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EDITORIAL

CHARGE

Lula, o presidente que
fala a língua do povo
Nem os mais renomados analistas políticos esperavam que
o presidente Lula pudesse transferir tantos votos como vem
apontando as pesquisas. Não foi à toa que Obama disse “esse
é o cara”, a imagem do presidente é mesmo forte. Para muitos
Dilma Rousseff chegaria nos 30% e pararia por aí por ser desconhecida do público, mas bastou pouco mais de uma semana
de propaganda eleitoral para disparar nas pesquisas que demonstram a intenção de voto dos eleitores, tudo indicando para
liquidar logo a chance de um segundo turno. O marqueteiro
acertou em colar a imagem de Dilma em Lula.
O que estamos vendo em Minas Gerais são os candidatos
do PSDB cabisbaixos evitando falar em Serra, em Manhuaçu,
por exemplo, cidade pólo ainda não apareceu uma foto do candidato dos tucanos, mas a surpreendente subida de Anastásia
trouxe novo ânimo, mas Lula está vindo aí para um grande duelo de popularidade com Aécio, vai ser o maior teste dos eleitores mineiros, os pobres acham o presidente um “pai”. Com seus
programas populares e paternos, conseguiu ter entre os mais
humildes, a fama de “o melhor presidente do país até hoje”.
Não se vê mais falar no PT e sim no Lula. Em sua primeira
campanha se via muito a estrelinha petista, hoje o fenômeno é
sua imagem, muitos candidatos tentam vincular sua imagem a
do presidente, mas o fermento pegou mesmo é com Dilma.
Serra e Marina em muitos momentos falam a mesma língua de
Dilma, e não apresentam nada de novo parecendo que são
candidatos do presidente, todos tentando tirar alguns dividendos da imagem do homem. Os candidatos nos demais estados
– como Mercadante em São Paulo e Agnelo Queiroz (DF) –
tentam a mesma estratégia. Sem êxito.
O pai do partido se desvinculou do PT (tanto que quase não
cita o partido em seus pronunciamentos) a estrela hoje é a sua
própria imagem. Isso sem falar que realmente fez um bom trabalho na presidência – mesmo com a crise econômica tomou
medidas acertadas para que o povo não pagasse a conta. Soube usar e preservar a política importante que herdou do governo FHC e tornou o Brasil mais popular. A maior prova da carência (em todos os sentidos) do nosso povo.
Dilma coladinha em Lula ia muito bem, mas o escândalo
envolvendo a filha de José Serra (PSDB) poderá tirar da petista o sonho de uma vitória no primeiro turno o caso é um crime
grave. O crime merece reflexão, democracia no Brasil? Há
muitos abusos de poder.
A democracia brasileira carente, ainda poderá ficar mais pobre se ocorrer uma vitória já no dia três, vai ficar um pouco sem
sal, uma vitória no segundo turno daria mais legitimidade. O
povo quer ver os candidatos debatendo cara limpa sem marqueteiros. A campanha de Serra e de Marina tendem a explorar os
inimigos do passado que hoje são aliados de Dilma como Collor e
Sarney e os que foram afastados por irregularidades no governo.
Zé Dirceu, Delubio e outros. Deve aparecer nas propagandas
dos próximos dias algumas coisas relacionadas aos casos não
muito explicados e resolvidos, como Petrobras, mensalão, correios etc. Mas, não há certeza de serem bem entendidos pelo povo,
mas na reta final, vai ser pelo tudo ou nada.
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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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TJ manda Estado pagar o reajuste para servidores
Ganho será concedido a título de reposicionamento a 170 mil, sendo 129 mil ativos e 41 mil inativos
O Tribunal de Justiça de
Minas Gerais determinou
ao Estado, sexta-feira
(27), o pagamento de reajuste por tempo de serviço aos servidores públicos
da administração. A liminar foi assinada pelo desembargador Caetano
Levi Lopes e atende à
ação judicial do Sindicato
dos Servidores Públicos do
Estado de Minas Gerais
(Sindpúblicos-MG). A
medida atinge somente os
filiados à instituição que,
segundo a advogada do
sindicato, Adriana Castanheira, gira em torno de
6.500 servidores.
Ainda nesta sexta-feira
(27), a secretária estadual de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena, informou que o Estado vai estender o pagamento a todos os 170 mil servidores
enquadrados no decreto,
sendo 129 mil ativos e 41
mil inativos. Os índices de
reajuste variam conforme
a carreira.
“A Advocacia Geral do
Estado (AGE) nos repassou um parecer estendendo o benefício a todos os
servidores com base no
parecer do desembargador”, informou Vilhena.
Ela disse que o pagamento será incluído na folha de

outubro. Portanto, o dinheiro será depositado no
5º dia útil de novembro na
conta do funcionalismo.
Serão pagos os valores
retroativos .
O pagamento do reposicionamento na carreira
por tempo de serviço gerou polêmica depois que o
Estado se recusou a pagálo com a justificativa de
que iria ferir a legislação
eleitoral. Em dezembro do
ano passado, o então governador Aécio Neves
(PSDB) assinou o decreto 45.274 prometendo aos
servidores reajuste salarial por tempo de serviço a
partir do dia 30 de junho
de 2010.
Porém, a AGE orientou
a administração a não realizar o pagamento, pois
correria o risco de incorrer em crime eleitoral. O
entendimento foi que, de
acordo com a legislação,
três meses antes das eleições de 3 de outubro, é
vedada a nomeação, contratação, demissão sem
justa causa, bem como
suprimir ou readaptar vantagens aos servidores. A
Advocacia temia uma
eventual ação de inelegibilidade do atual governador, e candidato à reeleição, Antonio Anastasia

(PSDB).
A assessoria de imprensa do Governo informou
que o deputado federal
Rodrigo de Castro
(PSDB) chegou a realizar
uma consulta ao Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),
mas ainda não obteve resposta.
O desembargador alegou, em sua decisão, que
se trata de um direito dos
servidores que ficariam
prejudicados caso o Estado não efetivasse o pagamento. Ainda entendeu
que o reajuste não infringe a legislação eleitoral.
“A vantagem foi concedida muito antes nas leis
mencionadas, e, o decreto nº45.274, de 2009, somente fixou, claramente, o
termo inicial do benefício
para o dia 30 de junho de
2010”, diz trecho da liminar. O documento menciona ainda que houve colaboração do Estado.
Dados da Secretaria de
Estado de Planejamento e
Gestão dão conta de que
o impacto mensal aos cofres públicos seria de
R$38,176 milhões, em
caso de pagamento a todos os servidores. Segundo a assessoria de imprensa do Governo, os valores
estão devidamente res-

guardados no orçamento.
O decreto assinado pelo
ex-governador definiu critérios para a valorização
do tempo de serviço no
posicionamento nas carreiras da administração
direta, das autarquias e
fundações do Poder Executivo.
Conforme previsão legal, a contagem de tempo
para fins de reposicionamento terá como marco
inicial a data do último ato
de posicionamento, progressão ou promoção do
servidor na carreira antiga. Já o marco final será
a data do posicionamento
do servidor na nova carreira, ou seja, 1º de setembro de 2005 para os funcionários da educação básica, educação superior,
saúde, pessoal civil da
Polícia Militar, especialistas em políticas públicas e
gestão governamental.
Para as demais carreiras do Executivo, o marco final para o cálculo do
tempo para o reposicionamento é 1º de janeiro de
2006. O decreto do ano
passado diz ainda que, no
caso dos cerca de 41 mil
servidores inativos, será
considerado o período anterior à data específica da
aposentadoria.

Susan Boyle é convidada para cantar em missa do Papa
Após ganhar respaldo
por sua apresentação em
um programa de calouros
na Inglaterra, Susan Boyle não parou mais de fazer sucesso e está prestes a realizar mais um sonho na carreira. O portavoz da cantora acaba de
confirmar uma apresentação de Susan durante a visita do Papa Bento XVI
na Escócia.
A artista é Católica pra-

ticante e definiu a experiência como, "indescritível". "Poder cantar para o
Papa é uma grande honra
e algo com que sempre
sonhei. Sinto-me humilde
e honrada com este convite, e espero poder fazêlo da melhor forma possível", contou em entrevista
para o jornal escocês "Daily Record".
A apresentação ocorrerá no dia 16 de setembro

no parque de Bellahouston, com capacidade para
cerca de 100 mil espectadores. Susan cantará três
canções, entre elas o sucesso que a lançou para
fama, "I Dreamed a Dream", o hino "How Great
Thou Art", e ainda mais
uma canção que não teve
título divulgado. Durante o
show, Bento XVI fará
uma missa ao ar livre para
os religiosos.

Susan Boyle não parou
mais de fazer sucesso

A secretária estadual do Planejamento, Renata Vilhena, informou que o Estado vai estender o pagamento a todos os
170 mil servidores

Ministério Público se reúne
com Polícia Militar em Ipanema
O Ministério Público
Estadual (MPE), através
de seu Promotor de Justiça, Dr. Breno Costa da Silva Coelho, reuniu-se com
integrantes da Polícia Militar da Comarca de Ipanema, na manhã de sexta-feira, dia 27.
O encontro teve como
objetivo a busca de maior
interação entre as duas instituições, visando assim
uma melhor prestação de
serviços à sociedade da
região de Ipanema.
A reunião também foi
uma oportunidade para
que os integrantes da PM
pudessem expor as dificul-

dades que encontram no
exercício de suas atribuições para o Promotor de
Justiça.
“Esses encontros servem para aproximar os
órgãos e reiterar o papel
importante que cada um
desempenha em prol da
sociedade”, pontuou o
Comandante da Polícia
Militar na Comarca de
Ipanema, 1º Tenente Fabrício Pereira Silva.
Ao término da reunião,
o promotor Breno Costa
salientou que este tipo de
contado entre as instituições será cada vez mais
constante.
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Siderúrgica da Vale deve ficar
em Governador Valadares
Pesquisas via satélite foram feitas para se decidir
o melhor local para a instalação da nova usina
A Vale realiza pesquisas
via satélite para decidir qual
o melhor local para a instalação de uma usina siderúrgica em Minas Gerais, sendo
que a fase atual dos levantamentos indica a região de
Governador Valadares, no
Vale do Rio Doce, como destino mais favorável. A afirmação é do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Barroso, que
também disse que os estudos estão em fase final. Pro-

curada pela reportagem, a
mineradora, por meio de sua
assessoria de imprensa, preferiu não comentar o assunto.
Uma fonte que acompanha de perto o projeto da
usina siderúrgica, mas que
preferiu manter sua identidade em sigilo, assegurou que
a empresa não torna pública
sua intenção de investir na
usina dentro do Estado em
virtude do período eleitoral.
Já a preferência por Gover-

nador Valadares estaria atrelada também à extensão do
ramal do Gasoduto do Vale
do Aço, hoje em Belo Oriente, até o município, um investimento já confirmado pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
(Sede). As operações da siderúrgica justificariam, do
ponto de vista da demanda
por gás, a construção de mais
uma derivação do gasoduto.
Já para a Vale, a utilização do
gás seria uma forma de redu-

zir custos e aumentar a produtividade.
Atualmente, a atuação da
Vale em siderurgia ocorre
com participação minoritária
em usinas que ainda não estão em operação, com exceção da ThyssenKrupp CSA
Siderúrgica do Atlântico
Ltda, no Rio de Janeiro. A
mineradora tem 26,87% de
participação no empreendimento, que vai produzir 5
milhões de toneladas de placas ao ano.
Também toca o projeto da
Companhia Siderúrgica Ubu
(CSU), que está em fase de
licenciamento ambiental. O
start up está programado
para 2014, e a usina terá uma
capacidade de 5 milhões de
toneladas de placas por ano.
Outros projetos ainda estão
em fase inicial ou ainda não
foram aprovados pelo Conselho de Administração.

ArcelorMittal
também deverá
construir usina
Outro grupo siderúrgico
que mantém estudos para
construção de uma usina em
Minas Gerais é a ArcelorMittal. Neste caso, a tendência
é que o empreendimento,
que provavelmente será produtor de aços longos ou planos, seja construído próximo aos ativos minerários que
a empresa possui no Estado
- são duas lavras, uma em
Bela Vista de Minas, e outra
na região de Serra Azul.
O destino da produção
será o mercado interno, já
que a empresa já afirmou a
preferência por erguer unidades no litoral brasileiro
quando a comercialização for
ocorrer no mercado transoceânico.
A opção está ligada aos
custos, uma vez que, na região portuária, a empresa gasta menos com transporte e
sofre menos com a falta de
estrutura ferroviária. Por outro lado, quando o alvo é o
mercado doméstico, seria mais
vantajoso ter a produção de
aço próxima à extração de minério. Além disso, Minas está
próxima dos principais mercados consumidores do país.

A festa dos lápis de cores
Marlene B. Cerviglieri
Estavam todos guardadinhos dentro da caixa.
Ela era bem colorida cheia de desenhos com pássaros.
O senhor apontador que ali estava, foi logo dizendo:
-Podem sair agora e vamos começar nosso trabalho de
hoje.
Assim todos foram saltando da caixa para começar o
trabalho.
O primeiro a sair foi o vermelho, todo apontadinho e
riscando o seu carro de bombeiros.
Sou da mesma cor é fácil para mim assim vou eu no
capricho.
Vermelho para o Bombeiro.
Mas escorregando da caixa veio o amarelo que subindo, fincou o sol bem redondinho e todo amarelo.
Amarelo para o Sol.
Bem espertinho veio atrás o verde.
Sem as árvores não dá e com a ajuda do marrom plantou a árvore bem frondosa.
Verde para as folhas da árvore.
Marrom para seu tronco.
Um carro de bombeiro, um sol, o verde e o marrom, e
agora perguntou o apontador?
Minha vez gritou o Azul descendo devagarzinho.
Farei o Céu, mas preciso da ajuda de meu irmãozinho.
La veio o azul céu.
Todo delicado, aqui estou!
Azul para o Céu.
Azul céu para as nuvens.
Estava lindo o trabalho e o senhor apontador entrou
novamente:
-Bem, agora vocês param e vamos deixar os outros terminarem.
-Dona borracha pode ficar no seu lugar.
-Devagar o trabalho sai e a senhora não precisa se preocupar.
Ela não gostou muito, mas voltou para seu cantinho.
Bem vamos terminar agora, colocando a graminha e a
terra no chão.
Quem virá então perguntou o senhor apontador?
Eu mesmo disse o verde escuro, farei a grama.
Verde Escuro para a grama.
E vamos também colocar uns pássaros na árvore disse
dona borracha já cansada de não fazer nada.
Minha vez disse a cinza azulada.
Cinza Azulada para os pássaros.
Está ficando muito bonito disseram todos admirando a
pintura.
Mas os que não haviam trabalhado ainda queriam contribuir.
Vamos lá disse o senhor apontador venham os outros
também.
Saltando da caixa chegaram o Violeta, Lima, Laranja e o
Preto!
Agora vocês terminam dando os retoques finais.
Você Violeta mais Lima e Laranja façam as flores no
jardim.
E eu perguntou o Preto?
Você é muito importante, assine o trabalho.
E assim o trabalho ficou pronto.
E você amiguinho vai desenhar também?
Comece veja como será divertido!
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Em campanha
Os laços entre
Maurício Júnior e os
Heringer não ia lá essas coisas, contudo
nossa reportagem
constatou diferente,
encontrando-o em
franca campanha distribuindo santinhos
para os mesmos na
Praça 5 de novembro, conforme foto ao
lado.

Eleição movimenta Manhuaçu

cada vez e com horários variados, de modo a adaptar
às atividades do seu dia-adia.
Com um material de boa
qualidade e com professores altamente capacitados,
o CESEC vem conquistando ótimos resultados e fazendo a diferença na vida de
muitos alunos. Como fruto
desse trabalho o CESEC
alcançou Média 505,54 no ENEM 2009.
Por tudo isso, venha estudar no CESEC – Tel. (33)
3331-2573.

Vereador reivindica assistente social
O vereador (Fernando do Fórum ) elogiou o prefeito Adejair
Barros por ocasião sessão extraordinária da Câmara realizada dia 02/09/2010 e aproveitou
para solicitar ao Chefe do Executivo municipal que disponibilizasse um Assistente Social para
atuar junto à recepção da nova
UPA – Unidade de Pronto Atendimento para apoiar as pessoas
que recebem um diagnóstico negativo conversando com as famílias trazendo calor humano e qualidade no atendimento.

Manhuaçu está sendo a terra dos caça votos, é tanta
gente de fora tentando pescar os preciosos votinhos de
Manhuaçu. “Se eu pudesse ficaria dia e noite dizendo
para os nossos eleitores: Preste muita atenção na hora
de votar os candidatos que têm compromisso com Manhuaçu são os deputados federais João Magalhães e
Mário Heringer eles já fizeram muito pela nossa cidade
e região, candidatos a deputados estaduais: Sebastião
Costa, Cici Magalhães quem conhece vota, Dorca uma
defensora dos mais humildes, cabo Anízio, Juca Miranda e Altair Campos Júnior todos são da cidade.” Explicou um cidadão na Boca Maldita de Manhuaçu.

Prefeito Adejair e novo
gerente geral do BB

Mais vereadores
Tem muita gente trabalhando nesta campanha, mas
de olho em 2012 uns pensam em ser prefeitos outros
vereadores e alguns já fazem as contas, como Manhuaçu terá seu número de cadeiras acrescida, nas contas
são colocados menos dois que não poderão se candidatar e com o acréscimo de cadeiras facilita um pouco
com a queda também do coeficiente eleitoral dando para
se eleger com menos votos

Vergonha
Tem muitos candidatos a deputados que saíram só
para marcar território, apresentar seu nome para ajudar
alguém ganhar um dinheirinho e pensar na campanha
para vereador em 2012, mas alguns podem passar vergonha com a baixa votação,

Ensino e oportunidade
O CESEC Professor Hiram de Carvalho é uma escola
que há 23 anos, vem proporcionando a seus alunos a
oportunidade de concluírem seus estudos de forma gradativa, pois permite ao aluno cursar uma disciplina de
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O presidente da Câmara vereador Antônio Carlos Xavier da Gama ( Toninho Gama ) avaliou a sessão extraordinária do mês ( 02/09 ) como muito proveitosa, com
apreciação de alguns projetos, várias indicações, presença do prefeito Adejair Barros e do Gerente Geral do
Banco do Brasil Waltencir Ferreira.

Furo no “DIZEM POR AÍ”
Como foi dito e redito em várias edições passadas
em nossa coluna sobre a siderúrgica da Vale do Rio
Doce para a cidade de Governador Valadares, aí vai texto
que foi publicado em jornal de grande circulação em
nosso estado dia 2 de setembro. “A Vale realiza pesquisas via satélite para decidir qual o melhor local para
a instalação de uma usina siderúrgica em Minas Gerais, sendo que a fase atual dos levantamentos indica a
região de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce,
como destino mais favorável. A afirmação é do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Sérgio
Barroso, que também disse que os estudos estão em
fase final. Procurada pela reportagem, a mineradora,
por meio de sua assessoria de imprensa, preferiu não
comentar o assunto.”

O Pardal e a Águia
O sol anunciava o final de mais um dia e lá, entre as
árvores, estava Andala, um pardal que não se cansava
de observar Yan, a grande águia.
Seu voo preciso, perfeito, enchia seus olhos de admiração.
Sentia vontade em voar como a águia, mas não sabia
como o fazer.
Sentia vontade em ser forte como a águia, mas não
conseguia assim ser.
Todavia, não cansava de segui-la por entre as árvores
só para vislumbrar tamanha beleza…
Um dia estava a voar por entre a mata a observar o voo
de Yan, e de repente a águia sumiu da sua visão.
Voou mais rápido para reencontrá-la, mas a águia havia desaparecido.
Foi quando levou um enorme susto, deparou de uma
forma muito repentina com a grande águia a sua frente.
Tentou conter o seu voo, mas foi impossível, acabou
batendo de frente com o belo pássaro.
Caiu desnorteado no chão e quando voltou a si, pode
ver aquele pássaro imenso bem ao seu lado observando-o.
Sentiu um calafrio no peito, suas asas ficaram arrepiadas e pôs-se em posição de luta.
A águia em sua quietude apenas o olhava calma e
mansamente, e com uma expressão séria, perguntou-lhe:
-Por que estás a me vigiar, Andala?
-Quero ser uma águia como tu, Yan.
-Mas, meu voo é baixo, pois minhas asas são curtas e
vislumbro pouco por não conseguir ultrapassar meus
limites.
-E como te sentes amigo sem poder desfrutar, usufruir
de tudo aquilo que está além do que podes alcançar com
tuas pequenas asas?
-Sinto tristeza. Uma profunda tristeza. A vontade é
muito grande de realizar este sonho…
O pardal suspirou olhando para o chão… E disse:
-Todos os dias acordo muito cedo para vê-la voar e
caçar. És tão única, tão bela. Passo o dia a observar-te.
- E não voas? Ficas o tempo inteiro a me observar?
Indagou Yan.
-Sim. A grande verdade é que gostaria de voar como tu
voas… Mas as tuas alturas são demasiadas para mim e
creio não ter forças para suportar os mesmos ventos
que, com graça e experiência, tu cortas harmoniosamente…
-Andala, bem sabes que a natureza de cada um de nós
é diferente, e isto não quer dizer que nunca poderás voar
como uma águia. Sê firme em teu propósito e deixa que a
águia que vive em ti possa dar rumos diferentes aos teus
instintos. Se abrires apenas uma fresta para que esta
águia que está em ti possa te guiar, esta dar-te-á a possibilidade de vires a voar tão alto como eu. Acredita!
E assim, a águia preparou-se para levantar voo, mas
voltou-se novamente ao pequeno pássaro que a ouvia
atentamente:
-Andala, apenas mais uma coisa:
-Não poderás voar como uma águia, se não treinares
incansavelmente por todos os dias. O treino é o que dá
conhecimento, fortalecimento e compreensão para que
possas dar realidade aos teus sonhos. Se não pões em
prática a tua vontade, teu sonho sempre será apenas um
sonho.
Esta realidade é apenas para aqueles que não temem
quebrar limites, crenças, conhecendo o que deve ser
realmente conhecido.
É para aqueles que acreditam serem livres, e quando
trazes a liberdade em teu coração poderás adquirir as
formas que desejares, pois já não estará apegado a nenhuma delas, serás livre!
Um pardal poderá, sempre, transformar-se numa águia,
se esta for sua vontade.
Confia em ti e voa, entrega tuas asas aos ventos e
aprende o equilíbrio com eles.
Tudo é possível para aqueles que compreenderam que
são seres livres, basta apenas acreditar, basta apenas
confiarem na capacidade em aprenderem e serem felizes
com as escolhas!
Autor desconhecido
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Avaliação do estado nutricional do cafeeiro

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

Análise foliar é a ferramenta para avaliar o estado nutricional do cafeeiro que
pode ser utilizada conjuntamente com a analise de solo
para recomendar a adubação
para essa cultura. E como
qualquer análise o seu sucesso depende de uma boa
amostragem. O primeiro passo é uniformização dos talhões onde serão coletados.
A divisão pode ser feito aos
atributos biofísicos (relevo e
características do solo )
como também a cultura como
idade, variedade, espaçamento entre outros.
Após dividir as áreas por
talhão, procede as coletas escolhendo 25 plantas por talhão e coletando em cada planta o terceiro ou quarto par de
folha a partir do ápice (ponto) do ramo em fase de produção (crescimento a granação dos frutos). A amostragem deve ser feita durante as
primeiras horas da manhã (antes da nove horas) ou após
das dezessete horas, evitando a coleta quando os estômatos (poros existentes na
parte dorsal das folhas) estiverem abertos. Recomendase coletar em quatro pontos
da planta (lado norte, sul, leste e oeste) na altura mediana
(altura do peito), totalizando
8 folhas por plantas, ou seja,
100 folhas por talhão.
Os níveis críticos dos nu-

trientes que representam valores os quais o cafeeiro definiram se estão deficientes
ou não.
Outra forma de avaliar o estado nutricional é o sistema
integrado de diagnose e recomendação (DRIS) que é uma
técnica baseada na comparação de índices que é calculado através da relação binária
(relação de dois nutrientes)
entre os nutrientes. A vantagem dessa forma de interpretação do estado nutricional é
independência da variação de
amostragens com respeito à
idade e época de amostragem
para identificar os fatores nutricionais limitantes.
Correção do solo: A acidez
do solo proporciona eleva-

do teor de alumínio e ou manganês que são tóxicos e assim influenciam negativamente ao crescimento, desenvolvimento e conseqüentemente a produção dos
cafezais. Portanto, a necessidade da correção do solo é
fundamental nos solos ácidos e análise do solo informar ao técnico e ao produtor
a quantidade de calcário que
será necessário.
Entre os vários critérios
existentes para recomendação da calagem, a saturação
de base permite ajustar valores para diferentes espécies
vegetais, considerando a estreita relação entre a percentagem de saturação de base
e pH do solo.
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4ª Semana de Ciências Biológicas Ambientação em Manhuaçu
Por Devair Guimarães de
Oliveira
Sexta feira (3), chamando
a atenção para o meio ambiente que apresenta uma fauna rica com a presença de diversas espécies de mamíferos, anfíbios, aves e insetos
ainda pouco conhecidos em
nosso dia a dia os alunos do
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro, em comemoração ao dia do Biólogo, mostraram suas habilidades
numa exposição de plantas e
vários animais de nossa região no centro de Manhuaçu, Praça 5 de Novembro,
usando a técnica de Taxidermia (empalhar) o que chamou a atenção da população
de Manhuaçu e atraiu muitos visitantes.
TAXIDERMIA: Taxidermia (termo Grego que significa “dar forma à pele”) é a
arte de montar ou reproduzir
animais para exibição ou estudo. É a técnica de preservação da forma da pele, planos e tamanho dos animais
(Hidasi Filho, J.1976).
É usada para a criação de
coleção científica ou para
fins de exposição, vem como
uma importante ferramenta
nesse processo conservacionista, trazendo também
uma alternativa de lazer e cul-

tura para a sociedade e como
principal objetivo, o resgate
de espécimes descartados,
reconstituindo suas características físicas e, às vezes, simulando seu habitat, o mais
fielmente possível para que
possam ser usados como ferramentas para educação ambiental ou como material didático.
É um procedimento exercido por biólogos, que envolve
conhecimentos de diversas
áreas além da Biologia, como:
Química, Anatomia, Comportamento, Ecologia, Artes Plásticas, entre outras. É uma técnica aplicada somente em animais vertebrados e seus registros mais antigos remontam ao
império egípcio,há cerca de
2.500 a.C. Popularmente o termo “empalhar” já foi usado
como sinônimo de “taxidermizar”, entretanto há muito tempo não se usam mais os rústicos manequins de palha e barro para substituir o corpo dos
animais.
A Taxidermia atende a diferentes públicos como donos de animais domésticos,
pescadores e caçadores desportistas, criadouros de animais comerciais, bem como
museus de história natural,
entidades conservacionista,
zoológicos, universidades e
mais recentemente o teatro e
a televisão.

C

C

onversamos com o
aluno Benício de
Oliveira dos Santos,
“Queremos divulgar a relação homem, meio ambiente
e para isso trouxemos imagens e animais empalhados
pelos alunos do curso.
Gostaríamos muito que a
comunidade estivesse
sempre interada com essa
área, para todos trabalharmos para um meio ambiente melhor na nossa região,
como diz o lema, ‘’Atitude
local é resultado Global’’.
Na preparação de animais
para taxidermia, são usadas
diversas técnicas como, preparação de esqueleto, preparação de pele cheia, montagem em série, montagem para
exposição, preparação de
pele em curtume, diafanização, infiltração em parafina,
fixação e montagem de coleção de insetos de várias espécies.

Chamando a atenção para o meio ambiente que apresenta
uma fauna rica com a presença de diversas espécies, os
alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da
Faculdade do Futuro, em comemoração ao dia do Biólogo,
mostraram suas habilidades numa exposição de plantas e
vários animais de nossa região no centro de Manhuaçu

onversamos também
com a professora
Mariana Aparecida
Silva Godinho, que em entrevista ao Jornal das Montanhas explicou a finalidade
da exposição, “Essa atividade foi elaborada pelos próprios alunos do curso de ciências biológicas em comemoração ao dia do biólogo,
3 de setembro. Visando divulgar todas as atividades
que os biólogos exercem, os
alunos organizaram, convidaram escolas, para a divulgação da profissão e das outras áreas de atuação do biólogo, pesquisas e educação ambiental. Este evento
já vem sendo realizado desde 2008 e foi muito bem recebido pela comunidade, bem
visitado, para o ano que vem
pretendemos voltar sempre
com a intenção de divulgar
nossa profissão. “Ficamos
muito satisfeitos por todos
que vieram visitar nossa exposição.”
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CANTINHO DE FÉ
Leia a Bíblia
Pr. Hélio Cordeiro Volotão

Continuação edição 185

Aposentando com saúde
– a intervenção da
Terapia Ocupacional
Temos visto através dos jornais e outras fontes
de informação que o Brasil e o mundo estão envelhecendo rapidamente, famílias que antigamente
eram formadas por pai, mãe e 4 filhos, hoje se reduzem a apenas 1 ou no máximo 2 filhos. Com o
envelhecimento da população, faz-se necessário
criar medidas e planos para melhorar a qualidade
de vida dessas pessoas que tem vivido mais.
O que fazer com aquelas pessoas que após trabalhar 30 ou 35 anos de suas vidas, se veem agora
aposentados e sem nada para fazer? Muitos entram em depressão, ficam apáticos porque não estão acostumados com essa nova vida. A aposentadoria para muitos é sinônimo de que a pessoa já não
é útil para realizar determinada função ou a pessoa
pode se sentir como se a vida acabou; sei que muitos pensam “vou me aposentar, só comer e dormir”, entendo que ficar sem fazer nada às vezes é
bom, mas experimente ficar à toa durante um longo
período como 1, 2 ou 3 anos só comendo e dormindo. Essa ideia e prática não são saudáveis. O ser
humano é um ser ocupacional e que precisa estar
se ocupando, criando, fazendo algo. A aposentadoria exclui o indivíduo de uma parte de suas atividades sociais, trás mudanças significativas para sua
vida, alterações na sua mente, corpo e nas relações
sociais.
A Terapia Ocupacional irá trabalhar com esses
indivíduos reestruturando o cotidiano, organizandoos diante dessa perda do papel profissional e potencializando as habilidades dos mesmos, permitindoos se descobrirem como pessoas e também explorando outras atividades que os mesmos possam
realizar diante dessa nova realidade em suas vidas.
Se você está em processo de aposentadoria ou já
se aposentou e já tem sentido alterações no seu
cotidiano, procure um Terapeuta Ocupacional.
Adalberto Romualdo Pereira Henrique
Acadêmico de Terapia Ocupacional pela
Faculdade de Minas/MURIAÉ-MG.
adalbertofaminasto@yahoo.com.br

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

FALTA-TE UMA COISA
Marcos 10: 17 – 22
Falta uma experiência radical,
emocional e espiritual
O jovem tem um espírito aventureiro. Está sempre em busca de uma emoção forte. O jovem descrente busca esta
experiência no vício e no sexo, outros
nos esportes. Boa parte dos crentes
de identifica com o jovem da história.
Freqüentam aos cultos para cumprir
uma obrigação religiosa. Uns se conforma e se acomodam, outros saem a
campo em busca de novidades (outras
igrejas, shows evangélicos, encontros
etc.)
Quando digo experiência, não estou me referindo uma experiência mística, carismática e anti-bíblica, mas sim uma experiência constante e progressiva com Cristo.
“E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de
Deus” (Rm. 12: 2).
Por exemplo, exercer ministério na igreja de acordo com sua
paixão ministerial e seus dons espirituais. A experiência que o
Senhor Jesus convidou aquele jovem experimentar, daria o que
falar a sociedade e ao mesmo tempo teria a sua aprovação.
“E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma
coisa: vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um
tesouro no céu; e vem, toma a cruz, e segue-me” (V. 21).
Jesus te chama para uma experiência radical.
Falta um ideal legítimo
A vida sem um ideal torna-se insípida e vazia de maneira que
o indivíduo chega a certa idade não sabe o que fazer dela. Por isso
há muitos homens que vivem como um cogumelo: Não se esforça porque não tem um objetivo. Não tem vitórias e nem derrotas,
porque não tem lutas, não tem problemas porque nada realiza.
Quando morre o seu nome desaparece com a morte, porque nada
fez. “Os homens são como as árvores umas só tem valor quando
vivas, porque dão frutos, outras têm mais valor depois de mortas, porque a sua madeira é cerne”.
O ideal é o ímã que atrai à vida para a luta e para a vitória.
Aquele jovem tinha tudo, mas não tinha um ideal. Jesus deulhe um ideal legítimo: “… vem, toma a cruz, e segue-me.
“… mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas
que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim,
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus
em Cristo Jesus” (Fl. 3: 13, 14).
Falta paz
Aquele jovem não tinha paz, porque não tinha Jesus no seu
coração. Religião sem Cristo não nos dá paz. Porque ele é a
nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e, derrubando a
parede de separação que estava no meio (Ef. 2:14). A paz espiritual consiste em três fatores básicos: passado esquecido – perdão – só Jesus nos concede mediante o nosso arrependimento. 2
– Presente garantido – certeza de salvação, convicção de salvação. Só os salvos têm esta convicção. Aquele jovem não a tinha,
mesmo sendo profundamente religioso. “E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e
lhe perguntou: Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna”? (V. 17) Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo
desejo de partir, e estar com Cristo, porque isto é ainda muito
melhor (Fl. 1: 23).
3 – Futuro garantido – salvação eterna – aquele jovem não
tinha certeza de ter um lugar garantido na eternidade. “As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço as, e elas me
seguem; E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e
ninguém as arrebatará da minha mão” (Jo. 10: 27,28).
“Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma
tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e
o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência
a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e
consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto,
suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra
do trono de Deus” (Hb. 12: 1, 2).
As riquezas só produzem satisfação pessoal quando elas cumprem o dever social. Ao se enriquecerem, os homens precisam
enriquecer outros.
Você vai se sentir convicto da missão cumprida, quando se
valer da sua posição social para testemunhar e evangelizar. Você
quer ser assim?
Pr. Helio Cordeiro Volotão
pastorheliovolotao@hotmail.com

CARREIRA
NEGÓCIOS

&

ANDRÉ VINÍCIUS
Atendimento: Empatia no atendimento – Um
dos princípios para o atendimento de excelência é
criar empatia com o cliente. Ser empático significa
se colocar no lugar do cliente. Sempre pense nas
seguintes perguntas: Como eu gostaria de ser tratado? E se essa situação acontecesse comigo?
Marketing: Você já entrevistou o cliente? –
Na maioria das vezes não temos idéia do que o
cliente pensa a respeito da nossa marca, produto ou
serviço. Então, por que você não pergunta? Aplique uma pesquisa. Pergunte se ele compraria novamente de você? Questione como ele avaliaria sua
marca. Você pode se surpreender!
Vendas: Agendando um horário com o cliente – Sempre que for agendar uma visita ao seu cliente, prefira horários quebrados. Horários como
10:45, 11:35, 15:40 são mais bem aceitos pelos clientes pois inconscientemente passam a idéia de que
a visita vai durar pouco tempo.
Liderança: Incentive a pró-atividade – Um
líder deve incentivar seus colaboradores para que
tenham atitude. Valorizar as atitudes é uma forma
de encorajar o colaborador a seguir em frente e
superar os próprios limites. Incentive as pessoas a
tomarem decisões e agir com pró-atividade.
Carreira: Comunicação eficaz – A comunicação eficaz utiliza três pilares de forma integrada para
que haja o resultado seja satisfatório: O que você
fala (oral), como você se expressa (gestos e postura) e o que você escreve (escrita). O segredo disso? Treino, treino e treino.
Literatura: O Livro de Ouro da Liderança 'O livro de ouro da liderança' descreve uma jornada
que começou em 1964, quando ele tinha 17 anos.
As lições passadas por Maxwell em 'O livro de ouro
da liderança' são fundamentadas em suas experiências pessoais, ao longo se toda a sua vida como
líder. Seus conselhos são importantes na escalada
em busca da liderança. Autor: Maxwell, John C,
Editora: Thomas Nelson Brasil.
Dicionário: Merchandising – Prática de marketing na qual a marca ou a imagem de um produto ou serviço é utilizada para vender outro, destacando-o da concorrência, isto acontecendo no ponto de venda (PDV). Merchandising é a ação de
promover que usa a comunicação de marketing no
ponto de venda e em espaços editoriais na televisão, mídia[media] impressa e outros, para reforçar
mensagens publicitárias feitas anteriormente, ou
mesmo em substituição à publicidade, em alguns
casos.
Frase: Sucesso - "Sucesso parece ser em grande parte uma questão de continuar depois que outros desistiram”.(William Feather)
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
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ENQUETE
Copa, Aimorés & nós:
- O 1º ponto trata do que superou!
- O 2º ponto traz o que silenciou!!
- O 3º ponto trava o que sobrou!!!
1 - Incompreendidos Superaram – Uma história recente da Copa na África do Sul e uma história remota da
Rosca Seca deste Leste são nortes ou orientações para
nós...... Sem tomar partido, compreenderíamos se o Ver.
Altamiro dos Santos ficasse desanimado, na Rosca, pois
queimaram sua loja por vingança politiqueira. E entendemos que ele superou isso, fugindo para Belo Horizonte,
onde a família se deu bem... Antes e no início da Copa, a
bola jabulani foi criticada. Para o portal Sempre Top, de 5
de julho passado, às 5h30min, jabulani significa celebrar,
em Bantu Isizulu, 1 dos 11 idiomas dessa África. (Jo´bulani
– a bola do final da Copa – foi em homenagem a Jo´burg,
ou Joanesburgo). Às 21h47min de 27 do 7, a agência de
notícias AFP, via site do hojeemdia.com.br, em 30/6, divulgou que cientistas favoreceram-na, constatando ser a
mais redonda...... Como Sr. Altamiro e a jabulani, superaremos quaisquer coisas, inclusive críticas aparentemente
destrutivas. – Animemos!
2 - Incontidos Silenciaram – A vuvuzela no velho mundo contrastou com um mudo em Mundo Novo...... Numa
noite, mexi com um sobrinho do Fiíco, que saiu correndo
atrás de mim, ele mudo produzindo sons, e eu, falador,
qual mudo... Na Copa, a vuvuzela fazia barulho; para a
revista Veja de 2/6/10, com 30.000 pessoas ela produz até
140 decibéis (em média, por duas horas, 100); 137 decíbeis não são bons para os ouvidos. Há a vuvuzela – só
(?) 1 metro e muito (!!!) barulho –, a monozela – menor,
mas, mais estridente –, e a vuthela – “meio caminho entre
as duas” –. E o site ig.com.br, de 23/7, informa que argentinos tiveram a “vuvulcelita” em jogo de vôlei. Mas, como
esses instrumentos estão ligados à vitória e alegria, à
medida que equipes perdiam, a corneta nada silenciosa
foi toda silenciada...... Diferente do meu silêncio em Mundo Novo e das cornetas do velho mundo, sem mexer com
pessoa e sem poluição sonora, mantenhamos som e ânimo. – Alertemos!!
3 - Iludidos Sobraram – Acerto de polvo me lembra erro
de povo...... Já na rua Pinga Fogo, eu vi o iludido (quem é
enganado), e ilusivo (quem provoca ilusão) ou ilusório
(quem produz ilusão)... Antes da Copa, não se falava num
molusco; mas, nela apareceu um. O site globo.com.br de
7/7/10, às 17h44min e 18h24min, mostra o (britânico) polvo Paul, criado no aquário Sea Life, em Oberhausen, Alemanha, já com 2 anos, que acertou resultados de jogos da
Copa, assim: Colocava-se alimentos na mesma quantidade, com bandeiras diferentes das seleções. As que ele
escolheu ganharam. O britânico Chris Davis disse ao Gigwise, conforme o site Blitz, de 2/8/10, às 12h20min, que
Paul vai para o livro, brinquedo e iPhone, e, até, gravará
disco. Mas, já que a média de vida de polvo é de 3 anos,
Paul virá à Copa de 2014?...... Polvo e povo são iludidos e
têm limitação. Deus não. Ele é Onisciente – sabe de tudo
–!, e, mais, é Presciente – sabe de tudo, antes de existir –
(1 Pe 1.2)!!! – Alinhemos!!!
- O ponto 1 ao incompreendido animou?
- O ponto 2 ao incontido alertou??
- O ponto 3 ao iludido alinhou???
(*) Pr. Celso de M. Costa é bacharel em Teologia,
tem pós-graduação em História Eclesiástica e
está colunista em 4 periódicos.

“(DURVAL É) O HOMEM QUE VAI MORALIZAR A COISA PÚBLICA DESTE PAÍS”
JOAQUIM RORIZ SOBRE DURVAL BARBOSA,SEU EX-AUXILIAR QUE DELATOU O MENSALÃO DO DEM

Contador cobrou R$ 10 mil para dar entrevista

Palácio de inverno

O contador Antonio Carlos Atella
Ferreira, que acessou os dados fiscais
sigilosos de Verônica Serra, filha do
candidato a presidente José Serra
(PSDB), exigiu pagamento de R$ 10 mil
para conceder entrevistas, assim que
seu nome foi divulgado pela Receita
Federal, na quinta-feira (2). A Band foi
uma das emissoras que receberam a
proposta, mas se recusou a fazer o pagamento. Perdeu o “furo”.

A Câmara dos Deputados, que anda mais vazia que porta
de cemitério à noite, vai gastar R$ 7,7 milhões com seus
copeiros e com os copeiros e cozinheiros da residência
oficial do presidente Michel Temer.

A origem de tudo
A suspeita é que o falso procurador vendeu os dados
fiscais da filha de Serra a pessoas recrutadas em Minas
para devassar a vida do paulista.

Aprendiz de feiticeiro
O governador do DF, Rogério Rosso,
aprendeu ligeiro. Mandou abrir licitações nos órgãos Novacap e DER faltando só quatro meses para deixar o
governo. Não cuida das atuais e ainda
quer começar outras.

Retrato na parede

Mui amigos

A Abin, mais muda que samambaia no brejo, diante de
novo escândalo de violação de sigilo, exibe sua “missão”
na internet: “desenvolver atividades voltadas para a defesa do estado democrático de Direito.”

O objetivo de quem mandou investigar Serra era “ajudar” Aécio Neves,
aparentemente à sua revelia, na disputa para ser o candidato do PSDB.

Outra batalha

A ‘vingança’

Após inútil inquérito em que denunciou assédio moral
do então cônsul-geral no Canadá, Américo Fontenelle, o
ex-funcionário Geoges Cunninghan pena há três anos para
receber seus direitos trabalhistas.

Dias antes da quebra do sigilo de Verônica, amigos mineiros atribuíram à turma de Serra a tentativa “plantar” falsas notícias contra Aécio.

Mui querida

Ajuda externa
Araponga do antigo SNI do Rio seria o elo entre “clientes” na quebra de sigilo e a quadrilha que prestava esse
serviço sujo em São Paulo.

Pior não fica
A classe já tem seu Tiririca: o loquaz e "histriônico" contador da procuração falsa para vazar o sigilo da filha de
Serra.

Calaboca
Lula disparou palavrões quando viu
na tevê o ministro Guido Mantega (Fazenda) discorrendo sobre quebra do sigilo. Mandou que se calasse.

Vida dura
Se da gripe, da morte e dos impostos ninguém escapa,
Cuba tem mais uma fatalidade: os discursos de Fidel Castro. Recomeçaram, na sexta.

Pagando mico
O líder do governo, senador Romero Jucá (PMDB-RR),
está uma arara: reclamou ao ministro Alexandre Padilha (articulação) que foi induzido a erro (e a um mico histórico) ao
dar entrevista jurando ser “verdadeiro” o documento de
Verônica Serra autorizando a própria quebra de sigilo.

Bem relaxado
Convenceram o senador Osmar Dias (PDT) de que ele
será ministro da Agricultura de eventual governo Dilma,
caso perca o governo do Paraná para Beto Richa (PSDB),
líder nas pesquisas. Ele acreditou.

Sede ao pote
Brasília anda muito seca, mas não justifica a sede da
rapaziada que contratou os shows do programa Virada Cultural, da Secretara de Cultura do DF. Artistas receberam
cachês até quatro vezes maior.

O Planalto anda festejando
pesquisas internas para o Senado, em São Paulo, que apontam o cantor Netinho (PCdoB)
com chances de ser o mais votado, restando a Marta Suplicy
(PT) apenas a segunda vaga.

Sobe!
A candidata Dilma repete e repete o bordão na TV: “o
povo vai subir na vida.” Mas não diz quem será o “elevador”: a sufocada classe média.

Lula cria quatro novas embaixadas
A menos de quatro meses para deixar o cargo, o presidente Lula cria quatro novas embaixadas do Brasil. As representações serão na Estônia, Bósnia e Herzegovina, Belarus e
Afeganistão. Os decretos que criam as embaixadas foram
publicados esta semana no "Diário Oficial da União." Somando com as já existentes, o Brasil tem agora embaixadas
em pelo menos 142 países. Destas, aproximadamente 43 foram criadas durante o governo Lula. O Itamaraty defende a
ampliação da representação diplomática brasileira, como medida para alavancar a exportação de produtos nacionais.

PODER SEM PUDOR

Guerra das Rosas
Sob efeito da sessão solene em homenagem à bossa-nova,
o então presidente da
Câmara, João Paulo
Cunha, afirmou que
tudo se resolveria no
Congresso e o Brasil
melhoraria quando
“chegar a primavera”. O líder do PFL, José Carlos Aleluia
(BA), inconformado com as manobras do governo e a tentativa de controle da imprensa, espetou:
- Não será a primavera, mas o bom senso para retirar Medidas Provisórias protegendo Henrique Meirelles e tutelando jornalistas.
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HORÓSCOPO
ÁRIES - Benefícios para seu cotidiano, harmonia e amadurecimento de idéias que vão melhorar seu
presente e impulsionar seu futuro.
TOURO - Disposição para cuidar
de seus compromissos sociais.
Você terá mais facilidade para lidar
com as pessoas.
GÊMEOS - Possibilidade de crise
de familiar. É hora de aparar as
arestas! É por meio do diálogo que
tudo se acerta.
CÂNCER – A fase é boa para se
aproximar das pessoas que têm os
mesmos interesses e paixões que
você. Os encontros serão gratificantes.

Nosso amigo Salazar na Campanha de Combate ao Fumo,
feita da Praça 5 de novembro no centro de Manhuaçu no
dia 29 de agosto, com a distruibuição de mais de 20.000
folhetos.

LEÃO – Dedique-se a organizar e
traçar metas para sua vida, principalmente a financeira, planejando
seu futuro. Use sua sensatez!
VIRGEM – Aumentada sua percepção para novos projetos. Seus pensamentos proporcionarão amadurecimento e fortalecerão seus valores pessoais.

Esta é a cantora Sol Tostes possue uma voz maravilhosa
e vem se destacando com seus arcordes. Breve com
lançamento de seu CD. Sol é de uma família de músicos
de primeira grandeza e não poderia deixar a estrela apagar. Parabéns Sol Tostes, aguardamos o lançamento do
seu CD acústico.

LIBRA – Em breve chega a estação do ano que mais toca você.
Prepare-se para viver bons momentos juntos a amigos e familiares. No amor, maravilhas.
ESCORPIÃO - Bom momento para
viver as verdadeiras relações de
amizade, já que o período é benéfico aos relacionamentos pessoais.
SAGITÁRIO - A fase continua favorável à sua vida profissional, aumentando sua inteligência emocional para tratar das pessoas e das
metas no setor. Sua capacidade de
liderança lhe faz sair na frente!

Dia 11 de setembro quem comemora aniversário é o fotógrafo profissional Leonardo Morais. Parabéns Léo.

Em tarde descontraida na cidade de Governador Valadares, o Ex-jogador do Cruzeiro Nonato e nosso amigo o
empresário do ramo de farmácia Niquinho junto com o
pai de Nonato, Sr. Eider. Niquinho e Nonato são homens
de confiança da família Perrella. Niquinho é o representante oficial no Leste de Minas do candidato a deputado
estadual Gustavo Perrella.

CAPRICORNIO - Bom momento
para sua vida social, pois você atrai
pessoas que estimulam seu intelecto com sua inteligência e carisma. Aproveite a boa fase!
AQUÁRIO – Você estará mais maduro para os assuntos do coração.
Estará analisando melhor as situações e tomando decisões de forma
mais consciente.
PEIXES - Bom momento para seus
relacionamentos, principalmente os
afetivos. Aproveite para ter conversas francas para planejar um futuro em comum.

Pedro Marcelo da cidade de Governador Valadares, nossas sinceras homenagens pelo seu aniversário do dia 9
de setembro. Equipe do Jornal das Montanhas

Gerente do Banco IBIS, Cristiano Batista, o empresário
Niquinho e o lendário Bi-campeão Brasileiro Antenor. Que
poucos dias o comentarista Milton Neves (Bandeirantes)
teria perguntanto “Por onde anda o lendário lateral Antenor”. Niquinho achou e apresenta Antenor!
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POLÍCIA
POLÍCIA
PM acaba com laboratório de refino de cocaína em Manhuaçu
No dia 31 de agosto, por
volta das 16 horas, em uma
rotineira patrulha no bairro
na Rua da Paz, 140, Bairro
Nossa Senhora Aparecida,
Manhuaçu-MG, os autores
Wellington de Gouveia Morais, 29 anos, Cláudio Henrique Fernandes Moura, 18
anos, funcionário público,
residente à Rua da Paz, 140 e
Ramon Pereira de Almeida, 22
anos, foram presos pela Polícia Militar, quando após levantamentos chegaram até o
autor que estava traficando
grande quantidade de cocaína no bairro, ao ser abordado quando conduzia uma
motocicleta RAMON e
CLAUDIO HENRIQUE que

estava na garupa foi encontrado um papelote de substância esbranquiçada semelhante à cocaína, a qual foi
apreendida. Durante conversa com o CLAUDIO HENRIQUE, esse relatou que a substância pertencia a WELLINGTON, mais conhecido por
“Paulista”, tendo ainda franqueado a entrada da PM em
sua residência, sendo realizado busca domiciliar, onde
foram apreendidos vários
objetos e entorpecentes.
Diante da localização desses materiais, CLAUDIO
HENRIQUE confirmou sua
participação no tráfico de
drogas, indicando o autor
“Paulista”, como o principal

responsável pelo tráfico. A
equipe policial cercou a residência de WELLINGTON, o
qual, ao perceber a presença
policial, evadiu pelos fundos da casa. Durante a fuga,
“Paulista” dispensou diversos papelotes de cocaína em
um lote vago, sendo logo
após capturado. Com
ELLINGTON foi encontrada
uma balança de precisão e
uma lata contendo diversos
papelotes de cocaína.
Após a prisão em flagrante de “Paulista”, a equipe
policial foi até á residência
dele, onde apreenderam mais
entorpecentes, uma caderneta, contendo 35 folhas, com
diversas anotações de valo-

res, débitos e nomes de possíveis comerciantes de substâncias entorpecentes.
Houve apreensão de sete
fotografias, também devidamente enumeradas no verso,
onde aparecem indivíduos
suspeitos na prática de tráfico de drogas.
Os autores foram presos
em flagrante delito e autuados, foram apreendidos uma
Motocicleta HONDA / CG
125 FAN KS, placa 0837/
Manhuaçu-MG e 6 kg de
Subst. análoga à cocaína, 26
papelotes, R$ 1.342,00
Fonte: ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL DO: 11º
BPM – MANHUAÇU

Bebê com agulhas no corpo é operado

Um bebê de nove meses
foi operado para a retirada de
pelo menos quatro agulhas
do corpo. A médica pediatra
que consultou a criança detectou a presença dos objetos depois de submeter o paciente a uma radiografia. O
caso chocou os moradores
de Inhapim, na Região Leste
de Minas. O promotor Bruno Schiavo, que acompanha

o caso, contou que a primeira ação foi afastar a criança
dos pais e familiares. Segundo ele, as agulhas só podem
ter sido introduzidas no corpo do bebê por alguém que
convivia com a criança na
casa da família, no Bairro
Santa Cruz. Depois da cirurgia, o bebê foi encaminhado
para um abrigo em Caratinga. Schiavo contou que a mé-

dica pediatra Maria de Lourdes acompanhou o nascimento e crescimento da criança. Ela começou a suspeitar que o bebê era vítima de
violência depois de observar
pequenos ferimentos no corpo do paciente. Em uma ocasião, contou o promotor, o
bebê foi encaminhado a um
posto de saúde com o braço
quebrado. Na ocasião, a mãe

disse que o ferimento havia
sido causado por uma queda. Na última consulta, a pediatra percebeu pequenos abcessos nas nádegas do bebê
e resolveu submetê-lo a um
exame. O Conselho Tutelar da
cidade também acompanha o
caso. Ainda não há informações sobre quantas agulhas
foram retiradas do corpo do
bebê durante a cirurgia.

Polícia faz apreensão recorde de LSD
TIMÓTEO - A Polícia Civil
de Timóteo realizou na tarde
de ontem uma das maiores
apreensões do entorpecente ácido lisérgico (LSD) do
interior de Minas Gerais e a
maior do Leste do Estado. O
servidor público estadual
Matheus Carvalho Pires, 23
anos, foi preso com 295 micropontos da droga, também
conhecidos popularmente
como "doce", que veio da
Holanda e era comercializada em festas noturnas no
Vale do Aço.
Segundo o delegado Gilmaro Alves Ferreira, as investigações começaram há cerca de um mês, a partir de uma
denúncia anônima, dando
conta que o acusado estaria
comercializando as drogas
na região. A partir daí, a Polícia Civil começou a monitorar o Matheus. Por volta das
16 horas de sexta-feira, quando saiu de sua residência, localizada na rua Efigênia Pereira Bittecourt, 28, bairro Timirim, o homem foi abordado por dois agentes da PC,
na rua Theodoro da Fonseca, no bairro São José.
NA BÍBLIA: Com Matheus foram encontrados
cinco micropontos da droga,
que segundo o autor, seriam
vendidos. Os agentes foram
até a casa do servidor público, acompanhados de duas

Matheus Carvalho Pires confessou que a droga era enviada da Holanda pelo irmão Polícia expõe os 295 micropontos da droga apreendida

testemunhas, e fizeram uma
busca no local. Dentro de
uma Bíblia, no quarto de
Matheus, foram encontradas
286 cápsulas de LSD, além de
aparelhos celulares e R$ 455
em dinheiro. O rapaz foi preso em flagrante e levado para
a Delegacia de Polícia Civil
de Timóteo, onde mais quatro pílulas do entorpecente,
para a surpresa dos agentes,
foram localizadas entre os
documentos do acusado. Ao
todo, 295 micropontos foram
apreendidos.
O delegado Gilmaro informou que esta é uma das maiores apreensões de Minas
Gerais. "As drogas vieram
via correio da Holanda. Ele
estava comercializando as
drogas em festas noturnas
em todo o Vale do Aço, por
valores entre R$ 30 a 50, há
pouco mais de um mês. Era

constante a movimentação
de pessoas na casa dele e
enquanto ele estava em festas. O próprio rapaz declarou
que as drogas eram dele e
que tinha comprado 400 micropontos ao todo. Agora as
investigações continuam
para ver se há mais algum
envolvido e localizar usuários. Ao que parece é a ponta
do iceberg. A documentação
da operação será entregue
para a Polícia Federal, que
investigará a transnacionalidade do entorpecente", declarou.
HOLANDA: A reportagem
teve acesso ao depoimento
de Matheus, que não tinha
passagens pela polícia. Ele
informou que as drogas foram enviadas por seu irmão,
Marco Augusto Carvalho
Pires, que reside na Holanda. O irmão afirmou que teria

facilidade de comprar o LSD
e poderia ser comercializado
no Vale do Aço. A droga foi
enviada via correio no mês
de agosto. O acusado disse
ainda na delegacia, que a
venda era feita por telefone
para diversas pessoas, que
ligavam pedindo o entorpecente e Matheus entregava
em uma rua combinada.
Durante depoimento, o
acusado ainda negou que
houvesse outras pessoas
envolvidas na comercialização da droga e que por saber
da potência alucinógena do
LSD, não teve coragem de
usar. Matheus foi autuado e
levado para o Presídio de Timóteo, onde ficará à disposição da Justiça. O material
apreendido foi encaminhado
para o Instituto de Criminalística, em Belo Horizonte,
para análise.

Desocupado estupra mulher
na praça do hospital
Júlio Luzia Conceição da
Silva, 19 anos, sem profissão,
foi preso na madrugada de
domingo depois de estuprar
uma doméstica de 21 anos na
praça Doutor Cezar Leite, no
Centro de Manhuaçu.
Às 5:15 de domingo, 22 de
agosto, a PM recebeu denúncia anônima informando
que havia um homem agarrando uma mulher à força na
praça do hospital. No local,
os militares depararam com
Júlio e a mulher, chorando e
com a calça desabotoada,

afirmando que havia sido estuprada.
A doméstica disse que estava indo para casa quando
foi abordada pelo autor. O
homem a agrediu e depois a
jogou ao chão. Segundo a
ocorrência da Polícia Militar,
ele a ameaçou de morte caso
não fizesse sexo. Ele foi preso e a mulher encaminhada
ao pronto socorro, onde foi
confirmado o estupro. Após,
ambos foram encaminhados
à delegacia de polícia e Júlio
autuado.

Manhuaçuense morre em acidente
na BR-262 na Ponte da Aldeia
Izaac Corrêa dos Reis, 30
anos, de uma empresa de terraplanagem no bairro AlfaSul, em Manhuaçu, morreu
em um grave acidente no km
39 da BR-262, na chamada
Reta da Morte, em frente a
Fertilizantes Heringer.
Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária
Federal, Ana Paula Brandão
dos Santos, 25 anos, dirigia
um Gol preto, MSK 6585/
Manhuaçu, retornava pela
BR-262 no sentido Realeza
para Manhuaçu. Por volta de

23:30 horas, ela perdeu o
controle da direção do carro,
rodou e bateu a lateral do Gol
na frente do caminhão Mercedes Benz KMU 5913/Cachoeiro de Itapemirim (ES).
Izaac Corrêa estava no banco do passageiro e, segundo
o Corpo de Bombeiros, ficou
preso às ferragens. Ele sofreu
ferimentos graves e morreu
pouco tempo depois. Ana
Paula foi socorrida ao Pronto
Socorro com ferimentos pela
unidade de resgate do Corpo
de Bombeiros de Manhuaçu.

Lavrador mata homem depois de
discussão por causa de pipoca
O lavrador João Paulo de
Souza, o Surfistinha, 24
anos, matou o trabalhador
rural SimiãoMarcelino de
Oliveira, conhecido como
Gordo, 26 anos, na rua Santa Luzia, no distrito de São
Sebastião do Sacramento
(Manhuaçu).
Os dois lavradores e um
amigo estavam bebendo num
bar e começaram a se desentender por causa de um pacote de pipoca.
Eles começaram a brigar e
Simião ateou fogo no boné e
no assento da bicicleta de
João Paulo. Apesar da con-

fusão, os dois foram embora.
Na manhã desta terça, quando Simião ia para o serviço,
João Paulo se escondeu atrás
de um poste e ficou aguardando o lavrador passar.
Sorrateiramente, Surfistinha se aproximou de Gordo
e atirou duas vezes à queima
roupa. Em seguida, ele fugiu
por um matagal.
Simião foi socorrido, mas
morreu no trajeto até o pronto socorro de Manhuaçu.
Policiais realizaram intenso
rastreamento na tentativa de
localizar o autor, porém não
obtiveram sucesso.
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O esporte
As primeiras recordações da infância
são a partir do ano de 1966, ano da
Copa do Mundo na Inglaterra, onde os
brasileiros davam como certa a conquista do tricampeonato mundial, na época
tinha plásticos, adesivos e flâmulas com
as inscrições “Tri O Canarinho” e na verdade esta copa foi o maior vexame do
Brasil em Copas do Mundo.
Manhuaçu era bem menor, não havia
asfalto na BR-262, dava para conhecer
quase todo mundo da cidade. Ao iniciar
o curso ginasial na Escola Normal Oficial, recebemos a notícia de que teríamos aula de educação física com o Sr.
Rafael Isidoro pereira Filho, conhecido
como Capitão Faé, pois chamava todos os alunos de capitão. Durante os
exercícios, nós poupávamos para guardar as energias para o racha, que era
apitado pelo Faé. Ele era o presidente
da Liga Esportiva e o Estádio pertencia
à liga.
O gramado não era nenhum destes tapetes de hoje, mas dava para a prática
do esporte.
Havia em Manhuaçu 3 times: o Fluvasam, melhor time dirigido pelo Valter
Pinto e o AiltonAlves dos Santos, o time
da Triunfante, que contava com o apoio
do comércio local e formava equipes imbatíveis no campeonato promovido pela
liga e também realizava jogos com equipes de destaque da região, tendo até
vencido um misto do Flamengo do Rio
de Janeiro por 1 a 0. Tinha jogadores
como Otoniel, Netinho, Nortinho, Nagibinho, Márcio Gama, Renê, Rebeca,
Luís Carlos e João Carlos que teve uma

passagem pelo Cruzeiro da época do
Tostão. Outros dois times eram o Cam
ou Clube Atlético Manhuaçu que usava
o mesmo uniforme do Atlético Mineiro,
mas era um time de garotos ex-alunos
do presidente do time que era o mesmo
professor Faé. Quase não jogava com
o Fluvasam com medo de levar goleada, certa vez ao ser marcado com um
pênalti contra oAtlético em jogo do campeonato com o Fluvasam, Faé mandou
o time abandonar o campo, o placar já
era de 3x1 contra seu time. Além do
Atlético, existia o América fundado pelo
Amilcar Silva que alternava bons e maus
momentos, raramente ganhava do Fluvasam. Nos anos cinquenta e início de
sessenta o Fluvasam teve um grande
time, que ganhava todos os campeonatos, exceto o de 1959 ganho pelo Torino de Reduto.
Outro time que apareceu depois foi o
Vasquinho do Félix, que teve algum destaque quando foi dirigido pelo empresário Diomar Zini.
Nos anos setenta o Prefeito Getúlio
Vargas teve coragem, numa época que
as prefeituras recebiam pouco repasse
de dinheiro, conseguiu tornar o estádio
da Liga Esportiva (LEM), estádio municipal construindo, no mesmo local um
novo estádio que foi inaugurado em 5
de novembro de 1977, como Estádio
Juscelino Kubschek.
Extraído do Livro “Manhuaçu
Rio e Município” de “José Olinto
Xavier da Gama”.

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

Estagiários
4 estudantes de Direito disputavam uma vaga de estagiário: A proposta é responder a uma única pergunta, que
dependendo da resposta pode desclassificar o candidato.
Diretor: Qual é a coisa mais rápida do mundo?
Candidato da USP: Ora, é um pensamento.
Diretor: Por quê?
Candidato da USP: Porque um pensamento ocorre quase instantaneamente. Diretor: Muito bem, excelente resposta...
Diretor: Qual é a coisa mais rápida do mundo?
Candidato da PUC: Um piscar de olhos.
Diretor: Por quê?
Candidato da PUC: Porque é tão rápido que às vezes
nem vemos.
Diretor: Ótimo.
Diretor: Qual é a coisa mais rápida do mundo?
Candidato da FMU: A eletricidade.
Diretor: Por quê?
Candidato da FMU: Veja, ao ligarmos um interruptor,
acendemos uma lâmpada a 5 km de distância instantaneamente.
Diretor: Excelente.
Diretor: Qual é a coisa mais rápida do mundo?
Candidato da UNIP: Uma diarréia...
Diretor: Como assim? Está brincando? Explique isso...
Candidato da UNIP: Isso mesmo. Ontem à noite eu tive
uma diarréia tão forte, que antes que eu pudesse pensar
piscar os olhos ou acender a luz, já tinha me borrado
todo...
Diretor: O emprego é seu...

Inteligente
Um avião estava prestes a cair com 5 passageiros a
bordo e apenas possuía 4 pára-quedas. O 1º. passageiro
disse: “Eu sou Kobe Briant, o melhor jogador de basquete da NBA, os LA Lakers precisam de mim e, portanto, eu
não posso morrer”. Então ele pegou o primeiro pára-quedas e saltou do avia. O 2º. passageiro Hillary Clinton,
disse: “Eu sou a mulher do ex-presidente dos EUA, senadora por Nova Iorque e uma potencial futura presidente”,
pegou o segundo pára-quedas e saltou do avião; O 3º.passageiro, George W. Bush, disse: “Eu sou o ex-presidente
dos EUA, tenho grandes responsabilidades por ter sido
o líder de uma superpotência e eu sou o presidente mais
esperto da história dos EUA, o povo americano não quer
que eu morra” - Então ele pegou o pára-quedas e saltou
do avião. O 4º. passageiro, o Papa, disse a quinta passageira - uma garotinha de 10 anos de idade: “Eu estou
velho e fraco e não me restam muitos anos de vida e como
católico devo sacrificar minha vida e deixar para você o
último pára-quedas”. A garota disse: “Está tudo bem Papa,
ainda resta um pára-quedas para o senhor, o presidente
mais inteligente da história dos EUA saltou com a minha
mochila escolar!....”

Bola de Pedra
Tarde de domingo. Futebol de várzea em Lisboa. A certa altura um dos jogadores vai cobrar um escanteio e o
gandula, muito sacana, coloca uma pedra no lugar da bola.
O cobrador do escanteio toma distância, corre e pimba.
Mete uma bicuda na bola, ou melhor, na pedra.
Cai no chão, começa a gemer, mas logo está dando gargalhadas!
O gandula —, indignado, pergunta:
— Você acabou de quebrar o pé chutando a pedra, posso saber do que você está rindo?
— Há, há, há! To rindo daquele imbecil que fez o gol de
cabeça!

Para começar um grande
projeto é preciso
valentia. Para terminar
um grande projeto é
preciso perseverança.
(Desconhecido)
Quando perder, não olhe
para o que perdeu, e sim
para o que ainda existe
por ganhar.
(Desconhecido)
Nossa missão na Terra é
descobrir nosso próprio
caminho. Nunca seremos
felizes se vivermos um
tipo de vida idealizado
por outra pessoa. (James
Van Praagh)
Os sábios falam porque
têm algo a dizer. Os
tontos falam porque
precisam dizer algo.
(Platão)
Solidariedade não é dar
o que me sobra, é dar o
que me falta.
(Desconhecido)
Tudo tem alguma beleza,
mas nem todos são
capazes de ver.
(Confúcio)
Sempre perdoe aos seus
inimigos, mas nunca se
esqueça o nome deles.
(Robert Kennedy)
Não procure ser um
homem com êxito, e sim
um homem com valores.
(Albert Einstein)
Podemos escolher entre
ser uma pessoa feliz e
otimista ou ser uma
pessoa triste e negativa.
Ninguém é responsável
por fazer outra pessoa
feliz ou infeliz. A decisão
só depende de si mesmo.
(falta autor)
Não há nada impossível,
porque os sonhos de
ontem são as esperanças
de hoje e podem
converter-se em realidade
amanhã. (falta autor)
Se algum dia sentires a
minha falta, olhe para o
horizonte e toda vez que
uma brisa leve tocar seu
rosto, lembre-se: sou eu
que te beijo em silêncio.
(Diego Vitoriano)
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Vera Alves / EP News
MISTÉRIO ANUNCIADO
Silvio de Abreu adora o seu ofício. E, quando escreve
suas tramas não economiza em histórias mirabolantes.
Pois agora, para apimentar ainda mais os acontecimentos em Passione, o autor declarou que um dos personagens já está morto, mas que ninguém percebeu ainda!!!

A MULHER INVISÍVEL
O filme A Mulher Invisível (2008), comédia estrelada por
Luana Piovani, com direção de Cláudio Torres, poderá ser
transformado em série de TV pela Globo. O projeto está
sendo discutido entre a emissora e a equipe da Conspiração Filmes, que produziu o longa.
NA VIDA E NA ARTE....

VEM POR AÍ
Clara (Mariana Ximenes) vai sofrer,
em Passione. Após fugir da casa de
Valentina (Dayse Lucidi), onde se esconde ao ser denunciada pelo roubo
das jóias por Totó (Tony Ramos), ao
tentar embarcar para o Paraguai, será
presa. Ao saber que a mulher está no
xilindró, Totó fica arrasado e decide
pagar um advogado para ela. Clara sai
da cadeia e o marido a aconselha a
não estragar mais sua vida. Estas cenas serão vistas em breve...
VILANIAS
Depois de só interpretar mocinhos na TV, o ator português Ricardo Pereira viverá seu primeiro vilão em Insensato
Coração, próxima novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, que irá suceder Passione. O ator revelou que seu
personagem será brasileiro e terá um caráter duvidoso. O
ator está tendo aulas para perder o sotaque.
CANTRIZ
Susana Vieira é a primeira atriz escolhida para soltar a
voz e participar do projeto Brasil Encena, que será lançado
primeiro em Portugal e depois no Brasil, (ainda sem data
definida). "Vou interpretar temas que marcaram minhas
personagens nas novelas. São músicas de grandes compositores como Ivan Lins e Milton Nascimento", comenta.
Entre os sucessos estão Per Amore e Começar de Novo.
PROTAGONISTAS
Paola Oliveira e Carmo Dalla Vecchia ficarão com os
personagens principais da trama de Duca Rachid e Threlma Guedes, que vai substituir Araguaia, que por sua vez
entra no lugar de Escrito nas Estrelas...
TREMENDA SAIA JUSTA
O diretor Nilton Travesso (foto), desmente categoricamente os nomes divulgados para o novo “ Saia Justa”. Nem
Milly Lacombe, nem Glória Maria, por
exemplo. Mas, comenta-se que Adriane
Galisteu pode ser uma das apresentadoras da nova versão do Saia Justa, do
GNT. Assim como a modelo Mariana Weickert. Ainda sem decisão os nomes que
vão participar da atração ao lado de Monica Waldvogel.
ALTAS HORAS
Vai ao ar no dia 28/08, O “Altas Horas” do Serginho Groismann, em homenagem a Adoniran Barbosa. Gravado em
São Paulo, confirmadas as presenças de Rita Lee, Dominguinhos, Zélia Duncan, Demônios da Garoa, Ana Cañas
e Jorge Aragão.
NOME CONFIRMADO...
A socialite Heloisa Faissol é presença dada como certa
no reality show A Fazenda 3, da Record. Ela ficou conhecida depois que ingressou no mundo do funk como "Heloisa
Quebra Mansão". Inclusive lançou um vídeo no youtube
com o título "Dou pra Cachorro". Além de socialite e funkeira, Heloisa se apresenta como atriz de teatro e pintora.
COMPLICOU
Chico Anysio (79 anos) foi submetido a
uma nova cirurgia no intestino. Segundo
boletim médico, o humorista apresentou
uma obstrução intestinal por conta de uma
reação do organismo após o primeiro procedimento. Mas, seu quadro evolui satisfatoriamente. Não há previsão de alta.

Namorados na vida real, Danielle Winits e Jonatas Faro
voltarão a atuar juntos em 2011, na adaptação brasileira
de Xanadu, musical da Broadway.
NOVOS PROJETOS
Roberto Justus se despediu do Um Contra Cem no ar
desde setembro de 2009. Agora o publicitário vai apresentar o Topa ou Não Topa, também no SBT. Mas, Justus acredita que o Um Contra Cem tem tudo para uma segunda
temporada no futuro. Vamos aguardar...
COLETIVA DE IMPRENSA
Roberto Justus reuniu-se com a imprensa na quarta-feira (18) no SBT, em São
Paulo, para falar sobre seu novo programa na emissora, o Topa ou Não Topa. A
atração, estréia na quarta-feira (25), com
promessas de grandes emoções.
SE PUDESSE!!!
Apesar de estar satisfeito com o programa, Justus, se
pudesse, faria algumas mudanças. "Não consigo mentir:
se eu fosse presidente da empresa mudaria o horário do
programa para mais cedo, pois acho 23h tarde para um
game show familiar como esse. Também trocaria o dia
porque gostaria de competir com programas mais curtos
do que o futebol de quarta-feira exibido pela concorrente.
Entretanto, sou apenas um funcionário", afirmou.
BIGODINHO DE HITLER
Capa e matéria da edição de agosto da revista Playboy,
Cleo Pires jamais imaginaria que a sua depilação se tornasse assunto entre as mulheres. As cariocas aderiram o
estilo “bigodinho de Hitler” que a moça fez para realizar os
dois ensaios para a publicação. Nas duas últimas semanas o estilo econômico que recebeu tal apelido é o mais
procurado nas clínicas de depilação da Barra da Tijuca.
RITA GUEDES
Rita Guedes, que está morando e estudando nos Estados Unidos, só voltará ao Brasil se for convidada por Walcyr Carrasco para a próxima novela que substituirá Ti-Ti-Ti.
Ela diz que foi muito feliz na novela “Alma Gêmea”, escrita
pelo autor.

MALU FORA DE MODA
Sobre sua personagem Suzana, editora de moda, Malu
declara que só mesmo na TV é que é chique, que ela é na
verdade muito fora de moda, só usa tênis e calça jeans.
“Uso bota de cano longo também por causa do meu marido que é roqueiro”.
FABIO JUNIOR PERDEU A CASA
Depois da separação de Mari Alexandre, Fábio Jr. saiu de casa e foi morar
em um flat. Mal sabia ele que a ex-mulher iría entrar na justiça contra o cantor
por abandono de lar. Por conta disso o
juiz determinou que a mulher continue
na casa do casal avaliada em 5 milhões. Agora sem casa, coitadinho,sem
ter para onde ir, Fábio está morando
com as filhas. Também, quem manda
casar tanto!!!
APENAS BONS AMIGOS
Victor, da dupla sertaneja Victor & Leo desmentiu em
entrevista a Amaury Júnior que esteja namorando a apresentadora Xuxa. Segundo o cantor, eles são apenas muito
amigos e se encontram com frequência.
RODA VIVA
A jornalista Marília Gabriela entrevistará o empresário Eike Batista (53 anos),
um dos homens mais ricos do mundo com uma fortuna estimada em 27 bilhões de dólares -, em sua estreia na
mediação do programa Roda Viva, da
TV Cultura, na segunda-feira (30/08),
às 22h. Além de nova apresentadora, o programa terá novo
cenário, com o entrevistado no mesmo plano dos entrevistadores.
BBB-11 VEM AÍ...
Boninho, o diretor do Big Brother Brasil, avisou via Twitter
que as inscrições para a décima primeira edição do reality
show serão abertas em breve. "Inscrições para o BBB 11
dia 10 de setembro", postou! Os candidatos poderão enviar seus vídeos por correio ou pelo site do programa. A
novidade é que a produção vai fazer entrevistas via Skype
durante o processo seletivo.
CAIPIRINHA
Contratada do SBT há pouco menos de um ano, ex-Mallandrinha e capa de revistas masculinas, Lívia Andrade será
Janaína, uma caipira, em Corações Feridos, trama de Íris
Abravanel prevista para estrear no mês de setembro.
NO COMANDO

A FAZENDA
A Record já tem pronto o projeto dos cenários do debate
presidencial, dia 26 de setembro, a partir das 21h30. Com
a confirmação do debate entre presidenciáveis, fica o mistério sobre o lançamento de “A Fazenda 3”. A direção da
Record informa apenas que será na segunda quinzena do
próximo mês ou comecinho de outubro.
FIUK
Felipe Galvão, o Fiuk, recém-saído de “Malhação”, mas
em vias de realizar novos trabalhos na dramaturgia da Globo, já tem cachê de artistas do primeiro time. A sua presença em todo e qualquer evento não sai por menos de
R$ 30 mil ou R$ 40 mil.
LUCIANA GIMENEZ
Luciana Gimenez, 39 anos, está grávida. A notícia foi dada
pelo vice-presidente da RedeTV! e marido da apresentadora, Marcelo de Carvalho. A assessoria da apresentadora
não comenta o assunto e a própria, apenas sorri, quando
questionada. Coincidência ou não- família maior precisa
de espaço – eles estão mudando para um triplex de 16
milhões de reais no luxuoso bairro paulista, Cidade Jardim. Luciana não esconde que quer se mãe novamente e,
desta vez, de uma menina. A apresentadora teve um filho
com o roqueiro Mick Jagger –Lucas–, hoje com 11 anos.

Otávio Mesquita é o nome mais forte nos corredores da
Band para ocupar o horário deixado por Raul Gil, que foi
para o SBT. Márcia Goldschmidt chegou a ser confirmada
para o horário, mas já é certo que a vaga não será sua...
DIVÓRCIO ASSINADO
Dado Dolabella e Viviane Sarahyba assinaram na quarta-feira (25/08) o acordo de divórcio, segundo informou
Pepita Rodrigues, mãe do cantor. Vamos aguardar os próximos acontecimentos...A história não acaba por aqui!!!
NO ESTALEIRO
O jornalista Boris Casoy foi submetido a uma cirurgia
para desobstruir seu intestino. Ainda não há previsão de
alta e ele seguirá afastado do Jornal da Noite, da Band,
que está sob o comando de Fabio Pannunzio.
NOVO DVD DE PADRE FÁBIO DE MELO
O Padre Fábio de Melo gravará um novo DVD em São
Paulo neste fim de semana. O novo projeto levará o mesmo
nome do álbum mais recente do Padre Fábio, "Iluminar" (Som
Livre). O CD contou com participações especiais de Elba
Ramalho, Roupa Nova, André Leonno e Zezé Di Camargo &
Luciano. O repertório do DVD será baseado no disco homônimo, mas contará ainda com seis faixas inéditas.
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