aécio Neves deixará o PSDB. Segundo a reportagem, Aécio teria revelado durante um jantar, na residência de um empresário, em Copacabana, no Rio, que pretende
“fundar um novo partido e comandar uma
oposição moderada". Porém, o tucano, declarou ao Portal
Terra, que as informações não procedem e disse se tratar de
especulações. “Isso é loucura. Tem sempre que se ouvir a
outra parte no jornalismo, pelo pouco que sei, e o cara não
me ouviu. Não cogito isso, não sei a quem interessa uma
especulação absurda como essa a 10 dias de uma eleição em
que busco levar o PSDB a uma importante vitória em Minas”,
explicou.

Bendito fruto

3 - Pastel – Não tinha fogo pingado na rua Pinga-Fogo
de Aimorés, da década dos 60 para o decênio dos 70. A
Política ainda era tabu, e tratavam-nos como pastéis ou
patetas... Mal me lembro quando Carlito Coelho se candidatara. Ele fora para uma capital e voltara para as plagas e praça aimoreenses. Voltou com entusiasmo de jovem. Comprou bar e cinema que funcionavam no mesmo
prédio e tinha o mesmo nome – Ideal! –. E tinha ideal de
chegar a ser Prefeito!!! Pela simpatia de Carlito, no fundo
torci pra ele. Mas, não me lembro de propaganda dele,
mas, só, de comentário à boca-pequena! Reflexo da política de boca-fechada!!! Mas, o coração não estava fechado, naquele ambiente de cabeça e boca fechadas.
Mas – que pena! – que não aprendi sobre os partidos e
seus estatutos, e suas propostas... Resolvidas as eleições deste ano, eu penso ter-ler-e-ver os estatutos de
todos partidos! Pois, como cidadão, e escrevinhador, além
de outros fatores, preciso entender mais disso.

E o palhaço, quem é?

(*) O autor é pós-graduado em História Eclesiástica, e
reside em Gov. Valadares/MG.

O deputado distrital Chico Leite (PT-DF) vai propor a
Agnelo Queiroz, candidato petista a governador, que estabeleça o princípio de não aceitar fichas sujas, ainda que
sejam aliados, em seu eventual governo.

As corregedorias do Conselho Nacional de Justiça e Conselho da Justiça Federal lançam nesta segunda, em São
Paulo, um mutirão para julgar milhões de processos apinhados nas esferas federal e estadual.

2 - Papel – Nas minas do velho mundo de Mundo
Novo de Minas, no último decênio dos 60 (do século
20), só me lembro de propaganda eleitoral em papéis pequenos pregados nos postes, que “pregavam” – não me
lembro se eram candidatos-postes! – sobre pretendentes ao governo destas Minas Gerais, do PSD e do da
UDN!!!...... Não ouvia meus pais – já citados, nesta coluna – falarem em quem iriam votar, e, nem ninguém! Tudo
era feito em silêncio!! Não fazia muito tempo que morrera
o citado na matéria anterior líder pessedista, Francisco
Ricardo Dias, conhecido como Chico Sertanejo!!! Mas,
meu colega, 2º filho do Zídio, e eu falamos para quem a
gente torcia – pois só tinha torcida, e de crianças! –, ele
para um candidato, e eu para o outro; mas, sem briga.
Relembro que, quando mãe lavava a casa, reapareciam as
marcas das manchas de sangue dos tiros que Chico Sertanejo recebera, e que leva-lo-ía à morte... Então, até a
lembrança disso levava as pessoas ao silêncio.

- O ponto 1 lembrou de simples pincéis?
- O ponto 2 recordou de simplistas papéis??
- O ponto 3 memorizou de simplórios pastéis???

Fichas sujas, não

Parodiando Vinícius de Moraes com Lulinha, Lurian e
agora Israel: “filhos, melhor não tê-los, mas se não os temos, como sabê-los?”

Personagem do escândalo estreou com Sarney
É personagem típico de Brasília o coronel aviador Arthur
Rodrigues da Silva, que saiu da empresa aérea de cargas MTA,
deixando-a aos cuidados da filha, para assumir a diretoria de
Operações dos Correios, que contratou a mesma MTA por R$
59,8 milhões. Ele começou a vida como ajudante de ordens do
presidente José Sarney, no Planalto, onde deve ter aprendido
muito sobre os caminhos do poder em Brasília.

Travessia
O aluguel de balsas tem tudo para ser o ramo de negócios mais promissor para os cubanos demitidos do serviço
público em Cuba.

Além de sábio, o palhaço-candidato tem poderes paranormais: quem duvida que “pior não fica”, após o escândalo envolvendo a Casa Civil?

Hibernação
O empresário Fábio Baracat, detonador do escândalo
Erenice com sua entrevista à revista Veja, está em uma fazenda do interior de São Paulo, estudando o que fazer com
a MTA, empresa que o descartou, após conseguir o contrato de R$ 59,8 milhões nos Correios.

Pagou, levou
A atuação do filho lobista de Erenice Guerra não se limitava aos Correios e ao BNDES. O “contrato-padrão” de
consultoria da empresa Capital estava sendo imposto a
inúmeros fornecedores do governo.

O dedo do presidente
Esta semana, no Planalto, durante o lançamento de um
livro com entrevistas de ex-porta-vozes, Lula mostrou sua
curiosa relação com Marco Aurélio Garcia. Por vários minutos, enquanto outras pessoas discursavam, ele se divertia exibindo o dedo médio ao aspone.

Guerra na nuvem
Blogs ligados ou financiados pelo PT e o governo estavam com a pá virada, ontem, atacando a TV Globo porque a
emissora fez jornalismo, divulgando o achaque envolvendo o filho de Erenice Guerra.

Pergunta no shopping
Esse tal de sigilo dá para pagar em 60 meses?

PODER SEM PUDOR

O amigo de Jânio
Presidente, Jânio
Quadros não localizou
em Brasília o amigo
Saulo Ramos, que passeava em Santos, e ligou irritado ao comandante da Base Aérea
do balneário, coronel
Salema, ordenando
que o prendesse (“Se preciso, algeme-o”) e o levasse à Capital. Saulo, amigo do coronel, reagiu assim:
- Diga que me deu o recado. Aproveite para informar ao
presidente que a Aeronáutica não tem verba nem para algemas.
No dia seguinte, já em Brasília, Ramos se explicou ao presidente:
- Veja, Jânio, se a Aeronáutica não tem verbas sequer para
algemas, o que pensar da manutenção de seus aviõezinhos?
Você voaria em um deles?
- Fez bem de vir hoje – respondeu o presidente, lacônico
e divertido.
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3D Celular a mais nova loja de Manhuaçu
A 3 D Celular inaugurou a
mais nova loja de Manhuaçu dia 17 de setembro de
2010.
“3 D celular , uma loja com
uma infraestrutura confortável, vitrine com super niks de
aparelhos inovados pois a
telefonia celular está apresentando grandes novidades e inovações tecnológicas que estão presentes na
loja uma vez que a preocupação além de atender os clientes com a melhor qualidade possível é ter produtos
que possam atender os mais
variados níveis com aparelhos diferenciados, modernos e com preços inacreditá-

veis”. Explicou Débora sócia
da loja
Na ocasião foram distribuídos brindes surpresas, 10
celulares a cartão para os

que compareceram na loja.
A loja se localiza à Av. Salime Nacif, 789 ( Próximo ao
Mçu Shopping) -Manhuaçu
– MG - Tel. (33) 3332 - 3332

Os casais Agildo e Débora, Daniel e Roberta
Fachada da 3 D Celular, Av. Salime Nacif, 789

VENDE-SE
EM MANHUAÇU
(33) 8401-8355
Sócios da 3 D Celular Débora e Daniel

1 CASA, 2 apartamentos e 1 ponto comercial:
Momento de fé

Casa: 03 Qtos. Uma é suíte com hidro, pia de granito preto e armário de madeira, cozinha azulejada até o teto, copa, cozinha e sala contendo parede de pedra,
banheiro todo azulejado com box e pia em mármore, armário de madeira, área
com piscina(6×3×1.5), 2 garagens: uma com portão eletrônico outra portão comum (cabendo ao todo 8 carros) contendo ainda, um banheiro todo azulejado
especifico para sauna, cozinha com bancadas em granito preto, fachada toda em
pedra, terraço coberto de 150 m . Casa Com base para construir mais 3 a 4
andares.
1. apart. 1 Qto, sala, cozinha, banheiro, todo azulejado e terraço individual;
2. apart. 1Qto, sala, copa, cozinha, banheiro todo azulejado, terraço individual;
1. Ponto comercial: banheiros (F e M), cozinha.
Obs.: vendidos somente em conjunto, todos de frente. R$: 850.000,00.

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

CHEQUER ADVOCACIA S/C

Advocacia Consultiva, Preventiva, Administrativa e Litigiosa

Dr. Alexander Chequer Ribeiro
OAB/MG 78.778

Dr. Daniel Saunders Rodrigues
OAB/MG 78.733

Rua Nudant Pizelli, 188, Centro (Morro da Raposa) Manhuaçu/MG.

Tel: 3332.1713 e 3332.1930
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SUPERPRODUÇÃO POP

GAL COSTA

PROMESSA CUMPRIDA

A cantora Wanessa Camargo, que prefere ser chamada só por Wanessa, está
com novo show, uma superprodução pop
com cenários em vídeo de alta resolução
e iluminação feita pela empresa que faz
as luzes de shows de nomes como Madonna e Beyoncé. No repertório, quatro
músicas novas, cantadas em inglês.

Depois de cinco anos, a cantora Gal Costa voltará a gravar
um álbum com canções inéditas. O novo CD terá produção
de duas gerações da família Veloso. Caetano e seu filho
Moreno dividirão o trabalho. O disco deve ser lançado apenas no início de 2011. O último álbum de inéditas da artista
baiana foi "Hoje", lançado pela Trama em 2005.

Marcelo Dourado, campeão da décima edição do "Big Brother Brasil", cumpriu a promessa feita a Joseane de que
lhe daria um dos carros que ganhasse durante a competição. Na época, Marcelo fez a promessa porque a miss lhe
deu imunidade, impedindo que ele fosse eliminado pelos
outros participantes.

CANTORES MIRINS

TÔ NEM AÍ, TÔ NEM AI..

FALA WANESSA...

Em setembro, os cantores mirins Vitor e Vitória visitaram o
Hopi Hari. A dupla provou gostar mesmo de aventura e aproveitou as principais atrações do parque na companhia de
fãs vencedores de uma promoção do Twitter. Vitor e Vitória
são filhos do cantor sertanejo Edson.

Adriana Bombom está tranquilíssima com a notícia de que seu ex marido Dudu Nobre vai ter um filho com
a namorada Priscila Grasso e arrematou: “Dudu sempre quis ter uma
família grande”. Segundo Bombom,
as filhas Olívia e Thalita estão radiantes com a chegada do bebê.

"Esse novo estilo, mais pop e dançante, com uma pegada
eletrônica, tem tudo a ver com meu amadurecimento, pelo
que eu estou passando nesse momento. Dos 17 anos até
hoje muita coisa aconteceu na minha vida, busquei coisas novas... Seria muito estranho continuar fazendo o que
eu fazia com 17 anos", afirmou.

MARIA GADÚ GRAVA DVD
A cantora Maria Gadú grava seu primeiro
DVD, "Multishow Ao Vivo". Ainda sem data
de lançamento. O projeto mostra o show
que a artista apresentou durante os últimos doze meses por todo o Brasil.

ÍDOLO DA GAROTADA
O ídolo teen pop Justin Bieber pode participar do novo filme produzido por Will Smith. E, o filme, pode ter algumas semelhanças com a vida dele, disse o empresário.
O cantor adolescente fará sua estreia na
atuação na série "CSI", em episódio que
vai ao ar no dia 23 de setembro.

MAIS UM NA LISTA

VICTOR & LEO
A dupla Victor & Leo marca presença no álbum "Só para Baixinhos 10", da cantora e apresentadora Xuxa. Os artistas mineiros gravaram especialmente
para o projeto a faixa "A Canção
do Elefante". A música tem participação do pequeno Matheus,
filho de Leo. Outro álbum, ainda inédito, que terá a presença da dupla é a trilha sonora da próxima novela da Rede
Globo no horário das 18h. Intitulada "Araguaia", a trama
estreará no dia 27 de setembro.

JORGE & MATEUS
O novo CD da dupla Jorge & Mateus, "Aí Já Era", já está
nas lojas. Com 14 faixas, Destaque para "Seu Astral", "Se
eu Chorar", "Esquece o Medo", "Pra Ter o seu Amor" e ainda duas canções já nas rádios "Amo Noite e Dia" e o novo
single "Tempo ao Tempo".

EXALTASAMBA
Nas lojas de todo país "Exalta 25 anos", novo DVD do
grupo Exaltasamba. O DVD foi gravado no início de junho,
com um público de 35 mil pessoas no Estádio Palestra
Itália (o popular Parque Antártica. Entre as participações
especiais a famosa dupla Chitãozinho & Xororó.

GONZAGÃO E GONZAGUINHA
As filmagens de "Gonzaga - De
Pai para Filho" ainda nem começaram, mas o diretor Breno Silveira (de Dois Filhos de
Francisco) já convidou Gilberto Gil para compor a trilha sonora A produção, que abordará a relação de Luiz Gonzaga com o filho Gonzaguinha,
começará a ser rodada no início de 2011. O roteiro está
praticamente pronto, mas o elenco ainda não foi definido.

DOCUMENTÁRIO DE SANGALO
Com produção da Conspiração Filmes, um documentário sobre a vida de Ivete Sangalo está sendo filmado. Familiares, amigos e parceiros do meio musical já gravaram
depoimentos para o filme, que será exibido pelo canal a
cabo E! Entertainment. O especial ainda não tem data definida para ir ao ar.

Clara (Mariana Ximenes) ganhará um novo
pretendente. Daniel Boaventura interpretará Diogo, cozinheiro e cantor de uma cantina italiana, onde a vilã trabalhará como garçonete. O rapaz vai se interessar por ela,
mas na verdade, ele estará é vigiando os
passos da vilã a mando de outro personagem da trama.

A FILA ANDA PARA DADO
Separado da publicitária Viviane Sarahyba, o ator e cantor
Dado Dolabella aproveitou o fim de semana em Buzios,
litoral fluminense para novas investidas amorosas. Ele foi
visto dançando animadamente com a recepcionista da
boate Pacha, uma das mais badaladas do balneário.

SOLTEIRA, FELIZ E ESPERA DO PRIMEIRO NETO
Ana Maria Braga confidenciou ao Louro José que está
solteira e muito feliz. A apresentadora afirma que gosta de
ficar sozinha de vez em quando. Será que gosta mesmo?
Então, por que se casa tanto? Sem problema de solidão,
muito pelo contrario, Ana esta radiante com a chegada do
primeiro neto ou neta, primogênito de sua filha Mariana
Maffei, grávida de quatro meses e meio.

CORTADOS

DÁLE DALILA..

Treze funcionários foram cortados da produção do Programa do Gugu, para reduzir os custos. Entre os ex-membros
da atração, produtores e estagiários

Mel Lisboa será a Dalila, a famosa musa
de Sansão (Fernando Pavão) na nova minissérie da Record. A estreia está prevista
para janeiro de 2011, “Sansão e Dalila” está
sendo gravada no Rio Grande do Norte e
em Minas Gerais.

VENUS NÃO TÃO PLATINADA
A Globo já não reina absoluta em todos os horários como
em tempos passados. O Fala Brasil, da Record, há tempos ganha do Mais Você, de Ana Maria Braga. Com a queda
constante da audiência do Fantástico, o Domingo Espetacular, também da Record, e o Pânico na TV!, da RedeTV!,
têm se fortalecido na briga pelo primeiro lugar. Silvio Santos também está ganhando. No último domingo, seu programa fez 22 pontos e ficou à frente do Domingão do Faustão e do reality Hipertensão, que tiveram 17 e 14 pontos
respectivamente.

MORTE ANUNCIADA
Nos próximos capítulos de Passione Diana
(Carolina Dieckmann), deve ser assassinada,
o que deve ir ao ar em 9 de outubro. O que é
muito estranho, já que Carolina é uma das protagonistas e deveria ser a mocinha da trama.

INSENSATO CORAÇÃO
O elenco de “Insensato Coração” já está se reunindo no
Projac para a leitura de textos. Novela de Gilberto Braga e
Ricardo Linhares, vai substituir “Passione” na Globo.A direção é de Dennis Carvalho. As primeiras cenas serão gravadas em Florianópolis.

SANSÃO E DALILA
As gravações de “Sansão e Dalila”, prosseguem no Rio,
a todo vapor. A protagonista, Mel Lisboa, faz seu primeiro
trabalho na Record. E, a minissérie é uma das principais apostas da emissora para o começo do ano que
vem.

LA RAIA, FELIZ E SOLTEIRA!
Separada do ator Edson Celulari desde julho, Cláudia Raia
afirma que seu coração está fechado para romances. Pelo
menos por enquanto. "Neste momento, não há espaço
para um novo amor. Estou muito dedicada ao meu trabalho e aos meus filhos", afirma a atriz, A atriz também reage
às críticas de que seu casamento não deu certo: "Quem
disse que não deu certo? Ficamos juntos 17 anos. Foi um
espetáculo de história!".

RECEBEU ALTA
O jornalista Boris Casoy, apresentador do "Jornal da Noite", da Band, continua sem previsão de volta ao telejornal,
após se submeter a uma cirurgia de desobstrução intestinal .De acordo com a assessoria de imprensa da emissora, Casoy já teve alta e deixou o hospital, mas ainda
está em casa, em fase de recuperação. Até a volta de Boris, a apresentação do "Jornal da Noite" segue com o jornalista Fábio Pannunzio.

CONTAGEM REGRESSIVA
A atriz Flávia Alessandra está em contagem regressiva e
parou de realizar qualquer tipo de atividade. Grávida de
nove meses, ela espera pela chegada de Olívia até o final
deste mês, mas sabe que o bebê pode vir antes. Ela optou
por parto normal e afirma que o bebê “decidirá” quando
quer vir ao mundo. Flávia também já sabe que não terá
muito tempo para curtir o bebê, porque aceitou o convite de
Walcyr Carrasco para sua próxima novela, com título provisório de -Dinossauros e Robôs".
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