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EDITORIAL

CHARGE

Dilma não foi eleita
por ser mulher
Com o resultado final das eleições 2010 o mapa das urnas
mostrou que os eleitores queriam é a continuidade do governo
Lula, sem levar em conta o sexo da candidata. Serra venceu
nos principais centros com exceção de Minas Gerais e Rio,
será que Aécio entrou neste segundo turno de corpo e alma?
Só com o tempo vamos saber, as palavras não resolvem se as
atitudes não acompanharem, em Manhuaçu cidade Pólo e governada pelo PSDB não se viu um militante do PSDB, coube
apenas o PT sujar as ruas, será que tem alguém que pensa que
papéis nas ruas dá votos? Eleição é mesmo uma incógnita,
Governador Valadares governada pelo PT e terra de um deputado federal do PT Dilma não ganhou.
A candidata Marina da Silva, em comício em Santa Catarina, fez uma declaração interessante: "Parece que o povo brasileiro quer uma mulher na Presidência. Então vamos equilibrar o jogo entre as mulheres e levar as duas ao segundo turno", pediu, em Florianópolis. "Não precisamos desistir deste
sonho" (Folha de S.Paulo, 29/08/2010).
Estados não cumprem cota de candidatas
Tanto é verdade que a própria campanha do PT ainda não
resolveu se Dilma – caso eleita – será presidente ou presidenta: "Afinal, ela vai ser presidente ou presidenta?´, perguntou
Rosane dos Santos, ao deixar um comício em São Paulo, na
última semana. A militante se referia ao título que a candidata
do PT ao Planalto, Dilma Rousseff, teria, caso eleita. A confusão tem origem no uso, desde o início do ano, nos discursos da
candidata, do presidente e de outros aliados, do termo presidenta. A alteração do gênero da palavra, que na ortografia não
tem versão feminina, foi uma forma de reforçar o fato de Dilma ser mulher. Em eventos como comícios e falas informais, o
presidenta será bastante usado, em especial por Lula e Dilma.
O presidente ficará para os programas de TV, discursos para
um público mais tradicional e debates" (Folha de S.Paulo, 29/
08/2010).
É ainda o TSE que divulga outro dado interessante: as mulheres vão melhor nas regiões menos desenvolvidas, onde, não
por acaso, Dilma Roussef teve mais votos. Segundo o TSE:
"As regiões Norte e Sul não são distantes apenas em termos
geográficos. Existe uma distância, também, quando se olha o
percentual de mulheres candidatas e eleitas para a Câmara
Federal, em 2006. A região Norte lançou 15,22% de candidaturas de mulheres e elegeu 13 deputadas federais, em 2006,
representando 20% das 65 vagas disputadas, enquanto a região Sul lançou apenas 10,93% de mulheres, elegendo apenas
4 deputadas, representando 5,19% das 77 vagas disputadas.
Ou seja, a região Sul, com o maior Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), possui a menor representação política das mulheres do Brasil, enquanto a região Norte, com níveis baixos
de IDH, possui a maior representação política feminina na Câmara Federal."

EU LEIO O JORNAL DAS MONTANHAS

Geraldo
Francisco de
Souza
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Fundação Maria
Rainha da
Paz - Manhaçu/MG
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Acho muito importante a proibição da pesca na piracema mais acho
que a fiscalização tinha que ser mais
ostensiva,pois perto de minha cidade existe uma barragem em salto
grande sp há muita pesca com redes
e tarrafas de madrugada.
Nilson Marinho

Parabéns JM
Gostaria de parabenizar toda a
equipe do Jornal das Montanhas
pela belíssima cobertura jornalística das eleições 2010. Sendo o único jornal impresso de nossa região
a mostrar o resultado das eleições

do primeiro turno nas principais cidade de nossa região.
José Francisco / Manhuaçu-MG

Programação Feira da Paz
Manhuaçu-MG
Acho que realmente faltou uma
banda de rock. Dessa forma, agradaria a uma fatia maior de público.
Mas como foi declarado, “As escolhas levaram em conta a viabilidade econômica dos recursos municipais, que tiveram uma drástica
queda de arrecadação neste ano, e
as opções de shows que foram disponibilizadas com agenda para
Manhuaçu…”, dessa forma não me
acho no direito de criticar as atra-

ções escolhidas. Contudo, Zé Ramalho com certeza será um show de alto
nível, como nos outros dois shows
que já tive oportunidade de assistir.
Alexssandro Vieira

Cemitério no
Distrito do Prata
É lamentavel, ver um campo santo nessa situação, nasci no Distrito
do Prata, meu avô e minha avó foram enterrados no Distrito, dá muita tristeza ver o cemitério nesta situação. Atualmente moro em Tambaú em São Paulo, fico triste em saber do estado que está o cemitério
Sidinei Inácio de Souza/SP
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Juiz eleitoral da Comarca de Manhuaçu fala sobre as eleições
Dr. Valteir José de Oliveira juiz eleitoral da Comarca de Manhuaçu faz uma análise das eleições
e dá sua opinião em algumas distorções que em sua avaliação precisa mudar.
“A votação foi tranquila, no segundo turno em dois candidatos 13 ou 45 é muito mais rápido e também tivemos um problema que acho relevante mencionar o índice de abstenção dos eleitores, no
segundo turno pelo que pudemos notar com as primeiras urnas que já foram abertas e pelos comentários pelas ruas é que o cidadão não está satisfeito com os candidatos por falta até de opção porque
os candidatos não apresentaram um diferencial para atrair o eleitor” Relata Dr. Valteir.

Brasil necessita urgente de uma reforma eleitoral
Há muito tempo a imprensa do país inteiro vem divulgando
a necessidade de uma reforma eleitoral, e as eleições 2010
com o exagero do presidente Lula ficou evidente ainda mais a
fragilidade de nossa lei necessitando de uma reforma política.
“Este é um momento importante para o Brasil e para a democracia deveriam deixar o voto livre, se o cidadão não quer
votar, que não vote. Vote quem quiser votar e o candidato tem
que apresentar propostas que convença o eleitor, fazer como
nos EUA, eu estava lendo uma revista e achei interessante o
presidente Barack Obama declarar que já cumpriu mais de
70% do que prometeu. Nos EUA eles fazem uma carta de
intenção e apresenta para o povo, aqui no Brasil não tem
nada disso, prometem mundos e fundos e não cumprem nada.
Houve uma campanha de segundo turno de baixo nível o que
nem se compara com os EUA onde o presidente não se envol-

ve, não abre a boca nem para falar bem do candidato do seu
partido, lá o presidente não se manifesta, e aqui no Brasil, o
presidente da república entra na campanha em busca de votos para seu candidato o que acaba tornando o pleito desigual e tirando o brilhantismo da eleição.
Eu enquanto juiz eleitoral não vejo como uma eleição limpa e
igual, pois o candidato que está fora do governo não tem condições de disputar com o candidato representante do poder central. Espero que os deputados eleitos revejam isso e que possam achar uma forma de proibir os governantes de participar
diretamente na campanha pedindo votos, podendo eles participar realizando outras tarefas sendo imparciais para não influenciarem diretamente na opinião do eleitor uma vez que o processo é democrático, isso pode ter sido um protesto do povo deixando de comparecer às urnas.” Explica o juiz Dr. Valteir

Votação sem fila e rápida
“Visitei várias seções eleitorais tive oportunidades de conversar com alguns mesários e em alguns lugares nem parecia haver eleição, não tinha eleitor, não tinha fila e não é
porque o eleitor deixou de comparecer, é porque foi mais
simples mesmo. Quando fui votar, lá pelas 8:30 da manhã
não tinha ninguém votei sozinho era só eu na minha seção
eleitoral. Então é o retrato da facilidade da votação, votar
somente para presidente da república é muito mais fácil do
que votar para deputado, senador e governador, acreditamos que assim como a eleição foi fácil a apuração também
vai terminar mais cedo. Dentro desse trabalho tem uma movimentação muito grande de mesários à participação é positiva. Nós convocamos assim como no 1º turno cerca de
1.100 mesários, convocamos também apuradores, muitos
veículos, a PM deu todo suporte, é uma estrutura muito

grande e cara, tem que contratar motorista, veículos para
buscar urnas, a justiça eleitoral teve um gasto muito grande
e quando se fala de justiça eleitoral trata-se do governo do
estado porque a justiça eleitoral não tem estrutura própria,
acho até que o candidato tinha que pagar a despesa das
eleições ao invés de fazer campanhas. O candidato tem que
ser eleito pelo que ele fez e faz, não pela campanha gastando dinheiro por aí comprando prefeitos, vereadores, fazendo uma campanha desigual que ao invés de trazer benefícios transforma o eleitor em um corrupto, pois o eleitor acaba
se vendendo para ter benefícios quando na verdade não é
nada disso, para termos administradores não precisamos
de dinheiro, precisamos de confiança e não se tem confiança em quem vai nos administrar nos próximos 4 anos.” Concluiu o juiz Dr. Valteir.

Dr. Valteir José de Oliveira juiz eleitoral da
Comarca de Manhuaçu

Presidente do PPS defende
aprovação da reforma política
no começo do governo Dilma
Iolando Lourenço e
Mariana Jungmann
Repórteres da
Agência Brasil
Brasília - O presidente do
PPS, deputado eleito Roberto Freire (SP), demonstrou
expectativas na aprovação
de uma reforma política, no
começo do governo Dilma
Rousseff, que mude o sistema eleitoral brasileiro.
Freire declarou, em entrevista à Agência Brasil, que
acredita na possibilidade de
que a reforma ocorra no primeiro ano de governo. “O
compromisso que ela assumiu com relação a reforma
política, acredito até que seja
[cumprido]. Até porque há
um certo lugar comum de
que se não for logo no início
[do governo] não será depois”, disse.
O presidente do PPS também deixou claro que seu
partido fará oposição ao
novo governo. Segundo ele,
ainda não há uma coordenação com os demais partidos
de oposição, como o PSDB
e o Democratas. Freire explicou que, no governo Luiz
Inácio Lula da Silva, houve
uma união com esses partidos por questões conjunturais. Para o governo Dilma,
contudo, ainda não há compromisso firmado.
“Vai haver uma reunião
ordinária do Diretório Nacional do PPS. A oposição que
tínhamos era uma oposição
que veio do governo, e tinha
a ver com conjunturas. Cada
partido vai analisar o que
vem por aí e ver inclusive a
própria questão da reforma

O presidente do PPS,
deputado eleito Roberto
Freire (SP)

política. Vamos ter aí um momento, não adianta antecipar
muita coisa”, afirmou.
Freire alertou ainda para os
riscos que as diferenças de
cenários entre o atual governo e o próximo.”Não vai ter
aquilo que foi o determinante de algum sucesso do governo Lula, que foi a economia internacional em pleno
crescimento. [Dilma] vai entrar no governo com [herança de ] erros e equívocos do
governo [anterior] e com a
economia internacional ainda enfrentando uma dura crise”, disse.
Freire espera que Dilma
não cometa os erros de Lula
quanto ao cuidado com a
democracia e com a questão
fiscal. Segundo ele, a alta popularidade do presidente o
tornou “irresponsável”.
“Nós vamos ter um governo
que não será idêntico e, portanto, não tem porque nós da
oposição atropelarmos os
fatos enquanto eles ainda
não ocorreram. Vamos ver
como ela se posiciona”, afirmou o presidente do PPS.
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A sogra
A garota chega para a mãe, reclamando do ceticismo do
namorado.
- Mãe, o Mário diz que não acredita em inferno.
- Case-se com ele, minha filha, e deixe o resto comigo!

Feia e Feia
Um caipira foi a cidade e pegou um taxi.
Depois de um tempo aparece uma mulher bem bonita e o
taxista fala:
-olha que mulher bonita corpo de violão.
e de repente o caipira fala:
-feia, feia, feiaa...
e o taxista:
-feia que nada, essa mulher é linda.
e o caipira continua:
-feia feia feiaaaaaa...
e de repente buuuummmmm...
o carro bate na mulher e o taxista fala:
-ô amigo passageiro eu ia bater na mulher e vc tava vendo por que vc não me avisou?
-ué fiquei falando toda hora:
-feia feia feia e ôce não feiô.

Gravidez ou gases?
A mulher estava desconfiada que estava grávida e então foi ao ginecologista. Chegando lá, o médico examinou,
apertou e mandou a mulher embora:
- O que a senhora tem são gazes. Toma esse remedinho
aqui que vai melhorar.
Um mês depois, sentindo a barriga crescer, a mulher foi
novamente ao ginecologista e disse:
- Doutor, não é possível que seja só gazes!! A minha
barriga não pára de crescer...
Novamente o médico examinou, apertou e disse:
- Minha senhora, o seu problema é acúmulo de gazes.
Dobre a dose do remédio que vai melhorar.
E mandou a mulher embora. Mais um mês se passou e a
história se repetiu:
- Gazes!
A mulher ficou danada e nunca mais foi nesse médico.
Cinco anos mais tarde, a mulher está na Praça com uma
criança e encontra o tal médico que pergunta:
- Quem é essa criança linda? É seu filho?
E a mulher:
- Não senhor. Esse é um pum vestido de marinheiro!!

Amigas bêbadas
Duas amigas casadas, totalmente bêbadas, depois de
voltarem de uma reunião com as amigas, sentiram uma vontade irresistível de fazer xixi.
Pararam o carro próximo a um cemitério e apavoradas e
bêbadas, sem outra alternativa, decidiram ir assim mesmo
fazer xixi lá dentro.
A primeira foi, se aliviou, e então se lembrou de que não
tinha nada para se secar. Pegou a calcinha, secou-se e a
jogou fora.
A segunda, que também não tinha nada para se secar,
pensou: Eu não vou jogar fora esta calcinha de renda caríssima e linda'.
Então pegou a fita de uma coroa de flores, que estava em
cima de um túmulo, e colocou para não molhar a calcinha.
No dia seguinte, um dos maridos ligou para o outro e
disse:
'-A minha mulher chegou ontem bêbada e sem calcinha...
terminei o casamento...'
O outro:
'- Você tem sorte, a minha chegou com uma fita presa na
bunda com a inscrição:
'Jamais te esqueceremos: Wagner, Moises, Ricardo,Lucas
e toda a turma da faculdade.'
Tô dando porrada até agora!!!

Dilma Rousseff (PT) foi eleita a primeira
mulher presidente da República
Ela disputou o segundo
turno com José Serra (PSDB).
A petista recebeu 55.752.529
votos, o equivalente a 56,05%
dos votos válidos (que exclui
brancos e nulos). Serra obteve 43.711.388 votos (43,95%
dos votos válidos).
Outros 2.452.597 de eleitores votaram em branco para
presidente, o equivalente a
2,30% do total, enquanto
4.689.428 anularam seus votos, 4,40% do total de eleitores que foram às urnas. Tanto
o número de votos brancos
quanto o de nulos foi menor
do que no primeiro turno das
eleições.
Os dados do TSE indicam
ainda que a abstenção foi de
21,5%. Foram 29.197.152 de
eleitores que não compareceram para votar em todo o país,
do total de 135.804.433 que
formam o eleitorado brasileiro. Este é o maior índice de
abstenções desde as eleições
de 1989, quando o Brasil voltou a eleger seu presidente de
forma direta, segundo o TSE.
A maior abstenção nestas eleições foi registrada no Maranhão, onde 29,52% dos eleitores cadastrados não votaram.

Apuração dos votos para Presidente 2º turno
MUNICÍPIO ------------------------------- DILMA ROUSSEFF -------------------------- JOSÉ SERRA
Manhuaçu ---------------------------- 19.876 votos 50,26%
Manhumirim --------------------------- 4.955 votos 42,78%
Mutum ----------------------------------- 8.062 votos 52,95%
Lajinha ---------------------------------- 5.402 votos 50,33%
Santana do M. ------------------------- 3.089 votos 65,14%
Ipanema -------------------------------- 5.207 votos 50,34%
Alto Caparaó ---------------------------- 893 votos 31,58%
São João do M. ----------------------- 3.627 votos 64,94%
Reduto ------------------------------------ 2.054 votos 56,3%
Abre Campo --------------------------- 4.836 votos 62,63%
Alto Jequitibá -------------------------- 1.911 votos 36,82%
Caiana ---------------------------------- 1.691 votos 62,08%
Caparaó -------------------------------- 1.219 votos 41,39%
Caputira -------------------------------- 3.110 votos 58,07%
Carangola ----------------------------- 10513 votos 59,27%
Chalé -------------------------------------- 1.866 votos 55,6%
Conc.de Ipanema -------------------- 1.860 votos 63,44%
Durandé -------------------------------- 2.700 votos 63,77%
Espera Feliz --------------------------- 6.442 votos 56,41%
Luisburgo ------------------------------ 1.705 votos 44,27%
Martins Soares ------------------------- 2.736 votos 64,3%
Matipó ----------------------------------- 5.963 votos 62,34%
Orizânia --------------------------------- 2.895 votos 68,99%
Pedra Bonita -------------------------- 2.362 votos 60,12%
Pocrane ----------------------------------- 3.152 votos 58,9%
Santa Margarida ------------------------ 4.985 votos 56,8%
Sericita ---------------------------------- 2.724 votos 63,57%
Taparuba ------------------------------- 1.194 votos 54,65%
Vermelho Novo ----------------------- 1.769 votos 53,98%

---------------- 19.671 votos 49,74%
------------------ 6.628 votos 57,22%
------------------ 7.163 votos 47,05%
------------------ 5.331 votos 49,67%
------------------ 1.653 votos 34,86%
------------------ 5.136 votos 49,66%
------------------ 1.935 votos 68,42%
------------------ 1.957 votos 35,05%
------------------- 1.594 votos 43,7%
------------------ 2.886 votos 37,37%
------------------ 3.279 votos 63,18%
------------------ 1.033 votos 37,92%
------------------ 1.726 votos 58,61%
------------------ 2.246 votos 41,93%
------------------ 7.224 votos 40,73%
------------------- 1.490 votos 44,4%
------------------ 1.072 votos 36,56%
------------------ 1.534 votos 36,23%
------------------ 4.977 votos 43,59%
------------------ 2.146 votos 55,73%
------------------- 1.519 votos 35,7%
------------------ 3.602 votos 37,66%
------------------ 1.301 votos 31,01%
------------------ 1.567 votos 39,88%
------------------- 2.199 votos 41,1%
------------------- 3.791 votos 43,2%
------------------ 1.561 votos 36,43%
-------------------- 991 votos 43,35%
------------------ 1.508 votos 46,02%

A dupla que é a sensação do momento
Para quem gosta de uma boa música sertaneja, precisa conhecer a mais nova dupla da cidade de Lajinha, região leste
de Minas Gerais que iniciou a carreira artística em outubro de
2009. João Paulo & Mateus. Tocam músicas de estilo forró e
sertanejo diversos, sendo que optam por músicas mais animadas e fazem do show uma festa para o público. Pretendem
lançar o primeiro CD no início do ano de 2011 e já são participantes do CD "Amigos do Acanhado" com a música "A dupla que é um embalo" escrita por João Paulo Fialho.
Contatos para Shows: (33) 8409-0102 – João Paulo (33)
8422-8377 – Mateus
E-mail: contato@joaopauloemateus.com
Twitter:www.twitter.com/JPeMateus Site:
www.joaopauloemateus.com

João Paulo & Mateus. Tocam músicas
de estilo forró e sertanejo diversos

História do Distrito do Prata de Lajinha

A vida é muita ilusão. Você pode até ficar iludido “ou morrer na solidão”, mas se você crer em Deus não ficará sofrendo atoa, e sim irá viver eternamente.
Deus nos criou a sua Imagem e Semelhança não para ficarmos sofrendo. Muitas pessoas não dão valor a vida, porque
matam, fazem abortos e muitas outras coisas terríveis.
Na Bíblia Deus nos diz: “O homem ou mulher que crê em
Deus não será condenado, mas o homem ou mulher que não
crê no Senhor será condenado eternamente”. Se você teme a
sua vida e a Deus, não mate, não desperdice seus sonhos,
não aborte, não roube, não use drogas e não se prostitua.
Seja um exemplo de verdadeiro cristão. Dê mais valor a sua
vida e a de seus irmãos. Pense bem nisso e seja feliz!!!

O nome “Prata” foi dado por causa da cachoeira existente no
distrito, quando o sol bate na água aparecem raios brilhantes de
cor prata, então por isso pois-se o nome de Prata. O Distrito foi
denominado em 15 de maio de 1996, já passaram muitos prefeitos que lutaram pela Prata e também muitos vereadores como os
Senhores Gilmar Martins (Bico) e David Florindo, agora de 2005
e 2008 foi eleito prefeito o Sr. Sebastião Moreira, sendo seu viceprefeito Sr. Adriano Alvim. Os vereadores eleitos na Eleição de
2008 foram: Alzira Machado, Andréa Soares, Antonio Fonseca
(Fonsequinha), Flávio Elias (Flavinho da Ileuza), Humberto Cabral (Beto Lamparina), Dr. Jorge Luiz Butkowsky, Neura Pereira,
Paulo César de Oliveira (PC) e Renato Rodrigues (Renatinho). O
distrito é muito rico em café, os maiores problemas do Prata é a
rede esgoto, o lixo nas calçadas, a água que não é tratada, o
cemitério que está muito pequeno e não está dando mais para
construir túmulos, uma torre de celular, uma Agência Bancária,
um Parque de Exposição que deveria ser construído para realização de festa, como: a popular “Prata em Destaque”, Dia do Trabalhador, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia de São João e
outras e de um lugar próprio para o Pré-Escolar. Então está é um
pouco da história do Distrito do Prata.

Pedro Henrique Fialho Fernandes
Repórter Mirim do Jornal das Montanhas

Pedro Henrique Fialho Fernandes
Repórter Mirim do Jornal das Montanhas

Pedro Henrique Fialho Fernandes
Repórter Mirim do Jornal das Montanhas

Vida
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O péssimo serviço de entrega dos Correios
Para a infelicidade do povo brasileiro os Correios não conseguem melhorar os seus serviços com o passar dos
anos. Não há uma regularidade. O que
faz com que o tempo de entrega de um
Sedex, por exemplo, tenha uma variação inexplicável: em determinado período chega em 3 dias, em outros ultrapassa 10 dias.
“Mandei um sedex São Paulo, um documento para reconhecer firma e me devolver, por incrível que pareça demorou
mais de uma semana e tive sorte que o envelope foi encontrado jogado no quintal”
Tomara que a nossa presidenta não loteie as estatais e recupere os correios que estão em situação precária sem funcionários e chefes que não entendem dos serviços, se continuar do jeito que está é melhor privatizar. Se realmente cumprir
o que prometeu em seu primeiro discurso a presidenta eleita
vai priorizar os técnicos e nomear pela competência. O atendente da central de atendimento ao consumidor não conseguiu. É absurdo! Já está na hora de algum órgão de defesa do
consumidor começar a olhar com mais atenção para a qualidade dos serviços prestados pelos Correios!

2012 está logo ali
Dilma foi trabalhada quatro anos
antes por Lula e já está fazendo história, é assim que desejam alguns
candidatos de Manhuaçu e região
que já começam as conversas para o
próximo pleito, organizar quanto antes. De uma coisa o comentário é
quase geral o povo deseja melhorar
seu voto. A oposição já se movimenta em se organizar para que nas próximas eleições possam realmente fazer o que deseja o povo, o DEM e
mais 5 partidos já trocaram interesses o namoro pode começar logo no
início do próximo ano é que ninguém quer perder a oportunidade, uma coisa o Lael não esperava que seria tão sediado
como está sendo, o DEM virou a noiva da vez, já que foi
destituídaos a velha diretoria de Manhuaçu que não votou e
nem trabalhou para Varella.

Povo mostra insatisfação com padre
Ronaldo Prefeito de Manhumirim
O povo de Manhumirim, quis dar
um recado para o atual prefeito padre Ronaldo demonstrando sua insatisfação nas urnas, e olhe que ele
foi um dos coordenadores de Dilma
na região recebeu muitas lideranças
em várias oportunidades, mas o resultado foi devastador padre Ronaldo Dilma 4.955 votos 42,78% José
Serra 6.628 votos 57,22% a lógica
era o PT ganhar e foi derrotado, dizem que é uma prévia para 2012 Manhumirim prefeito padre Ronaldo PT
derrotado.

Eleitores mostraram, nas urnas,
insatisfação ou satisfação com lideranças
Governador Valadares governado pelo PT e por uma mulher. Serra – 71.709 52,1% Dilma 65.926 47,9% 5.883, Serra teve
5.883 votos a mais.
Bahia em todo o Estado, a candidata petista obteve neste
segundo turno 70,85% dos votos contra 29,15% de José Serra, mas o que chamou atenção sem sombra de dúvida foi a
vitória do candidato do PSDB em seis cidades baianas adminstradas pelo PT ( Camamu, Buerarema, Itapetinga, Itororó, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista) e em Ituaçu e

Presidente Tancredo Neves, ambas administradas por gestores de partidos aliados ao PT, como PC do B e o PMDB.
Manhuaçu apesar da militância petista
ser a única a fazer boca de urna e sujar
a rua a Dilma ganhou por apenas 205
votos.
O resultado das eleições expôs a insatisfação dos eleitores em relação a
suas lideranças políticas, um exemplo
foi a vitória de José Serra em Bom Su- Elisa Costa,
cesso, cidade natal do deputado fede- prefeita de Goverral Reginaldo Lopes, presidente do Par- nador Valadares
tido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Naquela cidade, no Campo das Vertentes, Dilma obteve
4.741 votos e Serra 5.878, uma diferença pró-tucano de 1.137
votos.
José Serra ganhou também em Alfenas, cidade do ex-prefeito e deputado eleito pelo PT Pompírio Canavez. Insatisfação demonstrou os eleitores de Varginha, que tem como prefeito um petista - naquela cidade José Serra ganhou a eleição
com uma margem de quase 20 mil votos de frente da candidata Dilma Rousseff.
Em Nepomuceno o prefeito Marcos Memento (PT), também foi derrotado nas urnas daquela cidade. Lá, o candidato
tucano venceu as eleições com uma diferença de 1.406 votos.
Em Itumirim, o prefeito Romildo Ismael Alves (DEM), trabalhou para eleger José Serra, naquela cidade Dilma venceu
com 2.221 votos contra 1.967 de Serra.
Em Perdões, o prefeito Hamilton Resende Filho (PSDB) também foi derrotado nas urnas. Em Perdões, José Serra obteve
5.440 votos e Dilma 6.564 votos. Ribeirão Vermelho foi outro
exemplo de insatisfação, naquela cidade, onde a prefeita do
PTB apoiou Serra, Dilma ganhou.
Já em Lavras, cidade governada pela prefeita tucana Jussara Menicucci, a situação foi diferente: José Serra ganhou, o
mesmo foi verificado em Ingaí, onde o prefeito Giuliano Ribeiro Pinto (PTB), deu vitória a Serra. No Brasil inteiro os
eleitores mostraram insatisfação ou satisfação local.

O povo reclama
Todos os munícipes deveriam tomar conhecimento do precário serviço que estão prestando os nossos políticos e por
sinal estão ganhando muito bem para isso, devemos ficar alertas e começar a falar para nossos amigos, colegas de trabalho
e nossos parentes, para que todos tomem conhecimento dos
fatos e na data certa possamos trocá-los, é nas eleições que
temos a oportunidade de trocar o que não anda bem. Agora
mesmo a maioria do povo votou pela continuidade do governo de Lula, votando em Dilma. Nossa região demonstrou grande interesse nos votos no primeiro turno votando em deputados comprometidos com o povo. Meus prezados compatriotas gostaria de fazer um comentário sobre o que acontece em
nossas cidades com aqueles que tomaram prazer pelo poder,
isso mesmo, tem muitos políticos que usaram do poder para
beneficio próprio. Quero alertar os munícipes que sempre desejam mudança para prestar atenção no seguinte: os políticos
profissionais vão procurar desclasificar as novas lideranças
que surgirem, fique atento, pois com certeza vão querer juntar
vários políticos para tentarem continuar mandando e desmandando no poder público e nossa cidade necessita progredir.
Características dos que querem perpetuar no poder
Apresentam como populistas, empregam muitos funcionários, mas se esquecem da saúde e da educação, veja se em
seu município foi feito algo para a comunidade mais pobre,
como casas populares, casa de apoio alimentar? Cuidado
eles querem continuar.

Como avaliar os vereadores de um município
Verifique os partidos a que eles pertencem e se estão realmente fiscalizando o prefeito a função principal dos vereadores é fazer leis, fiscalizar os atos do prefeito e denunciar as
irregularidades, mesmo que sejam minoria e não consigam
mudar ou aprovar leis devem levar ao conhecimento do povo
suas tentativas de melhorar a situação. Cuidado com aquelas
câmaras onde dizem que existem união, muitos partidos diferentes e todos unidos em um só propósito legislar para seus
próprios interesses, temos dois anos para nos organizarmos

para fazer uma mudança geral a alternância de poder é salutar. Preste atenção porque em uma eleição há vários partidos
que se opõem nas campanhas e depois se unem para continuar se beneficiando do poder público, continuar só se estiver bom, caso contrário o melhor é mudar geral.
Câmara que não há oposição é muito perigosa o melhor
é renovar votar em candidatos não profissionais renovar
é preciso, entre nesta campanha desde agora, o dia que
todos nós soubermos votar com certeza as coisas vão
melhorar, devemos votar em pessoas sérias de preferência
sem prática políticas está provado que este é o melhor
caminho.

Reflexões no Dizem por Aí...
Homens agora vão mesmo enlouquecer, se as mulheres já
estavam tomando conta do Brasil e agora com a Dilma como
presidenta, o que será deles? Agora é a vez
das mulheres, elas que trabalham e nós só
na aba delas.
Tiririca está numa maratona de treinamento para alcançar sua cadeira na câmara
de Deputados. Será que seus estudos
corresponderão as indagações do juiz?
Por falar em Tiririca. Dizem que o
Dorival Júnior (Técnico
do Atlético) irá cair. No
lugar dele já está certo a
contratação de Tiririca
como técnico do Atlético
Mineiro, pois pior que está
não fica. Dizem por aí!
Já o Cruzeiro, só esperando a praia chegar
antes de janeiro. Alguns dizem que já está
morrendo....
O polvo Paul. Foi uma pena a
morte do polvo Paul, mas não
foi necessário suas previsões,
essa todo mundo já sabia, a vitória de Dilma já estava garantida pelo povo.
Dizem que as escolas terão portas e janelas blindados.
Isso terá algum resultado uma vez que a violência acontece
muitas vezes dentro da própria sala de aula?
Preocupações, esportistas estão morrendo por falta de
segurança e organização nos eventos realizados. Será que o
Brasil vai se preparar bem para dois eventos de grande porte
como copa do mundo e olimpíada para não corrermos o risco
de sermos surpreendidos por tal acontecimento?
Dizem que ao contrário de Maradona que
ainda não chegou aos 60 anos, o sessentão Paul Macartney que virá ao Brasil para
fazer um mega show e Pelé no auge dos
seus 70 anos estão em alta.
Conversa entre amigos
- Até que em fim as eleições acabaram!!
- Por que, eles fizeram você mudar de opinião?
- Não, só de canal.

Dilma - Salário mínimo
“Nós temos um critério bom que é o fato de darmos o
salário mínimo, o reajuste, baseado na inflação corrente e no
PIB de dois anos anteriores. Temos um problema agora, que
é o fato de que o PIB de 2009 se aproxima de zero. Por quê?
Houve uma crise internacional. O Brasil teve recuperação
forte. Estamos avaliando se é possível fazer esta compensação. Mas adianto que num cenário de PIB crescendo às taxas
que esperamos, teremos um salário mínimo, no horizonte de
2014, acima de R$ 700 e poucos reais. Se não houver nenhuma alteração, em 2011, ele estaria acima de R$ 600 no final de
2011, começo de 2012. Vamos fazer este ajuste”
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Monsenhor Gonzalez
apresenta novos talentos
No sábado dia 22 de outubro, um projeto chamado
“Despertando Talentos”. A
finalidade do projeto foi despertar o interesse dos alunos
pela leitura e foi organizado
sob orientação e supervisão
da professora Maria Lúcia
Delôgo Brandão.
A apresentação foi feita
pela professora Fátima Gonçalves de Souza Costa, teve
abertura com o hino nacional seguindo com declamações de poesias e apresentações de dança.
Os alunos declamaram poemas de Cecília Meireles,
Carlos Drumond de Andrade, dentre outros. Houve
também a apresentação do
‘Coral Alegria’ formado pelos alunos do 3º ano, onde
se destacou Artur, de 9 anos
que além de tocar violão na
apresentação do coral também cantou “O homem mascarado”, uma música de sua
autoria.
Seguiu-se então com apresentação de um teatro breve
e dando continuidade a aluna Taynara de 11 anos mostrou seu talento nos teclados. Em um momento de reflexão houve leitura da bíblia
com a Professora Míriam Tavares, logo após encerramento foi feita homenagem à diretora Luizaura Januário de
Oliveira Ferreira, alunas dançaram em sua homenagem a
música ‘Como é grande o
meu amor por você’ .
No final foi servido lanche
e algodão doce para as crianças.
Professora Maria Lúcia:
“O ‘Despertando Talentos’ é um projeto que trabalha com 3º, 4º e 5º ano da
nossa escola, lançamos esta
idéia e cada um quis apresentar alguma coisa pois já estava trabalhando com os alunos poema e poesias dentro
da literatura brasileira, assim
as crianças descobriram poesias de Cecília Meireles,
Machado de Assis, Carlos

Saudades
"Todo o poder é
confiança."
(Benjamin Disraeli)

No sábado dia 22 de outubro, um projeto
chamado “Despertando Talentos”.

Drumond de Andrade, e se
encantaram por essas poesias e quiseram apresentála.Este é um trabalho que
estava sendo desenvolvido
a quase dois meses e apresentados através de músicas, de dramatização. Os pais
vieram assistir e todos ficaram encantados. É um projeto muito bom que desperta o
encanto pela poesia, influencia e desperta o interesse
pela leitura e isso é fundamental para o aluno e muito
gratificante para a escola.”
Relatou a professora Maria
Lúcia
Diretora Luizaura Januario de Oliveira
Dia 8 de setembro foi o dia

Diretora Luizaura
Januário de Oliveira

do Diretor e a diretora estava de férias e agora que retornou é que os alunos e ela
tiveram um contato mais direto onde foi às salas de aula
receber as homenagens. E
agora há uma previsão da
saída da Diretora no início de
2011.
“Eu vou completar 11 anos
aqui na escola por isso há
um carinho muito grande
dos alunos e por parte dos
professores, e eles demonstraram esse carinho que tem
por mim e isso é muito bom,
mostra que o meu ‘talento’
eu não guardei debaixo da
cama,o talento que Deus me
deu eu coloquei a serviço da
comunidade”.

Professora Maria Lúcia

MISSA DE 7º DIA

Os familiares de Penélope Ker Alvim
encontram-se em profunda tristeza, é
com imensa dor e saudade que registram
seu falecimento ocorrido dia 30/10/2010 e
convidam a todos os amigos para a missa
de sétimo dia que se realizará dia 07/11/
2010 ás 18h na igreja matriz em Lajinha.
“Aqueles que amamos nunca morrem,
apenas partem antes de nós”

Hoje o mar faz onda feito criança
No balanço calmo a gente descansa
Nessas horas dorme longe a lembrança
De ser feliz
Quando a tarde toma a gente nos braços
Sopra um vento que dissolve o cansaço
É o avesso do esforço que eu faço
Pra ser feliz
O que vai ficar na fotografia
São os laços invisíveis que havia
As cores, figuras, motivos
O sol passando sobre os amigos
Histórias, bebidas, sorrisos
E afeto em frente ao mar.
Quando as sombras vão ficando compridas
Enchendo a casa de silêncio e preguiça
Nessas horas é que Deus deixa pistas
Pra eu ser feliz
E quando o dia não passar de um retrato
Colorindo de saudade o meu quarto
Só aí vou ter certeza de fato
Que eu fui feliz
O que vai ficar na fotografia
São os laços invisíveis que havia
As cores, figuras, motivos
O sol passando sobre os amigos
Histórias, bebidas, sorrisos
E afeto em frente ao mar.
..."Se a vida muitas vezes só chuvisca,
só garoa
e tudo não parece funcionar
Deixe esse problema a toa, pra ficar na boa
Vem pra cá
Do lado de cá, a vista é bonita
A maré é boa de provar
Do lado de cá, eu vivo tranquila
E o meu corpo dança sem parar
Do lado de cá tem música, amigos
e alguém para amar
Do lado de cá
A vida é agora, vê se não demora.
Pra recomeçar é só ter vontade de
felicidade pra pular"...

“

Porque um dia os nossos filhos verão
aquelas fotografias e perguntarão quem são
essas pessoas e responderemos: foram meus
amigos e com eles vivi os melhores
momentos de minha vida.

”

(Tallyta, Marília, Tamires, Luciana)

"A morte é o final a
que chegam todos os
homens e que não se
pode evitar
com a precaução de
ficar fechado em casa.
O homem de coragem
deve entrar nas
empresas com uma
confiança generosa e
opor a todas as
desgraças que o céu
lhe envia uma coragem
invencível."
(Demóstenes)
"Nossa vida é o que
nossos pensamentos
fazem dela. Um
homem descobrirá
que enquanto muda
seus pensamentos
acerca das coisas e
das outras
pessoas, as coisas e
as outras pessoas
mudam para com ele."
(James Alfred
Van Allen)
"Suprimir os obstáculos não é dar liberdade, mas sim permitir o
desregramento, que
conduz à desestruturação, à monotonia,
ao nada."
(Pablo Picasso)
"Adversidade é o
estado no qual o
homem torna-se mais
facilmente
reconhecivel, estando
especialmente livre de
admiradores."
(John Wooden)
"Só percebemos que o
paraíso era um
paraíso, depois que
dele fomos expulsos."
(Hermann Hesse)
"Quem perdoa duas
vezes torna-se cúmplice dos malvados."
(José Inginieros)
"O fraco fica em dúvida
antes de tomar uma
decisão; o forte,
depois." (Karl Kraus)
"Há três amigos fiéis:
uma velha esposa, um
velho cão e dinheiro na
mão." (Benjamin
Franklin)
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GRÁVIDA
A atriz Betty Gofman,
que tem 45 anos, está
grávida de três meses e
meio. Ela e o marido esperam gêmeos. Atualmente, Betty interpreta a
personagem Socorro,
mais conhecida como Help, na novela "Ti Ti
Ti". Mesmo com a gestação em curso, a atriz
vai ficar até o final da novela, programada
para terminar em março de 2011.
JUNTOS NOVAMENTE!
Fernanda Torres, que estava separada do
marido, Andrucha Waddington, há 1 ano,
voltou a dividir o mesmo teto com o cineasta. Amigos do casal, bem comentavam que
eles ainda se amavam. Coisa boa é o amor...
MUDANÇA DE VISUAL
Adriana Birolli mudou o
visual da Isabel, de "Viver
a Vida”. Ela apareceu com
os cabelos longos em um
evento de moda em Fortaleza (CE). Adriana ficou famosa como a malvada Isabel da novela das oito, que
ficou no ar na Globo até maio deste ano.
TÁ QUE TÁ...
Após dez anos, Maitê Proença voltou a
figurar na lista das cem mulheres mais sexy
do mundo. É o que mostra pesquisa realizada por uma revista de grande circulação nacional destinada ao público masculino. Vale
lembrar que Maitê Proença encarna a infiel
Stela Gouveia na novela Passione, de Silvio
de Abreu.
PINTANDO AS MADEIXAS
Paola Oliveira mudou o
corte e a cor dos cabelos
para viver a personagem
Marina, na novela "Insensato Coração", próxima trama global das nove. Ela
também mexeu na cor, ficando com um tom loiro acinzentado. Antes, as madeixas eram mais escuras. Na
trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares,
ela será uma designer talentosa e rica que
será disputada por dois irmãos, vividos por
Eriberto Leão e Fábio Assunção.
TOMBO
Miguel Falabella levou um tombo e torceu
o pé nos bastidores do espetáculo A Gaiola
das Loucas, em São Paulo. O ator foi parar
no hospital para tirar uma radiografia. "O
chão estava muito escorregadio", disse Diogo Vilela, colega de palco de Falabella.
CONTRATOS NA BAND
Corre boato que o contrato de Daniela Cicarelli não será renovado com a Band. Mesmo recebendo um contrato milionário, faz
tempo que a apresentadora não ganha espaço na emissora. Mas, Adriane Galisteu, que
está de licença-maternidade, deverá permanecer na casa.

acesse: www.jm1.com.br

BIG BROTHER BRASIL 11
O Big Brother Brasil 11 estreia no dia 11 de
janeiro e a Globo já está montando as estruturas do reality. Serão 15 participantes confinados na nova mansão de luxo, que agora
terá dois andares. Enquanto um grupo desfruta o conforto da casa, o outro grupo ficará
no "lado B", onde falta tudo : cama, comida
e estrutura. prêmio final será de R$1,5 milhão. O segundo lugar leva R$150 mil e o terceiro, R$ 50 mil.
ANA MARIA BRAGA
Comentam nos corredores da TV Globo
que Ana Maria Braga teria feito uma tatuagem nas costas em homenagem ao marido,
Marcelo Frisoni. O desenho de uma borboleta com os dizeres "Marcelo Forever". O amor
é lindo enquanto dura!
DESCANSANDO...
Descansando em sua
casa, em São Paulo, Cleyde
Yáconis, de 86 anos, já tem
data para voltar ao Rio de
Janeiro: dia 3 de novembro.
A atriz, que passou por uma
cirurgia depois de fraturar o
fêmur em julho deste ano, estava se sentindo cansada e pediu à produção de "Passione" 15 dias de férias para descansar.
BABADO!
Xuxa revelou que pretendia reatar o namoro com Ayrton Senna às vésperas da morte
do piloto. O desabafo foi exibido no seu programa "TV Xuxa" .A apresentadora foi entrevistada pela atriz mirim Klara Castanho.
"Eu estava muito apaixonada por ele. Ele continua sendo o amor da minha vida", disse,
emocionada. Nesta época, Ayrton Senna namorava Adriane Galisteu.
LA RAIA
A atriz Claudia Raia, no ar na novela "TiTi-Ti", convidou o diretor José Possi Neto
para dirigir o musical "Cabaret", que ela quer
produzir. Ela será a protagonista do espetáculo, que deve estrear em agosto de 2011.
ADEUS EXCLUSIVIDADE
O SBT perdeu a exclusividade dos "coringas" de sua programação há mais de 25 anos.
Os seriados Chaves e Chapolin vão estrear
no Cartoon Network a partir do dia 1 de novembro em dois horários: 9h30 e 20h, de segunda a sexta-feira. Mas, a emissora de Sílvio Santos renovou recentemente os direitos do programa na TV aberta.
AUXÍLIO LUXUOSO
Renato Aragão contou com
a ajuda da jornalista Patrícia
Poeta para contar as trapalhadas de cinco décadas para
programa especial de fim de
ano da TV Globo. Eu sou Renato Aragão Especial Didi 50 anos, vai ao ar em dezembro,
com direção Jayme Monjardim.

ner no comando do reality show Se Ela Dança, Eu Danço. Além delas, Ellen Jabour também está na mira da emissora de Silvio Santos.
MUDANÇA DE VISUAL
É dado como certo
que a atriz Mayana
Moura, assim que parar de gravar Passione
– onde interpreta Melina - vai abandonar os
cabelos negros e se transformar numa bela
loira...A pesar do sucesso que o seu corte
faz entre as mulheres...
ESPECIAL
A gravação do DVD de Hebe Camargo vai
virar um especial de fim de ano no SBT. O
especial mostrará ensaios, imagens de bastidores e o show. Roberto Carlos, que gravou
uma música com Hebe para o CD, ainda não
teve sua participação confirmada no DVD.
PROGRAMA NOVO
Britto Jr. já tem planos para depois de A
Fazenda 3, da Record. Quer um programa só
seu para estrear em 2011. O projeto poderá
misturar jornalismo com entretenimento.
MUDANÇA DE CASA
A atriz Lúcia Veríssimo está confirmada na
novela Amor e Revolução, nova trama de
Tiago Santiago no SBT, com direção de Reynaldo Boury.
ATÉ O ÚLTIMO DIA
Para evitar que o final seja divulgado com
antecedência, o autor Silvio de Abreu decidiu que o elenco de “Passione” vai gravar o
folhetim até 14 de janeiro, dia em que deve
ser exibido o último capítulo. “O Silvio disse
que vamos gravar as cenas finais de manhã
para elas irem ao ar à noite”, disse Tony Ramos.
DADO DOLABELLA
A atriz Pepita Rodrigues, mãe do ator Dado
Dolabella, vai processar Luana Piovani por
calúnia e difamação, após declarações de
Luana à Marília Gabriela no programa “De
Frente Com Gabi”, no SBT. Luana contou à
apresentadora que se separou de Dado pela
primeira vez porque o ator “agrediu a própria
mãe”. Pepita desmente a acusação e se diz
revoltada. “Vou processá-la de todas as formas que puder!”, disparou.
SUCESSO
Rodrigo Faro não para
de comemorar o sucesso à
frente do programa "O
Melhor do Brasil", da Record. O apresentador está
de novo no páreo para conseguir o troféu Imprensa 2010 como o melhor apresentador de TV, feito que conseguiu em 2009 ao desbancar os figurões Luciano Huck e Faustão.

ALTA COTAÇÃO

NA PLAYBOY...

O SBT quer Daniella Cicarelli e Didi Wag-

Letícia Birkheuer, apresentadora do qua-
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dro “Menina Fantástica”, foi
convidada para ser a capa
da “Playboy” de dezembro,
na edição especial de fim de
ano. A modelo e atriz só não
fechou contrato ainda porque exigiu ser fotografada
pelo alemão Vincent Peters.
Já faz tempo que a “Playboy” sonda Letícia para estampar sua capa.
Vamos aguardar se desta vez vai dar certo...
DIVÓRCIO
Danielle Winits e Cássio
Reis deram entrada no pedido de divórcio na 9ª Vara de
Família do Rio. O casal está
separado desde março deste
ano e têm um filho, Noah, de
dois anos. De acordo com a
assessoria de imprensa do
ator, o divórcio é amigável.
Atualmente, Danielle está grávida de seu
segundo filho, fruto de seu romance com o
ator Jonatas Faro
TEM JAPONÊS NO CARNAVAL
A apresentadora do “Pânico no Ar”, Sabrina Sato,
que desfilou durante quatro
anos no Salgueiro, vai desfilar em 2011 como rainha
de bateria da Unidos de Vila
Isabel . A escola de Noel virá
com o enredo "Mitos e Histórias Entrelaçados Pelos
Fios de Cabelo", assinado pela carnavalesca
Rosa Magalhães
SUBSTITUTA
Paola Oliveira deverá começar imediatamente os trabalhos de "Insensato Coração",
próxima novela da Globo, de Gilberto Braga e
Ricardo Linhares. A atriz substituirá Ana Paula
Arósio, dispensada da trama por faltar às
gravações.
CASO BRUNO
A Record não desistiu. Já
existe a concordância do goleiro Bruno para uma entrevista com Marcelo Rezende.
O que se busca agora são
as autorizações do Poder Judiciário.
PRÓXIMA NOVELA DAS SEIS
Heloísa Périssé e Mouhamed Harfouch
foram reservados para o elenco da próxima
novela das seis, na Globo, de Thelma Guedes e Duca Rachid. Eles farão um dos casais
da história, sempre envolvidos em situações
de humor.
ALTA COTAÇÃO
Ana Paula Arósio não
vai ficar desempregada.
Tiago Santiago convidou a
morena para protagonizar
sua próxima novela, Amor
e Revoluçã, no SBT. A atriz
foi consultada, mas ainda tem contrato com
a Globo e pretende mantê-lo até o fim. Alice
Braga também está nos planos do SBT.
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A pequena NÃO
e grande NÃO
A pequena NÃO está sentada num banco do
parque a comer chocolate.
É mesmo muito pequena, minúscula e fala muito baixinho.
Chega uma senhora gorda e pergunta:
— Posso sentar-me à tua beira?
A pequena NÃO sussurra:
— Não, preferia ficar sozinha.
A senhora grande e gorda nem ouve, e sentase no banco.
Vem um rapaz a correr e pergunta:
— Posso ficar com o teu chocolate?
A pequena NÃO volta a sussurrar:
— Não, quero comê-lo sozinha.
O rapaz não ouve, tira o chocolate à pequena
NÃO e começa a comê-lo.
Chega um homem que a pequena NÃO já viu
muitas vezes no parque e pergunta:
— Olá, miúda! És tão bonita. Posso dar-te
um beijinho?
A pequena NÃO sussurra pela terceira vez:
— Não, não quero beijo nenhum.
Mas o homem parece não perceber. Chegase à pequena NÃO e prepara-se para lhe dar
um beijo.
A pequena NÃO perde a paciência de vez!
Levanta-se, estica-se e grita com toda a força:
— NÃÃÃO! NÃO, NÃO e NÃO!
Quero sentar-me sozinha no banco…
…quero comer o meu chocolate…
…e não quero que me dêem beijos!
DEIXEM-ME IMEDIATAMENTE EM
PAZ!
A mulher gorda, o rapaz e o homem arregalam os olhos de espanto:
— Porque não disseste logo? — e vão embora.
E quem está agora sentada no banco?
Uma grande NÃO! É grande, forte e fala em
voz alta:
— É assim. Se se diz sempre NÃO muito baixinho e com medo, as pessoas não ouvem. Temos de dizer NÃO alto e bom som.
Foi assim que a pequena NÃO se tornou uma
grande NÃO.

Entrevista com Wilson
Guimarães Pacheco (Tuca)
Jornal das Montanhas: Há
quanto tempo você está no
ramo de instrumentos musicais?
Wilson Guimarães Pacheco (Tuca): Há mais ou menos 25 anos trabalho em Manhuaçu e região com instrumentos musicais, já passei
por vários períodos na minha
vida, aprendi muita coisa e
hoje estou graças a Deus
com minha loja muito bem
sortida, muito bem montada
e com produtos de linha.
JM: Só na região entorno
de Manhuaçu são 48 cidades
atendida pela sua loja e agora ultrapassando as fronteiras de produtos fabricados
em Manhuaçu. Fale um pouco dessa fábrica de som.
Tuca: Há muitos anos que
tinha um projeto de montar
uma fábrica de auto falantes
e agora estamos concretizando este sonho, já estamos
fabricando auto falante pequenos, médios e grandes,
twiters e drives, nós estamos

Empresário Tuca mostrando os componentes
fabricados em Manhuaçu

abrindo uma carteira de clientes na Bahia, uma no estado do Rio, em Minas e no
Espírito Santo também. Espero que em 1 ano possamos
estar atendendo com bastante rapidez toda a clientela, estamos trabalhando em cima
de máquinas e de ferramentas para ajustar mais velocidade na produção, está tudo
sendo feito com poucas má-

quinas, mas nós vamos ampliar e aí a produção vai triplicar.
JM: Como os interessados podem entrar em contato com vocês para representar seus produtos?
Tuca: Nós temos nossos
produtos em nosso site
www.audiosystem.com.br, e
se a pessoa acessar o site
vai encontrar todos os nos-

sos produtos e as informações necessárias. Telefone
(33) 3331-3311 ou (33) 33322502
JM: O que levou vocês a
fabricarem esses produtos?
Tuca: Nós fomos trabalhando com som, vendo dificuldade em algumas coisas,
facilidades em outras , aí fomos equalizando essas informações até chegar a essa definição de ter um auto falante nosso que funciona como
eu queria que os outros funcionassem, fomos desenvolvendo pesquisando a gente
foi aprendendo e fomos purificando essas idéias e chegamos nos auto falantes que
hoje realmente são de boa
qualidade, atende de acordo
que o músico quer, que é
qualidade sonora.
Tuca: Sem dúvidas, é um a
fábrica pequena ainda, a nossa produção também mas temos um custo baixo tendo
assim condições de fazer um
preço muito bom.

Parte interna da loja de som Audiosystem em Manhuaçu

Audiosystem - A Fábrica do Som
Em Manhuaçu, cidade
Pólo do leste de Minas Gerais, está localizado uma
das maiores fábricas de
sons do país responsável
pela distribuição no Estado de Minas, Espírito Santo, Bahia e outros, com especialização em instrumentos musicais, sonorização
profissional, som automotivo e toda linha de equi-

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

pamentos de Áudio e video.
Estamos localizados à rua
Antônio Welerson 192 Centro em Manhuaçu MG atendendo cerca de 48 municípios do leste mineiro, com uma
população estimada de
450.000 habitantes. Possui
assistência técnica especializada e profissionais com
mais de 25 anos de experiência na área.

Prestando serviços a câmaras municipais, prefeituras, clubes e igrejas. Além de
ser autorizada das principais
marcas do mercado como
Bomber, Selenium, Roland .
Possuímos também uma
marca própria de Glicerina líquida e fabricação de Drivers
e Twitters para som automotivo.
Venha nos conhecer e

conferir o que a Fábrica
do Som tem a oferecer.
Não Perca Mais tempo.
Fones: 33-3331-3611 e
33-3332-2502 - Centro
Manhuaçu -MG ( Próximo ao estádio JK)A Empresa Tour Virtual Promoções Matérias Audio Dj's
Empresas de Locação Escolas de Música Trabalhe
Conosco Fale Conosco

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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Lael retorna a Manhuaçu para agradecer os eleitores
O deputado federal Lael
Vieira Varella, empresário
partido DEM/MG, entra para
a sua 7ª legislatura consecutiva com uma votação surpreendente nas eleições de 3 de
outubro de 2010, o segundo
mais votado do estado. Varella retornou a Manhuaçu dia
18 próximo passado e percorreu em carro aberto várias
ruas da cidade para agradecer aos eleitores que no dia 3
deram a ele 14.960 votos e na
região em 14 municípios foi
majoritário. Lael começou sua
vida política em 1986 e se reelegendo em 90, 94, 98, 02, 06
e agora em 2010. Na oportunidade Lael concedeu uma
entrevista exclusiva ao Jornal das Montanhas.
Jornal das Montanhas - O
Sr. foi majoritário em muitos
municípios e em Manhuaçu
uma votação surpreendente.
O senhor esperava essa votação?
Deputado Federal Lael Varella - Esperava ser muito
bem votado aqui sim, mas não
esperava tanto, o povo daqui foi muito gentil comigo e
agora nós, eu e o deputado
Dr. Wilson Batista ficamos
devendo muita coisa para
Manhuaçu. É claro que nós
vamos procurar fazer o máximo para retribuir a confiança
do povo de Manhuaçu, e já
estamos retribuindo com a
Fundação Cristiano Varella, o
Hospital do Câncer que atende essa região é o melhor
Hospital do Câncer da América Latina Já contribuímos
com isso e vamos contribuir
mais ainda com a saúde da
região.
JM - Dia 21 de abril quando o Sr. esteve aqui junto com
o Dr. Wilson Batista, o Sr disse que queria ajudar Manhuaçu e para tanto gostaria
de ter aqui prefeito, e vereadores para que pudesse receber as verbas. E hoje o que
o Sr. Tem a dizer sobre isso?
Varella - Na verdade qualquer verba estadual ou federal que entra dentro do município, entra através da prefeitura, então é muito importan-

Entrevista com Dr. Wilson Batista

Os deputados eleitos Dr. Wilson Batista e Lael Vieira Varella foram
a Manhuaçu agradecer os votos recebidos

A carreata passou pelas ruas de Manhuaçu

Adiel, Fabio, Varella, Tuca, D. Maria, Dr. Wilson e Luciano

te a gente ter um prefeito de
confiança para receber as
verbas para fazer obras principalmente obras sociais para
a cidade.

JM - O Sr. foi bem votado
em toda a região, há localidades em que o Sr nem passou e foi bem votado, o que
o Sr tem em mente para fazer

Anderson, Adiel, Gonçalves, Fabio Soares, José Guilherme, Tuca, Luciano, Varella

por estas localidades?
Varella - Nessa região eu
já faço com o Melhor Hospital de Câncer da América Latina, mas é claro que temos
que fazer mais por estas cidades da região e onde eu
puder colocar um prefeito de
minha confiança para poder
receber verba do governo federal para a prefeitura fazer
as obras principalmente as
obras sociais podem contar
conosco que vamos empenhar nessa tarefa.
JM - Algumas pessoas
questionam a Fundação dizendo que o atendimento é
pelo SUS e como tal em muitos hospitais faltam medicamentos, soube que o Sr esforça pessoalmente para que
na fundação não falte medicamentos. Como é a relação
hospital paciente?
Varella – Nada melhor que
a resposta dada pelo povo
nas urnas Na Fundação a
cada dia nós aprimoramos
mais o serviço com empresas
de São Paulo e Belo Horizonte, toda semana tem empresas de fora que vem fazer treinamento, principalmente na
parte de humanização do
pessoal que tem que tratar o
paciente com muito respeito
e carinho, pois já chegam
debilitados e assim precisa
de dar muita assistência a
eles. Esse com certeza podese datar hoje que é o melhor
hospital de câncer da América Latina. Todos os pacientes já saem de lá com todo o
seu medicamento para tomar
em casa.
JM – Em suas considerações finais o que mais o Sr
gostaria de dizer para todos
os leitores e eleitores?
Varella – Quero agradecer a generosidade do povo
em geral e podem estar certo que cada voto que recebi
será retribuído para o próprio povo em benefício social.

Jornal das Montanhas Como foi para o Sr a boa
votação recebida em Manhuaçu?
Dr. Wilson Batista- Foi
excelente, apesar de que
todo resultado de campanha, de eleição não é esperado, para todos nós da
política é uma novidade, mas
fiquei feliz com
todos os votos
de Manhuaçu e
da região aqui,
em Muriaé e a
grande região da
Zona da Mata.
Espero agora poder cumprir o
que todos nós
políticos eleitos
temos pela frente que é hoje
combater a pobreza, lutar pela igualdade
social porque o Brasil hoje
é um dos dez países onde
existe desigualdade social,
lutar pelos interesses da
saúde porque a população
carece muito de uma saúde
de qualidade, hoje vemos
pessoas que dependem do
SUS enfrentando filas enormes as vezes saem de uma
fila para entrar em outra,
assim que sai do médico
com o pedido do exame tem
uma outra fila para conseguir o exame, depois do exame feito tem uma outra fila
para conseguir o tratamento então isso eu acho que
não pode mais, não é justo
para uma população que
paga um dos maiores impostos do mundo. Nós temos
que lutar por uma saúde de
qualidade e que todos tenham acesso a essa saúde
e lutar também em geral para
fortalecer os hospitais da
nossa região porque a cidade que tem um hospital forte traz segurança para a população que sabe que em
um momento de uma fatalidade vai ter um hospital ali
para atender e vai resolver
seu problema. Esse é o nosso desafio e estamos preparados ao longo dos 8 a
10 anos trabalhando na
Fundação Cristiano Varella
adquirimos experiência e
essa experiência será muito
importante para o meu trabalho como deputado estadual nos próximos anos.
JM- Dia 21 de abril quando aqui o Sr esteve eu lhe
entrevistei e o Sr disse que
era seu interesse ajudar Manhuaçu e na última edição
do jornal publicamos uma
manchete: “Lael Varella e
Dr Wilson Batista querem
ajudar Manhuaçu”. Sobre
isso o que o Sr gostaria de
dizer?
Dr. Wilson- Estamos aí a
disposição junto com quem

participa da política de Manhuaçu para que possam
fazer e trazer o melhor para
Manhuaçu, principalmente
lutar aí pelos interesses da
saúde, da educação e trazer
projetos para Manhuaçu
crescer porque realmente é
uma cidade que merece isso,
é uma cidade hoje que tem
tanta riqueza natural, também eu
acho que Manhuaçu precisa
ter uma qualidade de vida para
sua população.
Estamos aí para
todos esses desafios que Manhuaçu merece enfrentar.
JM- Como vai
ser a sua vida,
como Deputado e médico.
Vai dar para conciliar as duas
coisa?
Dr. Wilson- Dá, espero
que eu ainda consiga conciliar meu trabalho como médico, foi para isso que eu me
preparei a vida toda, já são
quase quinze anos me dedicando a cirurgia, então esse
treinamento todo que eu adquirir não posso deixá-lo
para cuidar só da política ,
mesmo porque a política
não é uma profissão, a política é estar associada a uma
profissão, então eu penso
que grandes pessoas, grandes personalidades da política fizeram isso até o ano
passado tínhamos o Pinote
foi um dos melhores médicos que São Paulo já teve e
também sempre atuou na
vida pública eu acho que é
possível, depende do meu
esforço principalmente.Vai
aumentar ainda mais o meu
trabalho e com certeza vou
fazer o meu trabalho como
Deputado e continuar trabalhando como cirurgião atuando na medicina.
JM- Em suas considerações finais, o que você gostaria de dizer para o povo,
leitores e eleitores que votaram em você?
Dr. Wilson- Essa eleição
trouxe uma lição muito importante, nós sabemos que
os eleitores sabem escolher
seus candidatos por isso
acho que o candidato tem
que estar sempre presente
na sociedade ter um trabalho realizado com o povo.
Eu acho que hoje é muito
difícil o eleitor conhecer o
político, o seu candidato
somente na propaganda
eleitoral mais sim através
do seu passado e do seu
trabalho já feito. E a sabedoria do eleitor foi tão grande por eleger candidatos altamente envolvidos na sociedade.
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A Rádio Manhuaçu completou 60 anos de atividade e nossa reportagem traz uma entrevista
com o radialista mais antigo em atividade da emissora, Wantuil Rodrigues Ferreira
Jornal das Montanhas –
Quando foi que você começou seu trabalho na emissora?
Wantuil Rodrigues Ferreira - Nós começamos aqui
exatamente no ano de 1966 e
na época a emissora já estava com 16 anos de funcionamento, pertencia à outra diretoria, mas quando entrei já
era da atual direção, do presidente da Fundação Cultural Padre Júlio. De 66 até 74 a
gente foi tudo aqui, locutor,
sonoplasta, porteiro, quando precisava fazer limpeza a
gente era da faxina também
então na rádio fizemos de
tudo no começo. Em 74 tinha
aqui um radialista nosso companheiro ele mudou-se para
Barra Mansa no estado do
RJ chamava Paulo César Gomes, era natural de Matipó.
Ele veio a falecer 2 nos anos
após sua ida em 76, ele disse
para a diretoria que a única
pessoa capaz de prosseguir
e fazer o seu trabalho era
“Wantuil” é um bom datilógrafo, tem boa sintonia com
emissora e tem voz compatível para dar o procedimento
ao noticiário. Então começamos na época com o repórter
RM, o repórter 710, e depois
que veio aí o Manhuaçu Informativo, nesse noticiário eu
fiquei 27 anos, de 1974 até o
dia 31 de janeiro de 2001, em
2002 já não fazia mais o noticiário e nesse mesmo ano eu
me aposentei, mas resolvi
continuar na emissora.
JM: Qual foi o fato mais
marcante na sua vida de radialista?
Wantuil: Exatamente no
dia em que Tancredo Neves
iria tomar posse, pegou o Brasil todo de surpresa e ninguém até então não sabia,
porque o Tancredo tinha
adoecido, então eu entrei
com a manchete “Presidente
Tancredo Neves passa mal e
é internado, toma posse José
Sarney” isso aí pegou todo
mundo de surpresa. A segunda notícia muito importante para nós aqui na época
eu passava pela rua Amaral
Franco, e tinha um comerciante já falecido, que não dava
muita credibilidade à nossa
emissora, eu passava pela
rua e falavam “O Wantuil falou na rádio que o Ibraim AbiAckel é novo ministro da Justiça” ai o comerciante falava
que não iria dar credibilidade
ao “Wantuil Ferreira e a Rádio Manhuaçu, dizendo ser
mentira e que isso não valia
nada. Mais tarde eu passava
ali pelo mesmo local e no no-

O radialista mais antigo em atividade da emissora,
Wantuil Rodrigues Ferreira

ticiário da TV a notícia que eu
tinha dado, então não aguentei e tive que falar – o Sr. Falou
que eu era mentiroso, que a
rádio era mentirosa e o Sr ta
vendo a imagem aí... essa foi
uma notícia que me marcou
muito. Terceira notícia foi” A
derrubada do Muro de Berlim
” também causou surpresa, “
Amorte do Rei Faissal ”da Arábia Saudita também foi uma
notícia que deu impacto, maior impacto mesmo foi a dissolução da ex União Soviética,
essas foram as noticias que
marcaram a minha trajetória de
radialista desses 27 anos de
74 a 2001.
JM: Que história marcante
de ouvinte você poderia comentar?
Wantuil: Olha, tem um marco importante nessa emissora, em 1982 eu recebi a visita
de um ouvinte de São José
dos Campos e ele retornou depois em 2005, mas o que mar-

cou mesmo é uma carta que
tenho guardada, eu tinha um
programa sertanejo de madrugada em 1981 ‘Linha sertaneja nota 10’ esse programa continua até hoje, porém com outro locutor, mas eu tenho guardada a carta que me mandou
de Florianópolis SC do Dr.
Cláudio de Morais, nunca esqueci o nome desse médico
ele mandou um cartão postal
de SC ele nunca veio a Manhuaçu, mas minha maior
emoção é ter ultrapassado
Minas indo para RJ, SP, PR,
SC, é uma progressão de uma
época que não tinha internet
não tinha nada foi sintonizado via rádio mesmo na maioria das vezes radinho de pilha
sem ter antena, rádio normal,
e a rádio ainda era 710,
1000watz, aí quando a rádio
mudou a freqüência para 710
e 5000 w ainda continuou me
ouvindo em SC.
JM: E de pessoas de seu

convívio que marcaram sua
carreira?
Wantuil: Muitos já se foram
como nosso saudoso Alfenos
Dias, Sebastião Novais, Sebastião Tomaz, mas passaram também por aqui outros colegas
vou citar Hélio Mário Heston,
Paulo Sérgio, Fernando Colim,
Artur Moraes e também o Fernando França era da Rádio Caratinga também passou por
aqui, e o Júlio Soares trabalhou
10 anos comigo aqui na Rádio
Manhuaçu, hoje ele esta em
Muriaé trabalhou mais de 20
anos na rádio mais antiga de
Muriaé e hoje ele esta e uma
emissora lá em Muriaé, uma
emissora que pertence ao Deputado Lael Varella e de vez em
quando a gente o sintoniza
aqui na Rádio Militante da cidade de Muriaé, essas pessoas realmente marcaram muito
minha vida, tem também o meu
primo Valtair Demétrio sargento reformado da PM, um grande amigo que lançou o programa Canta Sertão nosso grande
companheiro Luis Amaro Magalhães, hoje ele está militando no rádio no vale do aço.
JM: Como é feito a sua programação?
Wantuil: Eu procuro rodar
aquelas músicas que o povão
gosta, programa sertanejo que
não tem Trio Parada Dura não
é programa sertanejo, Gino e
Geno têm que ter, Teodoro e
Sampaio cantores do povão
música sertaneja raiz, tivemos
grandes duplas do passado
vou citar uma Belmonte e Amaraí que gravou ‘saudades da
minha terra’, essa música é imbatível e se não tiver essa música não é programa sertanejo.
Está surgindo gente nova
como sertanejo universitário,
mas isso aí é para a galera mais

Wantuil Rodrigues no
início da carreira de
radialista

jovem, no sertanejo eu sou
mais conservador, sou mais
raiz.
JM: Quais as duplas sertanejas que passaram pelo seu
programa?
Wantuil: Muitas, inclusive
Gino e Geno eu já trabalhei com
eles aqui em circos, em touradas. Gino e Geno decolaram
com o sucesso já com 40 anos
de carreira e é uma dupla que
nunca deixou de gravar, sempre gravou. No ano que a dupla decolou com o sucesso foram apresentar em um circo em
Simonésia e tinha 15 pessoas
no circo a foto foi apresentada no programa do Raul Gil durante uma homenagem que a
dupla recebeu.
JM: Você tem alguma história sobre o seu programa fora
da emissora?
Wantuil: Muitas, fui recentemente a Ipanema e lá eu nunca tinha ido para fazer show,
fui participar de uma roda de

F

lorianópolis,12 de abril de 1.981. Prezado Senhor: Comunica á recepção da Rádio Manhuaçu, aqui, em Florianópo
lis, na manhã de hoje. Frequência-1560khz. Horário 5 as 5:30 horas. Rceptor-rádio portátil PHILIPS, RL- 416, sem
antena externa. Recepção regular, sinal médio, nitidez boa, modulação boa, sem interferência. Detalhes de recepção: As 5 horas programa sertanejo LINHA SERTANEJA. Cit ação á Cataguases e Muriaé. Anúncio de AGOMAC nos
intervalos, anuncio de leite, saudação á ouvinte de Macaé. Identificação dos temas musicais. Anúncios de SUPERMERCADO... , FAMÁCIA... , AÇOUGUE SANT O ANTÔNIO. Citação á rua Antônio... Citação á Manhuaçu em todos os intervalos.
Identificação da Rádio Manhuaçu. Anúncio bar e mercearia Lopes. ‘Música O menino da porteira’. Fiquei feliz de ouvir a
Rádio Manhuaçu. Gostaria que esta carta fosse respondida pela Rádio Manhuaçu, através de cum a carta confirmando
o meu informe de recepção da emissora e mantendo entre nós uma relação de amizade. Desejo votos de muitas
felicidades a V.S. e para todos funcionários da Rádio Manhuaçu.
Atenciosamente
Cláudio Rótolo de Moraes - Rua João Pinto 1 – Apto 504 - Caixa postal 50 - 88000- Florianópolis- SC

viola aí apareceram fãs de todos os lados pessoal do Mutum, Roseiral, tinha até gente
de Brejetuba do ES. Teve um
que chegou e falou “Wantuil
é você? Eu achei que você era
um gigante porque sua voz
estoura no rádio” então ao me
verem ficaram admirados porque sempre tem aquela curiosidade.
JM: Quais foram os profissionais do rádio que você
gosta e admira?
Wantuil: Vou citar aqui três
nomes, Enoque Passos grande radialista, Álvaro Alvim da
Guarani de BH e o saudoso
Edgar de Souza grande radialista de São Paulo. Tem também o nosso amigo Caxangá
ele não sabia ler e escrever
mesmo assim comandou um
programa de rádio mais de 30
anos, “Arraiá do Caxangá”
onde ele fazia a locução.
JM: Você alem de radialista
é também compositor, fale de
suas composições.
Wantuil: É realmente em
1983 eu fui o ganhador em
Manhuaçu do Segundo Festival da canção Popular com
a música “Armas nucleares”
inclusive o saudoso Jairo Benedito tenente e cirurgião
dentista, que na ocasião era
do exército era fã da minha
música que ganhou o festival. E o trio era muito bom Nil
Ney e Nelinho, tem história
esse trio, fizemos a preliminar
de Xitaozinho e Xororó no estádio JK no auge do grande
sucesso do “fio de cabelo”,
fizemos a preliminar em Ibatiba quando se apresentou o
Trio Parada Dura em uma
grande festa produzida pelo
Robertinho de Manhumirim.
São 18 músicas gravadas, não
tiveram sucesso de nível nacional, pois ficaram somente
aqui na região, mas as músicas eram muito boas. Tenho
certeza que se expandissem
faria sucesso.
JM: O que gostaria de dizer nas suas considerações finais?
Wantuil: Eu gostaria de
deixar um abraço para todos
os leitores do Jornal das Montanhas e que Deus nos dê saúde para continuar na nossa
caminhada. Gostaria de parabenizar a nossa emissora pelos seus 60 anos de comunicação. A gente começou nisso aqui do zero então podemos considerar aqui hoje um
palácio em comparação do início, agora estamos satisfeitos
com a nossa área que é uma
área própria e fica na parte
central, no coração da cidade.
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ENQUETE
"VAMOS FISCALIZAR DILMA, MAS NÃO SEREMOS RADICAIS"

Pré-Pró-Pós/Eleição...
- O ponto 1 apresentará primaríssimos textos!
- O ponto 2 advogará nossos contextos!!
- O ponto 3 adubará uns pretextos!!!
1 - Aderir: VT & Companhia. – Eu aderi ao
blog, já aportuguesado para blogue. Não concordo
com quejando, afins, ou similares. No dia 10 do 10
do 10, consagrei meu blog/ue. Seu título ou tema
ficou assim: 3 pa-Lavrinhas – trí-ade tri-vial trí-duo
–; e o slogan ou lema é este: Mil...scelâneas de
Celso de Medeiros Costa. Mas, naquele dia nota
100 – 10 do 10 do 10 –, também comecei outros
escritos: A 3ª de 3 apostilas sobre 3 categorias de
atas, a 1ª apostila sobre 3ª idade e a 3ª sobre vantagens de formulários de relatórios eclesiais e eclesiásticos. Ao mesmo tempo, consagrei outros escritos de igrejas, inclusive um sobre catecúmenos, que
é quem se prepara para o batismo...... Então, este
vt ou vídeo-tape (teipe é a pronúncia, e o termo
aportuguesado) é do que eu anunciara no 2º ponto
da matéria anterior – o blog(ue) –, mais a companhia desses outros escritos...... E tais, lembrados
hoje, seguem leis da “minha Igreja”. Lei deve ser
cumprida! Até, na Política!! Enfim, em tudo!!!
2 - Bramir: TV & Ecologia – No dia 28 do 10,
voltei ao estúdio televisivo onde mais estive. A 1ª
vez o foi num canal educativo do Recife/PE. Uma
americana e eu, respectivamente conselheira e presidente de um grupo de escritores (?) da Veneza
Brasileira (!!!). A entrevistadora, ao vivo, trocou as
perguntas, mas, mesmo assim, respondemos. Depois, no canal educativo valadarense, gravei, dirigi
ao vivo entrevistas, ainda dava notícias e até substituía ao diretor-apresentador, e, posteriormente, fui
diretor-redator-apresentador de um gravado. Outras vezes, estive no canal, inclusive para entrevistar a cantora Aline Barros. Já fui entrevistado por
canal da Rede Globo, e em rua paulistana...... Agora, sr. Francisco Machado, octogenário e jovial nas
ideias e sonho, com quadro genérico de Ecologia e
específico sobre indústria do lixo, convidou-me a
ajudá-lo...... Nossa Política será da selva de pedra
bramir ou gritar para voltar à selva de prados, ou
melhor, pela Ecologia!
3 - Clemir / RG & Biografia – O roscasequense graduado em Teologia (!) e Pedagogia (???), Clemir de Oliveira Silva, é meu 1º amigo, desde que eu
era infantil e ele juvenil. A amizade da Rosca Seca
não enroscou e nem secou! Nos últimos decênios
ou décadas, ele, pastor metodista que já ensinou em
seminário, tem parecido mais novo que eu, e, no
domingo 24 do 10, ele completou jubileu de diamante, ou sexagésimo aniversário – Em tempo: Parabéns, Rev. Clemir! –...... Sexagenário, bem na fita,
Pr. Clemir, sobretudo, é pessoa especial, e, sob alguns aspectos, alguém diferente. Quem o conhece
pouco já o admira. Mas, quem o conhece muito não
só comprova sua simpatia, mas a empatia se aprofunda, e passa a conhecer coisas maravilhosas de
sua vida...... Isto não é rg – registro geral –, propriamente dito, mas, outro “rg” – “registro genérico”
– específico e, sobretudo especial dele. Ele é da
boa Política! A começar, pelo caráter. Votaria nele
a cargo público! Publico isso!!!
- O 1º ponto tratou de escritos teológicos?
- O 2º ponto tramou uns gritos ecológicos??
- O 3º ponto tragou futuros atritos cronológicos???

Senador Sergio Guerra (PE), presidente do PSDB, dando o tom da oposição a Dilma

Anatel fica sem comando

Costas largas

Acabou mandato do presidente da Agencia Nacional de
Telecomunicações, embaixador Ronaldo Sardenberg, e também o conselheiro Antonio Bedran. Sem presidente e sem
vice, a Anatel ficará acéfala. Sardenberg “trabalhava” sua
recondução junto à ex-ministra Erenice Guerra, mas deu no
que deu. E a campanha eleitoral impediu Lula de substituir
Bedran e um novo presidente.

Lula livrou Dilma do ônus de uma ex-guerrilheira dar asilo a um ex-terrorista. Cesare
Battisti ficará no Brasil, ou melhor, em casa.

Olho da rua
O corregedor da Anatel, Henrique Gabriel, também escolhido pela ex-ministra Erenice, vai rodar. Ele voltará para a
Anac.

Lulita
Os argentinos apelidaram a presidenta eleita Dilma Rousseff de “Lulita”. Ela é chamada assim nas ruas e até nos
jornais.

Sessão espírita
Derrotado, o tucano José Serra “ressuscitou” Jânio, dizendo ter “enfrentado forças terríveis”. Mas não falava
com o espelho...

Fui!
O ministro Nelson Jobim cai fora, após a derrota do velho amigo Serra: vai em missão oficial de uma semana à
Itália e Alemanha.

Unir Aécio Neves a Eduardo Campos
Jovens parlamentares eleitos em 3 de
outubro tentam articular a união do senador tucano Aécio Neves (MG) a Eduardo Campos, governador de Pernambuco,
na criação de um novo partido ou na
transferência do mineiro para o Partido
Socialista Brasileiro.
A idéia é unir no PSB representantes
da nova geração de políticos que encantaram o eleitorado e se tornaram campeões de votos, este ano. Só falta combinar
com a lei de fidelidade partidária, que precisa ser alterada.

Entusiasta
Um dos entusiastas da aproximação é o deputado Ciro Gomes (PSBCE), amigo e admirador de Eduardo Campos e Aécio Neves.

Presidente mundial
Com a popularidade nas alturas também na América Latina, Lula deve estar pensando em se candidatar a presidente da Argentina, em 2011.

Seu nome é vaidade
Celso Amorim (Relações Exteriores) tenta ficar no cargo até meados de 2012, quando completa 70 anos.
Quer superar com folga o recorde do
Barão de Rio Branco, chanceler por quatro governos, de 1902 a 1912.

O finado
Pelo menos até domingo estaremos livres do assessor
top-top Marco Aurélio Garcia: embarcou no Dia de Finados para Biarritz, na França, para um daqueles seminários
que só não dão praia porque é inverno.

A sucessora
Economista, a presidente eleita terá, diante de Lula,seu
batismo de fogo na reunião do G-20, nos próximos dias 11 e
12, na Coreia do Sul, quando as maiores economias do planeta e as emergentes discutirão o desequilíbrio monetário
mundial com a queda do dólar. Tá feia a coisa.

Reconhecimento
Luiz Fernando Correia é o favorito para seguir diretorgeral da Polícia Federal. O conceito dele no Palácio do Planalto é o de que “pacificou a PF”. Mas pode virar adido
policial na Europa, no país que escolher.

Eles vêm de longe
“Conselhos de comunicação”, de inspiração fascista,
germinam desde os anos de 90, quando uma editora-chefe
foi “punida” com “sindicância ética”, no Sindicato dos Jornalistas do Rio, por trabalhar durante curta greve. Ela recorreu à Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Mão amiga
O governador de São Paulo, Alberto
Goldman (PSDB), quebrou um galho para
José Serra. Baixou decreto proibindo a participação de cooperativas de trabalho em
licitações estaduais. Serra concordava com
a medida, mas não a adotou temendo desgastes eleitorais.

Encruzilhada
Dilma tem um problemão, com a promessa de diminuir
despesas: ou reduz o tamanho do Estado, incluindo aí o
excesso de “cumpanhêros” nas boquinhas, ou investe
menos no social. E aí, emPACou geral.

Nem aí
O Brasil tem 600.000 advogados, 15 mil juízes e 10 mil
procuradores, além de quase dois milhões de bacharéis que
não são advogados porque não têm exame de Ordem. Apesar disso, Lula tem dificuldade de escolher um para ser
ministro do Supremo Tribunal Federal.

Pensando bem...
Dilma não precisa de “primeiro-damo”. Tem Lula, que não é
marido, mas, igual a d. Marisa, também manda à beça em casa.

PODER SEM PUDOR
São todos iguais?
Delfim Moreira assumiu o governo em
1918, com a enfermidade do presidente Rodrigues Alves, contaminado pela gripe espanhola, que o mataria no ano seguinte.
Moreira também adoeceu e só aparecia em alguns atos oficiais, como a cerimônia
anual em que recebia embaixadores. Numa delas, cumprimentou o japonês e depois, quando o embaixador chinês se
colocou à sua frente, o presidente quase criou um incidente
diplomático:
- Pensa que me engana? O senhor já passou aqui uma vez...
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A Dengue é uma patologia que
pode ser perfeitamente evitada

O Secretário do Sistema
Único de Saúde Dr. Luiz falanos que já está hoje, com
toda equipe da Vigilância
Saúde montada, a Emilce e
toda equipe que trabalha na
contenção da expansão do
mosquito da Dengue toda
pronta, capacitada com todos os empreendimentos
voltados para que esse ano
tentemos não ter nenhum
caso de Dengue aqui em
Manhuaçu. Ele nos diz também que todas as atividades
já foram feitas, todas as capacitações já foram empreendidas, todas as orientações
já foram dadas, todos os imóveis que estavam irregulares
já receberam as devidas advertências, que alguns imóveis já foram até comunicados a justiça para serem devidamente advertidos, portanto ele acredita que será
minimizado ao estremo a situação da Dengue no nosso
município. Quanto aos gastos que o SUS tem com os
pacientes que adquire Dengue Dr.Luiz respondeu que
na verdade não existe um
valor estimado por paciente
pois o tratamento pode ir
desde de um analgésico, uma
dipirona ou paracetamol até
um caso de ( UTI ), com hemorragia grave.
Que o mais importante é a
gente vê, o valor estimado
pela vida, que não tem preço. Ele diz que não tem lógica uma pessoa ficar doente
de uma patologia que pode
ser evitada. Que a angústia e
o sofrimento da família não
tem preço, que a ideia que a
se tem é que a comunidade
precisa e tem o direito de ter
uma vida saudável. Mas que
não só depende do ( SUS ),
depende de toda comunidade, de toda caixa d’água estar fechada, de todos inservíveis, como copos descartáveis, tampinhas e outros
utensílios serem guardados
em lugares secos, ferros velhos, pneus devem ser cobertos. Que o que nós precisamos é que a comunidade se
eduque. Que a secretaria faça
a parte que compete a secretaria, que a comunidade faça
a parte que compete a comunidade. Ele esclarece que
toda equipe está completa e
que conta com o apoio da
secretaria de estado que reconhece o esforço e o trabalho muito sério que vem sendo desenvolvido pelo Sistema Único de Saúde e por
toda equipe da Vigilância
Saúde. Ele acredita que com
o apoio da comunidade exis-

te uma grande chance de êxito esse ano no que se refere
a Dengue.
O Supervisor de Ações
Epidemiológicas, Cleiton de
Paulo Viana Brum relatounos que tivemos em Manhuaçu no ano passado
mais de mil (1.000) casos de
Dengue confirmados. Segundo ele; esse ano a Secretaria do Sistema Único de
Saúde (SUS), tendo como
secretário o Dr. Luiz Carlos
Lemos Prata contratou mais
agentes Epidemiológicos
para atuar na prevenção. Para
que não venha se repetir o
mesmo surto que ocorreu no
ano passado.
Cleiton fala-nos de uma
teoria não confirmada cientificamente de onde teria surgido a Dengue. “Existe uma
hipótese de que o mosquito
transmissor da Dengue Aedes Aegypti tenha picado
um animal na floresta que
continha a doença e picando outros animais foi espalhando a doença. Devido o
desmatamento e a proliferação do mosquito, veio a migração para o meio urbano
onde encontrou na falta de
informação e conscientização, criadouros em abundancia e alimentação farta. Vale
lembrar que só as fêmeas picam, portanto só elas transmitem a doença.
As fêmeas depois de bem
alimentadas elas ficam pesadas por isso elas não colocam seus ovos diretamente
na água , mas no lugar mais
úmido e próximo da água
possível, para que no aumento da água seja nos reservatórios como caixas
d’água ou em objetos onde
venha a acumular água
como pneus, plásticos, latas,
cascas de ovos, litros descartáveis pratos em vasos
de plantas e etc. Esses ovos
venham a cair dentro d’água
e em pouquíssimo tempo,
três dia mais ou menos eles
se tornam larvas e de dez a
onze dias nascem os mosquitos. Pode ser que entre
as fêmeas alguma nasça com
a doença, mas o mais provável é que nasça sadia e venha a picar pessoas com
Dengue” .
Os Supervisores de
Ações Epidemiológicas passam de trinta (30) em trinta
dias nas casas tratando caixas d’água.O produto aplicado não causa nenhum mal
a saúde e só é aplicado em
caixas d’água que não estejam devidamente cobertas.
Esse período de trinta (30)

Secretário do Sistema Único de Saúde de Manhuaçu ( SUS ), Dr. Luiz Carlos Lemos
Prata, fala das providencias que foram tomadas para prevenir a proliferação do
mosquito da Dengue em nossa cidade.

A direita o Supervisor de Ações Epidemiológicas, Cleiton de Paulo Viana Brum e a
esquerda o supervisor José Fabrício dos Santos Simão.

dias ainda não seria o ideal,
pois do nascimento dos mosquitos que pode ocorrer no
máximo em quinze dias após
a visita da Supervisão Epidemiológica portanto o mosquito tem quinze dias de vantagem para proliferar e carregar a doença de uma pessoa
para outra. Por isso eles procuram informar e conscientizar a população dos riscos e
dos prejuízos tanto para as
pessoas que contraem a doença quanto para o município. Dos gastos que são gerados ao Sistema Único de
Saúde que poderia ser evitado se cada um fizesse sua
parte.
A população eliminando
todo e qualquer objeto que
possa acumular água e tampando bem as caixas d’água.
A Secretaria de Obras limpando as áreas que são de
sua responsabilidade com
mais frequência,a educação
informando e conscientizando os alunos, o Samal dando
sua contribuição de contra
partida, o Sistema Único de
Saúde na prevenção contando com o apoio dos meios
de comunicação, teremos
grandes chance de eliminar
de vez o mosquito e consequentemente a Dengue em
nosso município,mas precisamos dessa união. Quanto
ao fumasse Cleiton diz que
ele só é usado em último
caso. “O nosso trabalho é
focal, só quando surge casos de pessoas com Dengue
que é usado o fumasse para
matar o mosquito”.
Marta Rodrigues
de Aguiar

Dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti ou Aedes albopictus. (ambos da família dos pernilongos)
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CANTINHO
DE FÉ
Leia a Bíblia
Pr. Hélio Cordeiro Volotão

ESTE É O MOMENTO, PREPARA-TE
Israel foi um jovem rebelde, cuja mãe foi uma senhora
distinta, sábia e crente fiel. Certo dia Israel resolveu sair de
casa em busca de novas aventuras. Caminhando estrada
afora se deparou com um homem carregando um grande
feixe de lenha, sem, contudo, aquentá-lo. O jovem se aproximou do homem e ofereceu ajuda; porém aquele senhor a
recusou.
Um pouco mais adiante Israel encontrou uma senhora a
margem de um rio tentando tirar água com um balde sem
fundo. Aproximou-se da mulher e aconselhou-a dizendo:
“Minha senhora, troque este balde por um com fundo”.
Aquela senhora asperamente retrucou: “Eu quero tirar
água com este balde sem fundo, portanto não vou substituí-lo.
O jovem rapaz continuou a sua caminhada. Em seguida
deparou com um menino sobre uma árvore frutífera, tirando frutas verdes, amadurecendo e maduras. “Por favor,
tire somente as maduras”, disse Israel. O menino respondeu: “Quero tirar todos os tipos de frutas; e é isto que vou
fazer!
Israel ficou confuso e preocupado por não entender as
atitudes daquelas pessoas. Então resolveu voltar e narrar
o ocorrido para a sua mãe, que certamente, com sua sabedoria que lhe era peculiar, teria uma explicação lógica para
todos estes fatos.
Ao chegar em casa ele narrou o primeiro acontecimento
à sua mãe: “Encontrei um homem carregando, sem poder,
um grande feixe de lenha, ofereci minha ajuda, mas ele a
recusou. Que explicação a senhora tem para este fato”?
“Isto é o pecado, meu filho. O ser humano tem levado um
volumoso fardo de pecados sobre a sua alma, mas não
aceita a Jesus e nem a sua ajuda. Fique sabendo que Jesus
é o único que pode perdoar os pecados do homem, mediante seu arrependimento sincero”. “Eis o cordeiro de Deus
(Jesus Cristo) que tira o pecado do mundo” (João 1:29).
Israel continuou: “Encontrei uma senhora tirando água
no rio com um balde sem fundo, e que não aceitou o meu
conselho para substituí-lo. O que é isto minha mãe”? Ela
disse: “Isto é o ser humano com o coração vazio, sem
Cristo e sem salvação. Diariamente o homem tenta preencher tal vazio com muitas coisas: vícios, sexo, entretenimento, riquezas, religiões, mas continua vazio como um
balde sem fundo, que não consegue reter as águas. Somente Cristo é capaz de preencher este vazio”. “... a mim
me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas (Jeremias
2: 13).
Prosseguindo, o jovem narrou o último acontecimento:
“Encontrei um menino sobre uma árvore derrubando frutas verdes, amadurecendo e maduras, que não aceitou o
meu conselho de só derrubar as frutas maduras. O que
isto significa”? Sua mãe respondeu: “Isto é a morte, meu
filho. Quando ela passa não escolhe idade; ela leva crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.
“... prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus”
(Amós 4: 12).
Pr. Helio Cordeiro Volotão
pastorheliovolotao@hotmail.com

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Três mortos em acidentes
Estudante de Direito morre em
acidente entre Mutum e Lajinha em São Pedro e Ubaporanga

Peugeot dirigido por Penélope Ker Alvim ficou
completamente destruido

Penélope Ker Alvim, moradora de Lajinha a estudante de 22 anos, era muito querida e m sua cidade, no fórum de Manhumirim onde
trabalhava e em Reduto onde
cursava seu último ano do
seu curso de direito morreu
em um grave acidente quando seu carro bateu em um boi
na rodovia MG-108 KM 205,
na madrugada de sábado,
30,entre Lajinha e Mutum.
Outras três pessoas que estavam no veículo sofreram
ferimentos graves.
Os três colegas de Penélope contaram que eles seguiam no Peugeot dirigido

pela amiga quando depararam com um boi na pista. Ela
não conseguiu evitar o
atropelamento. Depois do
impacto, o carro desgovernou-se, saiu da pista e bateu em árvores á esquerda
da estrada.
Penélope morreu no local.
Populares socorreram Rafael Aguiar bastos,24; Thiago
Hastenreiter Bastos, 29 e
Marília Bretas de Oliveiras,23, para a saúde de Lajinha.
Não foi encontrado no
animal nenhuma marca que
pudesse localizar seu proprietário.

Caminhoneiro morre durante
colisão em uma árvore

O motorista Rones dos Santos Correa, 37 anos, morreu em
um acidente na BR-116, próximo a São Pedro do Avaí, distrito de Manhuaçu. De acordo
com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 11h desta
segunda-feira, 01.
A vítima dirigia um Gol,
com placa de São Paulo, e
seguia no sentido Caratinga.
Segundo a polícia, o homem
perdeu o controle do veículo
em uma curva, invadiu a pista contrária e bateu na roda
traseira de um caminhão de
Muriaé.
O motorista do Gol estava
sozinho e morreu no local. O
corpo foi encaminhado para
o necrotério em Manhuaçu.
Segundo informações do
motorista do caminhão, chovia na hora do acidente e o
Gol derrapou na pista molhada e bateu no eixo traseiro. O
impacto foi tão forte que arrancou uma parte das rodas
do caminhão. A frente do Gol,
especialmente o lado do motorista, ficou bastante destruída. Rones morreu preso
às ferragens.
UBAPORANGA: Também
na BR-116, na cidade de
Ubaporanga, região de Caratinga, uma batida entre três

O motorista Rones dos
Santos Correa,

carros deixou dois mortos
na madrugada de sábado,
30. Segundo testemunhas,
um Fiesta tentava fazer uma
ultrapassagem quando bateu de frente com um Gol.
O passageiro e o motorista do Gol morreram. Três
ocupantes ficaram feridos,
entre eles uma criança de
dois anos, que está em estado grave. O motorista e o
passageiro do Fiesta tiveram
ferimentos leves. Segundo a
polícia, outro carro, que vinha atrás do Gol, também se
envolveu no acidente. Quatro pessoas ficaram feridas.

Rones perdeu o controle do veículo em uma curva,
invadiu a pista contrária e bateu na roda traseira de um
caminhão de Muriaé.

O caminhão atravessou a pista contrária, saiu da
estrada e bateu na árvore. Nelson morreu na hora
prensado entre as ferragens.

O caminhoneiro Nelson
Rener Rodrigues morreu no
fim da manhã de segunda, 01,
num acidente no trevo de
Orizânia (km 621 da BR-116).
O caminhão em que viajava
como passageiro saiu da pista e bateu num eucalipto à
margem da rodovia.
De acordo com o motorista
do caminhão de Taubaté (SP),
Pedro Ferreira de Camargo
Filho, 59, ele seguia sentido
Orizânia – Muriaé, quando um
ônibus sinalizou que iria encostar e ele fez a ultrapassagem. Não notou o quebramolas e perdeu o controle da
direção. O caminhão atravessou a pista contrária, saiu da
estrada e bateu na árvore.

Nelson morreu na hora prensado entre as ferragens.
O Corpo de Bombeiros de
Manhuaçu foi acionado já
que havia um princípio de
incêndio no caminhão. Foi
preciso usar dois guinchos
para retirar o veículo e depois
o corpo de dentro da cabine.
Nelson era caminhoneiro e
pegou uma carona no Nordeste para vir para São Paulo, depois que seu caminhão havia
quebrado. Ele veio com um colega de serviço de Pedro até
São João do Manhuaçu (MG)
e ali resolveu trocar de carona
para fazer um pouco de companhia para o outro amigo.
Percorreram dez quilômetros e
aconteceu o acidente.

Farmacêutico morre afogado em
piscina de clube na cidade de Divino
O corpo do farmacêutico
Wanderlei Emídio Martins,
42, da cidade de Divino, foi
encontrado, na manhã desta
terça-feira, 02, boiando dentro de uma das piscinas do
Carangola Tênis Clube. Ele
estava sendo procurado desde que saiu de uma festa de
confraternização de laboratórios e farmácias da região, na
noite de segunda-feira (1º), e
não mais retornou.
Segundo amigos, Vanderlei havia saído da festa para
comprar cigarros e não teria
retornado. Eles ficaram procurando por ele, mas somente na manhã de terça-feira (2)
é que o vigia do clube viu o
corpo na piscina do antigo
trampolim.

A polícia isolou o local e o
clube ficou fechado até o encerramento da perícia. Não
havia sinais de violência e o
corpo foi levado para necropsia em Muriaé, a fim de
determinar a causa da morte.
Segundo os primeiros levantamentos, as filmagens do
circuito interno do clube
mostram quando Wanderlei
saiu da área de festa, por volta de 22:40. A comemoração
não envolvia a área da piscina. A principal hipótese é de
que ele, como não conhecia o
clube direito, tenha caído na
piscina e morrido afogado.
Em Divino, amigos, parentes e colegas de trabalho lamentaram o falecimento do
farmacêutico.
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Nosso repórter Mirim
Pedro Henrique Fialho
Fernandes

Ediana e Júnior, se uniram em enlace matrimonial dia
30 de outubro de 2010 - nossas homenagens e
desejo de uma vida feliz e próspera

Parabéns Patrícia pelo
seu aniversário dia 2 de
novembro

Pr Cleiton Gomes da Ass. de Deus de Caratinga,
Diácono Nilson e o pr Luiz Souza Missão Evangélica
do Brasil Matipó
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Sirlei Alves Pereira é
nossa leitora do Distrito
do Prata

