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Multidão prestigia a
33ª Feira da Paz de Manhuaçu
A organização da 33ª Feira da Paz foi a grande referência deste ano. O evento promovido pela Prefeitura de Manhuaçu para comemorar os 133 anos de emancipação político-administrativa foi coroado
pelo sucesso de público, shows de expressão e a apresentação de novidades, como o rodeio.
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As novidades no mundo da TV
você só encontra aqui no
Jornal das Montanhas.
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EDITORIAL

CHARGE

A missão de um jornal
Há quase 8 anos o Jornal das Montanhas “impresso”, e há
pouco mais de dois anos o primeiro jornal online de Manhuaçu
www.jm1.com.br vem registrando fatos importantes das políticas da região, sua gente, sua história e cultura, levando as informações de maneira diferenciada com visão estritamente profissional sem paixão. Nossa meta são os leitores do presente e do
futuro, assegurando-lhes um registro histórico dentro da visão de
cada um de nossos colaboradores. A informação é um dos bens
mais precioso da sociedade. E um dos pilares que sustenta a
democracia. Recebemos constantemente avaliações e críticas
positiva a respeito de nosso periódico. Procuramos fazer um trabalho sério e dedicado. Hoje atravessamos fronteiras e nosso
jornal www.jm1.com.br na “internet” extrapolou seu regionalismo.
Estamos classificados entre os mais acessados do estado,
pela nossa credibilidade, especialmente quando falamos das políticas municipais, estadual e nacional. Conclamamos todos leitores, autoridades judiciais, legislativa, executiva e toda gente
de bem que deseje contribuir para a formação de uma sociedade mais fraterna e mais justa, seu apoio é essencial para que
isso aconteça. Assim procedendo, nosso periódico trilhará seu
caminho cada vez mais de acordo com o pensamento ético que
existe dentro do coração de cada um de nós. Tanto isso é verdade que aqui estamos pedindo a sua participação. Tomamos a
decisão de aumentar nossa tiragem com a certeza de alcançar
cada vez mais a sociedade, para que, sabedora das notícias e
bem informada possa avaliar melhor o destino e as mudanças
tão necessárias das políticas praticadas em muitas das nossas
cidades. A união faz a força. Chegou o momento de unir.
Fale com suas lideranças, vereadores, prefeitos e deputados, aqueles que pensam como nós, aqueles que desejam realmente fazer justiça. Estamos determinado em colaborar e levar ao povo informação imparcial dando direito e voz a todos.
Peçam que dêem preferência a este jornal fazendo suas publicações e propaganda. Quem pesquisa sabe da grande penetração do Jornal das Montanhas. Só assim poderemos continuar
prestando um bom serviço de informar e contribuir para o aperfeiçoamento da democracia tão capenga em nosso país. É função do editorial retratar o pensamento do dono do jornal. A
imprensa não pode se omitir. O povo espera muito dos profissionais de imprensa e nós não podemos compactuar com as irregularidades e com a injustiça. Queremos pedir de público a
ajuda dos amantes da cultura para abraçar essa bandeira cultural, pois um país sem cultura é um país sem história. A imprensa feita com seriedade e responsabilidade ajuda muito a sociedade.
Uma sociedade necessita de críticos, através de pensamentos diferentes que se constroem diálogos e reflexões que ajuda
na formação de bases sólidas e edificadoras, contribuindo para
mudar conceitos e olhares: olhar, ver e enxergar escutar e ouvir. Contribuímos bastantes em alguns episódios. Um deles foi
o asfaltamento que liga Lajinha. Foi através de reportagens
feita pelo JORNAL DAS MONTANHAS, foi que o governo
Aécio Neves mandou fazer uma rigorosa fiscalização. Paralisadas, só voltaram com um asfalto totalmente diferente dos
primeiros quilômetros, fato este, que, antes mesmo de inaugurar, foram reparados.

EU LEIO O JORNAL DAS MONTANHAS

Ailton
Fagundes funcionário
da prefeitura
de
Manhuaçu
Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto desde que não seja de
ofensas pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas
devem ser enviadas à Rua Dr. José Fernandes Rodrigues, 500 - 1º Andar - Sl. 02 - Centro – Manhuaçu
– MG – CEP: 36900-000, por Telefax: (33) 3331-8409, ou por e-mail: contato@jm1.com.br. Deve constar
nome completo, endereço, RG, telefone para contato e os textos não podem passar de 30 linhas.

ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA,
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
É difícil esquecer o cinema São Lourenço, dom Bosco.

EXPEDIENTE
Diretor e Jornalista Responsável:
Devair Guimarães de Oliveira - MG-09523-JP
Colaboradores: Joaquim Saturnino da Silva - Cláudio Humberto Adalberto Romualdo Pereira Henrique, Heraldo Klen de Freitas - Pastor Celso
Medeiros, Dr. Wanderley Fernandes Avelar
(correspondente junto a comunidade Européia)
Revisão: Gelsane Maria de Paula
Opinião do Leitor: contato@jm1.com.br
Assessor jurídico: Dr. Alexander L. Chequer Ribeiro
Voz Jornalística e Eventos Ltda ME
Diagramação e Composição: Rua Dr. José Fernandes Rodrigues, 500
1º Andar - Sl. 02 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000
Fone/Fax (33) 3331-8409 Cel (33) 8887-8409

O posto de gasolina do Sr Germano, tantas pessoas
ilustres que fizeram esta cidade Manhuaçu (RIO GRANDE), a linda cachoeira, que cidade linda.
Que eu vivi de 1955 a 1970 lembro ai das estradas empoeiradas, da usina hidrelétrica na estrada para Santana
e Simonésia.
Dr. Jorge e Dr. Michel,seu primeiro consultório na Salime Nacif.
A serraria do Álvaro, e nunca esqueço da estação da
Leopoldina,contas vezes o maquinista deixava eu subir
na cabine do trem.
Manhuaçu com sua Igreja Católica,não poderia esquecer o quintal de Sr Rafaelzinho,o melhor quintal da
cidade,sua frutas gostosas.
Meu pai Germano sozinho construindo um posto de
gasolina,sozinho,suas maquinas era enxada, picareta e pá.
Prefeito Xavier baixinho,mais bom homem,lembro-me
bem, eu trabalhava num bar que tinha na praça,Sr Xavier

chegou para tomar café,eu não prestei atenção tinha acabado o café,mais que depressa coloquei
água na maquina,Sr Xavier reclamou que aquele café
foi o pior que havia tomado.
Não poderia esquecer minhas queridas professoras Dona Leda , Dona Deia e dona Ieda- diretora
do ginásio.
Também construiu Manhuaçu, com seu trabalho
no Ginásio e na igreja Metodista.
A que saudade de Manhuaçu,terra do café. Grande armazém na baixada depois transformado no quartel da policia.
Dr. Abel, Dr. Mario Assad enrolado, mas boa gente. Historia de Manhuaçu e linda e maravilhosa mais
não e para qualquer um escrever.
Um abraço para todos conterrâneos.
Germano Lacerda de Freitas Junior
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Dizem por aí...
Que foi dada a largada para a eleição das mesas diretoras de todo o país, Manhuaçu vive momento de pura
indefinição sobre quem será o próximo presidente da
Câmara Municipal.

Quem chega lá?
Nos bastidores há pelo
menos dois
candidatos, o
Renato
da
Banca e o Jorge do Ibéria,
correndo por
fora tem a Imaculada. Há
quem afirme
que em Ma- Jorge do Ibéria e Renato da Banca
nhuaçu pela
primeira vez a câmara em 2011 vai ter opositores de
olho nas eleições de 2012 muitos vereadores desejam
mostrar serviços.
Renato da Banca se concretizar a meta de chegar
novamente a presidência da Câmara vai colocar em
prática o plano II é o de lançar seu nome para disputar
o comando do Paço Municipal em 2012. Mas Jorge do
Ibéria que deseja também alçar vôos parecidos está também na luta, no momento os dois estão em pé de igualdade com 4 votos cada um restando um voto valioso e o
apoio do prefeito, faltando uma rodada de negociação
que irá bater o martelo e aí sim saberemos quem chega
lá.

Incógnita
Dizem que ele é candidato, mas quando perguntado Toninho Gama não responde as perguntas, apenas sorri e
mantém o silêncio, assim que passar o comando da casa é
que vamos saber o que trama o vereador que sempre deixou claro sua vontade de chegar ao paço municipal

Cavalo arreado
Um nome não muito desconhecido em Manhuaçu não perdeu a oportunidade ao ver um cavalo celado passando em sua
frente não titubeou, montou e
tem os padrinhos mais fortes da
região tudo indica e se confirmar
as previsões vai ser páreo duro.
Tuca vem aí... e seu padrinho já
até confidenciou a um grande político que disse “todos os municípios mineiros, apenas um me interessa, lá eu preciso
fazer o prefeito”, o nome por enquanto é segredo, mas
prometeram assim que puderem a nossa coluna será a
primeira a saber.

PT de Manhuaçu quer crescer
Com a eleição de Dilma o PT de Manhuaçu quer vir
com tudo, alguns filiados só não entende a política feita
pelo seu vereador que na campanha trabalhou para candidatos contrário ao partido, resta saber se ele vai candidatar para sua reeleição no partido que o elegeu ou se vai
para o PMDB, dizem que vai ter novidade, as portas de
filiações foram abertas na esperança de nomes com força
para disputar as eleições. Como em eleições nada é impossível, fala-se até numa possível composição com o DEM

Moeda de troca
No Brasil a moda pegou mesmo voto tem seu preço,
calcula-se para chegar a presidência da câmara o voto
de cada parlamentar chega a cotação de um salário do
parlamentar ou dependendo esse valor dobra, esse é o
jeitinho brasileiro de fazer “política”.
Depois de muitos anos a frente da Apae de Manhuaçu Renato da Banca poderá perder a diretoria desta
vez, ele recorreu as escolas com um famoso café da
manhã para tentar apoio, mas parece que muitos desejam mesmo uma mudança a alternância de poder é essencial a capacidade de administração de Renato é incontestável mas não se pode perpetuar no poder deve
se dar oportunidade para outras cabeças, só que se perder a diretoria da Apae sua pretensão de presidir a câmara pode cair por terra.

Por fora também se vence
Quem pensa que Sérgio Breder está fora da disputa, engana-se ele é um grande estrategista e nestas alturas deve já
estar articulando uma forte coligação, muitos são os candidatos que desejam ser o afilhado
do homem que governou Manhuaçu por três vezes.

Fusão PSDB e PMDB querem o DEM
Fonte: votebrasil.com
Depois de perder 22 cadeiras na Câmara e seis no
Senado com o resultado do pleito de outubro, o DEM
estuda se unir a outras siglas para manter parte do cacife político. Partidos que sofreram as maiores derrotas durante as eleições, DEM e PPS enfrentam um truncado jogo de alianças e acordos até o fim do ano para
definir uma mudança de curso que recoloque as legendas em uma rota de sobrevivência política.
Enquanto os sucessores do antigo PFL estudam a
fusão com o PSDB e até um desembarque no PMDB
— o que jogaria a legenda na bancada governista —,
os socialistas tentam se afastar da imagem conservadora dos atuais aliados para marchar rumo a uma oposição mais branda ao governo federal.
Na oposição desde a primeira eleição do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, o partido viu a bancada se reduzir dramaticamente. Da quase uma centena de deputados federais eleitos em 1998, sobrarão apenas 43 a partir de 1º de fevereiro, data da posse dos
novos parlamentares.
Diante dos números, os maiores expoentes da legenda estudam a fusão com PSDB ou PMDB. Na prática,
isso significa dizer que a sigla poderia tomar um caminho insólito e apoiar o governo petista depois de fazer
oposição ferrenha a Lula nos últimos oito anos.
O maior temor do DEM é que uma janela para a troca de partidos seja aprovada pelo Congresso e a bancada se reduza ainda mais com a migração de parlamentares para a base governista. “Estamos extremamente fragilizados.O prefeito de São Paulo, Gilberto
Kassab, tem conversado com vários partidos, sempre
com um cenário de fusão”, revela o deputado federal
Guilherme Campos (DEM-SP). De acordo com o parlamentar, o presidente do partido, deputado Rodrigo Maia
(RJ), também tem participado dos encontros.
Ao negociar um desembarque na bancada governista,
o DEM praticamente implodiria a oposição ao Palácio
do Planalto durante o governo de Dilma Rousseff, já que
o grupo ficaria reduzido a PSDB, PSol e PPS, que, juntos, detêm apenas 68 dos 513 assentos na Câmara dos

Deputados. Por isso, os atuais partidos da bancada governista desconfiam das reais intenções da legenda.
Entendem que a negociação aberta seria mais uma
forma de pressionar o PSDB a garantir maior espaço
nas composições estaduais e municipais. O maior interessado é justamente Kassab, que termina o mandato
na Prefeitura de São Paulo em 2012 e almeja chegar
ao Palácio dos Bandeirantes, que será ocupado por
Geraldo Alckmin (PSDB) nos próximos quatro anos.

Musculatura
Se o destino do DEM passa por São Paulo, o PPS
tenta formar uma frente com partidos menores para tentar ganhar um mínimo de musculatura no Congresso. A
legenda viu reduzir de 22 para 12
o número de deputados na Câmara e tem apenas Itamar Franco
(PPS-MG) no Senado. O presidente do partido, Roberto Freire,
analisa que o caráter conservador abraçado pelos aliados PSDB
e DEM durante as eleições prejudicou em especial o partido, que
pretende se inserir em um discurso de centro-esquerda. “Tivemos
erros na campanha que se encerrou, como fazer uma oposição que
aplaudia o governo, sem citar a correção necessária de
rumos, sem espírito crítico”, critica Freire.
O partido se aproxima de grupos mais alinhados ao
Planalto, como PV e PSol. O próprio Freire admite
voltar à bancada governista, de onde saiu depois do
escândalo do mensalão em 2005, desde que o Palácio
do Planalto altere a atual política econômica.

De volta aos trabalhos
A Câmara iniciou votação de medidas provisórias que
trancam a pauta. Depois de mais de três meses sem
deliberações, os deputados aprovaram a MP que prorroga até o fim de janeiro os contratos do Executivo.
Também foi aprovada a medida provisória que altera
o Fundo Especial para Calamidade Públicas e o Sistema Nacional de Defesa Civil, para dar mais agilidade
às transferências de recursos governamentais em caso
de desastres. O Senado também retomou a rotina de
votações e, na noite de ontem, aprovou, em primeiro
turno, a reforma do Código de Processo Penal. Entre
as mudanças, está o fim da prisão especial para pessoas que tenham concluído o ensino superior. A matéria
ainda será apreciada em segundo turno.

Porrada em Aeroporto de Valadares
Dizem que o aeroporto de Governador Valadares foi
palco de um show de horrores, ou melhor dizendo a
porrada foi geral. Dois políticos se ofenderam entre
palavras no primeiro round, mas no segundo round a
pancadaria comeu solta. A turma do deixa disso chegou, mas o que levou o soco e desmaiou disse que terá
o terceiro round, um vai a capital mineira o outro vai
para Brasília, ainda bem que não irão se encontrar em
suas respectivas câmaras de trabalhos...

Corinthians e Cruzeiro
No jogo entre Corinthians e Cruzeiro todo mundo viu
que teve penaltis, porém só marcaram para o felizardo
do Corinthians, uns culpam a aproximação de Andrés
Sanches (presidente do Corinthians) com Ricardo Teixeira (presidente da CBF). Agora uma coisa é certa
apitar um pênalti daquele aos 43 do segundo tempo.
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Multidão prestigia a 33ª F

A organização da 33ª
Feira da Paz foi a grande
referência deste ano. O
evento promovido pela
Prefeitura de Manhuaçu
para comemorar os 133
anos de emancipação político-administrativa foi
coroado pelo sucesso de
público, shows de expressão e a apresentação de
novidades, como o rodeio.
A maior festa popular da
cidade ganhou ares de organização e sucesso. Foram três dias, onde a alegria, a tradição e a autoestima do povo de Manhuaçu e região tiveram
um encontro com artistas
de sucesso, peões desafiando animais no rodeio e
uma estrutura inigualável.
Mesmo com chuva,
uma festa que, repetindo
as palavras do prefeito
Adejair Barros, foi elaborada para o povo festejar
as conquistas da Administração Municipal, sem cobrança de ingressos e com
diversão garantida nas
três noites.
Toda a estrutura foi pen-

Cantor sertanejo Leonardo

Na noite de sexta, o cantor sertanejo Leonardo subiu ao palco
para a alegria de uma multidão superior a 12 mil pessoas.

sada para oferecer segurança e comodidade para
o público, assegurando os
cenários ideais para quem
quisesse dançar muito,
conversar com os amigos
em volta de uma mesa ou
apenas curtir uma boa
música. A Tamma Produções foi a responsável
pela produção dos shows,

enquanto a Companhia de
Rodeios Rancho Alegre
cuidou da arena.
TRÊS DIAS
DE SHOWS
Nos três dias aconteceram shows de rodeio
como parte da grande inovação da programação

deste ano. O público prestigiou a festa. Na noite de
sexta, o cantor sertanejo
Leonardo subiu ao palco
para a alegria de uma
multidão superior a 12 mil
pessoas. Com ritmo envolvente, as músicas do cantor agradaram a multidão.
“Tocar aqui na Feira da
Paz representa uma se-

Nos três dias aconteceram shows de rodeio como parte
da grande inovação da programação deste ano.

Com ritmo envolvente, as músicas dos cantores Zé Ramalho e Leonardo agradaram a multidão.

qüência positiva de muitos
anos da minha relação
com a região, fazendo shows por aqui. Eu sempre
venho e adoro, o carinho
do povo mineiro está nesse público”, revelou Leonardo enquanto se preparava para o show, aten-

dendo a todos com muita
simpatia em seu camarim.
O cantor destacou também a animação do povo.
“Esse público é o que me
anima, a energia que vem
do povo é algo muito
bom”, comentou ao destacar a grandiosidade da

A maior festa popular da cidade ganhou ares de organização e sucesso. Foram três dias, onde a alegria, a tradição e a auto-estima do povo de Manhuaçu e região tiveram
um encontro com artistas de sucesso, peões desafiando animais no rodeio e uma estrutura inigualável.
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eira da Paz de Manhuaçu

O evento promovido pela Prefeitura de Manhuaçu para comemorar os 133 anos de emancipação político-administrativa foi coroado pelo sucesso de público,
shows de expressão e a apresentação de novidades, como o rodeio.

festa organizada pela Prefeitura Municipal.
Uma das atrações mais
esperadas da Feira da
Paz, o cantor Zé Ramalho, começou a se apresentar no início da madrugada de sábado. “A festa
está animada demais, maravilhosa. Mesmo com
esse tempo chuvoso, fizemos um show muito bom
e o público correspondeu”,
declarou Zé Ramalho logo
após a apresentação.
Segundo o Prefeito Adejair Barros foi motivo de
orgulho para a cidade re-

ceber a presença de tantos visitantes no aniversário de 133 anos com um
grande show de Zé Ramalho. “Manhuaçu é uma cidade polo e sempre recebe muito bem a todos que
aqui chegam. A presença
de moradores da nossa cidade e de várias localidades vizinhas nessa data
comprova o carinho que
todo a região tem por nossa cidade e a boa escolha
da programação deste ano,
que teve Leonardo na sexta e agora o grande Zé
Ramalho”, afirmou.

O Secretário de Agricultura, Indústria, Comércio e
Turismo, Vinícius de Resende, destacou a importância cultural de um evento como este para a cidade, principalmente, em uma
data comemorativa como
o aniversário do município.
“Este show atrai grande
presença de público. Estamos muito felizes com a
boa presença de público na
Feira da Paz. A prefeitura
promove os shows com
entrada franca e fomenta
a agenda cultural da cidade”, diz o secretário.

Vereadores de Martins Soares, prefeito Mirim, deputado Paulo Abi-Ackel, prefeito de
Santa Margarida Geraldo Schiavo, prefeito Adejair Barros de Manhuaçu, Fabinho de
Matipó, Agnaldo da rádio Manhuaçu, Beloni presidente da Associação São Vicente, vereador Juarez Eloi, deputado Sebastião Costa e o prefeito Sebastião Moreira de Lajinha

Mônica e o esposo Adejair, Leonardo, deputado Sebastião Costa e o deputado Paulo Abi-Ackel

Paulo Abi-Ackel, Juarez Eloi, prefeito Adejair, Sérgio Breder,
Sebastião Costa e Vantuil Martins

Marilza do S V S, deputado Sebastião Costa, Sérgio Breder, Dr. Walteir Juiz de Direito de
Manhuaçu, vereador Fernando e secretário municipal Rômulo do Carmo.

Sérgio Breder, Adejair, Dr. Walteir e deputado Paulo Abi-Ackel

Mônica, prefeito Adejair, Zé Ramalho, Vinícius e Fernanda
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E-MAIL MUITO LOUCO
Um casal decide passar férias numa praia do Caribe, no
mesmo hotel onde passaram a lua de mel há 20 anos.
Por problemas de trabalho, a mulher não pode viajar com
seu marido, deixando para ir uns dias depois.
Quando o homem chegou e foi para seu quarto do hotel,
viu que havia um computador com acesso a internet. Então decidiu enviar um e-mail a sua mulher, mas errou uma
letra sem se dar conta e o enviou a outro endereço...
O e-mail foi recebido por uma viúva que acabara de chegar do enterro do seu marido e que ao conferir seus e-mails
desmaiou instantaneamente.
O filho, ao entrar na casa, encontrou sua mãe desmaiada, perto do computador, onde na tela podia-se ler:
— Querida esposa, cheguei bem. Provavelmente se surpreenda em receber notícias minhas por e-mail, mas agora
tem computador aqui e pode enviar mensagens às pessoas queridas. Acabo de chegar e já me certifiquei que já está
tudo preparado para você chegar na sexta que vem. Tenho
muita vontade de te ver e espero que sua viagem seja tão
tranquila como a minha.
Obs.: Não traga muita roupa, porque aqui faz um calor
infernal!

ENTREVISTA
O sujeito cinquentão faz uma entrevista para emprego.
- Desculpe - diz o entrevistador. - Mas o senhor chegou
a essa idade e nunca pensou em se casar?
- Claro! Já pensei muitas vezes!
- E por que não se casou?
- Exatamente porque pensei muito!

A SOGRA
Uma senhora decidiu saber se os maridos da suas três
filhas gostavam dela.
No dia seguinte foi dar uma voltinha com o primeiro e na
beira de um lago escorrega, cai e sem saber nadar, começa
a se afogar. O cara, sem vacilar, pula na água e a resgata.
No dia seguinte encontra na porta da sua casa uma Peugeot 206 com o seguinte recado:
- Obrigada. Da tua sogra que te adora.
Foi dar outra voltinha com o segundo e na beira de mesmo lago escorrega, cai e sem saber nadar, começa a se
afogar. O cara, sem vacilar, pula na água e a resgata. No dia
seguinte encontra na porta da sua casa uma Peugeot 206
com o seguinte recado:
- Obrigada. Da tua sogra que te adora.
Foi com o terceiro e na beira do lago escorrega, cai e de
novo, começa a se afogar. O cara fica olhando para a mulher se afogando e diz:
- Velha de m... Há anos que eu esperava por isso!!!
E vai embora.
No dia seguinte encontra na porta da sua casa um Mercedes Benz 250SL com o seguinte recado:
- Obrigado. Do teu sogro que te adora.

Dentinho de leite
Estava um dia muito chuvoso e frio aquele dia.
Ficamos todos reunidos na sala grande onde podíamos jogar, falar a vontade e brincar muito também.
Não tínhamos muita diferença de idade, eu com oito
anos, Vitor com seis anos, Marcelo com quatro anos.
Como sempre na hora do lanche minha mãe trazia
coisas gostosas e nos fartávamos de comer.
Foi quando Marcelo meu irmão menor começou a
gritar que algo tinha prendido em seu dente...
Minha mãe correu na hora e com muita cautela conseguiu tirar o que havia ficado preso em seu dente.
Terminado o drama todo mamãe exigiu que fossemos
escovar os dentes e muito bem escovados, repetia.
Voltamos à sala e ela sentou-se conosco, pois queria
falar com todos.
-Vejam meus filhos o que aconteceu com Marcelo
foi muito simples, apenas algum alimento enroscou no
dentinho dele que ainda é de leite.
Que dizemos todos ao mesmo tempo!
-De Leite, o dente?
-Sim nossos primeiros dentinhos assim são chamados e caem facilmente para dar lugar aos outros que
nascerão. São dentinhos frágeis e o dele já estava soltando por isso que enroscou o alimento nele. Está praticamente caindo e mais tarde iremos ao dentista para
que ele tire de vez o dentinho.
Existem muitas histórias sobre o dente de leite.
Uma delas é que se você jogá-lo para o telhado de
sua casa ganhará um presente! É claro que vocês não
acreditam nisto.
-Mamãe já que tem dente de leite, tem de café também?
-Claro meu filho existem crianças que têm quase todos de café.
-E como eles são? _ perguntei,
-Ora são aqueles que estão doentes...
-Mas como doentes mamãe?
-Quando você não escova os dentes, come bala demais. É preciso ira ao dentista sempre fazer uma limpeza nos dentes, colocar Flúor um remedinho para protegê-los. Não se vai ao dentista só quando dói o dente,
por exemplo, vou levar o Marcelo para acabar de sair o
dentinho de leite, mas ele não está com dor.
-E nem com medo? _ perguntei
-Não tenho medo não, pois sempre que vou ao dentista não sinto dor nenhuma e até ganho parabéns.
-Entenderam porque peço que vocês escovem os
dentes bem escovados. Se não fizerem logo estarão
com dente de café e daí para pior, pois poderão ter
cáries, ou seja, pequenos buraquinhos nos dentes tendo mais trabalho a ser feito no dentista.
Foi aí que Marcelo levantou-se e disse:
-Mamãe e dente de manteiga também tem?
Todos riram, pois o café da manhã estaria completo
agora!
E você já escovou seus dentes hoje?

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

Ser ou
Ter?
Nossa correria diária não
nos deixa parar
para perceber se o que
temos já não é
o suficiente para nossa
vida.
Nos preocupamos muito
em TER: ter isso,
ter aquilo, comprar isso,
comprar aquilo.
Os anos vão passando,
quando nos damos
conta, esquecemos do
mais importante
que é VIVER e SER
FELIZ!
Muitas vezes para ser
Feliz não é preciso
Ter, o mais importante na
vida é SER.
As pessoas precisam
parar de correr atrás
do Ter e começar a correr
atrás do SER:
Ser Amigo, Ser Amado,
Ser Gente.
Tenho certeza de que,
quando SOMOS,
ficamos muito mais
Felizes do que
quando Temos.
O SER leva uma vida
para se conseguir e
o Ter muitas vezes
conseguimos logo.
O SER não se acaba nem
se perde com
o tempo, mas o Ter pode
terminar logo.
O SER é eterno, o Ter é
passageiro. Mesmo
que dure por muito
tempo, pode não trazer
a Felicidade... E é aí que
vem o vazio
na vida das pessoas...
Por isso, tente sempre
SER e não Ter.
Assim você sentirá uma
Felicidade
sem preço!
Espero que você deixe
de cobrar o que
fez e o que não fez nos
últimos anos e
que você tente o mais
importante:
SER FELIZ

Tudo o que somos
nasce com nossos
pensamentos. Em
nossos pensamentos, fazemos o
nosso mundo.
(Buda)
A ação nem sempre
traz felicidade, mas
não há felicidade
sem ação. (Benjamin Disraeli)
A adversidade
desperta em nós
capacidades que,
em circunstâncias
favoráveis, teriam
ficado adormecidas.
(Horácio)
A águia voa sozinha,
os corvos voam em
bando, o tolo tem
necessidade de
companhia, e o
sábio necessidade
de solidão. (Friedrich Rückert)
A alegria é o fogo
que mantém aquecido o nosso objetivo, e acesa a nossa
inteligência. (Helen
Keller)
A alma humana é
como a água: ela
vem do Céu e volta
para o Céu, e
depois retorna a
Terra, num eterno ir
e vir. (Goethe)
A ambição universal
dos homens é viver
colhendo o que
nunca plantaram.
(Adam Smith)

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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Entrevista com o cantor
sertanejo Leonardo

Por Devair Guimarães
de Oliveira
O cantor Leonardo, 47
anos, ídolo da música sertaneja, nasceu no dia 25
de julho de 1963 e é sem
dúvida um dos artistas
mais carismáticos do nosso país.
Em seu novo DVD
prestou homenagem ao
inesquecível Waldick Soriano homenagem esta que
se estende também para
os seus shows e onde quer
que ele vá. Em Manhuaçu não foi diferente, no
show realizado pelo cantor na 33ª Feira da Paz
comemorando os 133 anos
do município, Leonardo
cantou vários de seus sucessos já consagrados e
canção Alucinação, música de trabalho do seu novo
CD que já está em prélançamento em algumas
lojas, vale ressaltar que
este show foi um dos melhores que Manhuaçu já
teve. Cantor Leonardo vai
lançar um filme que vai
contar a sua história e do
irmão, Leandro, que faleceu vítima de um câncer
em 1998.
Jornal das Montanhas
– O que você pensa em
fazer para o futuro?
Leonardo - muitas empresas e cineastas nos procuraram para produzir um
filme sobre a nossa história, principalmente depois

do sucesso "Dois Filhos de
Francisco", que contou a
história da dupla Zezé di
Camargo & Luciano e foi
sucesso de bilheteria, além
de ter sido indicado ao
Oscar de Melhor Filme
Estrangeiro. Nossa história é muito parecida. Eles
são os filhos de Francisco,
nós os filhos de seu Avelino.
JM – O nome do filme será Os filhos de
seu Avelino?
Leonardo – Não temos
ainda um nome, mas poderá ser intitulado “Não
aprendi dizer adeus”.
JM – Qual é a sua
música de trabalho do
novo CD?
Leonardo: - A minha
musica de trabalho agora
é ‘Alucinação’ que hoje já
é sucesso no Brasil inteiro
e vou cantar neste show
daqui a pouco é uma música romântica e o público
gosta de música sertanejo
romântica, demora um
pouco para pegar mas
quando pega o sucesso
permanece por mais tempo.
JM – Em suas considerações finais o que
mais você gostaria de
dizer?
Leonardo – Quero dizer
que é um prazer enorme
estar em Manhuaçu aqui
em Minas esse povo maravilhoso e dar um abraço
em todos os leitores do Jornal das Montanhas.

Mortes por dengue e casos
notificados no País sobem 90% em 2010
O número de mortes por
dengue no Brasil passou de
312 de 1º de janeiro a 16
de outubro de 2009 para
592 no mesmo período de
2010, o que representa um
aumento de quase 90%,
segundo o Ministério da
Saúde. As notificações
também cresceram 90%:
de 489.819 no ano passado para 936.260 neste.
Cerca de 70% das ocorrências concentram-se nos
Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato
Grosso do Sul, Rondônia e
Acre, segundo Giovanini
Coelho, coordenador do
Programa Nacional de
Controle da Dengue.
O Ministério da Saúde
alega que a volta da circulação do tipo 1 da doença contribuiu para esse aumento. De acordo com o
governo, em quase todos
os Estados grande parte
da população não tem
imunidade a esse sorotipo.
A dengue tipo 1 predominou no País no fim da década de 90.
Segundo resultado parcial do Levantamento de
Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), 15 municípios estão
em situação de risco de
surto da doença - entre
eles duas capitais, Rio
Branco (AC) e Porto Velho (RO). Do total de municípios nessa situação, 11
estão no Nordeste, três no
Norte e um no Sudeste.
Entre 2009 e 2010, o
número de casos graves
passou de 8.714 para
14.342. Para o verão de
2011, o ministério aponta
dez Estados com risco
muito alto de epidemia:
Amazonas, Amapá, Maranhão, Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Sergipe,
Bahia e Rio de Janeiro,
que deverão ser visitados
pelo ministro da Saúde,
José Gomes Temporão.
“(A dengue) É um problema muito sério de saúde
pública, estamos investindo no desenvolvimento de
uma vacina, já temos o
protótipo sendo testado,
mas não teremos uma vacina disponível entre pelo
menos 3 e 5 anos”, afir-

mou o ministro.
Campanha: Temporão
lançou uma nova edição
da Campanha Nacional de
Combate à Dengue, com
o título “Dengue - Se você
pode agir, podemos evitar”.
“Em algumas regiões, o
problema é lixo, em outras
é água, em outros está
dentro de casa. Todos os
gestores têm instrumentos

que vão permitir mapear a
situação por bairro”, disse.
Para o ministro, o cenário
deste verão é “tão preocupante” quanto o do ano
passado. O governo informou que foi destinado R$
1 bilhão para ações de controle da doença, incluindo
aquisição de equipamentos, medicamentos e campanha na mídia.

Temporão destacou a
contenção da dengue tipo
4, em Roraima, que voltou
a circular no Brasil após 28
anos. “Nós impedimos que
esse vírus saísse de Roraima e circulasse por todo o
País”, completou. Foram
confirmados dez casos de
dengue tipo 4 em Roraima,
entre julho e agosto deste
ano, sem registro de óbitos.

O que é a Dengue
A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus
da família Flaviridae e é
transmitida através do
mosquito Aedes aegypti,
também infectado pelo
vírus. Atualmente, a dengue é considerada um
dos principais problemas
de saúde pública de todo
o mundo.
Tipos de Dengue
Em todo o mundo,
existem quatro tipos de
dengue, já que o vírus
causador da doença pos- A dengue é trasmitida pelo mosquito Aedes aegypti
sui quatro sorotipos:
DEN-1, DEN-2, DEN-3 e dura entre 5 a 7 dias. A de febre acabam a prespessoa infectada tem fe- são arterial do doente cai,
e DEN-4.
No Brasil, já foram bre alta (39° a 40°C), do- o que pode gerar tontuencontrados da dengue res de cabeça, cansaço, ra, queda e choque. Se a
tipo 1, 2 e 3. A dengue dor muscular e nas articu- doença não for tratada
de tipo 4 foi identificada lações, indisposição, enjô- com rapidez, pode levar
os, vômitos, manchas ver- à morte.
apenas na Costa Rica.
- Síndrome de ChoFormas de apresen- melhas na pele, dor abdominal (principalmente em que da Dengue
tação
Esta é a mais séria
A dengue pode se crianças), entre outros sinapresentação da dengue
apresentar – clinicamen- tomas.
Os sintomas da Dengue e se caracteriza por uma
te - de quatro formas diferentes formas: Infec- Clássica duram até uma grande queda ou ausênção Inaparente, Dengue semana. Após este perío- cia de pressão arterial. A
Clássica, Febre Hemor- do, a pessoa pode continu- pessoa acometida pela
rágica da Dengue e Sín- ar sentindo cansaço e in- doença apresenta um
pulso quase imperceptídrome de Choque da disposição.
- Dengue Hemorrágica vel, inquietação, palidez e
Dengue. Dentre eles,
A Dengue Hemorrágica perda de consciência.
destacam-se a Dengue
Clássica e a Febre He- é uma doença grave e se Neste tipo de apresentacaracteriza por alterações ção da doença, há regismorrágica da Dengue.
- Infecção Inaparente da coagulação sanguínea tros de várias complicaA pessoa está infecta- da pessoa infectada. Inici- ções, como alterações
da pelo vírus, mas não almente se assemelha a neurológicas, problemas
apresenta nenhum sinto- Dengue Clássica, mas, cardiorrespiratórios, insuma. A grande maioria após o terceiro ou quarto ficiência hepática, hedas infecções da dengue dia de evolução da doen- morragia digestiva e dernão apresenta sintomas. ça surgem hemorragias rame pleural.
Entre as principais maAcredita-se que de cada em virtude do sangramendez pessoas infectadas to de pequenos vasos na nifestações neurológicas,
apenas uma ou duas fi- pelo e nos órgãos internos. destacam-se: delírio, sonoA Dengue Hemorrágica lência, depressão, coma, ircam doentes.
pode provocar hemorragi- ritabilidade extrema, psico- Dengue Clássica
A Dengue Clássica é as nasais, gengivais, uriná- se, demência, amnésia,
uma forma mais leve da rias, gastrointestinais ou paralisias e sinais de meningite. Se a doença não
doença e semelhante à uterinas.
Na Dengue Hemorrági- for tratada com rapidez,
gripe. Geralmente, inicia
de uma hora para outra ca, assim que os sintomas pode levar à morte.
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ENQUETE
"NINGUÉM É MINISTRO PELO SALÁRIO"

Laerte Carvalho
Um dos percursores da TV na cidade. Nasceu em Manhuaçu, seu pai foi o açougueiro Sebastião de Carvalho, conhecido como “seu filhinho”, e sua mãe Dª Maria Von Randow, tem 02
irmãs, Maria e Édna. Estudou em Manhuaçu no
grupo Monsenhor Gonzalez e fez 03 anos no Ginásio Manhuaçu , não concluindo seu curso. Começou o curso de Eletrônica, em São Paulo e trabalhava na RCA Victor. Laerte nos disse, que foi
o Sr Antônio Pereira da Silva pai do José Almeida,
que o entusiasmou com a Eletrônica, sempre ficava muito curioso e prestava muita atenção nos
consertos de rádio que ele fazia. Lia suas revistinhas a respeito desses assuntos de eletricidade e
outras coisas afins. Adorava saber algo sobre Rádio
–Amador do qual, o Sr. Antônio era muito conhecedor. Daí sua grande afinidade, apesar das diferenças de idade. Eram vizinhos e as famílias se
relacionavam muito bem. Laerte gosta muito de
fazer mágicas,é o seu hobby favorito. Ele se exibia em festinhas, aniversários de criança e nos
clubes. Depois do estágio em São Paulo, voltou a
Manhuaçu, abriu uma oficina de consertos e passou a trabalhar com aparelhos eletrônicos e montou sua própria televisão.
Trabalhou com Dirceu de Castro Getê, e José
Julião, sendo os pioneiros da TV em Manhuaçu.
Gostava de atuar como rádio-amador, lembrou-se
que prefixo do Sr Antônio era PYMK. Achava
esse serviço de muita utilidade pública, porque
salvava muitas vidas. Certa vez um a pessoa precisava de um remédio difícil de conseguir e foi
exatamente através de um rádio-amador que ele
foi conseguido. E assim sabemos de inúmeros
casos, os quais foram resolvidos pela atuação dessa rede de radiofonia. Laerte casou-se com Sônia
filha de Dª Maria José, irmã do Sr. Argemiro Vargas. Seu pai, era o Sr. Filinho, era de Muriaé, tinha
um açougue numa casa alugada de José Almeida,
muito baratinha e sempre alegava que o comércio
estava muito ruim e não tinha condições para pagar mais. Mas levavam tudo na brincadeira e devido uma grande amizade que tinha com Sr. Antônio, ficava tudo do mesmo jeito. Com a transferência de sua filha Valéria, do banco para BH, ele,
Laerte foi junto com a filha.Hoje ele mora em Sete
lagoas, mas vai sempre em BH. Nos tempos de
sua juventude tocou na banda do Sr. Odorico Gomes em 1958, tocando saxofone. Teve dois filhos,
Carlos Henrique (KIK), que é engenheiro civil e
trabalhou três anos em Mato Grosso do Sul. A
filha Valéria que se casou com o filho de Maria
Chequer, chamado Ronaldo, rapaz excelente, é
mais um filho que ganhou.Tem 06 netos, 04 da
Valéria e 02 do Carlos Henrique. “Tenho muitas
saudades de Manhuaçu, adoro esta terra, quero
ser enterrado aqui”. A nosso pedido ele fez uma
demonstração com um cigarro, mas a mágica não
deu muito para entender. Acho que a câmera não
acompanhou bem... Será que erramos? Almeida
agradeceu a Gentileza de Laerte, que declarou ser
ele o agradecido e muito comovido.

Cristovam Buarque, em resposta a proposta de aumentar o “baixo” salário de ministros

Fusão: PMDB abre ao DEM até cargos no governo

Fora de circulação

Em troca da fusão do DEM ao PMDB, o partido do vicepresidente eleito Michel Temer abre a possibilidade de espaço no governo Dilma, a depender ainda da concordância
da presidenta, e também cargos em comissões importantes
e nas mesas diretoras da Câmara e do Senado. Somando os
deputados federais eleitos pelos dois partidos este ano, o
“novo PMDB” somaria uma bancada mínima de 122 parlamentares.

O governador Eduardo Campos (PSB-PE) viajou com a família para percorrer os Caminhos de Santiago de Compostela, na Espanha. Mas antes de viajar avisou que o PSB
“não aceita ser padrinho da CPMF”.

Carta discrimina analfabetos, diz Malta
O senador Magno Malta (PR) afirma que é discriminação o dispositivo constitucional que impede a candidatura de analfabetos a cargos
eletivos e informou que apresentará proposta de emenda à Constituição permitindo a eleição dessa parcela da população. O partido de
Malta, o PR, também entrará com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo que seja declarada a inconstitucionalidade da limitação,
informou o senador.
DEM maior
DEM estima que a bancada saltará de 43 para 47 deputados, com a posse de suplentes de convidados para secretarias de Estado.
Porta de saída
Gilberto Kassab quer trocar o DEM pelo
PMDB para disputar o governo paulista em 2014: só a fusão o livraria de punição pela lei da fidelidade.
O pau vai quebrar
“Quero ver quem vai ter a coragem de defender na nossa
convenção a extinção do DEM para a fusão ao PMDB”,
desafia Onyx Lorenzoni.
Vingança?
Inconformado com a derrota, o ex-governador Zeca do PT
fala em expulsar petistas infiéis que não votaram nele para
voltar ao governo.
Se é falta de adeus...
Lula disse em Seul (Coreia do Sul) que, com Dilma, os líderes do G-20 nem sentirão falta dele. Não só os líderes, presidente. Pode ter certeza.
Confronto aberto
É boa a briga pela liderança do PSDB na Câmara dos Deputados. Estão em campanha os deputados Bruno Araújo
(PE) e José Aníbal (SP).
Senilidade
O professor Nelson Valente lembra que o terceiro vexame
do MEC no Enem coincide com os 80 anos de criação do
ministério, domingo (14).
Estabilidade
O presidente do Banco Central,
Henrique Meirelles, pretendia deixar o cargo, que ocupa há oito
anos. No entanto, a resposta negativa do mercado a essa especulação deve mantê-lo no posto, além de Guido Mantega no
Ministério da Fazenda e Luciano Coutinho no BNDES.

Data certa
O presidente do PT, José Eduardo Dutra, avisou ao vicepresidente eleito Michel Temer que até o dia 30 os petistas
irão escolher o nome do partido que pode assumir a Câmara
dos Deputados em 2011.
Outro lado
O senador Tasso Jereissati inaugurou um novo escritório
para a sua holding. A antiga sede de sua empresa, um quarteirão no coração da Aldeota, em Fortaleza, foi vendida por
R$ 33 milhões.
Votação sobre royalties do pré-sal deve ser em 2011
O ministro Alexandre Padilha
(Relações Institucionais) informou na última semana, que
seu objetivo é fazer com que
a Câmara dos Deputados
conclua a votação dos projetos que tratam do novo marco regulatório do pré-sal ainda este ano. Porém, ele ressaltou que a emenda que trata da partilha dos royalties
deve ser deixada para a próxima legislatura. "O mais adequado é que essas questões sejam tratadas de forma separada, que a gente garanta o que é prioridade, que é o modelo de partilha do pré-sal, para que se inicie o processo de
licitação dos poços do pré-sal, para que essa riqueza venha
para a União, venha para o Estado brasileiro", afirmou.
Casos de dengue quase dobram no País
O número de casos de dengue no Brasil, até o dia 16 de
outubro deste ano, chegou a 936,2 mil, acima dos 489,8 mil
contabilizados pelo Ministério da Saúde no mesmo período do ano passado. Neste ano, 14,3 mil foram considerados
graves, enquanto no ano passado foram 8,7 mil nesta condição. As mortes provocadas pela doença atingiram 592 em
2010, contra 312 óbitos registrados em 2009, até meados de
outubro. Um dos principais motivos apontados pelo ministério para o aumento do número de casos foi a volta da
dengue tipo 1, que havia predominado no País até o final da
década de 90. Outros problemas são as condições precárias de saneamento básico e coleta de lixo e falta de abastecimento de água em alguns municípios.
Pergunta na Caixa
Por que Silvio Santos não pediu ajuda aos universitários
para salvar seu banco PanAmericano?

PODER SEM PUDOR
O PT de salto 15
Ao tomar conhecimento
da última do senador
Aloizio Mercadante
(PT-SP), para quem o
resultado das eleições
municipais de São Paulo
“credencia o presidente
Lula para 2006”, o senador tucano Arthur Virgílio não agüentou:
- O PT tem que descer do salto quinze. Com um salto desses, não
dá nem para ir ao cinema com uma mulher: ela fica três palmos
acima de você.
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8.0 TURBINADO
O empresário e apresentador Silvio Santos chega aos 80 anos no dia 12 de dezembro. Ele viaja no início do próximo mês para
Orlando, Flórida, onde tem uma casa e comemora a data em família, ao lado da mulher,
Íris, e das filhas. A volta ao Brasil deve acontecer apenas em março de 2011.
PARA RIR MUITO
Os próximos episódios de “Passione”
prometem muitas risadas aos telespectadores. Berilo (Bruno Gagliasso) vai conseguir
convencer Jéssica (Gabriela Duarte) a ser sua
amante com o pretexto de que a família de
Agostina (Leandra Leal) tem ligações com a
máfia italiana. E, para convencer Agostina a
morar novamente com ele, Berilo jura que
Jéssica tem feito ameaças com capangas.
TÁ BOM ASSIM...
A atriz Cleo Pires, 28, afirmou que, pelo
menos por enquanto, não pensa em casamento. A atriz tornou a desmentir o boato de
que irá se casar em dezembro com o namorado, o publicitário e DJ João Vicente de Castro, 27. Cleo já mora com o namorado desde
setembro em uma casa que comprou na zona
sul do Rio de Janeiro, mas casamento está
fora de seus planos.
INDENIZAÇÃO
A Justiça do Rio condenou a companhia aérea
United Airlines a pagar indenização por danos morais de R$ 10 mil para o ator
Selton Mello. O ator entrou
com a ação após seu voo
para o Canadá, em 2009,
onde iria participar de um festival de cinema,
ser cancelado e sua bagagem ter sido extraviada. A United vai recorrer.
FORA DO AR
Até agora a cantora
Ivete Sangalo, não tem nada
acertado com a TV Globo
para apresentar o “Estação
Globo”. O programa foi exibido de 2004 a 2008, e interrompido em 2009 porque seu
filho Marcelo acabara de nascer.
SHOW BENEFICENTE
A Rede TV! vai realizar dois grandes shows em benefício do Hospital do Câncer de
Barretos. Um, na abertura, marcado para o
dia 21 deste mês, e outro, no encerramento,
em 12 de dezembro. A ideia é reunir muitos
artistas e os principais contratados da emissora.
HOJE EM DIA
O “Hoje em Dia” está em ritmo de gravações para que a equipe possa descansar
entre Natal e Ano Novo. As edições ao vivo
devem acontecer a partir de 10 de janeiro.
EM FAMÍLIA
O jovem ator Guilherme Boury trabalhou
em novelas da Record desde 2005. Inclusi-

ve, sua atuação em
“Poder Paralelo”
(2009), foi bastante
elogiada. Na Globo,
o rapaz já está escalado para “Fina Estampa”. Será o melhor
amigo de Fiuk, que na vida real é seu primo.
REVELAÇÕES
A cantora Sandy fez revelações bombásticas à Sarah Oliveira durante a gravação do
programa “Conexão Direta”, do GNT. Além
de falar sobre sua trajetória profissional, a
irmã de Júnior - que agora segue carreira solo
- revelou detalhes de sua vida pessoal. A
participação de Sandy no programa está prevista para ir ao ar no dia 3 de
dezembro.”Conexão Direta” vai ao ar às sextas-feiras, às 23H.
CASAL SENSUAL
Danielle Winits e Jonatas Faro posaram para
a revista Alfa, pelas lentes do fotógrafo Terry
Richardson. As fotos estão na edição deste mês de novembro da revista e sensualidade não faltou para o casal

microblog e já tem mais de
2.500 seguidores. A atriz segue apenas 36 pessoas, entre elas a mulher de Kaká,
Caroline Celico.
DUBLÊ DE EMPRESÁRIO
O ator Caco Ciocler aproveitou a folga da
TV Globo e abriu um restaurante em São
Paulo, especializado em comida Italiana. A
escolha não podia ser melhor, o ator é conhecido como um grande apreciador da boa
mesa. Ele resolveu diversificar mas garante
que não abandonará a carreira artística .
DÉBORA SECCO
Deborah Secco está empolgadíssima em
protagonizar o filme Bruna Surfistinha . O
longa deve estrear em 25 de fevereiro de 2011.
WALCYR CARRASCO

PERSONAL STYLIST
A atriz Susana Vieira
agora tem um “personal
stylist”. Seu namorado, o
mágico Sandro Pedroso,
controla, ou pelo menos,
tenta, as declarações da
atriz sobre a intimidade do
casal. Numa dessas entrevistas Suzana contou que o casal havia sido
flagrado aos amassos numa praia de Búzios.
Deixa pra lá, são coisas de adolescente....
MARCELO TAS X PAULO MALUF
Marcelo Tas, do "CQC", e o deputado
Paulo Maluf (PP-SP) sempre se detestaram.
A perseguição de Tas ao político, começou
desde os anos 80. Mas, pelo visto a rixa
acabou. Eles foram vistos trocando elogios
no GP Brasil de Fórmula 1, em Interlagos. Eu
adoro o “CQC” falava Maluf”. “Eu adoro o
senhor “ , se declarava Tas. Vai entender....
PROJETO CINEMA POPULAR
O diretor de TV Roberto Talma prestigia
o lançamento do projeto "Cinema Popular",
da produtora "Coqueirão Pictures", de Diogo Dahl e de seu filho, Raphael Vieira, em um
hotel no Leblon, na zona sul do Rio. terçafeira, 9, Paulo Vilhena, Lázaro Ramos, Raoni
Carneiro e Fernanda Rodrigues também estiveram presentes.
STHEFANY BRITO NO TWITTER
Sthefany Brito não resistiu ao encanto
do Twitter. A ex de Alexandre Pato aderiu ao

Beto Marden ganha
força no SBT, com o seu
programa TV Animal. Com
jeitão de moleque, o apresentador entrou na emissora de Sílvio Santos em 2006, no Ídolos.
Depois foi galã na novela Amigas e Rivais,
passou pelo SBT Repórter e quando Gugu
Liberato foi para a Record, chegou a ser cogitado para o Domingo Legal.
TÁ FORA!
Priscila Fantin que estava escalada para o elenco de Dinossauros & Robôs, de Walcyr Carrasco,
deixou a trama sem dar explicações. Em seu lugar, Vanessa Giácomo
assumirá o papel.
O SUPER TONY

Walcyr Carrasco ganhou o prêmio Martins Pena da União Brasileira dos Escritores.
A obra que lhe rendeu a premiação foi a tradução e adaptação de A Megera Domada, de
Shakespeare.
ESPECULAÇÕES

GOSTA DE CASAR!
Mãe do pequeno Vittorio, de três meses,
com o empresário Alexandre Iódice, a apresentadora Adriane Galisteu vai aproveitar o
batizado do filho, no próximo dia 27, para se
casar no religioso. Adriane já havia se casado no civil em junho deste ano.

TV ANIMAL

Ellen Jabour está sendo sondada pelo
SBT para comandar um novo programa do
SBT. A emissora quer contratar uma nova
apresentadora. E parece que quem vai ficar
com o posto é a modelo.
NA ROÇA E SEM EMPREGO
Depois de ser eliminada do reality show
A Fazenda 3, Monique Evans, muito em breve, terá que procurar um novo emprego.
Monique se desligou da Rede TV! para poder estar entre os candidatos ao prêmio de
dois milhões de reais. E os patrões não gostaram nada disso
GÊMEOS
Grávida de um casal de gêmeos, a jornalista Rosana Jatobá - responsável pela meteorologia do jornal nacional, Globo - já escolheu os nomes dos bebês: Lara e Benjamin.
Casada há dois anos com o empresário Frederico Mesnik, a jornalista deve dar à luz na
primeira quinzena de janeiro.
PAULINHO VILHELA É CAPA
Paulinho Vilhena é capa
de novembro da revista gay
"Junior" caracterizado como
a transexual que interpreta no
musical "Hedwig e o Centímetro Enfurecido". No espetáculo, em cartaz no Teatro
das Artes, no Rio, o ator usa
maquiagem, cílios postiços, peruca e bota
com salto plataforma.
PROCURA-SE CASTELO

O ator Tony Ramos, o
Totó em "Passione", está
exausto com o ritmo das gravações. A novela deve acabar em janeiro. Depois do
dever cumprido, o ator só
pensa em descansar. "Vou
viajar, não vou passar nem na
porta da Globo", brinca. Faz dez anos que
Tony não tira férias emendando trabalhos
desde 2000. Assim, não há super Tony que
agüente!
SURGE UMA NOVA ESTRELA
Bianca Bin, a Fátima de
“Passione” será a protagonista da próxima novela das 18h
da Globo, de autoria da dupla
Thelma Guedes e Duca Rachid. O papel originalmente foi
destinado a Paola Oliveira,
que foi para "Insensato Coração", substituindo Ana Paula Arósio. Bianca foi a que melhor se saiu
nos testes realizados pela equipe da diretora
Amora Mautner.
ATRAÇÕES PARA 2011
A exemplo do SBT, a Bandeirantes também deixou para o ano que vem todas as suas
estreias, entre elas, Adriane Galisteu, a série
"Anjos do Sexo" e o programa "The Phone –
A Missão". As atrações serão lançadas só
depois do Carnaval.
HEBE CAMARGO
O contrato de Hebe Camargo no SBT será renovado por
mais um ano. Ela deve assinar
na volta da viagem a Las Vegas. De qualquer maneira, o
seu programa ficará fora do ar nos meses de
janeiro e fevereiro, só retornando em março.
FAUSTÃO QUER RENOVAR

Agentes da TV Globo procuram por num
castelo na Europa para servir de locação para
a próxima novela das seis, de autoria de Thelma Guedes e Duca Rachid. A trama, que substituirá “Araguaia” , terá entre os protagonistas Bruno Gagliasso e Cauã Reymond, como
herói e vilão, respectivamente.

Fausto Silva tem investido forte na equipe
de criação do seu "Domingão". Está chamando profissionais das mais diversas áreas de atuação para colaborar. Na verdade, existe o desejo de produzir coisas novas e não ficar limitado
apenas aos formatos comprados de fora.
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Operação da Polícia Civil desarticula
quadrilha de roubo de cargas
Operação integrada
das Delegacias de Polícia
Civil de Abre Campo e Rio
Casca prendeu na sextafeira, 05, quatro integrantes de uma quadrilha que
vinha praticando sistemáticos roubos na BR-262,
entre os municípios de Rio
Casca e Abre Campo.
A operação intitulada
“Quilômetro 111”, em referência ao local da rodovia com o maior número
de ocorrências, ocorreu
após dois meses de investigações.
FLAGRANTE: Apesar dos levantamentos, a
ação dos agentes da Polícia Civil aguardou o momento certo para agir.
Como o grupo assaltou
outro caminhão na noite
de quinta, 04, foram deslocadas equipes de policiais até uma fazenda no
Córrego São Paulo, na
zona rural de Santa Margarida.
No local, foram presos

quatro integrantes do grupo: Wallace Geraldo Queiroz da Silva, Uesley Tiago
de Almeida, Claudiney da
Silva Gomes e Gladiston
Ferreira Pedra. Toda a
carga, roubada na noite
anterior, foi recuperada e
estava avaliada em 51 mil
reais.
Segundo a informação
divulgada pela Polícia Civil, os quatro são apontados como autores de oito
roubos de carga e caminhões ocorridos na BR262 desde o mês de agosto. Com a prisão da quadrilha, quatro roubos e
uma tentativa de roubo
foram provados.
Wallace Geraldo Queiroz da Silva é apontado
como um dos chefes da
quadrilha. A partir de sua
prisão, a Polícia Civil ainda espera atingir o núcleo
do grupo criminoso.
MAIS INVESTIGAÇÕES: Mesmo com a
prisão desses integrantes,

Os quatro foram apresentados pela Polícia Civil

a Polícia Civil permanece
com investigações para
apurar todos os roubos
ocorridos nos últimos 12
meses na região, pois há
integrantes da mesma
quadrilha ainda soltos. Os
levantamentos indicam
que há um grupo especializado em roubo de caminhões agindo no mesmo
trecho da BR-262, porém

entre Rio Casca (MG) e
Venda Nova do Imigrante
(ES).
As investigações são
conduzidas pelos Delegados de Polícia Civil Dr.
José Marcelo de Paula
Loureiro e Dr. Carlos Roberto Souza da Silva e
suas equipes de Investigadores de Abre Campo e
Rio Casca.

Criança de 18 meses morre atropelada por caminhão
A criança Cassiano de
Souza Silva Cardoso Viana, de 18 meses, morreu
atropelada pelo caminhão
dirigido por Osmar Loretti, 73 anos, na rua Oscar
Pinheiro, no Centro de
Caparaó, na tarde de quinta-feira, 11.
Testemunhas contaram que, por volta de
17:30, Osmar subia a rua
com seu caminhão, enquanto a mãe da criança

estava de um lado da rua
e o menino brincada na
calçada do outro lado.
No relato divulgado
pela polícia, o menino correu ao encontro da mãe,
atravessando na frente do
caminhão. Quando passava, ele foi atingido pelo
para-lama dianteiro lado
direito e caiu. Cassiano
morreu na hora, atropelado pelo caminhão.
O motorista parou o

veículo e desembarcou. A
mãe, naturalmente enfurecida com o que aconteceu, começou a dar socos
no veículo. Osmar, vendo
que não havia o que fazer
e percebendo o clima de
revolta, pegou o carro e foi
para sua casa, que fica a
50 metros do local do atropelamento.
Quando a polícia chegou, o clima era de muita
revolta e havia moradores

bastante exaltados. Eles
encaminharam o corpo do
garoto para o serviço de
saúde e foram até o motorista. Osmar disse que não
tinha como socorrer a criança e decidiu ir para casa
para evitar o confronto. O
motorista foi conduzido até
a Delegacia de Polícia de
Espera Feliz, onde foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias do
acidente.

Mulher é presa tentando levar drogas e celular para cadeia
Uma mulher de 19 anos
tentou entrar na Cadeia de
Ipanema com um chip de
celular e um pequeno embrulho com crack, na terça-feira, 09. Ela usou a
desculpa de visitar o marido preso e ainda levava
uma criança no colo.
Uma policial militar atuava em apoio aos agentes da Cadeia Pública de
Ipanema quando encontrou o chip e as drogas
com Diéssica de Souza
Franco, 19 anos, acompanhada de seu filho.

A jovem estava indo visitar seu marido Ruben
Correa Batista, 24 anos. O
fato motivou uma revista
na cela onde ele está preso, já que foi detido recentemente acusado de tráfico de drogas em Pocrane.
Ruben tinha um aparelho celular cor preta com
chip de telefonia móvel e
um cartão de memória.
Depois que foi noticiada a localização do chip e
a prisão de Diéssica, quando as demais visitas toma-

ram conhecimento do
ocorrido, foi encontrado no
chão do pátio da delegacia, próximo a um saco de
lixo, um outro pequeno
embrulho contendo 11 pedaços de serras e uma
broca adaptada com uma
moeda para facilitar a perfuração de objetos.
Diéssica foi presa e,
após ser ouvida, acusada
de tráfico ilícito de entorpecentes. Ela foi encaminhada para a cadeia. Ruben agora irá também responder pelo crime de pos-

13

140 mil reais roubados de
pecuarista em Simonésia
140 mil reais foram roubados do pecuarista José
Clésio Bertolace, 54 anos,
no início da manhã de
quarta-feira, 10, no Centro
de Simonésia.
Ele estava saindo para
trabalhar, por volta de 5:30,
quando foi rendido por dois
homens. Um deles estava
armado com um revólver
e o obrigou a voltar para
casa.
O tempo todo, sob ameaça, os dois bandidos perguntavam sobre notas promissórias e dinheiro. Eles
reviraram um baú e outros
locais na casa, até que mandaram que abrisse o cofre
num dos quartos. A dupla
roubou 140 mil reais em dinheiro e um revólver calibre 38 com seis munições.
Antes de sair, os ladrões o amarraram usando fita adesiva e colocaram uma bucha de espuma em sua boca. Cerca de
cinco minutos depois, José
Clésio conseguiu se desvencilhar das fitas e che-

gou à janela, mas não viu
os ladrões ou o carro em
que estavam. Ainda segundo o pecuarista, na noite de
terça, antes de ir dormir, viu
um Gol preto estacionado
próximo de sua casa, mas
não viu quem o ocupava.
Foram realizados rastreamentos pela cidade e
levantados dados de suspeitos, delinqüentes contumazes, contudo não houve
informações relevantes
sobre o acontecido.
A Polícia Militar divulgou as características dos
dois ladrões. Um é branco, 1,60m de altura aproximadamente, cabelos crespos, castanho médio, sem
barba, magro e de rosto
fino, com os dentes perfeitos e com um pequeno
brinco em uma das orelhas;
enquanto o outro é moreno, 1,70m de altura aproximadamente, forte, usava
cavanhaque ralo com bigode ralo, cabelo preto, liso,
cortado baixo, rosto cheio
e estava de calça jeans.

Aposentado de 73 anos
estupra criança de 5
A polícia procura um
aposentado de 73 anos
acusado de estuprar uma
criança de cinco anos em
Padre Fialho, distrito de
Matipó.
A mãe da menina contou que, na noite de quarta, 10, houve uma queda
de energia no distrito e,
quando foi procurar a filha, a encontrou sentada
na cama do aposentado.
A criança estava sem a
calcinha e o homem com
a calça arriada.

Os policiais foram chamados já na quinta-feira.
O aposentado havia saído
e disse a vizinhos que iria
fazer exames em Ponte
Nova. A PM apurou que,
na realidade, ele foi até a
casa de um vereador e
pagou 100 reais para que
fosse levado até a rodoviária de Manhuaçu, durante a madrugada.
O homem fugiu e não
foi localizado. A criança
foi encaminhada ao serviço de saúde em Matipó.

Acidente de moto mata
lavrador em Conceição

Cópia de Material apreendido em Ipanema

se de produto proibido em
interior de estabelecimento prisional. O filho do casal foi entregue a uma
irmã de Ruben

O lavrador José Arimatéia Pereira, 29 anos,
morador do povoado Alto
São Luiz, zona rural de
Conceição de Ipanema,
morreu num acidente de
moto na tarde de quinta,
11, na estrada que liga a
cidade à MG-111.
Ele contou aos policiais que conduzia sua motocicleta sentido a Conceição de Ipanema, quan-

do um caminhão invadiu a
contramão de direção e
acertou sua moto. Ele
caiu na pista, enquanto o
caminhoneiro fugiu sem
prestar socorro. Com ferimentos, José Arimatéia
foi socorrido para o Hospital César Leite, mas não
resistiu e morreu durante
o trajeto. PM em rastreamento na tentativa de identificar o caminhão.
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ENTRETENIMENTO
CAÇA PALAVRAS

CURIOSIDADES
GILLETTE - A primeira
lâmina de barbear foi criada em
1895 pelo americano King C.
Gillette (1855-1932), um comerciante que queria inventar
um produto de largo uso entre
as pessoas, mas que também
pudesse ser usado, jogado fora
e comprado novamente. A idéia
surgiu no momento mais provável: enquanto se barbeava.
Ele lembrou do incômodo de
ter de usar uma navalha que
perdia o fio e precisava de constante reparo,e então concebeu
um aparelho que utilizava finas lâminas descartáveis. Sua
idéia só chegou ao mercado seis
anos depois, vendendo 90 mil
lâminas nos primeiros três
anos. Gillette também esteve
envolvido diretamente com o
movimento socialista nos
EUA. O inventor, então chamado de utópico, previu no livro The Human Drift (1894)
a transformação de cidades inteiras em um único complexo
(Metrópolis),alimentado por
energia hidroelétrica, não-poluente e capaz de produzir e
distribuir tudo que a população necessita.
SANITÁRIO - O museu
Gladstone Pottery, na cidade
britânica de Stoke-on-Trent,
garantiu uma verba de mais de
US$ 2 milhões junto à União
Européia e à Loteria Britânica
para financiar o que está sendo chamado de “celebração da
história do vaso sanitário”. Os
visitantes poderão saber como
era a vida no banheiro dos nossos antepassados que viveram
antes da invenção da privada
com sistema de descarga. A
mostra, que ficará em exibição
permanente, vai incluir a reconstrução de um banheiro vitoriano, com suas mal-cheirosas latrinas. O museu tem planos inclusive de recriar o autêntico cheiro da época, a partir de aromatização química.
Com informações da BBC.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
ÁRIES - Você se mostra
mais generoso e acolhedor.
Seu
altruísmo
está
elevado.Porém, tome cuidado para não se envolver nos
problemas dos outros.
TOURO - Boa disposição
para novos desafios na área
profissional, mas alerta para
a tendência de assumir compromissos além do necessário.
GÊMEOS - O momento é
bom para os estudos, mas
pode ser complicado se houver alguma tarefa que necessite de uma ação mais prática.
CÂNCER - O trânsito lunar por sua casa oito lhe força a analisar criticamente o
modo como você vive seus
relacionamentos. Aproveite
para se conhecer melhor, entendendo como as emoções
se processam internamente
e aumentando a confiança
em si mesmo.
LEÃO – Você está inquieto e suscetível a indecisões
e grande irritação. Esse humor instável pode afetar negativamente suas relações
pessoais e profissionais.
VIRGEM - É preciso dar
mais atenção ao que seu
corpo manifesta. Melhore
sua alimentação e procure
descansar. Preserve-se!
LIBRA - Festas e encontros sociais serão benéficos,
mas é preciso agir com responsabilidade. Seja menos
impulsivo.
ESCORPIÃO - Fase de
convivência harmônica com
as pessoas mais próximas.
Seja criativo para fazer a rotina de vocês mais prazerosa.
SAGITÁRIO - Você estará

mais sociável e receptivo a
trocas. Como você também
estará mais espontâneo, tenha cuidado para não cometer gafes.
CAPRICÓRNIO - É hora
de dar atenção à sua vida
financeira.Não é o momento
para novas dívidas. Seja prudente e responsável com
suas finanças.

RESPOSTAS

AQUÁRIO - Você tende a
reagir de forma exagerada,
mesmo em situações aparentemente tranquilas. Muito
cuidado com suas opiniões,
já que as aparências enganam.
PEIXES - Sua capacidade de argumentação está
comprometida. Deixe as
questões mais complicadas
para outra ocasião. Procure
descansar.

Prefeitura Municipal de
Santana do Manhuaçu –
Aviso de Licitação

Aviso de Licitação
Processo Administrativo
Licitatório Nº.046/2010

O Município de Santana do Manhuaçu – MG
Torna a público que irá realizar no dia 30 de
Novembro de 2010, as 13h00min, a Licitação
modalidade Pregão Presencial Ata Registro de
Preço nº. 018/2010, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços
lanternagem, pintura, serviços de retifica e suspensão nos veículos da frota municipal, o edital encontra-se à disposição dos interessados
na Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu, maiores informações poderão ser esclarecidas através do Telefone 0xx33-33731149 falar com no setor de licitação. Santana do Manhuaçu 17 de Novembro de 2010 (a) João Batista Vieira de Assis – Prefeito Municipal.

TOMADA DE PRECO Nº. 002/2010
O Município de Santana do Manhuaçu, CNPJ Nº.
18.385.146/0001-68, torna público que realizará
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO
para contratação de empresa especializada para
realização de Obras de calçamentos em bloquetes, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta no Povoado Santa Quitéria, Município deste, em cumprimento ao Convenio SETOP 721/2010 PLANO
DE TRABALHO 217534/2010, com abertura marcada para 07 de Dezembro de 2010 à 10
:00hs. O edital encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu, maiores informações poderão ser esclarecidas através do Telefone 0xx33-33731149 no setor
de Licitação. Santana do Manhuaçu 18 de novembro de 2010 (a) João Batista Vieira de Assis – Prefeito Municipal.
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Crise no PanAmericano atrapalha
expansão do SBT em Manhuaçu
A descoberta do rombo financeiro no PanAmericano
pegou o SBT de surpresa, no
momento em que investia
para ampliar sua rede de emissoras.
Há apenas três meses, o
grupo fechou acordo para
comprar a parte dos outros
sócios na emissora de Araçatuba (interior de São Paulo). O pedido de autorização
para o negócio já foi até registrado na Anatel.
O grupo se posicionou,
também, para instalar uma
emissora em São José dos
Campos (SP), importante
polo do Vale do Paraíba.
Há dois anos, ele comprou
50% da empresa TV Studios
de Teófilo Otoni, vencedora
das licitações públicas para
a compra de concessões de

televisão em Manhuaçu
(MG) e em São José dos
Campos.
Segundos consultores do
mercado de radiodifusão, o
SBT buscava fortalecer sua
rede, depois de ter perdido
afiliados para a Record em
alguns Estados.

No cadastro oficial de acionistas de emissoras de radiodifusão, do Ministério das Comunicações, consta que o Grupo Silvio Santos tem dez emissoras próprias de televisão ativas, das quais duas são em sociedade com pessoas de fora
da família.

A maioria das concessões
está em nome da filha Cintia,
do irmão Henrique Abravanel, da cunhada Carmen Torres Abravanel e da irmã Sara
Benvinda Soares.
Em nome de Senor Abravanel -verdadeira identidade
de Silvio Santos-, estão re-

gistradas apenas as emissoras da capital paulista (cabeça de rede do SBT), do Rio
de Janeiro e de Brasília.
A distribuição das concessões por diferentes membros
da família é prática usual na
radiodifusão, uma brecha legal encontrada para contornar o limite de propriedade
de concessões por acionista
determinado pela legislação:
dez emissoras de TV em âmbito nacional (sendo cinco
UHF e cinco VHF) e máximo
de duas por Estado.
Três empresas do grupo Silvio Santos -Liderança Capitalização, PanAmericana de Seguros e PanAmericana Prestadora de Serviços- são acionistas indiretas nas emissoras
de Brasília (10%), São Paulo
(35%) e Ribeirão Preto (50%).

APOIO: JORNAL DAS MONTANHAS

FOCO NA TV
ABERTA
Diferentemente da grande maioria dos radiodifusores do país, Silvio Santos não possui rádios.
Seu foco sempre foi a TV
aberta, embora tenha pequena participação (10%)
na rede de televisão a
cabo TV Cidade.
Segundo informações de
executivos do mercado,
outra evidência de que o
SBT foi apanhado de surpresa na crise do PanAmericano é que o grupo cogitou comprar o controle da
TV Cidade, poucos meses
atrás, mas o negócio foi descartado por Luiz Sandoval,
presidente do Grupo Silvio
Santos.
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Danielle e Glauco da Osaka Manhuaçu
Ailton da prefeitura, vereador Fernando,
Pedro e João Batista gerentes da Caixa Econômica

Empresário Expedito Rodrigues, prefeito Adejair, deputado federal Paulo Abi-Ackel, prefeito Mirim de Martins Soares Toninho Gama

André Farrath, Assessor de imprensa Tomaz Júnior e Aguinaldo da Rádio Manhuaçu

Secretário municipal Vinícius de Rezende
e sua esposa Fernanda

