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EDITORIAL

CHARGE

O jornal e o valor dos registros históricos
Qual é a importância de um jornal impresso para a sua comunidade? Se fossemos enumerá-las iríamos gastar todo o espaço só para
falar dos benefícios que ele traz.
Dia 31 de agosto circulou pela última vez o Jornal do Brasil. A crise
financeira se agravou na década de 90 até que, em 2001, a família
Nascimento Brito arrendou a marca JB para a Docasnet, empresa de
Nelson Tanure. No ano passado, outra marca de jornal arrendada pelo
empresário, a Gazeta Mercantil, também deixou de circular. Para os
amantes da informação e gostam de ler é uma pena. Infelizmente os
governantes salvam bancos e tantas outras empresas não tão importantes, mas as empresas jornalísticas são em alguns momentos alavanca e escada para alguns governantes e em outros alvo de sua ira
implacável. Já ouvi muitas vezes um executivo atender o telefone de
empresário querendo investir na cidade e cuidadosamente enumera
todos os veículos de informação elevando o nome da cidade como
sendo bem servida na área de comunicação. Mas na realidade as empresas jornalísticas só existem porque homens corajosos e idealistas
não mediram, e não medem esforços para fazer da informação o seu
ideal de vida. Imagine Manhuaçu hoje se no passado não tivesse tido
homens que superaram todos os obstáculos para prensar um logotipo
em uma folha que normalmente levava mais de 15 minutos para fazer
uma folha de jornal, é graças a estes bravos pioneiros que sabemos
de fatos que marcaram nossa história, as informações são importantes
para o presente e para o futuro são com base nestes fatos que muitas
medidas são tomadas. Todo meio de comunicar tem seu valor, mas o
jornal impresso tem o seu diferencial, fica registrado e serve para pesquisas. Mesmo com o avanço da internet o jornal impresso sobreviverá por muitas décadas, é o que penso.
O povo brasileiro não tem o hábito de ler como outros povos e
isso reflete diretamente em sua cultura e conhecimento. O Chile país
pobre, mas está a nossa frente na cultura e conhecimento, o Japão é
um país minúsculo se comparado ao Brasil e é o segundo em desenvolvimento tecnológico, apenas um dos jornais japonês vendem mais
que todos os jornais dos estados Rio e São Paulo juntos. Jornais com
maior tiragem - circulação (em mil) Yomiuri Shimbun (Japão) 14.246 The Asahi Shimbun (Japão) 12.326. Dos 10 maiores jornais do mundo
6 são do Japão. No Brasil - Folha 311.287 "Super Notícia" 303.087"Extra" 287.382 - "O Globo" 281.407 - "O Estado de S. Paulo" 245.966.
É um número surpreendente compare 1º do Japão mais de 14 milhões
1º do Brasil Folha de São Paulo 311 mil. Não precisamos dizer que
quem lê sabe mais. Um tio de meu pai assinava um jornal do Rio de
janeiro, este demorava mais de 15 dias para chegar em suas mãos, mas
foi o suficiente para ele enriquecer comprando e vendendo café, quando o café subia ou caia de preço sempre ele ganhava, como ele tinha
informação privilegiada quando subia ele comprava e nas quedas ele
vendia todo o seu estoque no mercado local. O segredo era acompanhar todo dia a Voz do Brasil e pelo jornal as tendências, porém, era
hábito de todos desligar o rádio na hora da Voz do Brasil. Há quase 8
anos o Jornal das Montanhas “impresso”, e há pouco mais de três na
internet, como o primeiro jornal online de Manhuaçu www.jm1.com.br
é um dos 66 mais lido de Minas Gerais. Espero que nossas autoridades reconheçam a importância dos meios de comunicação e possam
efetivamente colaborar para que eles continuem prestando serviço à
comunidade.
Nossa meta são os leitores do presente e do futuro, assegurandolhes um registro histórico dentro da visão de cada um de nossos colaboradores. A informação é um dos bens mais preciosos da sociedade. E
um dos pilares que sustenta a democracia. Recebemos constantemente
avaliações e críticas positivas a respeito de nosso periódico.
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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
Morada Nova de Minas o paraíso das águas, agora do gás
natural. Contou com a presença do nosso governador Antonio Anastasia na semana anterior, que veio conferir de perto o
início dos trabalhos da exploração de gás natural em Morada
Nova de Minas.
Thais Moura
Tiraram-nos as melhores terras às margens dos rios que cortam a região: São Francisco, Indaiá, Borrachudo, Sucuriú.
Quantos
mudaram
da
terra.Sobrará o cerrado e o carvão. Agora Deus abençoou
aquela terra esquecida dos governantes. O gás que notícia

alvisareira seja realidade e com
jazidas para compensar à região que fora rica em tudo: gente
boa, agropecuária etc. Que tenha a fartura, o emprego, a alegria de ver a terra moradense
crescer e ser grande como os
seus filhos o são.
Geraldo Magela
Pois é Eliana um dos problemas é esse: é que muita gente
como você só sabe olhar os maus
profissionais e querem sempre
nivelar por baixo… uma pena…
fruto da demagogia vendida na
mídia desinteressada numa educação de qualidade pautada nos
bons profissionais…
Ah, eu não sou professor, mas

precisei de dezenas deles para
chegar onde estou.
Elias
Escrevo com muita alegria para
agradecer os colunistas do jornal. É
bom ler artigos tão interessante como
publicados em vosso jornal. Há, quero dizer que o jornal online está ótimo fiz uma pesquisa dos jornais mais
lido do mundo e do Brasil e fiquei
surpreso e feliz por saber que Manhuaçu tem um jornal entre os mais
lidos. No Brasil é o de número 425 e
em Minas está entre os 66 http://
www.4imn.com/Latin-America/.
Directory of Latin
America Newspapers
By Web Ranking
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Obras da ponte da Vila
Cachoeirinha estão adiantadas

A Prefeitura de Manhuaçu recebeu as vigas
metálicas que vão completar as obras de construção
da ponte da Vila Cachoeirinha, sobre o Ribeirão São
Luiz. Com extensão de 12
metros, a nova ponte vai
substituir a antiga estrutura precária de madeira e
dar fim aos problemas de
isolamento da comunidade.
A antiga ponte de madeira foi derrubada pela
força da enchente do início do ano e foi um dos
primeiros compromissos
do Prefeito Adejair Barros com a comunidade. A
primeira envolveu a construção das cabeças de

que o acesso vai ser melhorado na comunidade.
Foi cedida uma parte do
terreno para abrir uma
estrada maior com saídas
para a Ponte da Aldeia e
para a Ponte do Silva.
“Existem armazéns de
café na região e eles também vão poder utilizar a
nova passagem quando a
ponte estiver concluída”,
argumentou.
O prefeito Adejair Barros acompanhou a chegada das vigas e visitou o
canteiro de obras da nova
ponte. De acordo com o
chefe do Executivo, esta
é mais uma obra que a
Administração colocará a

Três vigas metálicas de 12 metros chegaram esta semana para dar sequencia na obra de construção da ponte.

A estrutura de sustentação da ponte na Vila
Cachoeirinha já está na fase final.

sustentação para a colocação das vigas.
“Estou muito satisfeito,
pois estamos começando
uma obra importante cumprindo o compromisso do
Prefeito Adejair Barros
com a comunidade. A estrutura de sustentação da
obra já está pronta. Com
as vigas estamos nos preparando para a fase final”, conta o vereador
Gedival Breder.
Durante a chegada do
material, com a presença
de moradores e lideranças, o vereador explicou

disposição da população,
proporcionando um acesso melhor e mais seguro
à comunidade da Vila Cachoeirinha. “Os moradores daquela região poderão ir e vir com mais tranquilidade, já que a ponte
antiga era de madeira e
muito baixa, o que dificultava o trajeto especialmente em períodos chuvosos, onde a enchente
era uma ameaça”, ressaltou.
Assessoria de
Imprensa da Prefeitura de Manhuaçu

A nova ponte vai garantir acesso seguro para os moradores da Vila Cachoeirinha e é mais um compromisso cumprido da Administração 2005/2012 com a comunidade.
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Manhuaçu: a última fronteira leste dos bandeirantes
Quando os portugueses começaram a
chegar ao Brasil, após 1500, viram que o
país tinha dimensões continentais e se estabeleceram na Costa Brasileira ou bem próximo desta. Portugal pouco investiu para
colonizar o Brasil, preferindo o sistema de
capitanias hereditárias.
Na época das capitanias, houve expedição para reconhecimento do Rio Manhuaçu tanto de Sebastião Fernandes Tourinho
(da capitania de Porto Seguro) quanto de
Vasco Fernandes Coutinho Filho (da capitania do Espírito Santo). Estas explorações
eram financiadas pelos donatários das capitanias ou particulares.
A expedição de Marcos Azeredo Coutinho saiu de Vitória e explorou o Vale do Rio
Doce, no século XVII. Foram atacados pelos índios. Alguns sobreviventes retornaram a Vitória relatando que encontraram
muito ouro e pedras preciosas numa região
que virou lenda como a “Montanha das
Esmeraldas”. Outras expedições financiadas até pelos jesuítas tentaram encontrar
esta montanha, mas tudo em vão.
A partir de 1650, pessoas de origem paulista, que ficaram conhecidas como Bandeirantes, partiram de São Paulo, Taubaté e
outras cidades, entrando pelos sertões de
matas e habitados pelos indígenas. Eles
acompanhavam o curso dos rios. Na época, um dos primeiros a penetrar nestes sertões - depois denominados como Minas
Gerais - foi Fernão Dias Paes Leme, fundador do primeiro arraial mineiro: Ibiturunas
no alto curso do Rio Grande.
Pedro Bueno Cacunda
Motivados por isto novas levas de paulistas chegaram ao nosso futuro estado,
exploravam os rios das Mortes (São João
Del Rey), Itatiaia e a região do Serro Frio,
entre outros.
Alguns como Antonio Rodrigues Arzão
e Bartolomeu Bueno, descobriram muito
ouro num afluente do Rio Casca (Casa da
Casca). Havia noticias de outras regiões
ricas em metais preciosos, onde habitavam
duas nações gentias (indígenas) a dos Coroados no Rio Pomba e a dos Purys no Rio
de Mayguaçu (Manhuaçu). O bandeirante
Pedro Bueno Cacunda, partiu de Taubaté
(SP) e empreendeu uma exploração no Vale
do Rio Manhuaçu, onde chegou em 1703.
Homem dotado de conhecimentos geográficos, em uma das suas cartas ao Rei de
Portugal, relatou que o Rio Manhuaçu corria de Sul à Norte e a região seria atingida
mais rapidamente se viessem pelo litoral do
Espírito Santo.
Ele montou uma fazenda de apoio as explorações próximo a Alegre (arraial de Santana) de onde partia com seus homens a
explorar o Rio Manhuaçu e as Minas do
Castelo (Castelo-ES).
Na última das suas cartas, ao Rei de Portugal, relata todas as experiências e dificuldades. Uma das principais informações
é a fundação de um arraial no alto curso
do Rio Manhuaçu (que deve ser considerada como o embrião da nossa cidade). Ele
também contou as dificuldades em lidar
com o elemento indígena não civilizado e
a cobiça até do Governo da Capitania da
Bahia. No final, ele pede ajuda ao Rei, ma-

terial e financeira, que não foi atendida,
pois a época foi paralela ao descobrimento de ouro e pedras preciosas na região
central de Minas.
Em 16 de julho de 1696, as bandeiras de
Miguel Garcia e Salvador Fernandes Furtado descobriram um ribeirão riquíssimo em
ouro que denominaram “Nossa Senhora do
Carmo”, atual Mariana. Com várias descobertas idênticas, Portugal não tinha como
coordenar duas explorações. Esse foi o
motivo da região de Manhuaçu e o resto
do Vale do Rio Doce ficarem esquecidas
até a chegada da família real ao Brasil quando Dom João VI autorizou a escravização
dos indígenas que habitavam a séculos as
matas do Rio Doce e afluentes sem serem
molestados.
Depois de anos, com o tratado de 1800
das Capitanias Mineira e Capixaba, a nossa
região passou a fazer parte de Minas Gerais e foram concedidas sesmarias como a
de Diogo de Albuquerque em 1826, na margem direita do Rio Manhuaçu. Foi assim
que outros vieram, como Domingos Fernandes de Lana que chegou no final da
segunda década século XIX, segundo o
livro “História de Manhumirim -Município
e Paróquia”, de autoria do Padre Demerval
Alves Botelho
Lana era sertanista, filho de um dos construtores da Estrada Real (Rota Imperial ligando as vilas de Vitória a Vila Rica (Ouro
Preto) - que passou em nossa região em
1817 e criou um comércio de Ipecacuanha
(Poaia) com os indígenas, fundando também. Isto foi a reconstrução do antigo arraial fundado pelo bandeirante Pedro Bueno Cacunda, no início de 1700.
Manhuaçu teve dois períodos históricos:
o primeiro iniciado com o bandeirante Pedro Bueno Cacunda, pertencendo a Capitania do Espirito Santo, onde fez parte do
período do “Ciclo do Ouro e Pedras Preciosas” e o segundo já na capitania e província de Minas Gerais. Foi a última fronteira
dos bandeirantes paulistas para o leste mineiro.
As explorações de Fernandes Tourinho
e Vasco Fernandes Coutinho foram apenas
de reconhecimento, não relatando qual parte
do Rio Manhuaçu, acredito ser no baixo
curso. As cartas de Pedro Bueno Cacunda
são os primeiros documentos históricos
sobre a região de Manhuaçu, arraial destruído pelos índios em 1734 e reconstruído
no século XIX por Domingos Fernandes
de Lana.
Isso tudo, muda um pouco da história
municipal, pois temos conhecimento agora
do fundador Pedro Bueno Cacunda e do
reconstrutor, Domingos Fernandes de Lana.
Este último, quando aqui chegou, já encontrou famílias assentadas, restos da povoação anterior e índios aldeados. Ele veio
como pacificador (sertanista).
Acho que o bandeirante da praça merecia uma placa “Pedro Bueno Cacunda” vindo de Taubaté (SP) chegou à região de
Manhuaçu em 1703.
José Olinto Xavier da Gama
Autor Livro “Manhuaçu Rio
e Município”

Representantes da AMEM e lideranças evangélicas de Manhuaçu

Renato Fraga é recepcionado
pela AMEM em Manhuaçu
Por Devair
Guimarães de Oliveira
Familiares e pastores da
AMEM recepcionaram o
candidato a deputado estadual Renato Fraga em um
café da manhã, onde falou
de seu trabalho social ligado a saúde e da construção
liderada por ele do maior
hospital filantrópico do leste de Minas Gerais, que atende também Manhuaçu, da
satisfação em estar na cidade onde nasceu e fez considerações referentes à reunião realizada nesta ocasião:
“Avalio como positiva,
uma reunião excelente, com
a participação expressiva de
lideranças da cidade de Manhuaçu, quando nós tivemos a oportunidade de re-

Renato Fraga discursando
na AMEM de Manhuaçu

ver aqui amigos e conterrâneos, porque na verdade
nasci em Manhuaçu, na época no distrito de Santana,
hoje cidade, e quando nos
foi dada a palavra nós explicamos que vivi aqui minha
infância, morava perto da

ponte de cimento, estudei no
grupo escolar Monsenhor
Gonzalez, os meus pais tiveram comércio na cidade, tive
um parente vereador, inclusive tem uma praça com o
nome dele, Praça Martins Fraga. Gostei primeiro por ser
filho de Manhuaçu, segundo porque a liderança evangélica e também cristãos católicos participaram conosco dessa reunião. Estar
recebendo apoio a nossa
proposta de trabalho devido
ao sucesso que tivemos em
Governador Valadares, quando ali tivemos a oportunidade de liderar a construção do
maior hospital filantrópico do
leste de Minas Gerais, que
inclusive atende também a
região de Manhuaçu é o que
nos deixa satisfeito.”

Vida política de Renato e seus planos futuros
Renato foi eleito vereador em Valadares
como o terceiro mais votado, reeleito como
o primeiro mais votado, presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares,
candidato a deputado estadual e ficando
na suplência, assumindo uma cadeira de
deputado na assembléia legislativa por dois
meses, em sua última eleição que disputou
foi para deputado federal, onde obteve 62
mil votos, ficando na primeira suplência,
nesta eleição ele volta como deputado estadual. Tem recebido apoio em diversas cidades mineiras, principalmente no leste de
Minas, onde atende cerca de 73 municípios
incluindo Manhuaçu, no Hospital Samaritano de Governador Valadares.
Os analistas acreditam que desta vez
com a união e a força da cidade de Manhuaçu, Renato tem grande chance de
vencer, ele assumiu um compromisso com
Manhuaçu, aqui mora sua irmã, Celeste

Fraga, sua sobrinha Dra. Andréia, Pediatra
há muitos anos , foi aqui que seus pais se
encontraram e casaram-se, daí o interesse
e compromisso com a cidade de Manhuaçu. “Quero ser um deputado que possa ajudar a cidade em diversos aspectos, um deles é o sonho do ex-candidato Nailton Heringer, de ter aqui um Hospital regional para
atender toda a região leste e com certeza
seremos uma força na assembléia para esse
feito, um outro ponto importante para a cidade de Manhuaçu, é termos cursos profissionalizantes bancados pelo governo federal, precisamos nos preparar para a copa
do mundo de 2014 e as olimpíadas de 2016.
O Brasil cresce rapidamente e necessita de
mão de obra especializada e Manhuaçu não
é diferente. Vamos lutar para que isso aconteça, não esquecendo da saúde e educação, que terá todo o nosso apoio em
Manhuaçu.”Salientou Fraga.

Compromisso com a cidade
“Quero agradecer a todos que compareceram e dizer que assumi um compromisso social com essa cidade, como político acredito que
em Manhuaçu nós vamos ter a acolhida que
nós já tivemos em outras ocasiões só que o
momento que avalio agora é muito melhor que
o anterior, a liderança que se reúne em torno
do nosso nome é mais forte, temos o Nailton
que foi candidato a prefeito e teve quase 14

mil votos, ele vai nos ajudar muito nessa eleição em busca dos votos necessários, estou
também sendo apoiado pelo Leonardo Quintão nas regiões de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Montes Claros no norte, sul e no centrooeste de Minas, cada cidade de Minas tem
uma votação, mas espero ter votação expressiva em Manhuaçu, confio nessa terra, onde
nasci e cresci.” Concluiu Renato Fraga
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Desmonte da TV Cultura
Estão querendo acabar com a TV Cultura, contrariando a comunicação democrática, plural e sem fins
comerciais no mês de agosto, os responsáveis pela administração e manutenção da Rádio e TV Cultura anunciaram planos de desmonte da maior referência nacional de meio de comunicação público. Por meio de João
Sayad, presidente da Fundação Padre Anchieta (FPA),
que decide seus rumos,
anunciou-se a intenção
de demitir 1400 funcionários de todas as
áreas no final do ano,
criando enorme e inevitável tensão em torno de seu futuro.
"Essas ideias de esvaziamento e desmonte vêm de algum tempo. Como exemplo, os
programas infantis,
marcas registradas da TV, deixaram de ser produzidos
e sobrevivem de reprises. O nível de novas produções
é baixo já há alguns anos. O problema não é novo, é
que explodiu agora, fruto de uma política que tampouco começou agora", diz José Augusto de Camargo, o
Guto, presidente do Sindicato dos Jornalistas de São
Paulo.
Por conta disso, logo após a disseminação de tal
propósito, criou-se o Movimento Salve a Rádio e TV
Cultura, formado por diversas entidades da sociedade
civil, sindicatos e profissionais da área, a fim de combater mais um golpe de uma gestão voltada ao mercado.

Em época de eleições é
bom refletir sobre a FOME
Você sabia
que, em pleno
século XXI, 1
em cada 6 habitantes do planeta passa
fome? Segundo as últimas
estimativas da
Organização
das Nações
Unidas para a
Alimentação (FAO), pela primeira vez na história, a
humanidade ultrapassou a barreira de 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo. É a prova da desigualdade social que reina em nosso planeta. No Brasil,
um dos grandes responsáveis pela miséria e fome, que
ainda persistem, é a concentração da propriedade da

terra. Cada dia, percebo a importância de coisas, que
me passaram despercebidas durante toda a vida.O ritual de agradecer o alimento é uma delas. Hoje eu vejo
o quanto esse ritual é simples e bonito.

Povo de Minas orgulho dos mineiros
Disseram que Lula veio
quente para Minas no apoio
ao Hélio Costa e voltará outras vezes, Dilma e ele não
medirá esforços para fazer
como dizem na gíria cabelo,
barba e bigode, ou seja elegerem o maior número possível de aliados, assim não
teria dificuldades para aprovar o que desejarem, se isso
é ruim ou bom não sabemos, de uma coisa podemos nos
orgulhar o quadro em Minas possue muitos candidatos
bons e honrados, Itamar Franco, Aécio e Pimentel em
qualquer hipótese Minas estará bem servida.

Animais “perdidos”
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ESPERANÇAS
Apesar de todos os obstáculos
que encontro pela minha vida,
apesar dos contratempos que me deparo,
apesar das portas fechadas que vejo,
apesar das dificuldades que enfrento,
ainda assim, tenho a esperança.
A esperança vive em mim
amanhece comigo,
percorre o dia todo
e quando anoitece
ela está ainda mais fortalecida.
Quando meus pensamentos estão confusos
e minhas idéias não são decifráveis,
não desisto!
Lembro-me da esperança que me move...
Quando meu caminho está tortuoso,
e minhas chances são diminuídas,
lembro- me da esperança que devo ter sempre...

O ex-presidente da ONG Bicho Vivo de Manhumirim, Admar Damasceno Breder “Tutti”, há 13 anos tornou-se um guardião de animais “perdidos”, disse que a
expectativa do grupo de proteção aos animais, é buscar o apoio do Poder Judiciário na certeza de que algo
seja feito. “Precisamos fazer alguma coisa com relação aos animais de rua. É inadmissível ver um animal
machucado, sofrendo, sem saber para onde levá-lo”,
salienta Admar Damasceno.

Esperança,
é a certeza de que algo de bom vai acontecer,
é a confiança que tudo vai dar certo.
Todos devemos ter essa esperança,
para que não nos sintamos caídos,
para que nosso dia seja menos tumultuado,
e para que nosso coração esteja menos pesado.

Medicina em Valadares

Desejo a você,
que também tenha sempre a esperança,
que ela permaneça sempre em seus pensamentos.

Em andamento está o processo para o curso de medicina na cidade de Governador Valadares, passo importante que há anos e anos não conseguiram fazer.
Resta esperar e torcer para que a grande conquista
enfim chegue de forma definitiva. Tudo isso indica que
existe uma briga de “egos” de algumas pessoas. Quem
perde com isso é a nossa região.

Desejo que você nunca desista,
porque enquanto houver a esperança,
nenhum sonho está perdido!

Isenção na lei do rotativo para idosos
O Vereador Fernando destaca que “a Lei foi muito
bem formulada com apoio do Dr. Carraro, Assessor Jurídico desta Casa, pesquisamos também na internet e obtivemos o que realmente há de melhor, justamente para
evitar abusos. Então, a Lei prevê que para ter direito a
este benefício da isenção do pagamento do rotativo, o usuário precisa se cadastrar na Secretaria Municipal de Ação
Social, que irá emitir um cartão para que o beneficiado
coloque em seu veículo. É uma Lei que ficou bem amarrada. Somente os portadores de necessidades especiais e
os idosos é que terão direito de usufruir desta isenção do
pagamento de rotativo no município de Manhuaçu”.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

6

acesse: www.jm1.com.br

12 de Setembro de 2010

12 de Setembro de 2010

acesse: www.jm1.com.br

7

Evangélicos em busca de representatividade
Por Devair
Guimarães de Oliveira
Por ocasião da reunião da
Associação Batista do Leste de Minas, realizada na Igreja Batista do Alfa Sul em Manhuaçu realizada na Igreja
Batista do Alfa Sul, o pastor
Aloizio Penido 6ª Igreja Batista de Juiz de Fora é candidato a deputado estadual
pelo Partido Humanista Social pela coligação PHS /
PTN, veja abaixo a entrevista concedida ao Jornal das
Montanhas.
Jornal das Montanhas - Pastor, o que o evangélico deve
observar na hora de votar?
Pastor Aloizio Penido “Olha, eu creio que o evangélico consciente, deve votar na pessoa que seguir os
princípios da palavra de Deus,
deve analisar a consciência,
deve conhecer um pouco
mais do candidato no qual irá
votar, mais principalmente
deve dar preferência a quem
está comprometido com os
valores do evangelho, esse é
o meu conceito de voto.”
JM - O que podem fazer
os líderes evangélicos para
melhorar a representatividade no congresso nacional?
Aloizio - “Eu acredito que
os evangélicos têm cometido um grande equivoco
achando que a política é uma
coisa do mal. A política é coisa de Deus, quando Deus
criou o homem, disse que o
homem devia dominar, e política é domínio. Jesus veio
para estabelecer o reino dele,
e reino é domínio. Os pastores precisam conscientizar
os membros das igrejas através da Bíblia, porque a Bíblia está farta de palavras que
mostram que Jesus veio estabelecer seu governo. Os
crentes uma vez conscientes
disso, devem ser também orientados a dar os seus votos
em favor de homens e mulheres comprometidos com
Cristo, com a palavra de
Deus, e com os princípios do
evangelho, essa é a minha
posição.
JM - O senhor acha que o
Brasil pode entrar numa crise institucional religiosa?
Aloizio - Não, creio que
não, porque diferente dos
países mulçumanos que tentam implantar pela força. A

“Uma campanha para deputado envolve
muito dinheiro e o pr. ALOIZIO PENIDO
não está disposto a aceitar acordos financeiros escusos para ser nosso representante na Assembléia Legislativa de Minas
Gerais. Acreditamos que você pode nos
ajudar de três formas: 1) orando e organizando em sua cidade um grupo de oração a
favor desta bandeira. 2) Colocando-se a
disposição de Deus e da campanha do pastor ALOIZO PENIDO para conseguir o
máximo de votos em sua cidade e região. 3)
Enviando para nós (Rua Floriano Peixoto
509 apt. 503, centro, Juiz de Fora/MG
CEP:36015440 A/C: PIERRE PERENSIN)
uma relação contendo o nome, telefone e
endereço dos membros de sua igreja. Para

não usar os púlpitos das igrejas batistas
(o que não concordamos) nós iremos telefonar para cada batista de Minas Gerais e
expor nossas bandeiras e para aqueles que
disserem que desejam vamos enviar correspondências contendo material publicitário da campanha do pr. ALOIZO PENIDO. Essa é a única forma simples e barata
que encontramos para fazer a campanha
do pr. ALOIZO PENIDO chegar a todos os
batistas de Minas Gerais.
Estamos abertos as suas ideias e sugestões e precisamos muito da união do nosso povo neste momento histórico dos batistas de Minas Gerais”
Comentou pastor Pierre Tadeu Perensi

Pastor Aloizio Penido em entrevista ao Jornal das Montanhas

crença no que eles defendem, o Brasil é um país laico
tem liberdade religiosa. Não
pretendemos de forma alguma que haja confronto religioso, se trata de valores. Eu
costumo dizer que uma nação não se constrói com estradas e viadutos apenas,
uma nação se constrói com
valores e o Brasil está se perdendo no que diz respeito a
valores da família, morais,
éticos, daí, a ideia de legalizar a prostituição, maconha,
união civil de pessoas do
mesmo sexo porque os valores se perderam, e eu entendo que numa crise religiosa
o que há é crise de valores e
a gente precisa entender isto,
temos que nos opor para que
os valores do reino de Deus
sejam implantados”.
JM – Hoje os evangélicos
estão bem representados no
Congresso Nacional?
Aloizio - Já estivemos melhores, a representação caiu
em torno de 20%. Porque fezse uma campanha muito forte contra os evangélicos, em
dossiês , quando se detectavam até sem comprovação
alguma pessoa que por ventura era evangélica os jornalistas faziam questão de ressaltar o nome da pessoa dizendo evangélico. Mais
quando se tratava de qualquer outra pessoa, eles não
diziam do segmento religioso. Então na verdade há uma
campanha para que os evangélicos diminuam seu número de representantes. Por
que? Porque os evangélicos
são aqueles que se opõem a
essas leis que trazem para

Lideranças evangélicas da ABALEMA (Associação Batista do Leste de Minas) reunida na Igreja Batista Alfa Sul

Pastor Aloizio Penido com os pastores Hélio Cordeiro Volotão
e José Renê Penedo (Diretor da Convenção Batista Mineira

sociedade verdadeira decadência volto a mencionar, legalização de prostituição,
união de pessoas do mesmo
sexo, aborto, nós evangélicos, que cremos na palavra
de Deus somos contra e eu
entendo que precisamos melhorar a bancada dos genuinamente evangélicos , não
os que se fazem de evangélicos. Nessa época. Precisamos
melhorar a bancada municipal, estadual, federal, e principalmente nesta legislatura
em que o programa nacional
de direitos humanos contempla vários itens que significa
mordaça contra os evangélicos e pregação da palavra, leis
que vêm impedir o crescimento da Igreja, e eu creio que
precisamos acordar para que
nós nesta legislatura aumentemos o número de representantes evangélicos em todos
esses níveis que mencionei.”
JM - Em suas considerações finais, o que mais o senhor gostaria de acrescentar?
Pastor Aloizio Penido Estou entrando para a política pela primeira vez, como
qualquer pastor, era avesso
ao pastor na política, até que
entendi que pelo fato de homens de bem, como pastores, mulheres, homens, de
uma forma geral, se afastarem da política, o que aconteceu? Muitos se aproveitaram dela, e a política então
foi tomada por pessoas mal
intencionadas, daí a corrupção que hoje no Brasil é generalizada, a marginalidade
tomou conta de todos os
segmentos, e estão se arti-

culando para terem seus representantes lá. Eu decidi
entrar para a política mas não
estou deixando de ser pastor para ser político, estou
fazendo da política uma extensão do meu ministério,
para denunciar o que precisa ser denunciado, e implantar leis que venham trazer
benefícios para a sociedade
de uma forma geral e principalmente para a comunidade
evangélica e para as igrejas,
para que o evangelho não
seja impedido. É isso que o
Espírito Santo diz para Paulo, “o evangelho não pode
ser impedido” por isso eu
estou entrando na política.

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: ( 031 ) 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$ 5.000,00 ................................................................. PREST DE R$ 43,38
R$ 10.000,00 ............................................................... PREST DE R$ 84,76
R$ 15.000,00 ............................................................. PREST DE R$ 127,13
R$ 20.000,00 ............................................................. PREST DE R$ 169,51
R$ 25.000,00 ............................................................. PREST DE R$ 211,89
R$ 30.000,00 ............................................................. PREST DE R$ 254,27

LIGUE-NOS E CONFIRA OUTROS VALORES E PLANOS (0XX31) 3044-2002 / 3072-8130
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Anastasia, Aécio e Itamar v

Por Devair
Guimarães de Oliveira

O governador Antonio
Anastasia, candidato à reeleição, o ex-governador Aécio
Neves e o ex-presidente da
República Itamar Franco, candidatos ao senado pela coligação “Somos Minas Gerais”
visitaram Manhuaçu onde foram recepcionados pelo exprefeito Sérgio Breder, atual
prefeito Adejair Barros e mais
de 30 prefeitos da região. Eles
chegaram às 15 horas no aeroporto Santo Amaro formaram uma longa carreata até o
Estádio JK subiram em carro
aberto e seguiram até as pro-

ximidades da prefeitura, fizeram uma caminhada pelo calçadão cumprimentando eleitores e aproveitando a oportunidade tomaram café e comeram pão de queijo, na famosa Boca Maldita de Manhuaçu “Padaria Kipão”, não
é tão famosa quanto à de Curitiba, mas é ali na Kipão que
os interessados na vida política de Minas costumam discutir a política do país, estado e da cidade.
É como dizemos em nossa
coluna “Nós não afirmamos,
apenas divulgamos o que Dizem por aí”. Na correria da
caminhada com centenas de
pessoas querendo ver de

Tilden Santiago (Candidato à suplência de Aécio Neves)
e militantes no centro de Manhuaçu

O governador Antonio Anastasia, candidato à reeleição, o ex-governador Aécio Neves e o ex-presidente da República
Itamar Franco sendo recebido por lideranças políticas e seus eleitores na cidade de Manhuaçu

perto e cumprimentar o governador e candidato a reeleição juntamente com o ex-

governador Aécio Neves
candidato ao senado nossa
reportagem conseguiu colher

Sérgio Breder, Paulo Abi -Ackel, Anastasia, Adejair Barros e Aécio Neves caminham pelas ruas de Manhuaçu

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

algumas informações para levar aos leitores do nosso jornal impresso e online, tanto o

governador Anastasia como
Aécio Neves foram gentis falando a nossa reportagem.

Candidato ao senado Aécio Neves e prefeito de
Manhuaçu Adejair Barros numa pausa para o café
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visitam Manhuaçu e região
Governador uma palavra para o Jornal das Montanhas

Governador Anastasia –
Estamos muitíssimo alegres
com a recepção calorosa do
povo desta cidade, isso nos
deixa animados, Manhuaçu,
é uma região muito importante da Zona da Mata mineira,
uma região que temos sempre a obsessão de trazer mais
empregos de qualidade e,
para isso, nosso programa de
desenvolvimento regional,
que certamente vai beneficiar muito essa região, não só
agregando valor ao café, que
é um produto importantíssimo aqui em Manhuaçu e do
seu entorno, como também as
questões leiteiras e, é claro, a
questão sempre de trazermos
indústrias que possam ser
âncoras de uma cadeia produtiva, gerando empregos de
qualidade. Aliás, a infraestrutura necessária para esse ambiente foi feita ao longo dos
últimos anos, pelo governador Aécio e agora na minha
continuidade com o objetivo
de trazermos mais empregos
para a região.
Jornal das Montanhas – Foi
surpresa para o senhor a repentina subida nas pesquisas?

Governador Anastasia –
Nós já esperávamos porque
Aécio fez um ótimo governo
e nós estamos dando continuidade a partir do momento
em que os mineiros tomam conhecimento das nossas boas
propostas, das boas ideas e,
especialmente também, aquilo que foi feito ao longo dos
últimos anos. Então, naturalmente, no momento em que é
reconhecido no meu nome a
continuidade, com aprofundamento de um governo bem
avaliado, é natural que subíssemos, juntamente com os
nossos contatos com as lideranças, ao mesmo tempo o trabalho dos nossos líderes,
que estão do nosso lado, os
candidatos a deputados estaduais e federais, dos prefeitos e, naturalmente, o grande
esforço feito pelo governador
Aécio, pelo senador Itamar e
por todos nós para que a
campanha subisse e estamos
continuando a subir.
Jornal das Montanhas – O
que pretende fazer por Manhuaçu e região?
Governador Anastasia –
Tenho ciência das necessida-

des da região, inclusive estive aqui participando de um
evento da cafeicultura. Eu relancei, recentemente, está no
nosso plano de governo, vamos criar em Minas o Fundo
Estadual do Café. O objetivo
do Fundo Estadual do Café,
com recursos do Tesouro, é
exatamente ajudar o cafeicultor. Sabemos que o grosso da
política é nacional, mas o estado pode colaborar não só
naquilo que já faz hoje, assistência técnica, tecnológica,
mas também pode, com esse
fundo do café, ajudar nas
questões de garantia e do seguro, para ajudar especial-

mente no momento da queda
do preço. Vamos lançar o fundo com recursos do Tesouro
e, combinado com os cafeicultores, vamos avançar muito nessa política.
O prefeito de Manhuaçu,
Adejair Barros (PSDB), afirmou que a Zona da Mata reconhece o esforço de Aécio
Neves e do governador Antonio Anastasia em trazer
mais desenvolvimento para a
região.
“Tudo que tem na nossa
região vem do governo estadual e tudo que vem do governo estadual tem a mão de
Aécio Neves e de Anastasia.
Se você vai a Lajinha, Durandé, Luisburgo, todos os lugares da nossa região tem
asfalto, um sonho que a gente não acreditava que um dia
poderia ser realizado. Manhuaçu não fica para trás. Já
temos um pacote de obras de
R$ 3 milhões que veio do governo estadual. Com certeza,
o desenvolvimento chegou e
vamos ter muito mais ainda
se elegermos novamente
Anastasia para o governo do
Estado”, afirmou.

Sérgio Breder fala a
nossa reportagem
“Nesse momento muito importante para Minas Gerais, a continuação do governo de Aécio
Neves, é uma vitória certeira de Antonio Anastasia, que vai continuar fazendo o que Aécio fez,
e eu tenho certeza que Anastasia que foi um
grande auxiliar dele, fará um grande governo,
por onde andamos aqui em nossa região, podemos constatar por meios de obras o quanto o
governador Aécio fez pela nossa região. Não
tem mais municípios mineiros
que não tenha
sua estrada asfaltada, veja Luisburgo que faz
divisa com Manhuaçu está asfaltada, Lajinha,
Durandé e muitas outras, e isso
veio alavancar o
desenvolvimento e facilitar o
escoamento de
nossos produtos.” Concluiu
Sergio Breder

10

12 de Setembro de 2010

acesse: www.jm1.com.br

Comemoração 7 de setembro
em Manhuaçu é destaque
Independência do Brasil foi comemorada com criatividade pelas
escolas e entidades que desfilaram pelo centro de Manhuaçu
Com inicio às 8h as bandeiras foram hasteadas, às
8h30min iniciou-se o desfile das 24 instituições com
30 componentes em seus
pelotões. Participou do
desfile, Escola Antônio
Wellerson, Asilo São Vicente de Paulo, Escola de
Manhuaçu (Ex-Polivalente), APAE, Renato Gusman, Colégio Tiradentes,
Polícia Militar, Polícia civil, corpo de bombeiros,
João Xavier da Costa,
Maçonaria, Escola do Futuro, Monsenhor Gonzalez, Lions Clube Flor de
Manacá, Rotary Clube,
Demolay, AMPM, Maria
de Lucca Pinto Coelho,
Salime Nacif, Colégio
América, Associação do
Movimento Cultural Negro, Academia Manhuaçuense de Letras, Escola
Clóvis Dornelas, e Moto
Clube Águias Indomáveis.

Banda do 11ª BPM de Manhuaçu

Hasteamento das bandeiras do Brasil, estado e município pelos três poderes

Contou também com a
participação, das corporações Musicais de Mariana, fanfarras das escolas

Sociedade musical São Sebastião (Passagem de Mariana) também esteve presente no desfile em Manhuaçu

de Vila Nova e Eloy Werner( Realeza), além da
banda de música do 11º
BPM.

A coordenadora do
evento Maria das Graças
da Silva disse que tudo foi
preparado cuidadosamen-

Mapa do Brasil representando diversas etnias

te visando o melhor para
a data significativa. Segundo ela, a opinião dos
diretores das entidades
participantes contribuiu
para que o evento fosse
marcante às pessoas que
estiveram presentes prestigiando o mesmo.
O prefeito Adejair Barros destacou a importância do desfile de 7 de se-

tembro, como uma reverência à pátria amada. “Infelizmente percebemos
que as pessoas perderam
o respeito, nem se quer
comportam de maneira
adequada quando é tocado o Hino Nacional. Temos de resgatar a cidadania, como algo fundamental para o nosso
cotidiano’’,detalhou.

Desfile da Escola Municipal Camilo Felipe Nacif

Desfile das bandeiras apresentadas pelo 11ª BPM de Manhuaçu
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Autoridades e população atentas ao desfile de 7 de setembro

Diversas escolas participaram do desfile

Polícia Civil também esteve presente
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Crianças caracterizados de Guarda Florestal Escola
Municipal Camilo Felipe Nacif

Colégio Tiradentes

Prefeito de Manhuaçu Adejair Barros
Após o desfile o prefeito Adejair Barros deu uma
entrevista coletiva para a imprensa local. “Este ano
planejamos fazer um desfile mais curto, porque ano
passado foi muito demorado, tinha muitas crianças e
o número de escolas e entidades que desejam participar é enorme. Resolvemos fazer um desfile mais
curto, mais compacto e foi o que ocorreu, foi rápido,
porém bonito, dinâmico, não perdeu o encanto de forma nenhuma, pelo contrário, foi até melhor em relação ao tempo. Todos cooperaram não houve paralisação em frente ao palanque, todos chegaram na
hora marcada, e terminamos em tempo recorde.

Representantes da prefeitura municipal de Manhuaçu

Aproveito a oportunidade para agradecer a todas as
escolas, Secretaria de Educação Municipal, a polícia
militar, polícia civil, Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, enfim, todos que direta ou indiretamente colaboraram para que a cidade tivesse um desfile muito bonito
e representativo.
Em novembro agora teremos a feira da paz, já fica
o convite ao povo de Manhuaçu a estar participando,
e comemorando o aniversário da cidade que é dia 5
de novembro. Quero deixar em nome da população
de Manhuaçu os meus agradecimentos.” Concluiu o
prefeito Adejair

Corporação musical Sagrado Coração de Jesus
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Secretário da Educação
Municipal Professor
Eduardo Portilho

Escola Estadual Renato Gusman

Academia Manhuaçuense de Letras

“É uma data muito importante, e que a todos os
momentos nas escolas é lembrada até mesmo não
estando no mês de setembro, hoje esse desfile mostra o patriotismo, e que as crianças estão inteiradas
com a necessidade de estar sempre vangloriando nossa pátria. Justamente, o 7 de setembro é liberdade,
mas a liberdade começa na nossa casa, na nossa
escola, na rua. Então é um chamamento à cidadania
plena, ou seja; higiene, respeito às leis, isso é liberdade. O maior lema do desfile é esse chamar a todos a uma cidadania plena e completa.”
Escola Estadual Cordovil Pinto Coelho

Escola do Futuro

Fanfarra do Distrito Vila Nova

Academia de Ciência, Letras e Artes de Minas Gerais / Manhuaçu

Escola Estadual de Manhuaçu

Escola Estadual Monsenhor Gonzalez
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CANTINHO DE FÉ
Leia a Bíblia
Pr. Hélio Cordeiro Volotão

HIV impactando no cotidiano
Quando pensamos em HIV/AIDS a primeira
coisa que vem à nossa mente é a imagem da
doença consumindo o indivíduo. Imaginamos
somente uma pessoa magra, muitas vezes acamada e nos esquecemos de todas as implicações social-cotidianas que norteiam o HIV/
AIDS. Ao receber o diagnóstico de sorologia positiva, todo o cotidiano e desempenho ocupacional desse indivíduo serão
afetados. Imaginem uma pessoa HIV
positivo procurando emprego e ao passar pelo teste de seleção e exames médicos ele se vê desclassificado por ser portador do vírus,
ou até mesmo aquele cheio de sonhos como se casar, ter
filhos vendo tudo isso sendo destruído.
As oficinas de geração de renda são outros recursos
que o Terapeuta Ocupacional pode utilizar, visto que muitos portadores do HIV/AIDS tem dificuldades de conseguir e de se manterem no emprego, pois os trabalhadores
costumam ir ao serviço de saúde para pegar os medicamentos e serem consultados e, na maioria das vezes, perdem muito tempo com isso. É difícil explicar no trabalho,
sem revelar seu estado sorológico.
O trabalho da Terapia Ocupacional se dará de acordo
com a demanda que o indivíduo apresentará e o sucesso
do tratamento é uma parceria entre paciente e Terapeuta
Ocupacional, tendo como premissa a intervenção da
Terapia Ocupacional, profissão da área de saúde em especial na reestruturação do cotidiano que foi alterado e
impactado pelo diagnóstico da sorologia positiva, possibilitando que o indivíduo continue tendo uma vida ocupacional ativa. A Terapia Ocupacional no âmbito do HIV,
tem como meta lidar com questões de qualidade de vida,
como dor e estresse; manter a força, flexibilidade, mobilidade e resistência; manter e aumentar a independência
em AVD (atividades da vida diária); melhorar o estilo de
vida e os mecanismos para lidar com os fatos mediantes
a orientação e educação; dar apoio e educação à família e
facilitar o ajuste do paciente ao diagnóstico. O Terapeuta
Ocupacional deve saber quais os componentes estressores presentes na vida do individuo, uma vez que o
estresse desempenha seu papel na percepção e tolerância à dor. A administração do estresse e do controle da
dor podem melhorar questões de autoestima e imagem
corporal; à medida que a ansiedade diminui, os problemas de sono também melhoram. Algumas modalidades
se prestam bem ao trabalho em grupo, ao passo que outras devem ser administradas individualmente.

Prefeitura Municipal de
Santana do Manhuaçu/MG

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 17/2010
O Município de Santana do Manhuaçu –
MG Torna a público que irá realizar no dia
28 de Setembro de 2010, às 09h00min, a
Licitação modalidade Pregão Presencial
nº. 17/2010, para Aquisição de Um Veículo, o edital encontra-se à disposição dos
interessados na Prefeitura Municipal de
Santana do Manhuaçu, maiores informações poderão ser esclarecidas através do
Telefone 0xx33-3373 -1149 falar com Edmar R. Silva Baia. Santana do Manhuaçu
10 de Setembro de 2010 (a) João Batista
Vieira de Assis Prefeito Municipal.

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

Pr. Helio Cordeiro Volotão
pastorheliovolotao@hotmail.com

A Festa no Céu
Entre os bichos
da floresta, espalhou-se a notícia de
que haveria uma
festa no Céu.
Porém, só foram
convidados os animais que voam.
As aves ficaram
animadíssimas com
a notícia, começaram a falar da festa por todos os cantos da floresta. Aproveitavam para provocar inveja nos outros animais, que
não podiam voar.
Um sapo muito malandro, que vivia no brejo,lá no meio
da floresta, ficou com muita vontade de participar do evento. Resolveu que iria de qualquer jeito, e saiu espalhando
para todos, que também fora convidado.
Os animais que ouviam o sapo contar vantagem, que
também havia sido convidado para a festa no céu, riam dele.
Imaginem o sapo, pesadão, não aguentava nem correr,
que diria voar até a tal festa!
Durante muitos dias, o pobre sapinho, virou motivo de
gozação de toda a floresta.
_ Tira essa ideia da cabeça, amigo sapo. – dizia o esquilo, descendo da árvore.- Bichos como nós, que não voam,
não tem chances de aparecer na Festa no Céu.
_ Eu vou sim.- dizia o sapo muito esperançoso. - Ainda
não sei como, mas irei. Não é justo fazerem uma festa dessas e excluírem a maioria dos amimais.
Depois de muito pensar, o sapo formulou um plano.
Horas antes da festa, procurou o urubu. Conversaram
muito, e se divertiram com as piadas que o sapo contava.
Já quase de noite, o sapo se despediu do amigo:
_ Bom, meu caro urubu, vou indo para o meu descanso,
afinal, mais tarde preciso estar bem disposto e animado
para curtir a festa.
_Você vai mesmo, amigo sapo? - perguntou o urubu,
meio desconfiado.
_ Claro, não perderia essa festa por nada. - disse o sapo
já em retirada.- Até amanhã!
Porém, em vez de sair, o sapo deu uma volta, pulou a
janela da casa do urubu e vendo a viola dele em cima da
cama, resolveu esconder-se dentro dela.
Chegada a hora da festa,o urubu pegou a sua viola,
amarrou-a em seu pescoço e voou em direção ao céu.
Ao chegar ao céu, o urubu deixou sua viola num canto
e foi procurar as outras aves. O sapo aproveitou para espiar e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e saltou da
viola, todo contente.
As aves ficaram muito surpresas ao verem o sapo dançando e pulando no céu. Todos queriam saber como ele
havia chegado lá, mas o sapo esquivando-se mudava de
conversa e ia se divertir.
Estava quase amanhecendo, quando o sapo resolveu
que era hora de se preparar para a "carona" com o urubu.
Saiu sem que ninguém percebesse, e entrou na viola do
urubu, que estava encostada num cantinho do salão.
O sol já estava surgindo, quando a festa acabou e os
convidados foram voando, cada um para o seu destino.
O urubu pegou a sua viola e voou em direção à floresta.
Voava tranquilo, quando no meio do caminho sentiu
algo se mexer dentro da viola. Espiou dentro do instrumento e avistou o sapo dormindo , todo encolhido, parecia uma bola.
- Ah! Que sapo folgado! Foi assim que você foi à festa
no Céu? Sem pedir, sem avisar e ainda me fez de bobo!
E lá do alto, ele virou sua viola até que o sapo despencou direto para o chão.
A queda foi impressionante. O sapo caiu em cima das
pedras do leito de um rio, e mais impressionante ainda foi
que ele não morreu.
Nossa Senhora, viu o que aconteceu e salvou o bichinho.
Mas nas suas costas ficou a marca da queda; uma porção de remendos. É por isso que os sapos possuem uns
desenhos estranhos nas costas, é uma homenagem de
Deus a este sapinho atrevido, mas de bom coração.
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ENQUETE
Aimoreenses para outros povos
- O ponto1 vem confirmar uma exemplificação?
- O ponto 2 vem consertar uma apresentação??
- O ponto 3 vem completar uma informação???
1 - Confirmando – Sr. Altamiro dos Santos foi
destacado político na vila São Sebastião da Vala, no
município de Aimorés e na região, com prestígio
entre líderes estaduais e nacionais. Vereador (194761), foi presidente da Câmara. Em 4 de setembro,
ele deu nome à praça da vila...... Sua saída forçada
da região se tornou positiva, incluso porquê o filho,
Hélio dos Santos Pessoa, escreveu a obra O Negociador de Vidas na Saga do Rio Doce. Li e anotei,
em 31 de agosto último, o livro 1 – O Pioneirismo
(368 páginas, mais as de fotos e similares) –, e, de
1º à 4 de setembro passados, o volume 2 – As Lutas (303 páginas, mais as de fotos e afins) –. Quero
ler os futuros tomos! O escritor e jornalista Manoel
Hygino dos Santos, no As Lutas, coloca o volume 1
lá em cima, de onde ele nunca saiu...... Hélio reconhece que, sem esses problemas, “certamente, esta
história jamais seria escrita” (página 267 do As Lutas), “apêndice, para a História das Minas Gerais”
(pág. 295, do mesmo)!
2 - Consertando – Há pouco tempo, citei outro
ex-vereador de Aimorés, e amigo, Ademir de Araújo, o Neném, da vila Mundo Novo. Esqueci-me de
deixar claro que ele é filho do honradíssimo senhor
que já ocupou este espaço, Sr. Nondas...... Seu pai
foi nosso vizinho, quando moramos na casa do genro dele, Josino Curti; também, Ademir e a esposa
Cenir, parenta do fluente orador e profícuo escritor
Ernandes Dias Lopes. Lembro-me que, numa noite
que chegávamos do córrego Pião, soubemos que
Cenir, que tinha o Neném, teve uma neném, a primogênita deles, Sandra...... O casal, nos últimos
anos, tem residido numa casa que moramos, até 14
de dezembro de 1966, onde o chefe pessedista, Francisco Ricardo Dias, vulgo Chico Sertanejo (livro As
Lutas, p. 269), levou tiros, morrendo no início de
1961 (p. 276). Víamos, no assoalho, a marca indelével ou inapagável de sangue. Hoje o piso contemporâneo, de uma casa luxuosa e bonita, apagou o
sangue. Não da memória!!
3 - Completando – O proficiente escritor Hélio
dos Santos Pessoa, em O Pioneirismo, cita PingaFogo (páginas 98 e 192), dessa forma, ou, desta: Pingafogo (319, 322). Como tenho dito, na época que
morei em Aimorés (14/12/1966 ao final de julho de
71), era o apelido da rua Getúlio Vargas..... Em Aimorés, morando na Getúlio, tive uma vivência grande na Av. Dr. Américo Martins da Costa, no centro,
onde meu pai – Ademar Maria de Medeiros, Puri –
tinha loja, Casa Triunfo, ex-Fotótica Aimorés; era foto
e ótica, e tinha relógios, jóias, cristais, porcelena, brinquedos, materiais escolares, enfim, uma miscelânea.
E ficaram para trás muitas fotos não buscadas, do
final do decênio dos 50 e início da década dos 60. Eu
estudava, de manhã ou de tarde, e, em outro turno –
matutino ou vesperal –, eu trabalhava na loja...... Se
eu gostasse de escrever como hoje, eu teria aproveitado material para preparar parte da história fotográfica de Aimorés! Como a gente perde oportunidades
na vida!! Lamento!!!
- O 1º ponto anima à superação!
- O 2º ponto adiciona informação!!
- O 3º ponto arma uma lamentação!!!

“SE DILMA VENCER, LULA NÃO SE ELEGE MAIS NEM DEPUTADO”
José Serra (PSDB), demonstrando mais uma vez ignorar a força eleitoral do oponente

Aécio culpa ‘aloprados’ por violações de sigilo
O ex-governador mineiro Aécio Neves
(PSDB) rompeu o silêncio sobre a violação do sigilo fiscal de tucanos e da filha e
genro do candidato José Serra. A esta coluna, ele atribuiu o crime a “mais um aloprado à solta” e desdenha da suspeita de
que a violação de sigilo foi “fogo amigo”
de tucanos de Minas: “Imagina se alguém do PSDB iria
recrutar um petista em Mauá (SP) para bisbilhotar a vida
fiscal de um aliado...”

Rabo de lagartixa
Para Aécio, que é candidato ao Senado, aloprado petista
“é como rabo de lagartixa: quando corta um, nasce outro, e
muito mais feio”.

Governador Lula

ducha de água fria na candidatura de Joaquim Roriz (PSC)
ao governo do DF: Agnelo Queiroz (PT) lidera com 44x33%.
Saiu da desvantagem de quatro pontos (40x36%), há duas
semanas, para a vantagem de onze pontos.

Bicada política
José Serra criticou ontem, tardiamente, a nomeação do médico Agnelo
Queiroz (PT) na Agencia Nacional de
Vigilância Sanitária para agradar a
Joaquim Roriz (PSC), de cuja campanha tem vergonha de participar.

Capitão heroi
O capitão Alex Sousa de Aguiar, do Corpo de Bombeiros,
foi o herói do dia, em Brasília: correndo riscos, ele fez um
homem de 31 anos desistir de se jogar do alto da Torre de
TV, a mais de cem metros.

O filho do ‘homem’

Hélio Costa (PMDB), candidato ao governo de Minas, praticamente sumiu do horário eleitoral. Seu espaço tem sido ocupado só por Lula.

“É o capitalismo, e não o modelo cubano
que não serve mais”, retificou ontem o que
disse numa revista americana o ditador
aposentado Fidel Castro. É justo: afinal ele
“ressuscitou”, mas ainda não subiu aos
céus.

Um novo mineiro
Na TV, em Minas, Lula cabala votos para Hélio Costa dizendo até que no fundo se acha “mineiro”, já que bebeu da
água do rio São Francisco.

Desempenho
As pesquisas indicam que a coligação liderada por Aécio
Neves e Antônio Anastásia deve eleger 37 dos 53 deputados federais em Minas.

DF: Censo ameaça copiar entrevistas já feitas
A administração do Lago Norte, do governo do DF, avisou
em nota que seriam usadas no Censo 2010 do IBGE, “como
parâmetro”, respostas dos seus servidores, que nem sequer residem na região, em razão da dificuldade dos recenseadores de entrevistar os moradores. O gerente que de
coleta do IBGE do Lago Norte negou tudo. Disse que o
objetivo da nota seria “estimular os moradores a responderem o questionário”.

Obra de ficção
Moradores do Lago Norte entenderam que os recenseadores queriam apenas “adiantar” o trabalho, por meio de entrevistas fictícias.

Heroísmo cotidiano
Houve nova tentativa de suicídio, ontem, na Torre de TV
de Brasília, finalmente frustrada pelo trabalho competente
do Corpo de Bombeiros.

Marvada vida
Somado todo o tempo gasto nas viagens, o presidente
Lula passou três anos flanando por aí. Se contar então o
tempo “fora de combate”...

Noronha é o cara
A operação que prendeu o governador do
Amapá, Pedro Paulo Dias (PP), foi determinada por um dos mais admirados magistrados do País: o ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça.

Agnelo vira e dispara
A pesquisa Datafolha realizada nos dias 8 e 9 foi outra

Roleta dos milhões
A Shell Brasil e a Basf escaparam ontem, por liminar do
TST, de pagar R$ 1,1bilhão de indenização a trabalhadores
contaminados no parque industrial de Paulínia (SP). Por
enquanto ficou em R$ 22 milhões.

Pesquisa secreta
O Sindicato das Indústrias da Construção Civil de SC, simpático ao PT, preferiu o segredo da pesquisa, ao custo de
R$ 42 mil, registrada no TSE. Consta que aponta queda da
oposição na corrida ao governo catarinense. Ideli Salvatti
estacionou em terceiro Lugar.

Cid cedeu
Dilma e Lula participam de um grande
comício em Fortaleza, na quarta (15). Isso
só foi possível depois de o governador
Cid Gomes concordar com a presença
do ex-governador Lúcio Alcântara nos
eventos.

Pensando bem...
...ontem foi o 11 de setembro do governo do Amapá.

PODER SEM PUDOR

Meu caminhão
Nascido em Soledade (RS), o ex-ministro
Alceni Guerra sempre
contava, nos comícios, como chegou num
caminhão ao Paraná,
onde fez a vida:
- Eu e minha família
chegamos aqui em
cima de um Dodge amarelo...
Repetia a mesma história em todos os comícios. Os assessores não agüentavam mais, e pediram que mudasse o discurso. Alceni os atendeu:
- Eu e minha família chegamos aqui em cima de um Dodge
verde...
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POLÍCIA

Motorista é preso
com duas CNHs falsas
Um motorista de Leopoldina (Zona da Mata
mineira) foi preso com
duas carteiras de habilitação falsificadas durante
blitz da Operação Independência em Ipanema,
no km 05, da MG-111, na
tarde de segunda, 06.
Ele dirigia um Fiat/Siena cor prata, placa
HNQ4731, Contagem/
MG, quando foi abordado
e apresentou CNH com

validade até 07/02/2012
com clara aparência de
fotocópia. Durante busca
pessoal foi localizada outra CNH com validade até
07/02/2009, também com
característica de fotocópia.
Num primeiro momento,
o condutor relatou que tirou cópia da CNH e deixou a original em casa
para não perdê-la. Em consulta informatizada, os po-

liciais confirmaram que
ele é habilitado, mas o
prontuário venceu em 07/
02/2008. O sistema ainda
mostrou que ele tinha um
mandado de prisão em
aberto da comarca de Leopoldina.
O motorista foi preso
em flagrante e apresentado na Delegacia de Ipanema. Veículo foi apreendido e removido ao pátio
credenciado.

Homens assaltam Correios em Ibatiba (ES)
Homens armados invadiram a agência dos Correios de Ibatiba, na manhã
desta sexta-feira (03), e
levaram dinheiro. Quatro
funcionários foram amarrados e feitos reféns, de
acordo com a assessoria
de imprensa da empresa.
A quantia roubada ainda
não foi calculada.
"Tentei entrar na agência na hora do assalto, o
funcionário parecia tran-

quilo e disse que eu não
poderia entrar para ser
atendida. Quando fiquei
sabendo do assalto eu voltei, aí ele disse que naquela hora estavam apontando uma arma para ele,
sem que eu visse", contou
a professora Eulália Pereira.
Os criminosos conseguiram fugir e ainda não foram identificados. A Polícia Militar faz buscas pela

cidade na tentativa de
prender os criminosos. A
agência está passando por
perícia e só volta a abrir na
próxima quarta-feira (08).
O crime assustou a população de Ibatiba. "As
pessoas normais não podem andar armadas, mas
está cheio de bandido com
armas por aí. É muito ruim
morar numa cidade desse
jeito", disse o lavrador José
Quirino dos Reis.

Dois são presos por roubo em Espera Feliz
Júlio Cezar Villete dos
Prazeres, 27 anos, e Renato Elias Cardoso, vulgo
“Marquinho da Judite”, 28
anos, foram presos depois
de agredirem e roubarem
do lavrador Carlos Roberto Rodrigues, 43 anos, na
noite de domingo, 05, em
Espera Feliz.
Carlos contou aos policiais que, após tomar algumas cervejas com os
dois lavradores, decidiu ir
embora, mas eles o seguiram. Quando já estava na
rua Caparaó, a dupla o
agrediu, derrubou no chão
e deu vários chutes. Se-

gundo ele, foram levados
um relógio de pulso e 200
reais.
No deslocamento para
atender a ocorrência, os
policiais prenderam a dupla. Eles viram Renato
correndo para o interior de
um bar e arremessando
uma faca para trás do balcão. Júlio Cezar, infrator
contumaz, tinha em seu
poder um silenciador para
arma de fogo, possivelmente para o calibre 22 ou
32. Uma testemunha viu
os autores roubarem o relógio e vistoriar os bolsos
da vítima, que naquele

momento encontrava-se
caída indefesa.
Júlio Cezar entregou o
relógio para um amigo,
que o devolveu à PM e
disse não saber do roubo.
Eles negaram o roubo do
dinheiro. Júlio ficou insatisfeito com a prisão e, ainda no pátio do hospital,
chutou e quebrou o suporte
de acabamento do compartimento de segurança
da viatura. Foi registrada
uma nova ocorrência: dano
ao patrimônio público.
Os dois foram presos e
autuados na delegacia de
Polícia Civil.

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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Golpistas enganam
aposentada em Simonésia
Levaram cartão do
INSSDois golpistas enganaram uma aposentada no
córrego do Marreco, zona
rural de Simonésia, durante o último domingo, 05. A
Polícia Militar alerta que
o golpe pode ser aplicado
em outras comunidades
da região.
Segundo a mulher de 83
anos, no domingo, chegaram dois homens em um
veículo de cor azul em sua
residência. Eles se apresentaram como funcioná-

rios da Previdência Social
do Governo Federal
(INSS) e afirmaram que
ela havia sido premiada
com 10 mil reais. Depois
de uma conversa muito
agradável e simpática,
eles aplicaram o golpe:
afirmaram que para que a
quantia fosse depositada,
precisavam do cartão
magnético e da senha da
conta bancária dela. Em
seguida, para dar mais credibilidade ao golpe, deixaram dois cartões para que

na segunda-feira, ela pudesse sacar o dinheiro. A
dupla foi embora.
No dia seguinte, quando a aposentada foi até ao
banco Itaú, foi informada
pela funcionaria do banco que tinha caído num
golpe. Os estelionatários
não foram localizados. A
ocorrência foi encaminhada à delegacia. A Polícia Militar não esclareceu se chegou a ser realizado saque na conta da
aposentada.

Garçom é acusado de estuprar a ex-namorada
Um garçom de 28
anos foi preso num bar
durante a noite desta
quarta-feira, 08, acusado de estuprar a ex-namorada em Manhuaçu.
A estudante de 20
anos relatou aos polici-

ais que o garçom, seu exnamorado, a agarrou pelo
braço e a levou para a
casa dele. Lá, sem o consentimento, ele manteve
relações sexuais à força
com ela. A PM, juntamente com o irmão da estu-

dante, localizou o garçom em um bar no centro da cidade e fez sua
prisão. A mulher foi encaminhada ao pronto
socorro e não quis fazer
o exame ginecológico.
O garçom foi autuado.

Polícia Civil prende pastor do pó em Tombos
Policiais Civis de Tombos, como apoio de uma
equipe de policiais da 4ª
Delegacia Regional de
Polícia Civil de Muriaé e
da Polícia Militar de Tombos, conseguiram em
apreender aproximadamente 100 gramas de pasta base de cocaína que
estavam escondidos na
sede de uma Igreja evangélica na cidade.
O homem, que cumpria
o regime semi-aberto na
cadeia da cidade, estava
sendo conhecido como
“Pastor do Pó”, segundo
a polícia divulgou. André
Alves Costa de Oliveira,
39 anos, era o pastor da
Igreja e cumpria pena por
homicídio, mas atualmente só tinha que dormir na

cadeia (regime semi-aberto).
A Polícia Civil recebeu
denúncias de que o mesmo estava ingressando
com cocaína na cadeia
quando ia se recolher para
dormir. As denúncias foram confirmadas por detentos em depoimentos e
afirmaram terem adquiri-

do a droga do pastor.
O Delegado de Polícia
Civil Dr. Felipe Freitas
solicitou ao Juiz de Direito da Comarca a expedição de mandados de busca e apreensão para a residência e a Igreja Metodista. Na casa, não havia
nada de ilícito, porém na
sede da Igreja foram encontrados 100 gramas de
pasta base de cocaína escondidos em meio a instrumentos musicais guardados num cômodo onde
somente o pastor tinha a
chave.
André Alves Costa de
Oliveira foi preso em flagrante por tráfico de drogas e recolhido na Cadeia
Pública de Tombos à disposição da Justiça.

VENDE-SE
OPORTUNIDADE

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

8802-1911 *8839-8845
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LOIRA NA PADARIA

NEIRUSCA
e GILDO

Sempre carismático e atencioso
com todos o ex-prefeito de Manhuaçu Sérgio Breder

Diretor de Cultura
Fabrício Santos

Prefeito de Manhuaçu Adejair
Barros apresenta uma administração de bons resultados.

Parabenizamos os cinegrafistas Teogenes
Nazaré (Téo) e João Batista Romão. Levando as imagens de Manhuaçu para o mundo

Cumprindo o
que diz a
Bíblia agora
são apenas
um. Parabéns pelo
casamento
realizado
dia 11 de
setembro

Nosso colega João
Paulo Nunes
momento em que
desfilava no dia 7
de setembro em
Manhuaçu

CNPJ 12173689/0001-35
VALOR DA PUBLICAÇÃO: 150 reais

A loira chega na padaria e pergunta.
-Tem pão quentinho?
-Opa! Acabou de sair
-Que droga, queria tanto um, que horas que ele volta?

A SOGRA JARARACA
O guarda rodoviário manda o apressadinho parar o carro:
- Documentos, por favor! O senhor estava a 130 e a
velocidade máxima nesta estrada é 100.
- Que isso, seu guarda, eu estava a 100, com certeza!
Mas a sogra, no banco de trás, corrige:
- Ah, Zeca , que é isso! Você estava a 130 ou mais!
O cara olha para sogra puto.
- E sua lanterna direita não está funcionando…
- Minha lanterna? Nem sabia. Deve ter pifado aqui na
estrada.
A sogra novamente:
- Ah, Zeca, que coisa feia! Você vem falando há semanas que precisa consertar a lanterna!
O cara muito puto, faz sinal à sogra para calar a boca.
- E o senhor está sem o cinto de segurança.
- Mas, seu guarda, eu estava com ele. Só tirei para pegar os documentos!
- Ah, Zeca, deixa disso! Você nunca usa!
O cara não se aguenta e grita para sogra:
- CALA A BOCA, VELHA MALDITA!
O guarda se inclina e pergunta à senhora:
- Ele sempre grita assim com a senhora?
- Não, seu guarda; só quando bebe.

ELEMENTAR MEU CARO WATSON
Sherlock Holmes e o Dr. Watson estão acampados
em plena selva. Holmes acorda no meio da noite,
agitado.
— WATSON! — grita ele.
O bom e prestativo Watson desperta, assustado.
— O que foi, Holmes?
— Olhe para o céu e diga-me o que você vê!
Watson esfrega os olhos, sonolento:
— Vejo milhões de estrelas, Holmes.
— E o que você deduz disso?
— Bem, do ponto-de-vista astronômico, que há
milhões de galáxias e potencialmente bilhões de
planetas. Do ponto-de-vista teológico, que Deus e Seu
Universo são infinitos; e, do ponto-de-vista meteorológico, que teremos um dia lindo amanhã.
Watson faz uma pequena pausa e vira-se para
Holmes:
— E você, o que deduz disso?
Sherlock acende o cachimbo, dá uma longa baforada
e responde.
— Elementar, meu caro: roubaram a nossa barraca.

AVERDADEIRA BRAVURA
A verdadeira bravura não se demonstra nos campos
de batalha, não está no enfrentamento de animais ferozes
ou de perigos que ponham sua vida em risco.
A verdadeira bravura está em sair de casa para beber
com os amigos; não avisar a esposa; chegar em casa de
madrugada, caindo de bêbado ser recebido por ela com
uma vassoura na mão; e ainda ter peito para perguntar:
- VAI VARRER OU VAI VOAR?

BOA NOTÍCIA
A mulher telefona para o marido:
- Querido, tenho uma noticia boa e uma má!
- Lamento, mas estou no meio de uma reunião super
tensa,me diz só a boa!
- O airbag do seu carro está funcionando direitinho!

"Muitas vezes o que se
cala faz maior impacto
do que o que se diz."
(Píndaro)
"Errar é humano, mas
quando a borracha se
gasta mais do que o
lápis, você está positivamente exagerando."
(J. Jenkis)
"É impossível para um
homem aprender aquilo
que ele acha que já
sabe." (Epiteto)
"Nunca perca a fé na
humanidade, pois ela é
como um oceano. Só
porque existem algumas
gotas de água suja nele,
não quer dizer que ele
esteja sujo por completo." (Mahatma Ghandi)
"Todo homem que se
vende recebe muito mais
do que vale."
(Barão de Itararé)
"A única maneira de
conservar a saúde é
comer o que não se quer,
beber o que não se
gosta e fazer aquilo que
se preferiria não fazer."
(Mark Twain)
"Você pode enganar
uma pessoa por muito
tempo; algumas por
algum tempo; mas não
consegue enganar todas
por todo o tempo."
(Abraham Lincoln)
"Os pequenos atos que
se executam são melhores que todos aqueles
grandes que se planejam." (George C.
Marshall)
"A verdade é a melhor
camuflagem. Ninguém
acredita nela.
(Max Frisch)
"O homem esquece mais
facilmente a morte do
pai do que a perda do
patrimônio."
(Nicolau Maquiavel)
"No caráter, na conduta, no estilo, em todas as
coisas, a simplicidade é
a suprema virtude."
(Henry Wadsworth)
"Se você rouba ideias
de um autor, é plágio. Se
você rouba de muitos
autores, é pesquisa."
(Wilson Mizner)
"Tudo o que se pensa ou
é afeto ou aversão."
(Robert Musil)
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Vera Alves / EP News
MUITO PIOR
Numa entrevista recente, Giulia
Gam respondeu ao repórter que
perguntou como foi seu casamento com o jornalista Pedro Bial, pai
de Theo (12) seu único filho: “A
única coisa que posso dizer é que
a história foi muito pior do que qualquer pessoa possa imaginar”.

TAGARELA
O público vai descobrir em breve o motivo de Lurdinha
(Simone Gutierrez) sempre ser interrompida quando tenta falar algo em Passione. A secretária vai se revelar uma grande
tagarela assim que abrir a boca pela primeira vez na trama.
Isso acontecerá quando conhecer Mimi (Marcelo Médici),
na antiga casa de Olavo (Francisco Cuoco), seu patrão.
O ELIMINADO

ESTREIA GRAVADA
A estreia de A Fazenda 3 poderá ser gravada. Na Record,
estudam essa possibilidade para evitar imprevistos, como a
chuva que atingiu os participantes na entrada da segunda edição. Ou para driblar a falta de ritmo que marcou o início da
primeira edição do reality show, em maio de 2009. De acordo com
o planejamento, a entrada dos roceiros na fazenda em Itu seria
pré-gravada e depois exibida durante a apresentação ao vivo da
estreia. O diretor Rodrigo Carelli não confirma essa estratégia.

Reynaldo Gianecchini disse em entrevista que seu personagem em Passione,
o vilão Fred, tem grandes chances de
morrer na trama. Segundo ele, seria interessante se Fred morresse, mas voltasse
sempre por meio de flashbacks. Desde a
estreia da novela, o autor Silvio de Abreu
anuncia que um dos personagens principais será morto por volta do capítulo 100. A novela já passou
dos 90. Agora é esperar ..

PLAYBOY MAIS VENDIDA

dos ao se opor a construção do estádio do Corinthians em
Itaquera. Agora, alega ataques da torcida do time e do “Fantástico”, pelo “Repórter por um dia” com Dentinho.
TÁ PODENDO...
Carlos Massa, o Ratinho, está negociando a compra das afiliadas do SBT em
Ribeirão Preto e Bauru, no interior de São
Paulo. Ele já tem 40% das ações em São
José do Rio Preto e Araçatuba e pretende abocanhar outras mais.
LUA DE MEL SEM FIM
Scheila Melo e Fernando Scherer, o
Xuxa, retornaram de lua de mel de um mês pela Turquia,
França, Inglaterra e Grécia. A experiência foi tão maravilhosa
que o casal que se conheceu no reality A Fazenda 2 tem
planos de se casarem anualmente, um com o outro, claro.
Como diria o Jô Soares quando fala uma piada sem graça
“quanta bobagem..”

PANO PRA MANGA
A "Playboy" que teve Cleo Pires na
capa, no mês de agosto, foi a mais vendida do ano. A revista publicou dois
ensaios sensuais da atriz com fotógrafos diferentes e cerca de 80 páginas. A
tiragem chegou a aproximadamente 600
mil exemplares. Edson Aran, diretor da
redação da "Playboy", ainda vai mais longe : "Talvez seja a
mais vendida em 5 anos", declarou.
MISTERIOSA
Cleo Pires será a misteriosa Estela e viverá um triângulo
amoroso com os personagens de Milena Toscano (Manuela)
e Murilo Rosa (Solano).

JULIANA PAES
Como se diz, popularmente, esse mistério que envolve o
personagem Gerson, interpretado por Marcello Antony, em
Passione, ainda vai dar muito pano pra manga...Agora, Silvio
de Abreu, afirmou que o problema do rapaz é sexual, o que o
impede de ser feliz e amar alguém de verdade.
O SEGREDO
O segredo será desvendado para o
público quando o personagem se submeter às sessões de psicanálise. O autor disse também que Gerson se apaixonou pela primeira vez quando conheceu Diana (Carolina Dieckmann) e por
isso quis se casar tão depressa.

ARAGUAIA
CHANTAGEM
Parte do elenco de Araguaia, próxima novela das seis da Rede Globo, se
reuniu na manhã de quarta-feira (8/09),
no Rio de Janeiro, para apresentar a
trama à imprensa. Cleo Pires, Murilo
Rosa, Thiago Fragoso, Edson Celulari, Regina Duarte e outros atores contaram um pouco sobre
como será o folhetim que estreia dia 27 de setembro.
OUTROS INTERESSES
Vitor é dono de um frigorífico, e fica irritado ao perceber
que a namorada, Manuela (Milena Toscano), está interessada em Solano (Murilo Rosa), um domador de cavalos da região. Para reconquistá-la, ele se aproxima do pai da moça,
Max (Lima Duarte), um criador de gado do local. Desonesto,
Max fará de tudo para que o casamento aconteça para dar um
troco em seu desafeto Solano.
TRIÂNGULO AMOROSO
Parece que virou moda nas telenovelas, os triângulos amorosos.
Ana Paula Arósio interpretará Marina, uma designer na novela Insensato Coração, de Gilberto Braga
(foto) e Ricardo Linhares, com estreia prevista para janeiro, às 21h.
Ela vai mexer com os corações dos irmãos Pedro (Fábio
Assunção) e Léo (Eriberto Leão), filhos de Raul (Antonio
Fagundes) e Wanda (Natália do Valle).

Mas, ainda tem mais. Saulo (Werner Schünemann) vai descobrir o segredo do irmão e vai chantageá-lo, disse ainda o
autor Silvio de Abreu.

Mesmo grávida de cinco meses de Pedro, Juliana Paes vai
comandar o reality show "Por um Fio", uma disputa entre
cabeleireiros que estreia no dia 24 de setembro no GNT. Seu
interesse é compreensível, a atriz tem sociedade com a família
num salão de beleza em Niterói. Segundo Juliana a barriga
não atrapalha na gravação do programa, o único problema,
que é normal em gravidez, é ter vontade de comer toda hora
PROGRAMA ESPORTIVO
Milene Domingues, a ex de Ronaldo o fenômeno, está animadíssima em fazer parte do elenco da
Rede TV! Ela estreia como apresentadora no programa esportivo
“Belas da Rede”. Milene, que iniciou sua carreira esportiva em 1997,
na equipe feminina de futebol do Corinthians, ficou conhecida do grande público como “a rainha das embaixadinhas”.
Ela chegou a figurar no livro de recordes Guinness ao fazer
55.197 embaixadas em nove horas.

SANDY NA SPORTV
CAETANO VELOSO
Sandy que aparentemente parece frágil e fala manso não é nada disso. A
cantriz aprende Box e adora assistir
todo tipo de luta. Na campanha que
participou recentemente "Não brigue,
lute!", do Sensei SporTV, ela mostrou
seus dotes como lutadora e não fez feio.
Sandy pratica o esporte há três anos
por sugestão do marido Lucas Lima.

O cantor e compositor Caetano Veloso gravou uma participação especial no disco de estreia de Roberta Spindel , uma
das atrizes do musical "Por Uma Noite - Um Sonho nos Bastidores da Broadway". O espetáculo esteve em cartaz por dez
meses no Teatro das Artes, no Rio de Janeiro .No repertório,
além da composição de Caetano aparecem músicas de Gilberto Gil, Djavan, Nei Lisboa e Maurício Gaetani.
A VOLTA DO É O TCHAN

TALENTO INFANTIL
Caio Manhente , que fez muito bem o filho da personagem
de Chistiane Fernandes em "Viver a vida", está no elenco do
filme de Arnaldo Jabor "A suprema felicidade", longa que
será lançado no dia 29 de outubro. O ator mirim que será
Paulo, filho da personagem de Mariana Lima , tem sido muito
elogiado pela sua interpretação pelo exigente diretor.
NÃO É FANTÁSTICO?
Rita Lee deixou o Twitter depois da perseguição que andou sofrendo com a fanática torcida Corintiana. A cantora,
também do Corinthians, está sendo vítima dos descontrola-

A gravadora Universal Music anunciou a volta do grupo
baiano É o Tchan. A nova formação além dos vocalistas
Cumpadre Washington e Beto Jamaica tem seis novas dançarinas
DOCUMENTÁRIO
Depois de Martinho da Vila, Maria Bethânia, Mamonas
Assassinas e Chico Buarque, que recentemente foram temas
de documentários, agora é a vez de Beth Carvalho ter sua
biografia levada às telonas. Com direção de Alexandre Avancini, a história da sambista carioca começa a ser filmada em
breve no Rio de Janeiro.
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