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EDITORIAL

CHARGE

Reflexões e ideias
para Manhuaçu
Manhuaçu vive um momento surpreendente, é uma das cidades
que mais cresce na região. A construção civil e a expansão do comércio experimentam momentos nunca vistos no município, já começa
faltar mão de obra especializada a República do silêncio avança só,
sem o apoio necessário do poder público. Empresários desejosos de
investir na cidade andam desanimados por não ver a pujança que a
cidade polo do café das Montanhas deveria ter.
A nossa crítica é construtiva e para o bem dos manhuaçuenses que
serão responsáveis pela administração futura de nossa cidade, pois o
que dirão as nossas crianças daqui alguns anos? Nós do Jornal das
Montanhas não compactuamos com a paralisia em que se encontra
Manhuaçu, essa é a finalidade da imprensa responsável, não queremos a desinformação, eu e a maioria desta cidade almejamos vê-la
ressurgir com gestores competentes e comprometidos com o futuro,
para que assim a soma das forças de todos transforme Manhuaçu
numa cidade próspera e mais justa para todos os moradores. Pare e
pense o que foi feito em Manhuaçu nos últimos 16 anos, compare
Manhuaçu com Caratinga, Governador Valadares ou outra cidade polo
vai chegar à conclusão de que estamos estagnados com um grande
acúmulo de problemas que vão sendo empurrado para frente, principalmente no que tange ao meio ambiente. O Rio Manhuaçu é duramente castigado, entra ano e sai ano e as construções beira rio aumentam a cada ano.
Em todas as seções da câmara o que vemos são indicações de tapa
buracos, pedido de lombadas, colocação de lâmpadas e nomes de
ruas. Os líderes acham que não há necessidade de projetar Manhuaçu
para o futuro a visão é só para aquilo que se pode fazer de imediato e
com isso os problemas da cidade vão se acumulando, falta coragem
para fazer uma lei mais severa das construções beira rio, uma lei
diferenciada de impostos que desestimulam as construções e um plano para acabar com as construções existentes na beira do rio, imagina
isso se nada for feito! Mas se pode fazer um plano a longo prazo com
a responsabilidade de todos, inclusive dos futuros governantes, incentivos para aqueles que desejassem mudar-se da beira do rio, proibir as reformas das casas a beira rio, mas não, o que se vê em Manhuaçu são cada vez mais casas sendo derrubadas e a construção de
prédios na beirada do rio. Existem muitas cidades onde com criatividade e esforços de todos acabaram com os problemas.
É com muita tristeza que ouço dizer que os atuais políticos de Manhuaçu podem se unir para que tudo continue como está, e isso na
prática já existe, vejam quem são os vereadores de Manhuaçu e como
foram eleitos: 8 partidos apoiaram Sérgio Breder e 5 foram oposição na
campanha, após a posse todos passaram a compor a situação e na
realidade até hoje nada mudou, na verdade eles não estão errados, na
coligação que apoiou Nailton Heringer foram eleitos 2 vereadores e o
que fez o PDT e o PT sigla destes dois? Será que eles frequentaram as
reuniões da câmara e deram apoio aos dois candidatos? Como daqui
a 2 anos teremos eleições todos os vereadores com certeza vão estar
em campos opostos. Só para vocês terem uma ideia mais de 200 professores de Manhuaçu tentam reivindicar da prefeitura o direito do
FUNDEB, estiveram reunidos na Câmara falaram, discutiram e ficou
tudo dito pelo não dito e agora recentemente eles queriam voltar a
câmara e disseram que um vereador não deixou, da mesma forma que
o povo reclama os professores também reclamam de não terem um
sindicato que lute em favor deles. Eu não tenho dúvida que a resposta
virá em forma de votos... este é o maior poder dos eleitores.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA,
LEIAACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Bom dia probos diretores do jornal DAS MONTANHAS, sou valadarense, advogado e cristão,
bem como, leitor deste significativo meio de comunicação. Observando que este jornal está em constante mudança em prol dos leitores desta cidade e
ainda aberto a sugestões prósperas, vejo que é momento oportuno para, respeitosamente, pleitear um
espaço a fim de anunciar palavras de luz enraizada
na sabedoria de Deus inclusa na Bíblia.
Portanto, direciono o presente apelo a fim de saber se é possível ter um quadro neste conceituado
jornal, contendo mensagens bíblicas exclusivas, de
sublime relevância para o povo de Deus. Indubitável que um espaço bíblico será bem vindo para o
povo Valadarense cujo Deus é aquele anunciado
na Bíblia. Por tal razão estou a disposição para
redigir mensagens de caráter cristão, SEM QUALQUER VÍNCULO A UMA DENOMINAÇÃO

ESPECÍFICA, visando tão somente suprir os
filhos de Deus com o genuíno leite da palavra. Contribuam vocês também para propagação do evangelho do reino com escopo de
mudar a vida interior dos “homens” desta cidade.
Alvitro que ainda escrevo para diversos outros jornais, no entanto, nenhum dos temas a
ser publicado no jornal DAS MONTANHAS
será repetido em outro periódico. E sendo concedido um espaço para um quadro chamado
“BOAS PÉROLAS”, o GEMA ADVOGADOS ASSOCIADOS se compromete a realizar propagandas mensais de R$50,00.
Grato, pela atenção, espero uma resposta
positiva ou negativa destes editores.
Rogério Vitor Campos - Gov. Valadares
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O poder que desgasta
As ideias para transformar Manhuaçu em
uma cidade com ideias bem definidas com
programa e gestão bem articuladas, essa foi
a conversa de várias pessoas que participaram de um bate papo sobre o futuro de Manhuaçu, quem anda pelas ruas nas conversas de salas de espera ou nos cafés da cidade o papo sempre gira em torno dos grandes
problemas que afligem os moradores do município e nestes papos sempre tem alguém
perguntando e questionando o poder legislativo no Brasil, para alguns é muito dependente do poder executivo e quando o primeiro está fraco acaba enfraquecendo também o
outro. O fenômeno é notado em vários municípios dentre eles Governador Valadares, Manhumirim, Lajinha, Santana do Manhuaçu,
Reduto, onde dificilmente a situação consiga fôlego para continuar no poder, não há
nada que desgasta mais um prefeito do que
o segundo mandato sem obras significativas.

Horizonte para o tratamento do Câncer, reclamam sobre o descaso do transporte do
TFD, conforme eles, quando conseguem falar com alguém, dizem que não pode fazer
nada ou não tem carro disponível. A luta é
grande não apenas pela doença e sim por
pessoas sadias que não fazem a mínima pela
saúde alheia. Que vergonha, dor de barriga
não dói somente uma vez.

Um novo Clube em Manhuaçu
Manhuaçu está preparando um novo time,
já que o Ipiranga Futebol Clube foi para o
rebaixamento total, muitos dizem que o futebol na cidade não cresce devido alguns não
vestirem a camisa, outros devido apoio financeiro, outros não acreditam no grupo.
Esperamos que desta vez haja mais entrosamento e o município saia ganhando, pois a
escala do dinheiro, pode estar sendo jogado
fora de campo ou no alambrado.

Rio Manhuaçu

O poder da internet
Hoje com a popularização do computador
custando pouco mais de R$ 500,00 e a facilidade de conexão, tudo ficou mais fácil qualquer cidadão tem acesso ao montante de verba que entra no município e eles estão de
olho na transformação desse produto em
obras e quando isso não acontece cria indignação e esta resposta já começou na eleição
de deputados desse ano,
quem poderia imaginar
que o deputado Lael
Varella poderia ter 15
mil votos em Manhuaçu e já estão tentando
desqualificar o homem
mais votado da região.

O rio Manhuaçu deu um susto nos moradores ribeirinha, por 02 vezes a água subiu
acima de 1 metro, deixando muita lama, percas e deslizamento de barrancos. Até quando vamos assistir esta novela de fim de ano,
será que vale a pena ver de novo?

Sintonia com os leitores

Lula quer dar asilo a terrorista

Caro leitor você é causa de nossa existência continue valorizando as matérias de seu
interesse deste jornal para que sempre possamos estar lhe dando todas as informações
necessárias, dê sua opinião ela é muito importante para nós, entre em nossa página
www.jm1.com.br participe comente nossas
matérias envie para seus amigos, essa sintonia é muito importante para nós, mas se você
não se manifestar como vamos saber se o
caminho que trilhamos é o melhor para você,
um jornal só é forte quando possui leitores
comprometidos com a linha editorial do jornal.

A revista Veja afirma que a intenção do
presidente Lula é conceder “asilo” ao perigoso terrorista italiano Cesare Battisti, que
está preso em Brasília enquanto o governo
decide se o extradita para a Itália. Battisti tem
duas condenações à prisão perpétua por quatro assassinatos, em nome do grupo extremista Proletários Armados para o Comunismo (PAC). Bandido comum, preso por assalto e estupro, Battisti foi recrutado na cadeia
por dirigentes do PAC, que cumpriam sentença, e foi encarregado de matar inocentes
como um açougueiro e um funcionário de
joalheria. Ele também atirou em uma criança,
filho de uma de suas vítimas, deixando-a paraplégica. Veja também trata do processo de
investigação de paternidade que provocará
a exumação do corpo do falecido deputado
Luiz Eduardo Magalhães.

A paciência dos pacientes
Parentes e pacientes que dependem do
carro para ser levado para Muriaé ou Belo

Estado de Alencar é preocupante
É preocupante o estado de saúde do vicepresidente José Alencar, que permanece internado no hospital Sirio Libanês, em São
Paulo, com grave comprometimento de sua
função renal. Seu estado de saúde levou o
presidente Lula a antecipar o retorno de Buenos Aires, onde participava de mais da 20ª
Cúpula de Chefes de Estado e de Governo
íberoamericanos. Alencar fez uma punção
para retirar líquido da pleura (pele que protege o pulmão), transfusão de sangue e hemodiálise.

Greve não se faz contra o povo
Bem que o Congresso poderia aprovar uma
das leis mais simples do planeta, mas de monumental conteúdo: “É proibido fazer greve
ou movimento correlato que prejudique o
povo. Revogam-se as disposições em contrário.” Greve se faz contra patrão, seja ele o
poder público ou a empresa privada. O estado ou o empresário devem sentir no bolso e
na imagem os efeitos da paralisação efetuada por seus empregados ou funcionários.

Diretor de escola estadual
Nunca se viu tantos funcionários fazerem
prova para serem diretor de Escola Estadual
como desta vez aqui em Manhaçu, esse número expressivo de candidatos deve-se ao
fato de pouca informação, pois, os mesmos
vieram com intuito de titulação esquecendo
que essa titulação é específica para o funcionário que realmente atuar na função Gestor
Escolar.

Partilha do pré-sal
A Câmara dos Deputados concluiu a votação do marco regulatório do pré-sal. Depois
de 15 meses de discussões e votações no
Congresso, o governo conseguiu aprovar o
novo modelo de exploração e a criação do
Fundo Social, mas teve que amargar mais uma
vez uma derrota na polêmica questão dos
royalties. O texto básico da proposta, que
estabelece o modelo de partilha da produção
e cria o Fundo que financiará projetos e programas em áreas como educação e saúde, foi
aprovado por 204 votos a favor, 66 contra e
duas abstenções. O projeto agora segue para
sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que terá que arcar com o peso político de
vetar a fórmula de rateio do dinheiro obtido
com a compensação financeira (royalty) de-

vida pelas empresas que exploram petróleo no País. O
deputado Antonio Palocci
(PT-SP), relator da proposta na Câmara, recomendou
em seu parecer que o mecanismo de divisão dos
royalties, aprovado pelos senadores em junho, fosse excluído do projeto.
Pela proposta aprovada no Senado, o dinheiro obtido com a cobrança dos royalties
seria repartido entre todos os Estados e municípios seguindo as regras dos fundos de
participação (FPE e FPM). Isso faria com que
o Rio de Janeiro e o Espírito Santo - maiores
produtores nacionais de petróleo - perdessem boa parte dos recursos que recebem atualmente. Para tentar garantir apoio de fluminenses e capixabas, o senador Pedro Simon
(PMDB-RS), autor da emenda, propôs que a
perda de receita dos Estados produtores fosse compensada pela União.
Para Palocci, ao jogar essa responsabilidade para o governo federal, os parlamentares
estariam afetando a principal fonte de recursos do Fundo Social, que funcionará como
uma espécie de poupança do dinheiro que o
governo irá obter com a exploração do présal.”Transferir para a União a responsabilidade de ressarcir os Estados inviabilizaria a própria constituição do Fundo. Não restará dinheiro e teremos um fundo vazio de recursos”, disse Palocci durante a apresentação de
seu parecer. O ex-ministro reconheceu a necessidade de mudar as atuais regras de divisão dos recursos, que concentram boa parte
do dinheiro nas mãos do Rio e do Espírito
Santo. Mas ponderou que um novo mecanismo de divisão dessa receita não poderia punir
os Estados produtores, muito menos a União.
Os apelos do futuro ministro-chefe da Casa
Civil do governo Dilma Rousseff foram em vão.

Eleições em Valadares
PSDB forte em Valadares,
pretende lançar candidato novo. Cogita-se do
atuante vereador Maurício Moraes que desponta entre os candidatos já
o PT deseja lançar candidato novo também
quem já se apresenta sorrindo é o deputado federal Leonardo Monteiro. Podemos esperar eleições forte em Valadares.

4

Primeira Quinzena de Dezembro / 2010

acesse: www.jm1.com.br

Política do dia-a-dia
- O ponto 1 será de boa receptividade?
- O ponto 2 será de soa produtividade??
- O ponto 3 será de voa tranquilidade???
1 - Cão Veneno – O lar do Sr. Davi de Oliveira
Silva e D. Débora Silva, em Rosca Seca, tinha a
política familial da boa receptividade! Aliás, ótima!!
Fazia-nos muito bem ir até essa residência!!! Mesmo não estando ligado a algumas músicas, e, muito
menos, a cão, digo que, antes de Ritchie e Bernardo
Vilhena terem composto a música Menina Veneno,
em 1983 do século XX, lá pela década dos 60, ainda
no século passado, já antecipávamos, também, o dilema de Tostinnes (não é merchandising!): Um cãoveneno passou a ter o nome Veneno, ou, por ter o
nome Veneno, tornou-se veneno-cão? Pois, para chegar à casa dos Oliveira, o cão Veneno, de cor acinzentada com branco, recebia ferozmente os visitantes!! Um veneno em forma de cão!!!...... Mesmo
com a recepção que parecia decepção, os donos do
cão faziam desaparecer quaisquer sentimentos negativos...... Nada e ninguém, nem Veneno, envenenou a boa recepção de toda essa família a todos que,
ali, com prazer, chegavam.
2 - Pão Heleno – Dos 9 significados de pão, palavra de 1047, uso o 5º – conjunto dos meios de subsistência –, tudo conforme Antônio Houaiss...... Em
Mundo Novo, não conheci pessoa com o prenome
Heleno, mas, família com o sobrenome Heleno. Seria
apelido como Quitito o era para o Cardoso, Maria,
para os Cruz, e Izá, para os Teixeira? Izá e Maria até
oficializaram-se (meu pai assinava: Ademar Maria –
não Cruz – de Medeiros)! Sr. João Heleno tinha 2
filhos concunhados do Neném do Nonda. Hoje, destaco o comércio do patriarca Heleno, ao pé da ponte. Eu
gostava de ver a arrumação das prateleiras, e, um
prédio contíguo, à direita, depósito de guaxima que ele
comprava e chegava à indústria têxtil. Mesmo filho de
comerciante, foi a 1ª vez que desejei ter comércio......
Esse fragmento de história mostra um ganha-pão da
política mundial da sua produtividade:Ajudava, imediatamente, aos Heleno; medianamente, pessoas dali; e,
mediatamente, às fábricas de tecidos.
3 - Tão Sereno – Relembrando o 9 do 9 do 99,
em 10 do 10 do 10, do 11 do 11 do 11 eu disse que
não saberia onde morar, pois, mesmo tendo duas
casas em Gov. Valadares, num bairro limítrofe do
centro, o Ilha, não posso morar, por enquanto, nelas; na 1ª, todo 1º andar era biblioteca, com salas,
sanitário e varandão do lado do macro-regional Rio
Doce, e do da internacional pedra Ibituruna. Só vendemos esse 1º andar para fazer outra casa, em frente
à Ibituruna, em lugar mais nobre, também com todo
1º andar de biblioteca, com janelões voltados para
pedra, e ao som das cachoeiras do rio. Mas, pela
minha função, tenho de morar fora...... Por isso,
até início de outubro, eu não sabia para onde ir......
Mas, no dia 30 passado, reunido na cidade Dom
Cavati, Deus me permitiu estar tão sereno, com o
pé no chão, mas, voando em tranquilidade. Era a
política individual da boa tranquilidade! Nesse clima, ouvi anunciar que, depois de 10 anos, eu voltaria ao anterior apartamento!!!
- O ponto 1 foi de convivência!
- O ponto 2 foi de sobrevivência!!
- O ponto 3 foi de paciência!!!
(*) O autor é graduado em Teologia e Pós
em História Eclesiástica.

Ascon e CRC realizam curso
de Departamento de Pessoal
“Atualização e Reciclagem
em Departamento de Pessoal” foi o mais recente curso
realizado pela Ascon (Associação dos Contabilistas do
Leste Mineiro) e a Delegacia
do CRC-MG/ Manhuaçu
(Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais).
A iniciativa reuniu profissionais que atuam em empresas de toda a região, em um
treinamento que durou todo
o dia. Ministrado pelo renomado especialista Professor
Cleber Batista de Souza, o
curso realizado na sede da
Aciam teve vagas limitadas
a trinta participantes. Para os
associados com situação em
dia com a Ascon, o curso foi
oferecido gratuitamente.
O Departamento de Pessoal de uma empresa tem atribuições como Admissão de
Funcionários (recrutamento
e seleção, integração e registro), Compensação (Jornada
de trabalho, folha de paga-

O Palestrante Professor
Cleber Batista de Souza, durante o curso em Manhuaçu (foto: Thomaz Júnior)

mento, benefícios e tributação) e Desligamento (Rescisão de Contrato de Trabalho,
atuações junto ao Ministério do Trabalho, etc.).
No decorrer do treinamento em Manhuaçu, os participantes fizeram suas indagações, esclarecendo dúvidas
e angariando conhecimento
para o desenvolvimento de
um trabalho ainda mais aper-

Lombo Recheado Com Milho Verde

feiçoado nas instituições em
que atuam.
O Delegado do CRC-MG/
Manhuaçu, Pedro Pena, e o
Presidente da Ascon, Daniel
Gerhard, comentaram sobre
a realização deste novo curso, ressaltando o compromisso destas instituições em
promover a representatividade do Contador na região,
além de possibilitar o constante desenvolvimento destes profissionais, por meio de
cursos e palestras abordando todas as áreas de uma
empresa.

O Presidente da Ascon, Daniel Gerhard, e o Delegado do
CRC-MG/ Manhuaçu, Pedro
Pena, ressaltaram o compromisso das entidades com a
representatividade e o desenvolvimento profissional
dos contadores da região (Texto e foto: Thomaz Júnior)

Profissionais Manhuaçu e região presentes ao curso (Texto
e foto: Thomaz Júnior)

Doadores de sangue são
homenageados em
solenidade oficial

Ingredientes: Lombo, Milho verde, Cebola, Azeitona,
Margarina, Cheiro verde, Pimenta do reino
Modo de Preparo: Temperar de véspera o lombo de
porco já retalhado, no dia seguinte rechear o lombo de
azeitonas picadas, cebola em rodela, milho verde ( que já
deve ser refogado com margarina), pimenta do reino,
cheiro verde espalhe por cima, enrole o Lombo já recheado. Amarre com barbante bem forte, asse retire o barbante e corte em rodelas e sirva quente.

Lombo Recheado Com Farofa Especial
Ingredientes: 1 1/2 kg lombo suíno, suco de 3 limões,
4 dentes de alho amassados, sal a gosto, pimenta do
reino a gosto
Recheio: 2 colheres de manteiga, 1 cebola grande picada, 150g de bacon picado, 150g calabresa picada, 4
ovos, 500g farinha de mesa, salsinha, cebolinha, sal a
gosto, queijo mussarela para cobrir o recheio, 1/2 copo
de água, 1/4 de copo com óleo, folhas de alface crespa
para decorar, queijo ralado, barbante para amarrar, papel
alumínio para cobrir
Modo de Preparo Abra o lombo como um bife grande.
Em uma vasilha tempere com o alho, o suco dos limões,
o sal e a pimenta do reino, reserve.
Farofa: Em uma panela derreta 1 colher de manteiga e
doure o bacon, a calabresa , a cebola. Acrescente os
ovos fazendo um mexido. Junte a farinha e vá mexendo
em fogo baixo para torrar. Finalize com a salsinha, a cebolinha e acerte o sal.
Montagem: Em uma bancada coloque o lombo aberto,
cubra com a farofa e acrescente a mussarela por cima
pressionando para firmar a farofa. Enrole como um rocambole e amarre bem. Em um pirex coloque a água, o
óleo e o lombo. Forre com o papel e leve ao forno préaquecido em fogo médio por +- 45 min. virando em meio
tempo. Retire o papel e deixe no forno por mais 30 minutos ou até dourar. Fatie, forre uma travessa com a alface
crespa arrume as fatias e polvilhe o queijo ralado. Sirva
com arroz branco e batatas coradas.

Dia 25 de novembro, data em que se comemora o Dia
Nacional do Doador Voluntário de Sangue, a Fundação Hemominas prestou uma justa homenagem aos doadores voluntários de sangue. A solenidade oficial de diplomação foi
realizada este ano em Ponte Nova, no Babilônia Centro de
Eventos.
Receberam medalhas 247 doadores da unidade de Ponte
Nova, entre as categorias azul, de 10 a 14 doações, ficaram
com o bronze, voluntários que realizaram de 15 a 24 doações,
prata os que realizaram de 25 a 34 doações e o ouro ficou com
os voluntários que fizeram de 35 a 49 doações. Na categoria
diamante foram diplomados os voluntários com 50 ou mais
doações dos Hemocentros de Belo Horizonte, Juiz de Fora,
Núcleo Regional de Manhuaçu e Sete Lagoas.
A Hemominas promove a homenagem desde 1991 e, a
partir de 2007, iniciou-se o ciclo itinerante do evento com o
objetivo de valorizar o trabalho e os doadores das 20 unidades de coleta de sangue no Estado.
Manhuaçu: Na categoria mais elevada de doadores encontra-se a Diamantes, acima de 50 doações Jorge Salazar,
residente em Manhuaçu representou a cidade, um grande
exemplo de cidadania e amor ao próximo, Ele é um dos homenageados e tem 54 doações. “Comecei a doar sangue quando eu vi a necessidade de algumas famílias, aí fiz a primeira
doação, mas continuei doando para quando as demais pessoas precisarem já tem sangue no banco, a partir daí comecei
a ter esta consciência de ajudar o próximo. Amor não é apenas de palavras, mas é também em gestos e achei na prática
a doação de sangue. Agora estou também no banco de doações de medula óssea”, Disse Salazar.
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Nasce em Manhuaçu um novo grupo político
Dia 26 de novembro reuniram-se no Clube das Mães
em Manhuaçu aproximadamente 60 pessoas lideradas
por Tuca, SJ de Moraes, Fábio Soares, Geraldo Perígolo
e Luciano. O objetivo principal foi o de formar um grupo
de pessoas para dar e receber apoio dos deputados federal Lael Varella e estadual
Dr. Wilson Batista, campeões de votos na região.
O Deputado Federal Lael
Varela, o mais votado na região e (2º no Estado) e em
Manhuaçu quase 15 mil votos, em contatos com estes
líderes eles declararam a disposição de trabalharem em
prol dos munícipes de Manhuaçu.
“A semente foi lançada em
Manhuaçu, agora que venha
a germinação e a formação
do tronco, galhos, folhas,
flores e frutos”.

Entrevista com o radialista S.J. de Moraes
Entrevista com o radialista S.J. de Moraes, ele fala da
importância da participação
de várias lideranças?

Aproximadamente 60 pessoas estiveram no Clube das Mães em Manhuaçu

A mesa foi composta pelo radialista S.J. de Morais, os empresários Fábio Soares,
Luciano, Tuca e o ex-prefeito Geraldo Perigolo

Empresário Tuca

Jornal das Montanhas:
Com o grande apoio da população Manhuaçuense, a
vitória de Lael Varella em
Manhuaçu foi expressiva. E
agora o que vocês pretendem fazer?
Tuca: Lael ficou muito
agradecido com o carinho do
povo, ele continua fazendo
bastante para todos da região, mas não é só isso ele
deseja fazer muito mais e é
por isso que hoje nasce o
Grupo Político de Lael Varella em Manhuaçu e para tanto através deste grupo é que
deverá sair um candidato a
prefeito e vários vereadores
para que em 2012 possamos
eleger políticos que tenham
compromisso com o povo, a
cidade está abandonada não
temos obras nem do estado
e nem do governo federal
falta força política em Manhuaçu e Lael com certeza
com o prestigio que tem junto ao povo vai ajudar eleger
vários vereadores e também
o prefeito para cuidar com
dignidade do povo. As pessoas de nossa cidade mere-

cem coisas melhores, eu
nunca pensei em fazer política, precisa levantar homens
do bem para mudar a maneira de se fazer política em
Manhuaçu e o povo não é
bobo eles percebem tudo e
na hora certa eles darão a
resposta. Foi ótima essa determinação do Deputado
Lael Varella, que a gente fique e permaneçamos um
grupo unido, para que possamos entrar no próximo ano
já mais fortalecidos.
Nós não podemos deixar
de agradecer o povo que nos
ajudou na campanha do
Lael, essa foi a importância
da reunião.
JM: Como será o apoio de
Varella ao grupo?
Tuca: O apoio dele é total,
estamos agradecidos e empenhados em pegar e tocar
esse barco para frente. A
nossa intenção é a prefeitura e nós vamos trabalhar para
isso e o próprio Lael me disse que não vai faltar empenho, tanto da parte dele,
quanto nossa.
JM: Sobre o trabalho que
Varela já tem realizado em
nossa região, algumas pessoas dizem que não vêem, o
que você gostaria de comentar?
Tuca: Ainda bem que milhares de pessoas estão vendo esse trabalho, Lael faz e
muito por Manhuaçu, tanto
é que depois das eleições
para cá o deputado continua
trabalhando, nós tivemos
mais de 20 internações de
casos de câncer e nós conseguimos vagas onde não
tinham vagas, tudo através
dele, nós temos certeza que

ele está trabalhando, se não
nós não estaríamos empenhados nesse grupo.
JM: Em suas considerações finas o que mais gostaria de acrescentar?
Tuca: Gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar
e o apoio que estamos rece-

bendo, a sociedade cada vez
mais nos prestigiando, nos
honrando e que Deus abençoe a todos neste natal, com
um ano novo próspero, com
uma nova cabeça entrando
já com pensamento positivo
de vitória certa no ano de
2012.

O ex-secretário de agricultura e
empresário de Manhuaçu, Fábio Soares

Empresário Fábio Soares

O ex-secretário de agricultura e empresário de Manhuaçu, Fábio Soares também é um integrante deste
grupo que vem trazer a sua
experiência e criatividade.
Jornal das Montanhas:
Qual a avaliação que você
faz desse encontro?
Fábio: Isso é muito importante falar ainda mais nesse
jornal de grande credibilidade. Nós pretendemos criar
uma vontade, uma liberdade
de ação, não queríamos muita gente, queremos gente representativa, todas aqui de
valores, pessoas humildes
para iniciar com muita força

esse processo de campanha,
não é a minha vontade ou a
vontade de outro que prevalece, e sim a do padrinho do
grupo Lael Varella, nós respeitamos o trabalho que ele
faz e esse pessoal que trabalhou e batalhou pela votação
expressiva e já ouvi dizer que
vai prevalecer por mais de 20
anos aí esperamos que sim e
que nós possamos retribuir
mais ainda o Lael que é a maior retribuição que ele quer
hoje, ele cobra isso da gente.
JM: Você acha que Manhuaçu vai ser beneficiada?
Fábio: Claro que vai, porque o Lael fala que gosta de
fazer coisa grande, não desprezando as menores, mas
para fazer coisa grande eu
quero um prefeito, uma administração municipal em que
se possa confiar. É claro que
Manhuaçu tem muito a ganhar com isso e sem um prefeito de confiança não tem
como enviar valores altos
para Manhuaçu. Não estou
fazendo um compromisso ou
uma promessa em nome do
Lael estou apenas falando o
que o Lael pode fazer no futuro desde que esteja com um
grupo aqui que ele confie.

Jornal das Montanhas:
Em sua opinião o que necessita fazer em Manhuaçu?
SJ: A sociedade precisa
se organizar, fala-se muito
mais em crime organizado do
que sociedade organizada e
Manhuaçu precisa de fato
disso que está acontecendo aqui e de cada vez fortalecermos mais que a gente
mude a cara dessa cidade,
politicamente falando, nós
somos um grande polo comercial, mas nós crescemos
de forma desordenada e aí
precisamos de um código de
postura e pelo visto não há
muita coragem para mudar
isso.
Considero fundamental
que líderes comunitários
não só daqui da cidade
como também da zona rural,
se fortaleçam cada vez mais,
Lael teve uma votação expressiva e nós acreditamos
na mudança, por isso eu
vejo com muito bons olhos
a participação desse grupo
aqui hoje.
JM: Qual a avaliação que
você faz da atual política de
Manhuaçu?
SJ: Nós observamos que
de fato precisamos articular
melhor a política de Manhuaçu, vou dizer que em 25
ou 30 anos o nosso crescimento político foi muito pequeno e nós acreditamos
que a mudança vem mesmo
por aí nesse novo cenário
para toda região.
JM: Você concorda que
um novo grupo político que
pensa mais no povo pode

Radialista S.J. de Moraes

mudar Manhuaçu?
SJ: De certa maneira, é
mais ou menos isso, a política ainda apesar de termos
avançado, ficha limpa, por
exemplo, acredito que estamos mudando, Manhuaçu
vive um momento novo, as
conquistas estão aí, temos
muito ainda pela frente, nós
como sociedade precisamos
nos organizar para que possamos ter conquistas ainda
maiores.
JM: Do grupo Lael poderá apoiar algum candidato?
SJ: Eu acredito que Lael
vai apoiar sim, Tuca tem dito
bem claro, o grupo tem que
se articular mais e melhor para
que daí para frente saia um
nome para prefeito para vice
e até para vereadores. Eu
acredito que o grupo vai crescer.
JM: Em suas considerações finais o que mais gostaria de acrescentar?
SJ: Gostaria de desejar um
feliz natal um ano novo que
está vindo por aí com mudanças, realmente não são fáceis,
os desafios são grandes e as
mudanças não acontecem
como toque de mágicas, mas
é preciso que nós participemos mais.

Empresário Roosevelt Póvoa

Comerciante Roosevelt

Quem também esteve presente, foi o empresário Roosevelt Póvoa, que explica
sobre as marcas deixadas por
Lael na cidade. “Eu nunca vi
formar um grupo com tanta
rapidez que está se formando esse. Eu tenho notado
que o povo de Manhuaçu
quer mudança, o povo não
quer esses vereadores, não
quer repetir o mesmo prefeito e nem os mesmos deputa-

dos, a cidade tem uma ânsia
de mudança muito grande,
ênfase à saúde que tem sido
cuidada e por isso Lael teve
tantos votos assim aqui na
região. Nós podemos levantar uma bandeira aqui e cuidar das pessoas aqui, essa
semente que foi plantada
hoje vai frutificar, nós vamos
ver nas próximas reuniões
esse número muito maior.
Nós estamos formando hoje,
para que haja mudança, um
novo hospital, uma educação mais consistente, pode
se transformar na maior universidade da região, porque
Manhuaçu geograficamente
leva vantagem e hoje é um
lugar que está usando a educação como ponto de partida para o seu projeto. Precisamos de pessoas com visão mais ampla, não fazer
obrazinhas, e sim obras das
quais os moradores se orgulhem dessa cidade. Disse
Roosevelt
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O ônibus certo
Um turista pergunta para um senhor que passa na rua:
-Por favor que ônibus devo tomar para chegar na praia?
-É fácil tome o de número 111.
Horas depois, o mesmo senhor passa por ali e encontra o
mesmo turista no mesmo lugar.
-Ainda está esperando o ônibus?
-O senhor não disse para eu tomar o 111? pois então, até
agora, eu já contei 87 !!!!!!

Orkut
Um menino era super viciado no orkut, e a mãe dele um dia
mandou o menino ir para igreja... Chegando na igreja, o pastor
perguntou para menino :
- Menino, você aceita Jesus????
E o garoto respondeu :
- Só se ele me mandar scrap!!!

A dieta da loira
A loira visita um médico para perder uns quilinhos. Após um
exame minucioso o doutor receitou a seguinte dieta:
- Você pode comer normalmente por dois dias, aí pula um
dia, come normalmente mais dois dias, pula outro dia e assim
por diante... durante o mês inteiro. Se seguir esse regime à
risca, vai perder pelo menos uns 5 quilos.
No início do mês seguinte, ela retorna ao médico 15 quilos
mais magra.
- Incrível! Vejo que você seguiu minhas recomendações à
risca! Parabéns!
- Obrigada, doutor! Mas fique sabendo que eu quase morri!
- De fome?
- Não! De tanto pular!!!

Coluna do meio
A bicha estava num ônibus quando este começa a pegar
fogo. Logo, o motorista diz:
- Mulheres e crianças saiam pela porta de trás, e homens
pela porta da frente!
A bichinha desesperada começa então a gritar:
- Eu vou morrer, eu vou morrer!!

Redação de Joãozinho
Na aula de redação, a professora pede aos alunos que façam
um texto abordando as três molas mestras da literatura: a
religião, a nobreza e o sexo. Enquanto todos reclamavam,
achando o trabalho muito "puxado", Joãozinho pega um papel e rapidamente redige sua redação. Levanta-se e diz:
- Pronto "fêssora". Já fiz! - entrega o papel e vai saindo da
aula.
A professora, espantada, lê a única frase da redação:
- Meu Deus! - disse a princesa - Que bom!...

A consulta
Maria vai ao ginecologista reclamando que não consegue
engravidar.
- Por favor, tire a roupa e deite-se naquela maca - diz o médico, preparando-se para examiná-la.
E ela, indecisa:
- Mas, doutor! Eu queria tanto que o filho fosse do meu
Manuel!!

O sapo e a flor...
Marlene B. Cerviglieri
Numa floresta muito grande e cheia
de bichos, habitavam várias famílias
de animais.
Desde insetos e até mesmos leões
com suas leoas e filhotes.Todos cuidavam de suas vidas e da comida também. Os macacos eram os mais alegres, pois estavam sempre brincando e pulando de galho em
galho, como se fosse uma festa.Os pássaros regiam a orquestra,
pois entre tantos gritinhos, urros e barulhos dos bichos parecia
mesmo uma grande orquestra.
Estava um dia o sapo tomando seu banho de sol, quando
ouviu que lhe dirigiam a palavra.Logo abriu seus olhinhos procurando quem com ele estaria falando!
Eis que vê uma linda flor cor-de-rosa cheia de pintinhas...
Assim estava dizendo ela: - Nossa que coisa mais feia! Nunca
vi um bicho tão feio!
- Que boca tão grande, que pele tão grossa...
- Parece até uma pedra, aí parada, sem valor nenhum.
- Ainda bem que sou formosa, colorida e até perfumada.
- Que triste seria ser um sapo!!!
O sapo que tudo ouvia ficou muito triste, pois sempre que via
a flor, pensava:
- Que linda flor, tão perfumada, que cores lindas, alegra a
floresta!
Mas a flor agora havia se mostrado dizendo tudo aquilo do
sapo.
De repente surge o gafanhoto saltitante e vê a flor, mas não o
sapo.
A flor, quando o percebeu, ficou tremendo em seu frágil caule.
- Meu Deus, que faço agora?
Vocês sabem que o gafanhoto gosta de comer as pétalas de
qualquer flor que encontre, e ela seria assim sua sobremesa...
O sapo, quietinho, quietinho, não se mexeu, e quando o gafanhoto se aproximou da flor, nhac... o alcançou com sua língua.
A flor que já se havia fechado, pensando que iria morrer, abriuse novamente não acreditando no que havia acontecido.
Mas dona árvore que desde o início a tudo assistia, falou
muito energicamente e brava lá do seu canto:
- Pois é dona flor, veja como as aparências enganam.Tenho
certeza que a senhora gostaria mais do elegante e magrinho gafanhoto. No entanto, veja como ele teria sido tão mau com a senhora!
Às vezes pensamos e dizemos coisas sobre nossos semelhantes que não são verdadeiras. Precisamos tomar muito cuidado
com o que falamos, sabe por quê?
- Não - dizia a flor ainda tremendo de susto.
- Todos nos somos diferentes, de formas diferentes, e até
pensamos diferente.
- Você sabe que existem também outras formas de se falar?
- Não. Não sabia - disse a flor espantada com a sabedoria da
árvore.
- Pois então minha pequena, da próxima vez que for falar de
alguém, pense antes, pois este alguém poderia ser você.
- Agora agradeça ao seu amigo sapo o favor que ele lhe fez, e
também conte aos outros o que aprendeu aqui hoje.
Com sua vozinha fraca a flor disse ao sapo:
- Meu amigo, você é, realmente, amigo. Agradeço-lhe ter me
salvado do gafanhoto e prometo que nunca mais falarei de ninguém.
- Aprendi a lição e dona árvore me ensinou também.
Todos os bichos que estavam assistindo bateram palmas.
E assim amiguinhos, aqui fica a lição: somos todos iguais.
Existem bons e maus, mas podemos escolher de que lado vamos
ficar.....

OS PUROS
DE CORAÇÃO
Se quisermos
cooperar com
Deus e permitir
que Ele trabalhe
em nós, precisamos primeiramente
voltar nosso coração ao Senhor, pois
os puros de coração verão a Deus
(Mateus 5:8). Um
coração puro é um
coração que deseja
a Deus. Os puros
de coração não
desejam dinheiro,
posição ou qualquer ostentação;
antes, seu coração
é exclusivo para
Deus. Os puros de
coração têm um
coração tão puro
que querem somente a Deus e
nada mais. Se
qualquer pessoa
estiver disposta a
permitir que Deus
trabalhe nela, a
primeira coisa a
fazer é voltar-Lhe
o coração. O motivo pelo qual Deus
não tem caminho
em muitas pessoas
é porque o coração
delas não está
posto Nele. Amado
leitor, volte agora
seu coração ao
Senhor de forma
doce, completa e
absoluta!

“Só é digno da vida aquele
que vai, todos os dias, à
luta por ela. “
( Johan Wolfgang Von
Goethe )
“A glória da amizade não é
a mão estendida,
nem o sorriso carinhoso,
nem mesmo a delícia da
companhia.
É a inspiração espiritual
que vem quando você
descobre
que alguém acredita e
confia em você.” – (Ralph
Waldo Emerson)
Não peço riquezas nem
esperanças, nem amor, nem
um amigo que me compreenda. Tudo o que eu peço é
um céu sobre mim e um
caminho a meus pés.” –
(Stevenson )
“Os paraísos perdidos estão
somente em nós mesmos. “
( Marcel Proust )
A curiosidade se apascenta
de notícias, e o mundo é
um teatro de
novidades. (Marquês de
Maricá)
Tudo o que você precisa é
de amor. Mas um pouco de
chocolate agora e depois
não faz mal. (Charles
Schulz)
A razão manda em nós
muito mais imperiosamente
do que um senhor; é que,
desobedecendo a um, é-se
infeliz, desobedecendo a
outro, é-se tolo. (Blaise
Pascal)
Um homem que lê muito
nunca cita com precisão
[...] A citação errada é o
orgulho e o privilégio da
pessoa culta. (Hesketh
Pearson)
É comum perder-se o bom
por querer o melhor.
(William Shakespeare)
Despreza-se um homem
que tem ciúmes da mulher,
porque isso é testemunho
de que ele não ama como
deve ser, e de que tem má
opinião de si próprio ou
dela. (René Descartes)

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

Primeira Quinzena de Dezembro / 2010

acesse: www.jm1.com.br

Escola de Inteligência
agora em Manhuaçu
Conhecido mundialmente pela vendagem de mais de
11 milhões de livros somente
no Brasil e com expansão por
mais de 50 países, Augusto
Cury, psiquiatra e inspetor,
criou o Projeto Escola de Inteligência, com foco no processo do funcionamento
multifocal da mente, com formação de personalidade, melhoria na qualidade de vida e
desenvolvimento.
Em Manhuaçu, recentemente uma de suas filiais,
aqui representada pelo empresário Wenner Áli, trouxe
a cidade a oportunidade de
se falar abertamente sobre
auto ajuda e metas alcançadas ou para alguns “Eu não
sei e eu não consigo.”
Em entrevista com o consultor Wenner Áli ele fala das
necessidades dos jovens
atualmente nas escolas.
JM: Os jovens se preparam para serem médicos, advogados dentre outras, mas
para a vida não se preparam.
Como você vê isso?
Wenner: Na verdade o
jovem hoje tem uma informação muito maior que o jovem
de dez anos atrás, e a formação que ele tem hoje muitas
vezes pode ajudar, mas pode
aumentar a ansiedade o desejo maior do que pode alcançar aí acaba gerando o
stress, uma criança hoje tem
um grau de informação muito maior, um grau de pensamento onde tem a internet, a
televisão como meio de laser,
o vídeo game que atrai os
jovens para a área de consumo fazendo com que cada vez
mais ele fique disperso das
atividades escolares. E se o
professor não trabalhar com
um tratamento psicológico,
com esse adolescente ele vai
acabar ficando estressado,
desmotivado, vai se tornar

Consultor Wenner Áli fala das necessidades
dos jovens atualmente nas escolas

um cozinheiro para um público sem apetite na sala de aula.
JM: Qual a principal finalidade do Projeto Escola
de Inteligência?
Wenner: Bom, nós trabalhamos com a perseverança, honestidade, quando falamos assim, queremos dizer,
trabalhar com a vontade de
cumprir metas, de fazer o
sonho ser tornar realidade,
formando pensadores, gerenciadores de pensamentos. O projeto Escola de Inteligência, veio trazer a estrutura emocional para os estudantes, pois não queremos
formar um médico que não
tem capacidade de tratar seus
pacientes com uma forma de

carinho, sabendo conversar
sabendo que o tratamento
da medicina vem através da
conversa através da sensibilidade entre médico e paciente, então a gente vem trazer o melhor que cada ser
humano tem a oferecer um
para o outro.
JM: Quais são seus principais e futuros clientes?
Wenner: Os principais
são os jovens, porque eles
serão os adultos de amanhã,
serão os empresários, serão
os doutores, os empregados,
os professores , o nosso objetivo é realmente pegar pela
raiz, hoje a escola é o primeiro contato que o jovem tem
quando sai de casa, é quan-

do ele tem um choque social
e cultural, os pais levantam
sua alta estima falando para
a criança “cadê o campeão”,
“cadê a princesa”. Muitas
vezes na escola eles sofrem
o que a gente chama hoje de
bullyng, que é o desmerecimento pela falta de condição
financeira e é onde o jovem
fica cada vez mais calado, aí
ele se junta a tribos onde
passa a usar as drogas em
busca de liberdade, uma liberdade momentânea, e se
torna uma pessoa viciada,
deprimida, estressada e despreparada completamente
para a vida e para o mercado
de trabalho.
JM: E o que você poderia dizer de sua equipe da
Escola de Inteligência?
Wenner: É uma equipe totalmente estruturada, são psiquiatras, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos já conhecidos em toda parte educacional, profissional e emocional,
profissionais com grande grade curricular, lembrando que
não trabalhamos somente com
adolescentes e jovens, mas
também com adultos.
JM: Em suas considerações finais o que você gostaria de dizer?
Wenner: Gostaria de deixar um conselho para todos,
principalmente para aqueles
que se sentem desmotivados:
Nós falamos e pensamos antes de reagir, isso é bom, pois
estamos poupando constrangimentos maiores, imagine,
uma pessoa buzina para você
no trânsito e ao invés de você
xingar, você possa dar um
sorriso. Temos que fazer das
coisas simples um espetáculos aos olhos, é levar o seu
filho para contemplar o nascer do sol e não apenas levar
ao shopping para instigar o
consumo excessivo.

Projeto FAMINAS em Movimento
Manhuaçu recebeu dia 20/
11/2010 uma equipe do Projeto FAMINAS em Movimento. O objetivo foi divulgar a faculdade de Muriaé e
ao mesmo tempo oferecer lazer e bem estar gratuitamente
aos moradores da comunidade. Durante toda a manhã foram oferecidos serviços
como aferição de pressão arterial e tipagem sanguínea,
além de outros benefícios. A
preocupação da faculdade é
atuar de forma responsável
dentro do meio em que está
inserida e Manhuaçu está

dentro dos projetos da FAMINAS, pois conta com um
número cada ano maior de
estudantes de Manhuaçu
que escolhe Muriaé para estudar.
“Fiquei feliz em ver a atuação dos alunos da FAMINAS aqui em nossa cidade
de Manhuaçu tão carente, espero que os diretores possam
colocar Manhuaçu nas prioridades da faculdade, nós
precisamos de vocês para
ajudar nossa cidade elaborando trabalhos, que possam
contribuir, concretamente,

para melhorar a qualidade de
vida do povo de Manhuaçu.
Considerando que o Plano
Diretor é a base da gestão
pública de qualquer município, seria muito bom que tais
instituições direcionassem as
pesquisas e os trabalhos para
a geração de emprego e renda, moradia, meio ambiente,
saneamento, segurança,
educação, saúde, esporte,
cultura e lazer, de tal forma
que, daqui a alguns anos, pudéssemos ter um planejamento estratégico, democrático e
participativo, de nosso mu-

nicípio, tecnicamente bem elaborado e viável de ser implementado por qualquer governo que se encontrasse no poder. Manhuaçu clama por dias
melhores onde os administradores não liberem tantas obras
na beira do rio como existem
aqui em Manhuaçu, espero
poder contar com a inteligência dessa tão prestigiada casa
de ensino. Precisamos pensar
na geração futura. ”Comentou
Fabyo Guilherme estudante.
Site www.faminas.edu.br
ou pelo tel. (32)3729-7500
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CANTINHO DE FÉ
Leia a Bíblia
Rogério
Vitor Campos

Aos pais
“Criai os filhos na disciplina e na admoestação do
Senhor (Efésios 6:4)

EU SEI OU EU ME ARREPENDO
Na maioria das vezes que ouvimos os pais conversando acerca de filhos, eles estão relatando alguma dificuldade por que estão passando. Enquanto dialogávamos com
alguns deles, anotamos o seguinte:
Já gritei com ele...
Já o coloquei de castigo...
Já o ameacei...
Já o ignorei...
Já pedi a um amigo para conversar com ele...
Já barganhei...
Já me culpei...
Já o culpei...
Já culpei meu cônjuge...
Já fiz seus caprichos...
Já fiquei chateado...
Já me decepcionei...
Já tomei presentes que lhe dei...
Já pensei até em desistir de tudo...
Depois de ouvir tudo isso, dissemos: “Vejo que ainda
não fizeram o mais importante. Vocês ainda não notaram
que estão malhando em ferro frio, que estão caminhando
na direção oposta dos resultados efetivos que querem
obter com os filhos de vocês? Percebemos que todas essas reações e medidas ainda não afetaram as principais
pessoas que precisam ser afetadas. E saibam que estas
pessoas, pai e mãe, são vocês mesmos”.
Não existe modo de afetar os filhos positivamente sem
antes os pais serem tocados primeiro. Sabemos que isso é
algo que muitos pais não compreendem, todavia é isso
que as pessoas que têm tido sucesso nessa área dizem.
Veja o que alguns testemunharam: “Esqueci por um momento o meu filho e passei a focar em mim mesmo”. Quando os pais focam em si, primeiramente, eles encontram o
fogo que pode esquentar o ferro para malhar eficazmente
e acham a rota novamente.
Se os pais de fato desejam ter sucesso na criação dos
filhos, então precisam fazer sete perguntas e depois refletir um pouco acerca de cada uma delas:
Já busquei o Senhor, em oração, para receber luz?
Já me arrependi por causa do meu jeito de ser?
Já avaliei se não há duas orientações dentro de casa?
Já considerei se não estou falando algo e vivendo outra
coisa?
Já reconheci meus erros diante de meu filho?
Já pedi perdão ao meu filho?
Já chorei diante do Senhor por causa dele?

JUNTO ÀS ÁGUAS VIVAS
Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha
sede (João 4:15)
Salvos para cumprir a vontade eterna de Deus
Querido leitor: Deus nos ama e quer fazer Sua vontade.
Você já se perguntou ao Senhor qual é a vontade Dele? É
comum consultarmos o Senhor quanto à vontade instantânea Dele para nossos assuntos pessoais. Fomos salvos
para o cumprimento da vontade eterna de Deus, que é
trazer Seu reino para a terra a fim de que Sua vontade seja
feita na terra como é feita no céu. Para que isso aconteça,
Deus enviou a nós o evangelho, que nos traz Sua vida e a
oportunidade de fazer com que esta vida, crescendo em
nós, estabeleça o reino de Deus na terra. Portanto, esse
reino é simplesmente um assunto de vida. Se deixarmos a
vida de Deus crescer em nós sem os impedimentos de
nossa vida da alma natural, seremos contados entre aqueles que cumprirão a vontade eterna de Deus. Que isso nos
motive a prosseguir positivamente!
Além desses temos: AO QUE DEUS UNIU, CORRA E
FALE AO JOVEM, E OUTROS...
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3ª Feira Cultural da E.E. Joaquim Knupp
Existe um ditado popular
que diz “a união faz a
força”isso pode ser comprovado em mais um trabalho
realizado Pelo GPD e da E.E.
Joaquim Knupp.
Há três anos o Grupo de
Desenvolvimento Profissional Professores Alternativos
vem realizando trabalhos significativos que trazem inúmeros ganhos para todos que
atuam na instituição escolar.
Fazendo jus a capacidade
do grupo e dando continuidade ao trabalho que visa alcançar o objetivo maior da
educação, ou seja, aprendizagem significativa tanto dos
alunos quanto do corpo docente e demais funcionários

Avaliadores da 3ª Feira e coordenadora do GDP

foi realizada no segundo trimestre de 2010 a 3ª Feira Cultural com o tema “Os múltiplos Olhares Sobre minha
Terra Natal” com 18 temáticas que foram brilhantemente apresentadas pelos alunos
de ensino Médio.
O trabalho realizado trouxe inovações que enriqueceram seu desenvolvimento
como parceria feita com professores que não participam
do grupo e dos alunos pares
que atuam juntamente com
as equipes produzindo
aprendizado para trabalhos
futuros o que possibilitou
descobrir talentos escondidos por alguns alunos enquanto outros venceram a ti-

midez, a direção na pessoa
do Sr. Marco Vinícius Carvalho Gantus que muito contribui para o grupo e demais
funcionários. Como o tema
oportunizou vários olhares
sobre nossa terra, o grupo
lançou o 1º Festcanção –
Encantar valorizando talentos preciosos desta terra de
povo humilde e trabalhador.
Muitos obstáculos foram
vencidos,pois,não há realizações sem desafios, mas nenhum deles fez com que desistissem do objetivo proposto, os ganhos foram
maiores,por exemplo, a participação de três equipes na
FECEB ( Feira de Ciências em
Belo Horizonte), produção

Visitaçao de horta comunitária

Representantes da E.E. Joaquim Knupp na FECEB - BH

GPD em estudo

Organizando a 1º Festcanção

Equipe comida anti câncer

Equipe Revitalização do Ribeirão São Luís

de conhecimento,trabalho em
equipe valorizado éramos todos aprendizes respeitandose mutuamente.
Pesquisas de campo foram
realizadas fazendo a interação escola/comunidade com
a participação dos pais ao
visitarem a feira reconhecendo orgulhosamente a imensa
capacidade demonstrada por
seus filhos. Agradecemos a
todos que direta ou indiretamente contribuíam para a realização desse evento, pois,
como já foi mencionado a
união é que faz a força.
E devido à parceria e respeito em nosso grupo aguardamos a realização da nossa
4ª Feira Cultural em 2011.
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APAE de Manhuaçu realiza eleições
Por J. Oliveira

A

pós 29 anos, a APAE Manhuaçu realiza sua primeira eleição
democrática no dia 19 de dezembro, às 9
horas da manhã, contando com o candidato da chapa 01 Luis Carlos Carvalho e do
outro lado na chapa 02 Dr. Keller Filgueiras. A APAE conta com 150 associados e
pais de alunos e com uma infraestrutura
física de alta qualidade. A Redação do
Jornal das Montanhas resolveu levar ao público as opiniões do futuro presidente e
suas melhorias para a associação.

CHAPA 01 –
LUIS CARLOS CARVALHO
Procuramos o candidato em sua empresa e por telefone
por diversas vezes, onde em seu último contato, disse-nos
que não iria conceder a entrevista no momento gostaria de
fazê-la após a eleição e que iria nos enviar um ofício por email justificando o motivo.

COMUNICADO
A Chapa de Pais e Amigos da APAE –
CHAPA 01 – informa que está promovendo visitas e encontros com pais de alunos
e amigos da nossa querida entidade com
o objetivo de apresentar o balanço do que
já foi feito em prol da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Manhuaçu
e está levando também as propostas e projetos para o próximo mandato, mostrando
tudo o que está sendo planejado e vai ser
realizado.
Não é intenção da Chapa de Pais e Amigos da APAE criar qualquer atrito ou polemizar a eleição de uma entidade séria
e respeitada como a APAE Manhuaçu.
Diante disso, entendemos que é fundamental preservar o trabalho e o nome da
entidade e por isso preferimos não conceder entrevista a fim de evitar quaisquer
polêmicas ou discussões que não sejam
para o engrandecimento da APAE Manhuaçu.
A Chapa 01 é formada por Pais e Amigos dedicados exclusivamente ao bem
estar da APAE e nossa proposta é pautada pelo compromisso com a valorização
de nossas crianças.
Atenciosamente,
CHAPA 01

CHAPA 02 - DR. KELLER FILGUEIRAS
Atencioso com nossa reportagem, keller , pai de um dos alunos da
APAE, nos recebeu em seu consultório e respondeu as perguntas.
Jornal das Montanhas: Qual sua
proposta e o que você traz de novidade em sua campanha?
Dr. Kelller: Na verdade o nosso grupo da chapa 2, traz uma situação que nós precisamos realmente
e conseguimos fazer pela primeira
vez, uma eleição aberta , de forma
que sempre conseguimos instalar
um regime democrático perfeito
como deve ser.
Um aspecto que nos leva a candidatura é que nós pais conhecemos
a realidade de outras APAEs mineiras e através de contatos com esses
presidentes e em encontros , também percebemos que temos
muito que evoluir, vamos partir da questão inicial que seria
realmente os nossos filhos que lá se encontram, eles precisam ter um ambiente com um centro de reabilitação, para que
possamos entender isso, significaria dizer que nós temos
que trabalhar com nossos filhos dentro das limitações deles,
de forma que vem sendo possível o retorno com a vida social, com renda e até mesmo uma estrutura familiar para os nossos filhos, uma grande parte de quem está na APAE hoje em
dia, tem capacidade para isso e deve através de funcionários,
da administração, devemos trabalhar esse aspecto de inclusão total desses nossos filhos.
Outro aspecto que queremos trabalhar também, é com
respeito aos pais, assim como eu que realmente merecem
mais dignidade e respeito, temos que implementar uma espécie de rotina para os pais de forma que eles possam ter atividades ao esperar seus filhos , que grande parte das comunidades fora ou de Manhuaçu ficam parados esperando seus
filhos serem atendidos totalmente ociosos , isso é uma falta
de respeito e dignidade para o pais, às vezes temos falta de
entrega de um café e isso infelizmente a associação não faz.
A razão de ser da APAE são nossos filhos, se eles saírem de
lá, ela deixa de existir.
JM: Quais outros projetos que em sua opinião seriam
mais viáveis a todos?
Dr. Keller: A questão da chapa 2 da qual sou presidente
é de colocar oficinas para produzir algo e dessa forma juntarmos alguns artigos de artesanato depois de um determinado
tempo, dependendo do volume que a gente tiver e porque
não negociarmos isso, à feira da APAE esse e um objetivo
também, queremos para esses pais que não quiserem participar dessas atividades dar uma melhor atenção e condições
para que todos possam participar e uma sala para melhor
acomodação podendo assim esperar seus filhos.
Queremos criar para os pais que quiserem uma rotina de
acondicionamento físico, não uma academia, mas um acondicionamento físico para melhor aproveitar seu tempo. O nosso
objetivo é claro e simples, é dar dignidade e respeito aos pais,

carinho aos filhos, porque não experimentar uma merenda de qualidade,
porque hoje em dia a merenda é canjiquinha e macarrão, muitos alunos
que estão ali necessitam de um alimentação mais voltada no sentido de
evitar carboidrato, não que vamos fazer um prato para cada aluno isso é
impossível, mas que seja servida uma
alimentação que sirva para todas as
necessidades, se não pode comer carboidrato que coma proteína, verduras e outros.
JM: Na sua opinião, como anda a
capacitação dos profissionais que lidam com as crianças?
Keller: Devemos observar e o
que reflete diretamente a vida e na
qualidade de vida dos nossos filhos
é também a valorizaçãol. Os funcionários, raras exceções
são excelentes profissionais e nós queremos ficar com esses profissionais que vestem a camisa que realmente se entregam ao trabalho, ele deve ser feito de uma forma amorosa
e com carinho, quem trabalha na APAE somente por dinheiro está totalmente enganado. Se eu tivesse me candidatando por dinheiro eu não estaria aqui, eu estou, porque é voluntário e os nossos filhos são a base .
O que quero dos funcionários é valorizar, é capacitar, porque eu sei que tem muitos funcionários ali que
querem ver a associação crescer, mas infelizmente sem
apoio administrativos, sem apoio do presidente não tem
como haver essa realização, a gente não consegue criar,
hoje em dia as propostas estão bem apresentadas, mas
nenhuma delas foram levadas para frente pela administração que está lá há 29 anos, dessa forma eles até pararam de apresentar propostas, eles deixam da forma como
está, nos temos que dar exemplo aos defensores que
não deixou de apresentar propostas, o defensor é aquele aluno que se destaca, que vai a frente que sai que
defende a sua classe, que é a classe estudantil, então
esse defensor às vezes apresenta alguns projetos e
que nos chegam nesse momento, é que esses projetos
desses defensores que deveriam ser incentivados e na
verdade não são.
O que queremos é a inclusão de nossos alunos com projetos em empresas com parceria socioambiental, um vínculo
muito grande, uma oportunidade muito boa para que esses
alunos possam crescer em suas carreiras profissionais. Vamos implementar a geração de renda dentro das famílias,
porque é importante quando se trata dos nossos filhos , não
tratamos apenas eles, tratamos também das famílias que vivem no dia a dia e sabemos que ninguém melhor do que nós
pais para administrar a APAE, afinal de contas, nós temos
um acompanhamento 24 h por dia dentro de nossas casas, e
pai na administração já deveria ser realidade a muito tempo e
os amigos podem ter certeza que pai na administração, faz a
diferença.

Esclarecimento da Chapa 2 sobre
as eleições da Apae Manhuaçu
ESCLARECIMENTO DA “CHAPA DOS PAIS” OU “CHAPA 2”
AOS ELEITORES DA APAE-MANHUAÇU
Em 17 de novembro de 2010 a três dias da eleição que elegeria a nova gestão da APAEManhuaçu, o processo eleitoral foi adiado e a Comissão Eleitoral dissolvida por recomendação
da Federação das APAE´s de Minas Gerais ao atual Presidente por intermédio do Ministério
Público diante das denúncias que a “CHAPA DOS PAIS” ou “CHAPA 2” apresentou.
Como consequência a eleição foi adiada para o dia 19/12/2010 em horário ainda a ser anunciado pela nova Comissão da qual, desta vez, tem o nome da Procuradora Geral das APAE´s de
Minas Gerais, Dra. Maria Tereza Feldner.
Resta-nos para o futuro a esperança de dias melhores em que possamos usufruir de uma
verdadeira democracia e que tenhamos uma APAE de Paz e de Pais e fiéis à filosofia da família
Apaeana e ao nosso ideal maior que é o futuro e o amor aos nossos filhos que lá são atendidos.
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ENQUETE
“Embaixada não pode tratar indocumentado como marginal”

Envelhecendo com saúde
No processo de envelhecimento o ser humano é
acometido de inúmeras perdas: físicas (dificuldade de
andar, problemas na coluna, dores decorrentes do
envelhecimento, dificuldades em realizar atividades que
antigamente eram fáceis e hoje o idoso encontra
dificuldades) sociais e cognitivas (memória, raciocínio,
dificuldade na fala, dificuldades de se orientar, entre outras).
Temos observado pelos meios de comunicação que o
Brasil está se tornando um país de idosos e juntamente a
esse fato a sobrevida tem aumentado. Já foi o tempo que
o idoso ao completar 50 ou 60 anos de idade se via tendo
uma vida frágil, sentado na cadeira de balanço vendo TV
ou tricotando. Hoje nossos idosos são ativos e muitos
ainda exercem alguma atividade laboral. Diante disso,
como envelhecer com saúde e manter a saúde das
funções? Procure ser e estar sempre se estimulando,
realizando atividades prazerosas, ao ar livre, faça
caminhadas, faça parte de grupos da terceira idade e
principalmente procure o terapeuta ocupacional, este
profissional irá trabalhar com exercícios/ atividades para
a manutenção das funções motoras e cognitivas bem
como prevenir as famosas perdas de memória da qual
muitos idosos são acometidos.
Adalberto Romualdo Pereira Henrique
Acadêmico de Terapia Ocupacional pela
Faculdade de Minas – FAMINAS/Muriaé-MG

ERRATA
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG, torna público o Edital Tomada de Preço 002/2010 para Contratação de
Empresa Especializada em construção civil para EXECUÇÃO DE CALÇAMENTOS
EM BLOQUETES, DRENAGEM PLUVIAL,
MEIO FIO E SARJETAS nas diversas ruas
do Povoado de Santa Quitéria. Onde lê se Tomada de Preço 002/2010 leia-se Tomada de Preço 003/2010. permanecendo
sem alteração o restante do Edital. Maiores informações na Prefeitura Municipal de
Santana do Manhuaçu no horário de 08:00
às 11:00 e 12:00 às 17:00 horas no setor
de Licitação.Santana do Manhuaçu –MG,
22 de Novembro de 2010. Publique-se.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Lula, sobre a orientação às embaixadas em relação a brasileiros em situação irregular

Cabra sabido...
Como ministro, a estratégia de Luiz
Barreto é privilegiar governadores
amigos de Lula, que, em troca, o elogiam junto ao presidente.

...subiu na vida
A última vez que Luiz Barreto passou pelo Sebrae, já no
atual governo, foi como assessor do presidente Paulo Okamoto, tesoureiro de Lula.

Moreira procura
Moreira Franco flutuou do Ministério das Comunicações para Cidades e agora para a Previdência, rejeitada no
PMDB. Pode acabar no Turismo.

Pensando bem...
...Miriam Belchior, ex-mulher; Gilberto Carvalho, ex-secretário e amigo de
Celso Daniel. Tem cheiro de velório a
equipe de Dilma. Toc-toc.

Tempo quente no Tribunal
de Justiça do Rio
O tempo esquentou para o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Luiz
Zveiter e seu irmão, o deputado eleito Sérgio Zveiter: preterido na presidência, o desembargador Sérgio Lucio Oliveira e Cruz, sobrinho do general Newton Cruz, representou no Conselho Nacional de Justiça para impedir a posse,
após o Ministério Público Eleitoral entrar com ação de abuso de poder econômico contra os irmãos.

Ajudar não pode
Luiz e Sérgio, diz o Ministério Público, teriam usado a
estrutura do TJ para ajudar desabrigados do morro do Bumba, em Niteroi.

Outro craque
A embaixada do Brasil em Lima perdeu um craque, Jorge Taunay, e ganhou outro, embaixador Carlos Alfredo Lazary Teixeira, o “Cafredo”.

Economia de mercado
O governo Lula confirmou notícia antecipada aqui em
julho: extinguiu 45 cargos de assistente de chancelaria para
promover oito diplomatas.

Neolatifundiário
Fora do futuro ministério, o ex-jornalista e ministro Franklin Martins (Propaganda) diz que não que não quer
mais atuar no governo. Amigos afirmam que ele vai cuidar do latifúndio
da família no Espírito Santo. Para ser
coerente, deveria implantar, lá, um assentamento do MST.

Cansei
Ao contrário de Barack Obama, mal se elegeu Dilma abandonou o Twitter: há oito dias mandou “solidariedade” ao
povo do Rio e apoio a Sérgio Cabral, governador que “nomeou” ministro da Saúde antes dela.

Contrabando
Cotado para a secretaria-geral da União de Nações Ame-

ricanas (Unasul) após a morte de Néstor Kirchner, Lula tem
um concorrente à altura: o ex- chanceler Araque, da Venezuela. Faz todo o sentido.

Embandeirada
Com seu conhecido gosto pelas cores patrióticas em ocasiões festivas, é
grande a curiosidade em torno do traje
com que d. Marisa Letícia se despedirá
do cargo de primeira-dama, na posse
solene de Dilma.

Boca de espera
O presidente do PT, José Eduardo Dutra, só vai virar senador sem votos se o
titular da vaga, Antonio Calos Valadares
(PSB-SE), ganhar o novo ministério de
Pequenas e Médias Empresas. Mas o problema é que a mudança está em ritmo das
pequenas e médias empresas: lento.

Grande novidade
A Nasa anunciou, como grande impacto, a descoberta de
estranha bactéria, que provaria a existência de “ETs” entre
nós. Nem precisava: bastava dar um giro na Praça dos Três
Poderes, em Brasília.

Lula de cetim
O Air Force 51 ainda vai voar muito até 1º de Janeiro: a
Presidência da República reservou R$ 8,3 mil para comprar
oito jogos de lençol de cetim, 12 toalhas de fio egípcio e
outros mimos para o presidente.

Pergunta no circo
O deputado eleito Tiririca será empossado no plenário ou no picadeiro?

ECT revoga concurso e
promove audiência pública
Os Correios decidiram revogar o concurso público nacional em andamento, devido à necessidade de atualização da distribuição das vagas por localidade, em função
do tempo decorrido desde a publicação do edital. Ao
mesmo tempo, a ECT decidiu lançar um novo concurso
em substituição ao anterior e vai realizar uma audiência
pública com objetivo de aperfeiçoar a minuta do edital
padrão para este e futuros concursos públicos da empresa. A sessão da audiência ocorrerá no dia 16/12/2010,
às 14h30, na sede dos Correios, em Brasília Porém,, o
modelo do edital, publicado na última quinta (2) no Diário Oficial da União chegou a ser confundido com a abertura de um novo concurso, e a retificação já está sendo
providenciada pela ECT.

PODER SEM PUDOR
Líder no tamborete
O presidente Lula
estava muito descontraído, certa vez, quando almoçava com a
bancada do PMDB.
Riu muito de um
“atentado” do deputado Geddel Vieira Lima
(PMDB-BA), ex-rebelde, que derrubou xícaras perto dele. E quando anunciaram
um discurso do líder do PT, o minúsculo Professor Luizinho,
o presidente pediu:
- Bote aí um banquinho para o Luizinho falar!
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Dalva Ferreira Alves e seu esposo José Alves Vieira
(Ziquita) e o Jornalista Vagner

Espaço Herbalife: Ariane, Daiane, Lilian, Robson, Cristina, Expedito, Graciele, Carol - Em pé: Adriana, Tatiana,
Sandra, Cristiane, Carol, Adenilton, Irani, Sérgio, Geralda, Vanessa, Adilson, Fabiana e Silvio

Capitão Laurito, Vereador Gedival Breder, Dep. Bráulio Braz,
Dr. Michel Hannas, Toninho Gama e Flávio Almeida

Alunos do Projeto “FAMINAS em Movimento” na cidade de Manhuaçu

ENTRETENIMENTO
CAÇA PALAVRAS

SETE ERROS
AGENDA
APONTADOR
BORRACHA
CADERNO
CANETA
COLA
COMPASSO
ESQUADRO
ESTOJO
FICHARIO
LAPIS
MOCHILA
PASTA
REGUA
TESOURA
TRANSFERIDOR

RESPOSTAS: SETE ERROS - CAÇA PALAVRAS - SUDOKU

SUDOKU
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Câmara Municipal de Manhuaçu
inaugura novo Plenário
A Câmara Municipal de
Manhuaçu inaugurou com
acomodações bem mais
confortáveis o novo Plenário Dona Ivonne Ribeiro de
Almeida, saguão e a nova
galeria de ex-presidentes
“Deputado
Jorge
Hannas”dedicado as seções
legislativas possibilitando ao
público melhor acompanhamento das reuniões .
Na oportunidade em comemoração aos 20 anos

de promulgação da Lei
Orgância Municipal, o
Poder Legislativo de Manhuaçu homenageou os 15
vereadores que compuseram a câmara municipal
em 1990 e elaboraram a
a carta constitucional sendo diplomados Presidente
João Vitalino Dornelas,
Vice-Presidente (In Memoriam) representado
pela viúva Maria Célia
Miranda, Isaura Pereira da

Paixão, Geraldo Antônio
dos Santos Féres Xodó,
Paulo Gonçalves de Oliveira , João Amâncio de Faria, Oswaldo Cruz do Carmo Dutra, Jésio Damasceno, Francisco Coelho de
Oliveira e o vereador Gedival Bitencourt Breder.
Os ex-vereadores Lino
Costa e Silva, Domingos
Garcia e César Mansur (In
Memoriam) também foram reconhecidos.

Plenário com mais espaço para vereadores

Momento em que Presidente da Câmara Toninho Gama e o
Vice Gedival Breder inaugurando o novo espaço

Secretário Rômulo, Prefeito Adejair, Presidente da Câmara Toninho, Dep. Braulio Braz,
Vereador Renato inaugurando a galeria de ex-presidentes

Atuais vereadores homenagearam o Presidente da Câmara Toninho Gama

Inauguração do Plenário Ivonne Ribeiro de Almeida com a presença de seus familiares

Capitão Laurito entregando o certificado ao ex-vereador João Amâncio

Deputado Bráulio entregando certificado de Honra ao Mérito ao ex-vereador Xodó
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MAURICIO MATAR EM LIVRO

ELA DIZ NÃO...

Maurício Mattar (Foto)
lançou sua autobiografia, “De Peito Aberto”,
resultado de uma série
de depoimentos que o
artista concedeu à jornalista Tânia Carvalho.
Segundo Mauricio: “O
livro não é uma lavação
de roupa. Não é só para falar da minha vida
pessoal”. O livro revê a carreira do ator na
TV, teatro, cinema e no show business, Além
de assuntos polêmicos como a sua fama de
“bad boy” e seu envolvimento com as drogas. “ 70% do que existe sobre mim na Internet é mentira”, se defende Mauricio.

Danielle Winits garante que não está de casamento marcado com Jonatas Faro. Dani
está grávida de um menino, que virá fazer
companhia a Noah, de seu relacionamento
com Cássio Reis.

MAURICIO MATTAR II
“Tive contato com drogas, mas nunca fui
dependente químico”, revelou. No lançamento, Maurício também falou sobre o trecho
do livro em que Gloria Perez negou ao ator
um papel na novela “Caminho das Índias” .
Sobre seus relacionamentos amorosos, deixou claro que respeita todas as mulheres
que passaram pela sua vida, entre elas a
cantora Elba Ramalho, a apresentadora Angélica e a atriz Paola Oliveira. “Sou um homem de sorte”, brincou.
NAMORANDO
Mônica Torres, a Célia de “Ribeirão do Tempo”, ex-mulher de Marcello Antony, o Gerson de “Passione”, está namorando o psicanalista Contardo Calligaris. Os atores estão
separados há sete meses, após um casamento de 13 anos. Os filhos do casal Sthefany,
de 9 anos, e Francisco, de 6, vivem com a
mãe, na Gávea, RJ. Antony, que mora no
mesmo condomínio,continua bem perto das
crianças.
CASAMENTO SACRAMENTADO
Eles já são um casal bem famoso, já tem
filhos, os gêmeos João e Francisco , mas só
agora vão se casar de fato. Fernanda Lima
foi pedida em casamento por Rodrigo Hilbert. Foram os filhos do casal que entregaram a aliança. A festa de comemoração e
celebração com padre e tudo, será em breve.
AMOR E REVOLUÇÃO
Os atores escalados para “Amor e Revolução”, próxima novela do Tiago Santiago,
que estreia em março, começaram a ser chamados para assinar contrato com o SBT.
Entre os nomes mais conhecidos do seu elenco estão Graziella Schmitt, Cláudio Lins,
Thais Pacholek, Fábio Villaverde, Lúcia Veríssimo, Cacá Rosset, Tiago Abravanel e Nico
Puig.

QUASEGÊMEA
Fernanda de Freitas (30 anos), a Evelin de
S.O.S Emergência, da Globo, e melhor atriz
no Festival de Paulínia pela atuação em Malu
de Bicicleta, afirma que as comparações com
Deborah Secco deixaram de ser problema.
Afinal, são parecidas fisicamente, mas tem
trajetória profissional bem distinta.
TÁ CHEGANDO AHORA
Juliana Paes (Foto) exibe
orgulhosa o barrigão de
nove meses. A atriz espera seu primeiro filho,
Pedro, do marido Carlos
Eduardo Baptista, para 20
de dezembro, quando
completa 40 semanas.
OUTRO MENINO
A mulher de Felipe Camargo, a fisioterapeuta Malu
Guimarães, está grávida de 6 meses. O ator já é pai
de Gabriel, de 17 anos, com Vera Fischer.
SÓ PARA BAIXINHOS
A apresentadora Xuxa lançou o Blu-Ray Xuxa Só
Para Baixinhos - Natal Mágico, no Rio de Janeiro.
ÍDOLOS 2011
Já estão escolhidas três das quatro cidades que
receberão as audições do “Ídolos 2011”: Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. As gravações começam em janeiro e a estreia é em abril.
SUPERPOP
Luciana Gimenez (Foto),
grávida de seis meses, está
trabalhando muito para adiantar as gravações do SuperPop. No dia 20 de dezembro, ela sai de férias e
volta ao trabalho no dia 17
de janeiro. Depois, quando
quiser, sai em licença maternidade. Ainda não
está decidido quem será sua substituta...
LARISSA MACIEL
Larissa Maciel, a Felícia de “Passione”, está
no elenco da peça “A Eva futura”, de Denise
Bandeira. A estreia será em são Paulo, dia 14
de janeiro. A atriz fará duas personagens.
Uma delas, Hadaly, uma androide,

SIRI VAI SE CASAR...

DIVERSÃO .COM

Íris Stefanelli (Foto)
foi pedida oficialmente em casamento por
Jerônimo Teixeira,
seu namorado há
dois anos e meio,
numa festa realizada
em sua casa em Uberlândia (MG), só para
amigos e familiares. A ex-BBB já escolheu a
data do sim: dia 7 de maio de 2011.

Marcos Paulo vai dirigir e atuar no especial
de fim de ano da Globo “Diversão.com”, escrito por Juca de Oliveira. Também no elenco:
Márcio Garcia, Henri Castelli, Daniele Suzuki,
André Gonçalves e Christine Fernandes.
PRIMEIRO ENSAIO SENSUAL
Júlia Faria, a Mônica, que perdeu o Sinval
(Kayky Brito) para Fátima (Bianca Bin), em

“Passione”, está na revista “VIP” de dezembro. A atriz disse ter ficado “totalmente confortável”, no seu primeiro ensaio sensual .
“Eu me diverti brincando de ser sexy, mas,
sou bem mais tímida”

ás, que papel chatinho que deram para uma
atriz com tanto potencial de interpretação.
Que desperdício!

NOVA TEMPORADA DEALINE

Berilo (Bruno Gagliasso), de “Passione, vai
mesmo ê ficar com a assanhada Jéssica (Gabriela Duarte). Pelo menos é o que dizem nos
corredores da Globo. Berilo estava em dúvida por qual das mulheres optar: a doce e pura
Agostina ou a vulcânica Jéssica. Mas, tudo
indica que o fogoso italiano vai decidir pela
segunda esposa, irresistível em sua nova
performance de amante fatal .

A nova temporada de “Aline” terá um episódio musical. Todos os atores cantam e dançam sem parar. A cena foi gravada num domingo em plena Avenida Paulista. Branco
Mello, produtor musical do programa, fez os
arranjos. A bailarina Márcia Rubin ensaiou o
elenco. O diretor Maurício Farias, avisa, que
a ideia não foi inspirada em nenhuma outra
produção, surgiu “ muito antes de ‘Glee’ estourar”.
SALÁRIO EM ALTA
Por conta das maldades que seu personagem
Gilmar praticou na novela global “Escrito nas
estrelas”, Alexandre Nero teve um aumento
estupendo de salário. Além disso, o ator ainda ganhou o especial de fim de ano “Batendo
o ponto”, dirigido por José Lavigne.
CONTRATO RENOVADO
Marina Ruy Barbosa renovou seu contrato
com a Globo por três anos. A ruivinha que
fez sucesso em “Escrito nas estrelas”, já está
escalada para a novela das 19h de Walcyr
Carrasco.
PASSIONE DECEPCIONA
Após criar grande expectativa, a novela “Passione” decepcionou. O segredo do Gerson
(Marcelo Antony) não podia ser mais bobo.
O público, cuja audiência foi de 38 pontos
na segunda-feira, que esperou meses pela
bombástica revelação, deve ter ficado indignado. Será que não dava para o autor Silvio
de Abreu, caprichar um pouquinho mais? E
que médico milagroso esse Dr Flavio Gikovate. Ele conseguiu curar o Gerson numa
única seção revelação. Isso é que é propaganda enganosa, o resto é besteira.!!!

HOMEM GOSTA....

VOLTA AOS FOLHETINS
Luiz Fernando Guimarães vai voltar a fazer
novela. Ele será o vilão em “Pisa na fulô”, de
Duca Rachid e Thelma Guedes. Seu personagem vai contracenar com Débora Bloch,
química é que não falta a essa dupla de talentos. O último trabalho do ator em folhetim foi
“Uga uga”, há dez anos.
CLÁUDIO CAVALCANTI NO SBT
Afastado da televisão há dez
anos, o ex vereador Cláudio
Cavalcanti (Foto) vai voltar a
fazer novela, só que no SBT.
O ator está no elenco de
“Amor e revolução”. Ele será
um líder camponês na época
da ditadura. A novela está
prevista para estrear em março- Mas, pode ser
que sim como pode ser que não , vai depender!
MAIS UM ATOR É DISPENSADO
A primeira atriz a ser afastada da novela.”Insensato
coração”, foi Ana Paula Arósio, por ter faltado às
gravações. Agora foi a vez de Fábio Assunção,
pelo mesmo motivo. O ator que recentemente fez
tratamento para dependência química, alegou não
estar em condições de gravar. O afastamento de
Fábio trará grandes prejuízos a emissora já que
o ator havia gravado várias sequências da novela em Florianópolis.

SUZANA PIRES

AVIDA DE ANITAGARIBALDI

Atriz de “Araguaia”, Suzana Pires vai lançar
sua peça “De perto ninguém é normal” em
DVD.

Adriana Birolli e Henri Castelli protagonizam
em laguna, SC, o espetáculo sobre a vida de
Anita e Giuseppe Garibaldi. A atriz está longe
da TV desde “Viver a vida”. O evento, que
acontece ao ar livre conta com 503 atores, entre figurantes, coadjuvantes e protagonistas.

XUXA NO MARACANÃZINHO
Xuxa vai realizar show de Natal beneficente
no próximo domingo( 5/12). O espetáculo é
para comemorar os 21 anos da Convenção
sobre os Direitos das Crianças e os 20 anos
do Estatuto da Criança e do adolescente O
evento, aberto ao público, será no Maracanãzinho e contará com a participação da dupla Victor e Leo, Ivete Sangalo Maria Gadú e
Padre Marcelo Rossi, entre outros.
LARISSA MACIEL
Depois do sucesso da Felicia em “Passione,
Larissa Maciel vem sendo muito requisitada
pela mídia. A atriz, com todo o seu sex appeal, brilha na edição de dezembro da Revista
Claudia. A comportada filha de Candê (Vera
Holtz) está Irreconhecível. Ou seja, está mais
para a sensual Maysa Matarazzo- cantora
que protagonizou na minissérie Global, Maysa, do que a insossa e boazinha Felícia. Ali-

AMOR EM QUATRO TEMPOS
Longe da TV desde o fim de “Caras & bocas”, Alice Assef (Foto), que fazia a Beth,
secretária de Judtih (Deborah Evelyn), será o travesti
Ana, na minissérie “Amor em
quatro atos” - inspirada nas
canções de Chico Buarque,
que estreia em fevereiro. Outra atriz escalada para a
mesma minissérie é Ursula
Corona, longe da TV desde
“Viver a vida”.
ERIBERTO LEÃO
O ator Eriberto Leão, posou pela terceira vez
para a campanha da Hering contra o câncer
de mama.
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POLÍCIA

O futuro de
Manhuaçu
Manhuaçu é um município basicamente centrado na monocultura do café e da pecuária.
O café é a mola mestra da economia,tendo
em vista que no período de colheita e venda
do café há maior volume de vendas na cidade.
Existem várias firmas de comércio do produto para exportação no município.
Outros produtos como milho, arroz, feijão e outros são cultivados apenas para próprio uso e para alimentação de animais.
A Pecuária é somente para produção de leite e derivados,pois devido as montanhas nosso gado perde muito para cidades próximas
de relevo plano como Ipanema e Mutum.
Nosso município já teve uma indústria de
tecidos, possuindo algumas pequenas manufaturas de roupas, uma das maiores empresas de laticínio da região, a Copareal situada
no distrito de Realeza fechou as portas. A antiga Parmalat foi fechada e hoje está funcionando como Leite Mimo.
Não existe ainda uma política de atração
de empresas para um futuro distrito
industrial,sendo que a localização é excelente devido proximidade do porto de VitóriaES e Tubarão- ES, de onde as matérias primas chegariam com menor custo, para exportação também seria fácil.
A mineração de Bauxita poderá ser a mola
mestra de um novo surto de desenvolvimento municipal. A empresa responsável pelas
Lavras, a Mineração Curimbaba tenta conseguir autorização para o início das operações e promete não causar danos ao meio
ambiente. O ideal seria que o minério fosse
enviado por um mineroduto para os países
compradores através de um porto capixaba.
Ou seja beneficiado cm uma construção de
uma usina para produção de alumínio. Estamos aguardando os próximos acontecimentos. Vale lembrar que em 1915,foi feito também um projeto da Campanha Vale do Rio
Doce, de uma estrada de ferro ligando Santa
Bárbara, na região de mineração de ferro ao
porto de Itapemirim no Espírito Santo, passando por Manhuaçu.
Mas não temos muitas pretensões a
“adivinhar”o futuro, na verdade “O futuro à
Deus Pertence”.
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Empresário conta
Menina morre afogada
ao cair em uma máquina dinheiro em via pública
de lavar roupa
e acaba sendo roubado
Uma garota de 10 anos
morreu na segunda-feira
após cair dentro de uma máquina de lavar roupas em sua
casa, na Vila Sílvia, em São
Paulo. Segundo o boletim de
ocorrência, o padrasto encontrou a criança com metade do corpo dentro da máquina e chamou a polícia.
Os policiais militares afirmaram que Natascha Santina Santos Frederico estava
com a cabeça e o tronco dentro da máquina e as pernas
para o alto. Eles retiraram a
vítima do local e tentaram reanimá-la. A menina chegou a

ser encaminhada para o Hospital Municipal Professor Dr.
Alípio Correa Netto, onde foi
constatada morte por afogamento.
O padrasto prestou depoimento à polícia e afirmou
que estava dormindo no sofá
do apartamento, aguardando
o horário de levar a menina à
escola. Ele afirmou que estranhou o silêncio e foi procurar por Natascha, quando
a encontrou na máquina. O
24º Distrito Policial, onde o
caso foi registrado, solicitou
perícia no local para apurar
as causas da morte.

Menores agridem vítima de 17 anos
Por volta das 12 h desta
quarta (01), a PM compareceu
no centro de Espera Feliz,
onde um rapaz relatou que passava com sua namorada na
Avenida Jaime Toledo, e que
um grupo de adolescentes disseram a sua namorada que ela
estava andando com um qualquer, e que logo após foi seguido e cercado por um grupo

de 06 pessoas que passou a
agredi-la com socos, tapas e
chutes, que dentre os agressores estava um menor infrator de 13 anos, o qual foi apreendido e conduzido a Delegacia. A vítima foi encaminhada
ao Hospital local e liberada.
Os representantes da vítima e do menor infrator acompanharam a ocorrência.

Consultório é furtado no centro
No dia 29 de novembro, a
PM compareceu às 8 h da
manhã em consultório no
Centro, segundo relato da vítima, um indivíduo não identificado escalou o muro vizinho, adentrando no interior
do consultório, vindo a fur-

tar um Notebook marca Itautec de 17 polegadas, cor cinza com listras pretas e R$
20,00 em moeda corrente.
Não há suspeitos. A ocorrência foi encaminhada para
Delegacia para demais providências.

Furto no bairro nobre
A PM compareceu ao
Bairro Alfa Sul, por volta
das 11 h da noite na segunda (29/11), segundo a vítima, quando próximo a
APAE, foi abordada por um
indivíduo que trajava blusa
branca e short preto cor
Branca, o qual lhe furtou
uma bolsa de mão de cor
preta. Na bolsa havia

01(uma) Carteira de Identidade, 01(um) CPF, 01(um)
Título de Eleitor, 01(uma)
Certidão de Nascimento,
01(um) Cartão de Benefício do Banco do Brasil
com a senha e a quantia
de R$10,00 (Dez Reais).
Após o furto o autor evadiu sentido ao Bairro Nossa Senhora Aparecida.

Detentos tentam fuga e
acabam sendo flagrados
No dia 29 de novembro,
por volta das 9 horas da noite, a Policia Militar compareceu ao Bairro Ferraria em
Abre Campo, na cadeia pública, onde o Cabo Torres da
guarda externa do presídio
percebeu dois detentos escondidos dentro do banheiro do pátio interno tentando
fugir. Diante do exposto foi

solicitado reforço de outros
PM e agentes que se encontravam de plantão para apoio,
adentrando ao pátio e fazendo a rendição, evitando uma
possível fuga. Os detentos
José Carlos Moreira, Luciano Rocha, e José Machado
possivelmente ficaram escondidos após o banho de
sol.

A PM compareceu na Baixada nesta quinta (02) às 9 h
da manhã, onde segundo relato da vítima Osmar Castro
da Silva, 51 anos, residente no
Córrego Santa Catarina, estava na porta do estabelecimento “Sacaria Café do Brasil”,
onde contava cédulas de di-

nheiro para efetuar um pagamento, momento este em que
um homem negro, trajando
boné azul, camisa amarela,
short jeans e chinelo havaiana, retirou de suas mãos a
quantia de R$300,00 e evadiu
tomando sentido ao Bairro
Engenho da Serra.

Mãe e padrasto roubam
e agridem filho
Por volta das 5 horas da
tarde, do dia 30 de novembro, a PM compareceu ao
Povoado Loanda, onde Zaqueu Novato de Oliveira, 18
anos relatou que sua mãe
entrou em sua casa, pegou a
TV e o aparelho de DVD e
quando foi buscar de volta

os produtos, foi agredido
pelo amásio de sua mãe,
João Cardoso, 59 anos, e
pelo filho dele, causando lesões. Foi dado voz de prisão aos autores, conduzidoos a Delegacia de Polícia de
Manhumirim para demais
providências.

Veículo é furtado
em Espera Feliz
PM de Espera Feliz compareceu ao Centro da Cidade na
terça (30/11), onde segundo
relato da vítima Leonardo Giovane Pereira Gonçalves, 19
anos, estacionou seu veiculo
VW/gol, ano 97, cor prata,
placa IBM-6355 de Espera
Feliz, por volta das 19 h, em

frente à igreja Assembleia de
Deus onde participou de uma
reunião, quando retornou por
volta das 21:30, percebeu que
seu veículo havia sido furtado, no porta- luvas estava a
licença do veículo e um recibo. Até o momento veículo
não foi encontrado.

Polícia Militar apreende
munições e acessórios
Por volta das 7 h da manhã
desta quarta (01), a PM durante patrulhamento, abordou um caminhão baú, cor
azul, placa GLI-8125, que estava estacionado próximo ao
Banco Itaú, ocupado por
dois indivíduos.
Durante a abordagem os
militares constataram que o
Nilson Antônio Simões, 53
anos, possuía inquérito por
porte ilegal de armas, feito
busca no veículo, foi localizado dentro da bolsa de viagem 05 cartelas de munição
calibre 38, totalizando 50 car-

tuchos, 04 caixas de espoletas, 02 caixas de cartuchos
calibre 32 vazios (recarregáveis), 01 pacote de 15 kg de
esferas de chumbo para cartuchos e 100 frascos com
pólvora. Os militares intensificaram a busca e ao vistoriarem o interior do baú do
caminhão foi encontrada 520
caixas de foguetes para
show pirotécnico, sem nota
fiscal. Os abordados foram
presos em flagrante delito,
assim como o veículo juntamente com a carga e materiais encontrados.

Clonagem de Placa de moto
Durante patrulamento
no Bairro Caixa D´agua em
Abre Campo, por volta das
2 h da tarde desta última
quarta (01), militares depararam com a motocicleta
Honda/ ML, placa GSN4697, da cidade de Pedra
Bonita, estacionada sobre a
calçada sem os equipamentos obrigatórios (lanterna,
retrovisores). Ao realizar

consulta foram encontrados
os dados referente a outra
motocicleta sendo uma Honda /c100 Dream da mesma cor
emplacada na cidade de Sericita.
Diante dos fatos foi realizada a apreensão da moto,
e condutor , Luciano Dias, foi
conduzido para Delegacia de
Polícia para prestar maiores
esclarecimentos.
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