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O Simpósio de Cafeicultura de Montanhas é
um meio de aproximar o cafeicultor das soluções de seus problemas. A 14º edição do evento foi marcada por palestras e debates que trataram dos rumos da produção cafeeira nos anos
de crise que seguem sendo um assunto de muito interesse dos produtores da região.
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No dia 29 de março de 2010, a APAE de Manhuaçu colocou
em prática mais um meio de propagar o conhecimento de como
lidar com o excepcional, o Projeto Novo Olhar na APAE Manhuaçu que tem como objetivo dar orientação profissional a
professores das redes de ensinos municipais e estaduais de
como trabalhar com portadores de necessidades especiais.
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EDITORIAL
O que as entidades religiosas
fazem por Manhuaçu?
Manhuaçu é uma cidade pólo com mais de 70 mil habitantes em
pleno desenvolvimento sua religiosidade é composta por: Católica
68,5%, Evangélica 26%, Espírita 1%, NS/NR 4% Ateu 0,5% - Apesar de
Jesus ter ensinado que deveríamos imitá-lo não é o que parece mostrar
os cristãos de Manhuaçu e tudo isso em nossa visão por falta de
espírito solidário e até mesmo de falta de sintonia com Deus. Há grandes prédios no centro de Manhuaçu ostentando um bem patrimonial
para dar inveja a qualquer empresa, das evangélicas a maior denominação em número de membros é a Igreja Batista do Calvário, Igreja Presbiteriana com mais de 100 anos na cidade, vem em segundo a Batista
tradicional é também bem ativa, além das demais, não vamos falar da
Igreja Católica esta todos sabem que é riquíssima dona de um patrimônio assustador em todo o território nacional, anos atrás o jornal Folha
de São Paulo mostrou centenas de prédios no Centro de São Paulo que
pertence a Cúria Metropolitana rendendo milhões de reais. Diante de
tudo isso será que Manhuaçu não poderia ter mais atenção com os
menos favorecidos? Foi para isso que Lutero protestou e fundou uma
nova ordem que deu origem as igrejas evangélicas de hoje, o povo de
Deus têm o dever de ser luz do mundo e sal da Terra. Perguntamos, o
que as Igrejas têm feito além de pregar a palavra de Deus? Imagine um
hospital, isso mesmo a cidade já teve um hospital Evangélico, e escolas evangélicas quantas fecharam em Manhuaçu? É triste, pois sabemos que o potencial do povo de Deus é enorme. Jesus, primeiro alimentava o povo nunca pregou para famintos. Muitas cidades aproveitam a facilidade que o governo federal tem disponibilizado para quem
deseja fazer algo para ajudar os mais pobres é só entrar com a administração que o governo entra com o dinheiro, mas mesmo assim nada
acontece em Manhuaçu. A AMEM é a maior associação de Manhuaçu,
só pastores ela congrega mais de 40, se é verdade que a união faz a
força, que Deus oriente esses líderes segundo (Gálatas 6:2) - Levai as
cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O pecado é
sempre um fardo, um peso muito grande, para todos os que pecam.
“1. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais corrigi o tal com espírito de mansidão; e
olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. 2. Levai as
cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. 3. Pois, se
alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si
mesmo. 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo
de glória somente em si mesmo, e não em outrem; 5. porque cada qual
levará o seu próprio fardo” (Gálatas 6:1 a 5).
Dentro do Corpo de Cristo sempre estaremos convivendo com o
nosso próprio pecado e com o pecado dos demais irmãos.
O pecado nunca fica escondido, mas quando satanás consegue o
seu intento com um filho de Deus, ele faz com que o pecado venha à
tona, apareça e envergonhe o irmão e às vezes até traga escândalo para
o Corpo de Cristo.
Qual tem sido nossa atitude quando alguém é surpreendido em algum delito?
Temos sido críticos da própria pessoa (que é parte do meu próprio
Corpo) ou dos líderes, que muitas vezes julgamos que não tomaram as
medidas que deveriam ter sido tomadas?
A RECOMENDAÇÃO DE PAULO É:
Nós, os espirituais, corrijamos com espírito de mansidão; Cuidemos
de nós próprios para que a brecha que atingiu o Corpo de Cristo não
venha sobre a nossa própria vida; Ajudemos o irmão a levar essa sua
carga (não é diretamente nossa, mas sim o é coletivamente); Não nos
consideremos isentos de pecar da mesma forma, mas cuidemos de nós
mesmos, provando-nos a nós próprios na nossa forma de proceder;
Tenhamos consciência de que apenas ajudaremos o irmão que pecou
levar sua carga, mas o fardo é dele, e ele levará o fardo, ajudado por
nós, até que consiga entregar esse fardo sinceramente a Jesus.
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CHARGE
EPIDEMIA DE DENGUE ATACA REGIÃO

EU LEIO O JORNAL DAS MONTANHAS

Agildo Soares Secretário
de Esportes de
Manhuaçu

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores esta aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto desde que não seja de
ofensas pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas
devem ser enviadas à Rua Dr. José Fernandes Rodrigues, 500 3º Andar Centro – Manhuaçu – MG –
CEP: 36900-000, por Telefax: (33) 3331-8409, ou por e-mail: halyne@uai.com.br. Deve constar nome
completo, endereço, RG, telefone para contato e os textos não podem passar de 30 linhas.

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

CARTA DOS LEITORES
Olá,
Escrevo com a finalidade
de parabenizar pelo novo site
do Jornal das Montanhas,
haja vista o mesmo considerar o conteúdo e a forma,
uma combinação importante que atrai e informa o leitor.
Parabéns!
Abraço,
Armando Correa de
Siqueira Neto
Fiquei muito feliz ao descobrir este jornal, adorei todas as

matérias parabéns pelo trabalho, minha filha gostou demais
da leitura para crianças.
Lucimara Santos Distrito do Prata
Lajinha MG
- Eu acho que esse plano
minha casa minha vida não
é verdadeiro, pois eu não
vejo ninguém conquistando
nenhuma casa por esse plano eu por exemplo gostaria
muito de compra uma casa,
eu morro em Manhumirim
aonde devo ir pra ter direito

a esse programa social
Roseli da Silva
É muito gratificante saber
que há pessoas que se importam com a história de nossa
cidade e de nosso povo. Ainda
não tive a oportunidade de ler
o livro, mas assim que puder,
vou ler e tenho certeza que vou
gostar muito.Parabéns pelo
grande trabalho.
Abraços!!!
Luiz Otávio
Manhuaçu MG
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Milionário por alguns dias em Matipó
Tem muitas pessoas em
Matipó sorrindo até as orelhas,
é que o fato de alguém se fazer
passar por milionário até aí tudo
bem, mas alguns que gostam
de sombra e água fresca não
podem ver uma brechinha que
estão dentro. Dizem que tem
um cidadão que até comprou
briga com outras pessoas em
defesa do falsário, estava até
fazendo planos para a futura
eleição de Matipó, tudo com a
grana do pobre coitado que
estava vivendo uma vida de milionário, não é a toa que José
Jorge de Jesus, 32 anos, tem
apelido de artista e é conhecido como Elton John, fez festa
enganando moradores de Matipó nos últimos meses dizendo-se ganhador da mega sena
de um prêmio de 23 milhões,
mas o trabalho realizado pela
Polícia Militar foi impecável na
apuração dos fatos e descobriu
que era tudo mentira. Alguns
já estavam chamando Elton de
doutor e não faltava nada para
o artista, água, café e até cervejinha chegava as suas mãos
sem ao menos ele pedir.

O GOLPE DA MEGA SENA
VIRA NOTÍCIA NACIONAL

M

ais uma vez Matipó, foi badalada
aos quatro cantos do país pelo Fan
tástico da rede Globo de televisão
programa de maior ibope do país que dedicou alguns preciosos minutos no fato inusitado da pequena cidade do leste mineiro infelizmente é assim mesmo, são estes fatos
que dão ibope, pior é que sempre que fatos
como este são levados ao ar, serve de lição
para outros que logo vão copiar o milionário
de Matipó e ocupar a imprensa nacional com
fatos lamentáveis.
É triste ver uma cidade ser conhecida no
Brasil por fatos dessa natureza. Mas é bom
deixar claro que na cidade mesmo os enganados foram apenas aqueles que recebiam
uma falsa promessa de emprego. A comunidade não caiu no golpe, como em outras cidades onde as cifras milionárias foram levantadas pela Polícia, como é o caso de Ipatinga
e Abre Campo.

Gismar Reis ex-segurança do milionário

Milton Vieira
ex-assessor do milionário

O milionário “Elton John”
foi ouvido e liberado no
inquérito aberto pela
Polícia Civil sobre o caso.

O DIABÓLICO JOGO DE CARTAS
É comum em muitos lares o uso do
jogo de cartas como passatempo e brincadeiras inocentes. Em muitos casos os
que assim procedem o fazem inocentemente. Outros, no entanto, ainda não
conseguiram extirpar resquícios de antigos vícios. Terminam por produzir testemunho negativo juntos aos não crentes
que insistem em afirmar igualdade de
comportamento com os filhos de Deus.
Há salvos, que ao serem advertidos,
reafirmam a inocência de tal proceder.
“Não há nenhum pecado num simples
jogo de cartas entre pessoas crentes”,
dizem. Mas o significado da própria palavra baralho contesta tal afirmação. A
palavra significa: confusão, conflito, urdidura. Tal significado seria suficiente
para não existência de baralho em lares
cristãos. Quem conhece a origem das
cartas de jogar, também compreende porque as cartas estão relacionadas com práticas satânicas, adivinhação, esconjuração, etc. As cartas foram criadas no ano
de 1392 para o uso pessoal do rei Carlos
da França, visando minorar os seus sofrimentos de debilidade mental. O criador das cartas era um homem degenerado e mal, escarnecedor de Deus e seus
mandamentos (Gl. 6: 7).
Para a sua criação maligna escolheu
figuras bíblicas. O rei representa o diabo.
A dama, Maria a mãe do Senhor Jesus.
Assim de modo blasfemo, fez o nosso
Senhor um filho de Satanás e Maria. Copas e ases representam o sangue do senhor. O valete (resisto escreve - lo) o próprio Senhor Jesus. Paus e outros símbolos representam à perseguição e destruição de todos os salvos. Seu desprezo
pelos Dez Mandamentos foi expresso
pelo número dez das suas cartas.
Quem conhece essa origem diabólica
do jogo de cartas, compreende também
as conseqüências satânicas que acom-

panham os jogos. Não é de admirar que a
adivinhação funcione tão bem com as cartas, pois são sinais diabólicos (Dt. 18: 9 14; Is. 8: 19; At. 16: 16 - 18).
O professor de teologia Abraham
Meister adverte contra o jogo de cartas:
“Nenhum jogador lembra-se da realidade
de satanás e dos demônios que estão envoltos neste jogo”.
Como filhos de Deus não devemos
nos envolver com jogos de cartas nem
por brincadeira; pois não se brinca com
Satanás.
A história da ciência oculta está estreitamente ligada com a criação das cartas de jogar. Não há dúvidas que as cartas, em razão da sua origem escarnecedora, são diabólicas.
Cresce a cada dia a ação do maligno
em nossa sociedade. Usando os mais variáveis recursos. Satanás tenta desesperadamente envolver até mesmo os salvos.
O verdadeiro crente possui outros recursos para se alegrar e divertir. Não há
necessidade de se usar meios proposto
pelo maligno (Sl. 1: 1 – 6). O testemunho
do salvo, até mesmo nos momentos de
folguedos, há que comprovar o poder
transformador do Evangelho. Somos novas criaturas, geradas pelo sangue precioso de Cristo, a produzir um novo estilo
de vida e comportamento (Col. 3: 1).
Até mesmo no divertimento, o verdadeiro salvo é diferente dos pecadores sem
Cristo. Buscamos não apenas uma alegria transitória, mas a verdadeira alegria
de vidas santificadas pelo Espírito Santo.
Vidas que glorificam o Senhor diuturnamente.
Extraído da Revista Manancial Segundo Trimestre/1988
Enviado por Pr. Helio Cordeiro
Volotão
pastorheliovolotao@hotmail.com

MURIAÉ
O falso ganhador da loteria começou a
ostentar um novo padrão de vida e a transitar em Matipó acompanhado de seguranças.
Com isso, surgiram vários comentários e o
fato motivou um primeiro contato da Polícia
Militar. “Elton Jhon” contou aos policiais
que fez uma aposta em uma lotérica de Muriaé e ganhou 23 milhões de reais no sorteio
de 28 de novembro do ano passado.
Com apoio da Polícia Militar de Muriaé,
os policiais de Matipó levantaram que o último prêmio de valor pago naquela cidade foi
há três anos. Na Caixa, o prêmio de 28 de
novembro não teve ganhador e ficou acumulado. A partir daí, a polícia confirmou que
ele não havia acertado as dezenas do prêmio
principal.
NEGÓCIOS
Com boa conversa e alegando que o dinheiro estava depositado no banco, pois teria sido enganado para fazer uma aplicação e
não podia sacar o prêmio, José Jorge conseguiu fazer bons negócios. Segundo relatos
de seus amigos ele contratou um táxi “fiado”
dizendo que estava sem dinheiro e prometendo pagar assim que o banco liberasse seus
milhões. Daí para frente começou as extravagâncias.
“Elton John” teria encomendado dois
carros em uma agência de Ipatinga: um Mitsubishi Pajero e um Ford Fusion avaliados
em torno de 150 mil reais. Ele também teria
fechado negócio numa agência de carros e
uma casa em Ipatinga por 1.680.000 reais e
até providenciou a documentação para a

compra. Segundo os levantamentos, ele esteve em Guarapari para “comprar” um apartamento, porém não finalizou a negociação.
Segundo a Polícia Militar, ele fez um contrato de compra e venda de um sítio na zona
rural de Abre Campo pelo valor de 550 mil
reais. Em Matipó, teria feito até um churrasco no final de semana na nova fazenda para
comemorar. Até a carne foi comprada na base
da promessa de pagamento, ele fez um discurso de aproximadamente de 20 minutos na
presença de seus seguranças e convidados.
SEGURANÇAS
A história estava se alastrando, pois o
suposto ganhador já circulava com seguranças pela cidade. Aproximadamente dez homens deixaram o trabalho para acompanhar
o novo milionário. “Ele convidou algumas
pessoas para trabalhar com ele prometendo
salários altos. Muitos, mediante todas essas
negociações, confiaram, desfizeram seus negócios e dispuseram de suas economias.”,
registra a Polícia Militar.
Segundo os dados, um deles vendeu uma
oficina de bicicleta, outro parou de trabalhar
como taxista e ainda um terceiro deixou de
dar aulas em três escolas, além de outros que
também estavam trabalhando para o “ganhador da Mega Sena”.
ACABOUAALEGRIA
Com apoio de vários policiais militares,
foi desencadeada uma ação na terça-feira, 30,
para resolver de uma vez a situação. Os policiais começaram abordando os seguranças
em um dos veículos que dava suporte ao
“milionário”. Ao contarem o que estava acontecendo, os funcionários explicaram que “Elton John” estava desaparecido e que o prazo para o pagamento do sítio, da casa e dos
carros terminava na quarta-feira, 31.
A partir de informações, policiais encontraram o falso ganhador em Santa Margarida. Ele foi preso sob a acusação de estelionato e conduzido até a Delegacia de Polícia
de Matipó. “Ele admitiu que realmente não
havia acertado na loteria, porém estava com
medo de desmentir a história, pois todos já
estavam confiando nele”, descreveram os
militares.
José Jorge chegou a procurar as agências bancárias de Matipó várias vezes para
saber acerca de aplicações financeiras. Ele
alegou que os demais envolvidos não sabiam da real história e pensavam realmente que
ele estava milionário.
“Elton John” foi ouvido e liberado no inquérito aberto pela Polícia Civil sobre o caso.

NOTA DE PESAR

P

r. Alexandre José de Souza um dos fundadores da Igreja Batista
do Calvário em Manhuaçu com uma vida exemplar de testemu
nho e fidelidade a causa da pregação da palavra. Foi Pastor e
presidente do Ministério Batista do Calvário onde construiu uma boa
imagem pastoral, nasceu em 1934, casou-se com Dirce Werner de
Souza e teve dois filhos, Rogério e Rouver, faleceu em 01/04 após se
encontrar em coma há alguns meses. O corpo foi velado na Igreja sede
e sepultado após culto fúnebre no Cemitério Municipal de Manhuaçu.
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Hospital do Câncer de Muriaé
HORA CERTA
A mulher comenta com o marido:
-Querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e por
pouco não bateu na cabeça da mamãe...
-Maldito relógio. Sempre atrasado...

BAIANO
Um baiano deitado na rede pergunta pro amigo:
-Meu rei... tem aí remédio pra picada de cobra?
-Tem não, meu lindo. Por que, você foi picado?
-Não, mas tem uma cobra vindo na minha direção.

GOL DE PLACA
Tarde de domingo. Futebol do interior de Minas. A certa
altura um dos jogadores vai cobrar um escanteio e o gândula, muito sacana, coloca uma pedra no lugar da bola. O
cobrador do escanteio, toma distância, corre e pimba. Mete
uma bicuda na bola, ou melhor, na pedra. Cai no chão,
começa a gemer, mas logo está dando gargalhadas!
O gândula , indignado, pergunta:
-Você acabou de quebrar o pé chutando a pedra, posso saber do que você está rindo?
-Hahaha! Tô rindo daquele imbecil que fez o gol de
cabeça!

PONTO DE VISTA
- Aninha, por que esta aflição?
- Mãe, estou há horas procurando as lentes de contato...
- Espere aí que vou ajudar você.
Em menos de cinco minutos a mãe chega com as
lentes.
- Como é possível?
- Você estava procurando as lentes de contato. Já eu,
estava procurando R$ 350!

COMEMORAÇÃO
É uma tarde de calor e Pedro leva a mulher para
tomar uma cerveja num barzinho perto de casa. Os
dois estão sentados bebendo o segundo copo quando a mulher reconhece uma pessoa e diz ao marido:
- Você está vendo aquele cara lá dentro tomando um
uísque? Pois eu me separei dele faz sete anos! Depois disso ele nunca mais parou de beber.
O marido responde:
- Não diga bobagem. Ninguém consegue comemorar tanto tempo assim.

PESCARIA
O garoto foi pescar com o pai. Quando voltou tinha
um baita hematoma na testa. A mãe, assustada, perguntou:
- O que aconteceu, meu filho?
- Foi um marimbondo, mãe.
- Ele te picou?
- Não deu tempo. Papai matou o bicho com o remo.

NUNCA É TARDE
Simão, um velho pão-duro, está quase morrendo.
Em seu leito, com os olhos entreabertos, ele pergunta:
- Minha mulher está aqui?
- Sim, estou perto de você – ela responde.
- E as crianças?
- Estamos aqui, papai – o mais novo responde.
- E o restante da família também está aqui?
- Estão todos aqui – sua mulher lhe garante.
Com isso, Simão senta-se na cama e, aos berros,
pergunta:
- Então por que a luz da cozinha está acesa?

CORRUPÇÃO
Um assessor eufórico entra no gabinete do presidente:
- Presidente, o senhor não vai acreditar! Acabou a
corrupção no governo!
- Sério? Prenderam os corruptos?
- Não... Acabou o dinheiro...

BÊBADO
O sujeito chega em casa bêbado, de madrugada.
Sua mulher, indignada, aponta para o relógio de pulso
e diz:
- Olha só! Três e quarenta!
O bebum responde:
- Pode comprar que tá barato!

O Hospital do Câncer de
Muriaé, é um dos mais avançados e bem equipados centros de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer
do país. O Hospital, localizado em Muriaé, foi inaugurado em 27 de junho de 2003
pelo excelentíssimo senhor,
vice-presidente da República,
José Alencar. A instituição foi
idealizada pela família Lael
Varella que investiu recursos
materiais e financeiros, juntamente com o Governo Federal, proporcionando a criação
da Fundação Cristiano Varella, entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo priorizar a assistência humanizada e participativa.
O Hospital possui uma área
de 21 mil metros quadrados
dividida em dois platôs distintos e atende mais de cem
municípios da região, abrangendo além de Muriaé as cidades de Ubá, Leopoldina,
Manhumirim, Governador
Valadares e Ponte Nova. O
Hospital é composto por uma
equipe multidisciplinar formada por radioterapêutas,
oncologistas clínicos, anátomo-patologistas, hematologista, médico nuclear, cirurgiões oncológicos, anestesiologistas, radiologistas, enfermeiros, odontólogo, fisioterapeutas, assistente social, psicólogos, nutricionista,
farmacêuticos, entre outros.
MISSÃO: “Proporcionar
assistência integrada em Oncologia, através de equipe
interdisciplinar, aliando tecnologia, qualificação profissional e atendimento humanizado”.
VISÃO DE FUTURO DO
HOSPITAL DO CÂNCER
DE MURIAÉ – 2010 “O
Hospital do Câncer de Muriaé será um hospital Acreditado e reconhecido nacionalmente como serviço de referência regional em assistência integrada em Oncologia
com auto-sustentabilidade”.
PRINCÍPIOS E VALORES INSTITUCIONAIS
UNIVERSALIDADE NO
ATENDIMENTO: Todas as
pessoas têm direito ao atendimento independente de
cor, raça, religião, local de
moradia, situação de emprego ou renda, etc., respeitando o teto financeiro estabelecido pela SES. A saúde é
direito de cidadania e dever
dos governos Municipais,
Estadual e Federal.
TRABALHO EM EQUIPE: Considera-se trabalho
em equipe a combinação de
talentos dos indivíduos para
gerar algo mais do que é possível com cada um tomado
em separado. Como estratégia competitiva, a formação
de equipes contribui para o
cumprimento de metas específicas. Portanto, o respeito
individual, a interação, e, especialmente o reconhecimen-

O Hospital possui uma área de 21 mil metros quadrados dividida em dois platôs distintos
e atende mais de cem municípios da região. Em destaque Deputado Federal Lael Varella

to da interdependência entre
seus membros no alcance dos
resultados da equipe, devem
favorecer ainda os resultados
das outras equipes e da organização como um todo. É isso
que tornará o trabalho desse
grupo um verdadeiro trabalho
em equipe.
ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS: O aperfeiçoamento contínuo do colaborador
é de suma importância na melhoria da qualidade da assistência; investir no desenvolvimento da educação continuada significa investir na
transformação do seu potencial em comportamentos e
atitudes proativas, proporcionando o desenvolvimento
pessoal, interpessoal e profissional do colaborador, o
que irá refletir na resolução e
tomada de decisões frente às
necessidades da organização para o alcance de metas
e objetivos. O treinamento
constante, o acompanhamento sistemático e avaliações periódicas são necessários no processo de busca
da satisfação do cliente interno e externo.
DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO: O desenvolvimento científico representa
pensar o Hospital sob a forma de uma instituição além
de sua função preventiva e
restaurativa. A organização
amplia seus limites avançando no sentido de servir às
necessidades de ensino e
pesquisa, desenvolvendo a
função de campo de estágio
para a formação de profissionais de saúde e afins, reunindo as pesquisas relacionadas aos aspectos sociais,
psicológicos e físicos da
saúde e da doença, às práticas hospitalares, técnicas e
administrativas.
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL: A responsabilida-

de social deve fazer parte da
história da Instituição. Não
existe sucesso sem que os
benefícios disso estejam ao
alcance de todos. Proporcionar qualidade de vida à população e contribuir no resgate de sua condição humana são essenciais. Este é o
verdadeiro lucro que deve
ser ambicionado. O investimento em vidas humanas é
superior a qualquer outro.
AUTO-SUSTENTAÇÃO:
Tornar-se uma Instituição
com superávit operacional
reinvestido na própria instituição, através da prestação
de serviços aos diversos
convênios e particular. Buscando parcerias com Poder
Público e Empresas de Medicina de Grupo.
ÉTICA/ MORAL: A palavra Ética é de origem grega e
vem de “ethos”, que significa comportamento. A ética é
a teoria do comportamento
Moral, é uma ciência que se
ocupa das normas que regulam a conduta humana. É de
fundamental importância
pautar a postura pelo respeito ao Código de Ética e Conduta do hospital e dos profissionais que nele atuam. “...
é o passo inicial da moral que
fundamenta a organização”.
COMPROMETIMENTO:

O comprometimento é um desafio organizacional, gerencial e operacional. Ele molda
o comportamento do indivíduo na direção desejada pela
organização, para isso, a missão e os princípios não devem ficar somente na retórica, é necessário que eles sejam bem disseminados para
que o indivíduo os internalize. Sendo assim, comprometimento é muito mais que
obedecer as regras, é uma
contínua oportunidade de
aprimorar o foco, realizar
mais, aprimorar os processos
e tornar a equipe mais eficaz.
RESPEITO AO SER HUMANO: Quando se fala em
“respeito”, o termo possui o
significado de conceder ao
“outro” um grau de reverência desejado para si próprio.
Inclui ainda a percepção do
universo do “outro”, observar seu perfil sem nele interferir sem permissão, muito
menos lhe causar dano, é
nesse sentido que buscaremos nos relacionar com os
clientes, com o objetivo de
priorizar a assistência integrada e humanizada. Assegurando que todo cidadão é
igual e será atendido conforme as suas necessidades. O
cliente é a razão da existência da nossa instituição.
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ENQUETE

DIZEM POR AÍ...

Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Dizem que o Brasil já tem uma lei para
comemorar o dia da Baiana de Acarajé
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1o
Fica instituído, no calendário das efemérides nacionais, o
Dia Nacional da Baiana de Acarajé, a ser comemorado, anualmente, no dia 25 de novembro.

Padre e juiz por testemunha
A vereadora Maria Imaculada
(foto), anda indignada, e desacreditada com o descaso dos políticos,
um assunto apresentado e discutido pela Vereadora no plenário da Câmara Municipal dos vereadores de
Manhuaçu MG, foi a preocupação
com a propagação das drogas e
seus terríveis efeitos, sobretudo nos
mais jovens.
A Vereadora desabafou, comentando estar desapontada com o não envio dos recursos financeiros acordados pelo Estado para a construção da Comunidade Terapêutica Santa Mãe da Providência.
Ouve até casos de morte por causa dos efeitos devastadores das drogas. É preciso refletir sobre o que está acontecendo com os jovens em Manhuaçu. A obra na Comunidade
Terapêutica está parada porque o Subsecretário Estadual fez
um convênio no último mês de dezembro, na frente do Padre,
do Juiz, do Prefeito e dos Deputados e não cumpriu os compromissos até o presente momento.

Nunca na história deste pais...
Nunca na história deste país os bancos lucraram tanto como
agora, os lucros de 31 bancos em atividade no Brasil aumentaram, em 2007, para R$ 34,4 bilhões, com crescimento real de
43,3% em relação a 2006, quando tinham atingido R$ 25,05
bilhões. O retorno sobre o patrimônio aumentou de 21,2 para
24,3%. Que temos então? Uma escalada em aceleração desde o início dos oito anos de FHC, período em que a média de
crescimento real dos lucros foi 11% aa., ou seja, acumulou
130%. Nos dois primeiros anos de Lula, a média anual subiu
para 14% aa. De 2003 a 2007, para 19,8%, acumulando 147%
em apenas 5 anos. Computando os dois períodos, 468%, ou
seja, os lucros reais multiplicaram-se por quase seis.”

Arma devastadora
Dizem no mundo que os movimentos telúricos não só do
Haiti e do Chile, mas o de Sichuan, na China, em 2008, e o
tsunami da Indonésia, em 2004, poderiam ser experimentos
do HAARP ou de outro programa secreto? Que tipo de armas mortíferas avançadas agora podem estar disponíveis?
“É inegável que o exército tem a capacidade de causar um
tsunami, terremotos e furacões, e está na hora de empreendermos ações para difundir os perigos desse assunto vital”,
assinalou Fred Burks em Examiner.
“É um experimento do que poderia ser a arma das próximas guerras”, tira como conclusão um artigo do sitio digital
Cambio de Michoacán, com data de 3 de março.
Ao passo que, um dos pioneiros nas denúncias sobre o
projeto, Nicholas Begich, cientista de Anchorage, Alaska,
disse que é “uma tecnologia altamente poderosa” de emissão de feixes de ondas radiais que, quando “replicam para a
terra arrasam tudo, vivo ou morto”.
A evidência não é conclusiva, mas sugere que o HAARP
está em funcionamento e, com o que se conhece até hoje
acerca de suas capacidades destrutivas, as perguntas continuam no ar.
Do que estão seguros, sim, os especialistas, é que comparam a potência ofensiva desse esquentador ionosférico
com uma Caixa de Pandora que, uma vez aberta, será impossível fechar.
Deisy Francis Mexidor é jornalista da redação norteamérica de Prensa Latina.
Fonte: Prensa Latina Tradução: Sergio Granja

Parada Gay
em Valadares
Está gerando polêmica a
parada gay na cidade de Governador Valadares que será
feita de 11 de abril, muitos a
favor e contra, motivo de
pesquisa e debates, agora é
certo afirmar; se a moda pega
muitas cidades irão sair do
armário.

Terremoto comandado
pela mão do homem?
Os devastadores terremotos de 7, 3 graus na escala sismológica de Richter, no Haití, em 12 de janeiro passado, e o
ocorrido no Chile, em 27 de fevereiro, com magnitude de 8,8,
reavivaram suspeitas de que ocorram catástrofes como resultadas da intervenção humana.
HAARP: Programa de Investigação da Aurora Ativa de
Alta Frequência Havana (PL) - Parece um argumento de
ciência ficção, mas é real: os Estados Unidos desenvolveram armas ultramodernas que podem influir nos meios naturais e modificar o entorno remoto de regiões inteiras.
Hoje, se tem certeza de que, em territórios já submetidos
a fortes tensões, existe a possibilidade de provocar sismos
induzidos, se cria um brusco aumento da pressão intersticial mediante eliminação no subsolo de matéria em solução
ou em suspensão, ou por extração de hidrocarbonetos.
Enquanto alguns cientistas pensam em como utilizar
esses movimentos telúricos induzidos para evitar fenômenos de maior magnitude, outros quiçá trabalham em sentido
oposto.
Em várias páginas da Internet, se mencionou que as
experiências do denominado Programa de Investigação da
Aurora Ativa de Alta Frequência (HAARP, por sua sigla em
inglês), poderiam estar por trás dessa “fúria” da terra.
Fred Burks, que serviu de intérprete, dentre outros, aos
ex-presidentes William Clinton e George W. Bush revelou,
num artigo que publicou em janeiro no sitio digital Examiner,
que “existe um projeto ainda pouco conhecido”, embora
tenha levado décadas em aperfeiçoamento.
Mas advertiu que é um “importante programa de defesa
militar dos Estados Unidos que gerou bastante controvérsia em certos círculos”, através do qual se podem alterar
seletivamente os modelos climáticos.
O HAARP é um apêndice da Iniciativa de Defesa Estratégica da Casa Branca, que pretende lograr a militarização
do espaço como parte da Guerra nas Galáxias.
Burks o confirma em seu escrito: “muito poucas pessoas estão conscientes das capacidades horríveis de morte e
destruição que se desenvolveu ao longo desses anos”.
Por sua parte, a web oficial do HAARP o define como
“um empenho científico” destinado a estudar as propriedades e o comportamento da ionosfera para otimizar as comunicações e os sistemas de vigilância, “tanto para fins civis
como de defesa”.

Asfalto de péssima qualidade em Lajinha
“Se todas as
obras do governo
Aécio Neves forem
parecidas com o
asfalto inaugurado
no mês passado em
Lajinha pelo atual
governador Anastasia dentro de
pouco tempo deva surgir polêmica pelo alto valor pago e
pelo desrespeito ao contribuinte.” Disse um engenheiro
ao passar pela estrada e constatar os milhares de buracos
que fora dito a nossa reportagem que seria feito uma reciclagem, mas na verdade o que ocorreu foi um tapa buraco,
pois a primeira etapa da obra foi vergonhosamente suspensa e recomeçada alguns meses depois com o esquecimento da promessa.

Não sepultamos o espírito
Alguns dias após a tragédia ocorrida em Nova Iorque,
que abalou o mundo inteiro e, de forma especial, os norteamericanos, o número de mortos já somava milhares.
As pessoas, inconformadas pela separação brusca dos
entes queridos que foram arrebatados do corpo de forma
violenta, eram tomadas pelo desespero.
Após uma cerimônia simples, dezenas de bombeiros foram sepultados.
Aqueles homens morreram no cumprimento do dever.
Morreram tentando apagar as labaredas que devoravam
os dois edifícios e também socorrendo os feridos mais
graves.
Agora eles também se despediam do palco terreno, encerrando definitivamente o expediente no corpo físico.
O Capelão, encarregado da capela do corpo de bombeiros, proferia algumas palavras de consolo aos familiares
dos falecidos.
De forma serena, expressava profunda fé na vida eterna.
Dizia ele aos seus ouvintes:
- Logo mais estes corpos serão enterrados...
- Nós vamos enterrar os corpos, mas não sepultaremos
os espíritos, pois o espírito continua vivo, após a morte.
- Vamos enterrar as mãos, mas não sepultaremos suas
obras.
- Vamos enterrar os pés, mas não sepultaremos seus
passos.
- Vamos enterrar as bocas, mas não sepultaremos as
palavras que foram ditas.
- Vamos enterrar os cérebros, mas suas idéias não podem ser sepultadas.
- Vamos enterrar os corações, mas seus sentimentos
ninguém conseguirá sepultar.
- Assim sendo, este não é um momento de dizer um
adeus definitivo, mas de dizer “até breve”, pois iremos
encontra-los na outra vida.
O capelão, como todo cristão, sabe que não se pode
sepultar o Espírito, pois o Espírito é imortal.
Todo cristão sabe que só corpos podem ser destruídos,
porque o Espírito é indestrutível.
Todo cristão tem certeza de que a vida não acaba com a
morte, pois é eterna, conforme ensinou e demonstrou o
Mestre de Nazaré.
Vitor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no
século passado, falou da imortalidade da alma dizendo: de
cada vez que morremos ganhamos mais vida.
As almas passam de uma esfera para a outra sem perda
da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhantes.
Eu sou uma alma. Sei bem que vou entregar à sepultura
aquilo que não sou.
Quando eu descer à sepultura, poderei dizer, como tantos: meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer:
minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de
novo na manhã seguinte.
O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem.
Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente.
As palavras do capelão e o depoimento de Victor Hugo,
demonstram que a imortalidade e a individualidade da alma,
bem como sua conseqüente evolução infinita, é uma necessidade lógica para todos aqueles que acreditam num
Deus sábio e justo.
Pense nisso!
É natural que você lamente o sofrimento daqueles familiares que choram a morte dos seus e que rogue a Deus
para que os fortaleça nessa hora amarga.
Todavia, pense um pouco naqueles que promovem o
terrorismo e com ele tanta desgraça.
Lembre-se que esses são merecedores da nossa mais
profunda compaixão, pois são loucos que não sabem o
que fazem.
Aqueles que perderam o corpo no desastre, resgataram
algum débito pendente com as leis divinas e se libertaram,
mas os terroristas estão se endividando desastrosamente.
Quem, nesse caso, é mais necessitado de piedade e preces?
Pense nisso, e não se esqueça de rogar a Deus por eles
também!
Autor: Texto da Equipe de
Redação do Momento Espírita
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14º Simpósio de Cafeicultura
de Montanha em Manhuaçu
O Simpósio de Cafeicultura de Montanhas é um meio
de aproximar o cafeicultor
das soluções de seus problemas. A 14º edição do evento
foi marcada por palestras e
debates que trataram dos rumos da produção cafeeira
nos anos de crise que seguem sendo um assunto de
muito interesse dos produtores da região.
O Simpósio de Cafeicultura de Manhuaçu é um dos
principais eventos do Brasil
onde atrai para a cidade milhares de pessoas ligadas a
cafeicultura, apenas o governo mineiro ainda não prestigiou Manhuaçu com sua visita. Segundo o prefeito de
Manhuaçu Adejair Barros
que também é cafeicultor os
produtores vivem da esperança do “ano que vem” sempre pensando que no ano
seguinte as coisas irão melhorar.
“Sabemos das dificuldades que a cafeicultura apresenta nos dias de hoje, mas
nem por isso podemos deixar de fazer um evento bonito para receber os cafeicultores e para discutir os problemas.” Disse o presidente

da ACIAM Toninho Gama.
A esperança dos cafeicultores é a negociação direta
com os compradores, segundo informou o Presidente da
ACIAM, para alguns produtores isso irá contribuir bastante eliminando os intermediários que muita vezes lucram mais que os produtores.
De acordo com o Deputa-

do Mário Heringer esse é o
momento de exigir comprometimento do governo com o
mercado cafeeiro. “O que
acontece é que conversamos
e conversamos e não passamos para o papel. Temos muitas ideias e não as organizamos. Precisamos pegar um
plano estratégico e colocarmos de maneira organizada e
fazermos um documento com

as reais necessidades da cafeicultura, devemos exigir do
governo aquilo que o setor
demanda”, afirmou Heringer.
No decorrer de vários debates ficou decidido que ao
fim do 14º Simpósio de Cafeicultura de Montanhas
será elaborado um documento contendo as principais
demandas do setor cafeeiro
na região das montanhas.

Deputado Mário Heringer
Ao ouvir o prefeito Adejair Barros o deputado Mário Heringer pediu a palavra e disse: “Quando o
nome da gente é colocado
em uma situação de constrangimento precisamos
nos defender.
Não sou pai de filho nenhum, quando fomos verificar o projeto ele já havia
caducado, a cidade ficou
maior que o contorno, ele
passou a ser interno, estamos doando um novo projeto para o DNIT para que
esse projeto seja implementado e essa semana através
de um pedido da sociedade organizada de Manhuaçu fizemos uma visita ao
Ministério da Casa Civil e
fizemos um pedido para a
inclusão no PAC 2 no Contorno Rodoviário, somos
apenas deputados, não temos a caneta para fazer, mas
o Mário Júnior que está
aqui presente e foi deputado a vida inteira também
sabe que o que podemos
fazer é pleitear, apertar,
constranger até, mas não
temos a caneta para fazer,

pode ter certeza Adejair
que não teremos dificuldade alguma em trabalhar, só
não posso aceitar a brecha
de mobilidade, só sei que
coisas que a gente pode
resolver a gente resolve,
outras a gente não consegue resolver, mas que estamos trabalhando para
isso você pode ter certeza.”

Desabafo do Prefeito de Manhuaçu
Falar de cafeicultura não
é fácil, quando a gente
pensa que está no fundo
do poço vai ver e o poço é
mais fundo ainda, acredito que para a cafeicultura
somente um milagre, estamos a cada dia sofrendo
mais e a nossa maior esperança é o ano que vêm, eu
sinto que quando ele chegar estou morto, é sempre
o ano que vem o café vai
lucrar e por aí vai, então
vamos esperar um milagre
para que nós possamos
sobreviver.
Fico muito triste quan-

VENDO UMA CASA
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.

Tel.: 8802-1911
8839-8845

do abro os jornais e vejo prefeitos satisfeitos de receber
meia dúzia de computadores
e um Fiat Uno, a nossa região é rica, precisa de investimento alto. Temos aqui hoje
o contorno de Manhuaçu,
que saiu em todos os jornais
que o dinheiro estava na
conta, que o contorno ia sair,
hoje ele não existe mais, o
projeto acabou, ficou inviável, há uns meses atrás todo
mundo era pai da criança,
hoje a criança morreu e os
pais sumiram e cadê o contorno? Vamos pedir aqui ao
nosso deputado Mário He-

ringer, ao Mário Júnior a todos os deputados que se
unam para fazer o contorno
de Manhuaçu, é uma obra
que beneficiará todo mundo,
inclusive o pessoal de Belo
Horizonte que quando passa por aqui percebe que o engarrafamento é muito grande, se o sinal está ligado à
fila é quilométrica, se desliga
o sinal o pessoal dos bairros
de cima não tem passagem,
temos certeza que nossos
deputados irão nos ajudar a
construir esse contorno que
hoje é uma obra fundamental para nossa região.

Presidente da ACIAM Toninho Gama, Deputado Federal
Mário Heringer, André Farrat da Federaminas junto com
expositores e cafeicultores no 14º Simpósio

Mário Assad Júnior
Gostaria de dizer que as
palavras do Sr. Prefeito merecem eco sim, é verdade
que existem obras que ainda não aconteceram em
Manhuaçu, mas é verdade
também que trabalhamos
muito para que elas aconteçam. A questão do contorno é uma delas, mas é
bom lembrarmos que está
à disposição desse município recursos da ordem de
12 milhões de reais, mais de
um milhão e cem mil reais
empenhados a mais de um
ano à disposição da prefeitura para construção de
uma estação de tratamento de esgoto para evitar a
poluição do nosso querido Rio Manhuaçu, temos
também o nosso aeroporto obra de 16 milhões para
estimular investimentos,
empresários e empregos
para a nossa cidade. Desejo prefeito que o Sr. faça um
belo trabalho à frente de
Manhuaçu, mas que lem-

bre também qual o deputado que falou que ia fazer o
contorno de Manhuaçu,
com essas palavras quero
desejar a todos os agricultores da nossa região um
bom seminário e quem
sabe o ano que vem seja
um ano melhor para suprir
a cafeicultura brasileira.
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APAE de Manhuaçu capacita professores
No dia 29 de março de
2010, a APAE de Manhuaçu
colocou em prática mais um
meio de propagar o conhecimento de como lidar com o
excepcional, o Projeto Novo
Olhar na APAE Manhuaçu
que tem como objetivo dar
orientação profissional a
professores das redes de
ensinos municipais e estaduais de como trabalhar com
portadores de necessidades
especiais. O projeto foi elaborado por uma equipe interdisciplinar da APAE Manhuaçu, o grande diferencial
segundo o diretor, pois a
equipe é preparada na própria entidade.
Nesta primeira oportunidade em que o projeto está em
atividade a equipe formada
pela Coordenadora e Psicóloga Renata Soares Von Randow Abreu, a Assistente Social Débora Vargas Perim, a
Fisioterapeuta Aline Taveira
Mayrink, a Pedagoga Carla
Bittencourt Silva e a Fonoaudióloga Karina A. Coelho
apresentarão várias palestras com um workshop dividido em 5 temas:

“Liberdade é uma
palavra que o sonho
humano alimenta,
não há ninguém que
explique e ninguém
que não entenda.”
Cecília Meireles

O projeto foi elaborado por uma equipe interdisciplinar da APAE Manhuaçu

Assistente Social Débora
Vargas - História da Deficiência no Brasil - Movimento
Apaeano - Serviço Social na
instituição
Fisioterapeuta Aline Taveira Mayrink - Deficiência Física - Patologias da criança na
idade escolar - Atuação da
Fisioterapia na inclusão na
educação - Atendimento Educacional especializado para
Deficiente Físico
Fonoaudióloga Karina A.
Coelho - Distúrbio de Apren-

dizagem
Psicóloga Renata Soares
Von RandowAbreu - Transtorno Déficit Atenção/Hiperatividade - Dificuldade de Aprendizagem - Deficiência Mental Problemas de Conduta
Pedagoga Carla Bittencourt Silva - Plano do Desenvolvimento Individual Formulário VI.
Para o diretor da Superintendência Regional de Ensino de Manhuaçu João Pessoa Cunha, o trabalho desen-

volvido por este projeto é
uma reivindicação constante dos profissionais que atuam nas escolas estaduais e o
engajamento nesse projeto
junto com a APAE dará suporte essencial para os mesmos no trabalho desenvolvido nas escolas regulares.
Nas próximas semanas o
projeto vai abranger outras
escolas manhuaçuense, a
equipe de palestrantes da
APAE Manhuaçu tem como
objetivo atender a uma es-

cola por semana. O Projeto
Novo Olhar com certeza é
uma porta que se abre em
prol do excepcional. “Esse é
um projeto inédito e com certeza irá dar um embasamento
excelente aos educadores de
como se comportar na sala
de aula perante aos portadores de necessidades especiais. Vale ressaltar que não
tem nenhum custo para as
escolas”, concluiu Renato
César Von Randow, presidente da APAE Manhuaçu.

Alerta a adolescentes
e pais sobre o uso de
pulseiras coloridas

Quem aniversariou foi a
nossa grande amiga Leila
dia 16 de março.

Após saber do significado das pulseiras coloridas pais têm proibido seus filhos e
filhas a usarem o acessório

À

cuo que sugere, cada vez
mais, que a inocência da infância pertence a um passado distante.
Após saber do significado das pulseiras coloridas
pais têm proibido seus filhos
e filhas a usarem o acessório, apesar de algumas dizerem que não sabiam do real
significado das pulseiras,
proibindo ou não, o importante é dialogar com os filhos antes de qualquer atitude.

“Esses que puxam
conversa sobre se
chove ou não chove
- não poderão ir
para o Céu! Lá faz
sempre bom tempo.”
Mário Quintana

“O próprio viver é
morrer, porque não
temos um dia a mais
na nossa vida que
não tenhamos, nisso,
um dia a menos
nela.”
Fernando Pessoa

Militares de Mutum são homenageados

Poderia confundir-se com
mais uma daquelas modas
que pega, uma vez que é
usado por milhares em várias escolas. Custam apenas
uns centavos em qualquer
banca ao virar da esquina.
Andam uns atrás dos outros nos recreios das escolas, na tentativa de rebentar
uma das pulseiras. Quem a
usava terá de “oferecer” o
ato físico a que corresponde à cor. É o “último grito”
do comportamento promís-

“As pessoas não
debatem conteúdo,
apenas os rótulos”
Mário de Andrade

“Os homens distinguem-se pelo que
fazem, as mulheres
pelo que levam os
homens a fazer.”
Carlos Drummond
de Andrade

Parabéns a esta pessoa
super especial Gisele que
completou níver dia 3 de
abril, desejamos toda
felicidade!

primeira vista, uma
colorida pulseira de
plástico nos pulsos
de crianças parece inocente. Mas mortes de menores
em Manaus são supostamente associadas ao uso
de pulseiras coloridas,
pois as mesmas são um código para as suas experiências sexuais, onde cada cor
significa um grau de intimidade, desde um abraço
até ao sexo propriamente
dito.

“Para conduzir uma
orquestra ás vezes é
preciso dar as costas
para a plateia”
Luiz Carlos Ramos

Entrega de Moção de Congratulação ao 3º Gp MAmb - Mutum
pelos 20 anos de existência e bons serviços prestados. Na
foto estão da esq para dir: Cb Moraes, Cb Gláucio, Vereador
Cleuto Pereira (requerente da moção), Ten Jésus e
Presidente da Câmara Municipal Vereador Gézio Nunes.

“Se você não acorda
cedo, nunca conseguirá ver o sol
nescendo. Se você
não ora, embora
Deus esteja sempre
perto, você nunca
conseguirá notar
sua presença.”
Paulo Coelho
“Você nem sempre
terás o que desejas,
mas enquanto estiveres ajudando aos
outros encontrarás
os recursos de que
precise”
Chico Xavier
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POLÍCIA

CANTINHO
POÉTICO
Por Clícia
Siqueira
Labrunie

VAMPIRO
Maldição sobre vós,
que maculastes,
Ao contato do vosso
beijo impuro,
Essa alma de mulher de
quem roubastes
As esperanças todas do
futuro.
Apresentáveis vívidos
contrastes:
Ela ingênua e confiante,
vós, perjuro
Com pérfida estultícia
abandonastes
A preciosa pérola ao
monturo.
Ei-la agora perdida!
Vosso crime,
Por ser intencional é
inescusável:
Toda a vossa expiação
vos não redime.
Em vão eis de espiá-lo!
Vivo, eterno,
Ele já vos aguarda
inexorável
Nas profundezas
lôbregas do inferno.

AO CÉU DE
LUCENA
Ó céu da minha terra, ó
céu tranqüilo!
Aos sons da minha lira
perfumada
Agradeço-te a estrofe
apaixonada.
Suplico-te o matiz d’um
novo estilo.
De ti desejo sobretudo
aquilo
Que mais seduz minha
alma enamorada
É o fulgor desta abobada azulada
Dá-mo, eu quero em
meus versos reparti-lo.
Como és formoso assim
grande e curvado
Que tons variados teu
dossel encerra
Azul-verde, azul-rubro,
azul-dourado.
Minha estrela bem
longe em teu seio erra
Meu estro contemplando-te enlevado
Busca imitar-te, ó céu da
minha terra.

Irmãos de Mutum são mortos em Marechal Floriano
MARECHAL FLORIANO
- Dois irmãos de Ocidente,
distrito de Mutum, foram mortos a tiros no interior de um
bar no centro de Marechal
Floriano (ES). De acordo com
um funcionário do estabelecimento, que preferiu não se
identificar, dois homens chegaram em uma moto vermelha e um deles entrou no bar
atirando no proprietário
Genilson Fernandes Machado, 33 anos.
A irmã dele, Dávia
Aparecida Machado, 26, que
estava sentada em uma cadeira na entrada do estabelecimento, ficou desesperada e
correu em direção ao irmão.
Ela foi atingida por tiros na
cabeça e caiu morta ao lado
de Genilson. A esposa dele,
que está grávida de quatro
meses, ao ver o marido morto, entrou em estado de cho-

so por roubo em
Minas Gerais.
De acordo com
o cabo Matias, da
PM de Marechal,
há duas possibilidades para o
motivo da morte
dos dois irmãos.
“Temos a informação de que há
cerca de um mês
Genilson trocou
Irmãos foram mortos em bar de
um Fiat Pálio por
Marechal Floriano
uma
picape
que e precisou ser medicada. Montana. Dias depois essa
Um dos tiros furou o vidro picape foi aprendida, pois esde um balcão refrigerado. Seis tava com mandado de busca
pessoas estavam sentadas do e apreensão. Genilson, que
lado de fora do bar, mas nin- ainda tinha uma das chaves
guém anotou a placa da moto. do Pálio, pegou o veículo de
Genilson, que residia em volta e a outra pessoa não
Cariacica, se mudou para Ma- teria gostado da atitude dele”,
rechal há pouco mais de um contou o cabo.
ano. Segundo a Polícia MiliOutra linha de investigatar (PM), ele já tinha sido pre- ção que a polícia vai inves-

Colisão entre Strada e
caminhão de Manhuaçu
Colisão entre
Strada e caminhão
de Manhuaçu,
Strada teve a frente destruída na colisão. Um violento
acidente ocorrido
na tarde de quartafeira (31 de março)
provocou lentidão
na BR-116 na altura do KM 643, próximo a cidade de
Strada teve a frente destruída na colisão.
Fervedouro.
Durante momento de muita chuva um veículo do antes de bater.
Populares prestaram os priFiat Strada, placa HPQ 4288 –
Carangola-MG, acabou baten- meiros socorros ao motorista.
do de frente em um caminhão O veículo começava a pegar
Mercedes Benz 1113, placa fogo. O motorista do camiJMS 9069 –Manhuaçu, que nhão, José Pio dos Santos não
sofreu nenhuma lesão. O Corseguia sentido Fervedouro.
O motorista da Strada, Wil- po de Bombeiros de Muriaé e
som Carlos Adante de Lacer- uma ambulância de Fervedouda, 48, teria perdido o controle ro auxiliaram no atendimento.
de seu veículo num momento A PRF (Polícia Rodoviária Fede muita chuva. Acredita-se deral) isolou o local e controque o carro tenha aquaplana- lou o fluxo do trânsito.

Tentativa de homicídio
Em 28 de março de 2010, às
20h26 a PM compareceu no
PAM onde deu entrada em estado grave de saúde, a vítima
de homicídio tentado, Geraldo
Santiago Dutra, 49 anos, Pedreiro. Local Rua José Tertuliano Hott, 139, Bairro Lajinha,
Manhuaçu/MG. A autora Débora chegou ao local logo após
o ocorrido, dizendo que havia
se queimado em casa, porém
no momento do socorro a vítima mostrou aos Bombeiros Militares a pessoa que lhe havia
tentado matar, apontando para
a autora, dizendo que ela teria
lhe jogado álcool e ateado fogo

com apoio de outros dois indivíduos. Foi realizado rastreamento no intuito de localizar
os dois indivíduos que estavam em companhia da autora,
porém sem êxito. A vítima teve
aproximadamente 60% de sua
pele com queimaduras de 2º
Grau e foi encaminhada para
um centro especializado em
Belo Horizonte. A autora já tem
passagens por lesão corporal,
tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Diante do exposto foi dada voz de prisão à
autora que se encontra internada no PAM e permanece escoltada pela PM.

tigar é de que o local servia
de ponto de distribuição de
drogas. “Nós já recebemos
algumas ligações anônimas
de que o bar servia como
ponto de comercialização
drogas. Por coincidência,
prendemos dois adolescentes de Vila Velha que estavam vendendo drogas nas
proximidades do bar”, informou o policial.
Dávia também já esteve

presa durante oito meses por
tráfico de drogas no município da Serra. Outro irmão das
vítimas também está preso.
Após o crime, que ocorreu
por volta de 8h15 de domingo (21 de março), dezenas de
moradores se aglomeraram
próximo ao local do homicídio. Os dois irmãos foram sepultados em Ocidente, em
Mutum. O crime continua
sem solução.

Homem levou vários golpes de facão
Homem leva vários golpes de facão e desmaia. O
Corpo de Bombeiros atendeu
às 23h10min do dia 30 de
março, um homem que tinha
sido vítima de tentativa de
homicídio.
O fato ocorreu na Rua
Aloísio Cortes no bairro de
Lourdes em Governador Va-

ladares. No local a equipe encontrou Cleidson Soares
Costa, 24 anos, com vários
golpes de facão pelo corpo.
Ele perdia muito sangue e
perdeu os sentidos. A vítima
foi imobilizada e levada para
o Hospital Municipal de Valadares
Izequias Silva

Lavrador mata mulher e depois tenta suicídio
Materiais apreendidos
pela PM no local da tragédia
do fim do relacionamento
Aleandro de Souza Clemente, 27, matou a namorada e
depois tentou tirar a própria
vida na tarde desta quartafeira, 31, no Córrego União,
na zona rural de Ribeirão São
Domingos, distrito de Santa
Margarida. Ele deu um tiro na
cabeça de Solange Aparecida Gomes, 30 anos.
Inconformado com o término do namoro, Aleandro
pegou um revólver 38, colocou cinco munições, escreveu um bilhete e foi para o
local em que ela estava trabalhando. Segundo testemunhas, ele chegou e começou
a conversar com Solange. Em
seguida, sacou a arma, atirou
na cabeça dela e depois efetuou um tiro contra seu crânio, tentando se suicidar.
Segundo o Cabo Cunha do

destacamento de Santa Margarida, quando chegaram, Solange e Aleandro estavam caídos no terreiro com muito
sangue no chão. A mulher não
resistiu e morreu antes do
atendimento médico. O homem foi transferido para a
Casa de Caridade de Carangola com a bala alojada na
cabeça e seu estado de saúde é considerado estável.
“Apreendemos o revólver,
duas munições usadas, a motocicleta que ele utilizou para
chegar ao local dos fatos e
um bilhete com a foto da
mulher. A carta para os familiares indica que ele já tinha
saído com a intenção de cometer esse crime tão violento”, afirmou o Cabo Cunha.
Segundo o militar, os dois
estavam terminando o relacionamento e Aleandro não
aceitava perder Solange.
CARTA - Na carta aos fa-

Inconformado com o
término do namoro,
Aleandro assassinou
Solange

miliares, Aleandro dirige mensagens aos pais e irmãos. No
trecho final, o lavrador deixa
um recado de saudades dos
amigos e familiares, diz que
Solange é a mulher que ele
ama e que iria levá-la contigo.
“Eu quero ser velado e sepultado com ela”, terminou.

Aposentado é atropelado na
BR-262/Ponte da Aldeia em Manhuaçu
O aposentado Herculano Lúcio Barbosa
foi atropelado na ponte da BR-262 no bairro
Ponte da Aldeia, em Manhuaçu, por volta de
21 horas da noite desta quarta-feira, 31.
Moradores encontraram o aposentado caído na pista na entrada da ponte com escoriações no rosto e braços e uma fratura exposta na perna esquerda.Eles retiraram Herculano da estrada e esperaram a chegada do
Corpo de Bombeiros.
Não houve testemunhas do atropelamento e Herculano, que estava alcoolizado, também não identificou o veículo. O motorista
que atingiu o aposentado fugiu do local sem
prestar assistência.
O Corpo de Bombeiros imobilizou Herculano, que é morador da Ponte da Aldeia,
e o socorreu para o Pronto Atendimento
de Manhuaçu.

Herculano foi atropelado na Ponte da Aldeia
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Epidemia de dengue se espalha pelo país
Nos primeiros quarenta e
três dias deste ano 108 mil
brasileiros pegaram a doença. É quase o dobro dos casos registrados no mesmo
período do ano passado.
O ambiente ideal para a
proliferação do mosquito da
dengue foi reproduzido em
Campinas, no interior de São
Paulo, com uma armadilha
simples e barata. A prefeitura espalhou armadilhas por
vinte bairros. Cada pote contém água com larvicida e um
pedaço de madeira áspera
para receber os ovos. Em alguns locais houve redução
de até 80% nos focos do
mosquito.
Mesmo assim, Campinas
registrou até março 359 casos de dengue, mais do que
em todo o ano passado.
Agora, onde há focos do
mosquito ou em locais em
que os agentes forem impedidos de entrar, os donos
serão multados em até a R$
6.400.
Manhuaçu: A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS)
de Manhuaçu segue firme
com o combate é uma luta
constante contra o mosquito da Dengue (Aedes Ae-

gypti). Apesar de ser um inimigo perigoso, o mosquito
pode ser vencido facilmente
se todos colaborarem e ficarem atentos para as ações
preventivas.
Siga corretamente as orientações dos agentes da
saúde não deixando acumular água limpa em recipientes
onde facilite a criação do
mosquito não esquecer que
o mosquito que nasce na sua
casa transmite a Dengue
para você, sua família, seus
vizinhos, seus amigos, enfim
ele acaba atingindo todos
nós! Conclamamos a todos
que abrace essa causa participem da luta contra o mosquito da Dengue, faça parte
desse exército!
Na luta contra a dengue
cada cidade aposta em uma
alternativa de combate ao
mosquito. Em Mato Grosso
uma plantinha está sendo
muito usada pela população
para combater a dengue. É o
capim citronela, muito parecido com o capim cidreira.
A diferença é que a citronela tem a folha maior, mais
larga e o cheiro lembra o eucalipto e essa folhinha é um
repelente natural do mosqui-

to transmissor da dengue.
Em Monte Aprazível, interior de São Paulo, sementes
foram distribuídas em cada
uma das oito mil residências
da cidade. Os moradores foram orientados a fazer o plantio. As sementes germinaram,
cresceram e se transformaram em plantas como a crotalária. A ideia é que as flores
da planta atraiam as libélulas. Como as larvas da libélula se alimentam de larvas
de outros insetos, na teoria
elas seriam predadoras também das larvas do mosquito
da dengue.

Realize seu sonho seja uma
revendedora dos produtos TORRES
CAMA – MESA – BANHO - DECORAÇÃO
Conheça e faça parte do Clube das Águias
Não perca a reunião que acontecerá em Manhuaçu para os
cadastramentos e cursos preparatórios.
Seja uma revendedora de sucesso, confirme sua participação.

Em Minas Gerais, o combate à dengue virou um jogo
virtual. Foi criada uma vila
para reforçar a importância do
cuidado com a água parada.
O dia a dia na “dengueville”,
que fica dentro de uma página de relacionamento na internet, é de muito trabalho!
Os jogadores cuidam para
que os objetos, como na
vida real, não acumulem água
e se tornem criadouros do
mosquito. Este ano no estado já são mais de 60 mil casos notificados da doença.
Dezesseis de dengue hemorrágica.
Eliminar os criadouros é
mesmo a melhor prevenção.
Uma pesquisa da Universidade de Campinas mostrou
que as telas de nylon não
barraram o mosquito, que
conseguiu atravessar algumas delas. O resultado dos
testes com repelentes eletrônicos foi ainda pior. “Nossos
testes mostraram que eles
não funcionam e que, alguns
deles, quando ligados, estimula ou excita as fêmeas a
picarem mais ainda uma pessoa”, conta Carlos Fernando Salgueiros Andrade, pesquisador da UNICAMP.
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ASCON promove mais um curso
Em atendimento ao nosso compromisso com a classe, estaremos promovendo o curso:
ICMS - SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA
Data prevista: 16/04/2010 Local: A ser definido
Custo: não haverá custo para associados em dia
com a ASCON.
Para os demais associados ou os não associados,
o custo é de R$ 140,00, pagos diretamente na conta da ASCON (agência 3049, Conta corrente 16322, Sicoob, Manhuaçu) até a data de 13/04/2010, sem
adiamento. INSCRIÇÕES DE UMA MESMA EMPRESA PODERAM RECEBER DESCONTOS...
Após o pagamento o depósito original deverá ser
entregue a Roselena, na ASCON, sito a Praça Cinco de Novembro, 355, 2o andar, sede da ACIAM Manhuaçu, Telefone (33) 3331-6172, com os nomes
dos participantes inscritos a caneta no verso.
Para estudantes, os participantes têm de comprovar sua condição, devidamente documentados,
sendo o custo de R$ 30,00 e devem seguir o mesmo procedimento.
Pedro Penna Delegado do CRCMG em Manhuaçu e
Daniel Gerhard Batista Conselheiro do CRCMG em Manhuaçu e
Presidente da Associação de Contadores

Atenção toda a região:
Quero confirmar minha participação:
Nome:______________________________________________
Endereço_____________________________________________
Cidade_____________________________Fone______________
email______________________________CEP______________
Envie um e-mail para representantetorres@jm1.com.br
ou envie seus dados para: Rua Dr. José Fernandes Rodrigues, 500
1º Andar - Sl 02 - CEP 36900-000 - Manhuaçu - Minas Gerais
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Doença sexualmente
transmissível – FIQUE DE OLHO
Vivemos nos dias atuais em meio a muita liberdade
sexual e podemos ver isso nos programas de televisão,
internet, nas baladas e etc. DST é a designação pela qual
é conhecida uma categoria de patologias antigamente conhecidas como doenças venéreas.
São doenças infecciosas que se transmitem entre outras vias, pelo contato sexual.
O uso de preservativo (camisinha) tem sido considerado como a medida mais eficiente para prevenir a contaminação e impedir sua disseminação, acarretando ao indivíduo infectado feridas, bolhas, corrimento ou verrugas nos órgãos sexuais.
Algumas DST são de fácil tratamento e de rápida resolução quando tratadas corretamente. Outras são de tratamento difícil ou permanecem latentes, apesar da falsa sensação de melhora. As mulheres representam um grupo que
deve receber especial atenção, uma vez que em diferentes
casos de DST os sintomas levam tempo para tornarem-se
perceptíveis ou confundem-se com as reações orgânicas
comuns de seu organismo. Isso exige da mulher, em especial aquelas com vida sexual ativa, independente da idade,
consultas periódicas ao serviço de saúde. Cartaz americano
de propaganda direcionada aos soldados e marinheiros
da II Guerra Mundial, alertando contra o risco das DST
Algumas DST, quando não diagnosticadas e tratadas a
tempo, podem evoluir para complicações graves
como infertilidade, infecções neonatais, malformações congênitas, e aborto (no caso de gestantes), câncer e até
a morte. Alguns grupos, especialmente religiosos, afirmam
que a castidade, a abstinência sexual e a fidelidade poderiam bastar para evitar a disseminação de tais doenças.
Existem pesquisas que afirmam que a contaminação
de pessoas monogâmicas e não-fiéis portadoras de DST
tem aumentado, em resultado da contaminação ocasional
do companheiro (a), que pode contrair a doença em relações extraconjugais. Todavia, as campanhas pelo uso do
preservativo nem sempre conseguem reduzir a incidência
de doenças sexualmente transmissíveis.
Adalberto Romualdo Pereira Henrique
Acadêmico de Terapia Ocupacional
FAMINAS – Muriaé MG

Vox Populi: Serra tem 34%; Dilma, 31%

Pré-sal recebe 80 emendas no Senado

Pesquisa Vox Populi divulgada neste sábado pela
Band coloca o candidato
tucano à Presidência, José
Serra, com 34% das intenções de voto, enquanto a
petista Dilma Rousseff tem
31%. O deputado federal Ciro Gomes (PSBCE) aparece com 10%, enquanto a senadora do PV Marina
Silva ficou com 7%. Brancos e nulos representariam 20% do
eleitorado. A pesquisa entrevistou 2 mil eleitores e tem margem de erro de 2,2 pontos. Na última avaliação do instituto,
os dois principais candidatos à sucessão do presidente Lula
apresentavam 33% (Serra) e 28% (Dilma).

Os quatro projetos enviados ao Congresso Nacional pelo
governo sobre a exploração do petróleo da camada pré-sal receberam, no Senado Federal, 80 emendas. O projeto que recebeu
mais sugestões de modificação foi o polêmico Projeto de Lei da
Câmara 16/10, que institui novas regras para distribuição dos
royalties do petróleo. A matéria é alvo de 54 emendas. Já o PLC
7/10, que cria o Fundo Social, recebeu 12 emendas. O PLC 8/10,
que trata da capitalização da Petrobras para a exploração dos
campos do pré-sal, por sua vez, recebeu cinco emendas. Último
dos quatro projetos enviados pelo governo, o PLC 309/09, sobre a criação da Petro-Sal, recebeu nove emendas.

Argentina vai quitar dívida histórica

José Serra não comentou. Levy Fidelix também acusa o prefeito paulistano Gilberto Kassab (DEM) de “plágio” do seguro-calamidade.

O governo argentino fixou uma data para renegociar com os
credores da declaração da moratória da dívida externa do país,
em 2001. Segundo o ministro da Economia, Amadou Boudou,
a oferta do governo será divulgada em 14 de abril. O governo
espera que pelo menos 60% dos credores aceitem a proposta,
que já recebeu o aval da Comissão de Valores dos Estados
Unidos (SEC, na sigla em inglês). O montante de dívidas a
serem pagas, caso a negociação se concretize, é de US$ 29
bilhões, dos quais US$ 9 bilhões são apenas a título de juros.

O Brasil é uma festa
Vencedora da licitação de R$ 170 mil para a festa do PAC 2,
dias antes organizou por R$ 6,6 mil um evento do Ministério
da Saúde, no Rio. Em janeiro venceu na Anac para “eventos
diversos”. Em setembro termina contrato de R$ 2,4 milhões
com o Ministério da Ciência e Tecnologia.

Dado assustador
Dados da Segurança Pública do Pará mostram que em 2010 houve
um crescimento de 2,78 % no índice de homicídios em Belém.Acada
24 horas, quatro pessoas são assassinadas na capital do Estado.

Belém em guerra
Em 2009 foram 1.169 mil assassinatos em Belém. Levantamento do senador Flexa Ribeiro (PSDB) mostra que o número
de mortes na capital paraense se compara com Bagdá (Iraque), que teve 1.545 homicídios.

Pelo cano em Angola
Grandes construtoras brasileiras, como Odebrecht e Camargo Correia, já demitiram milhares de operários, após o
governo de Angola dar um cano de cerca de US$2 bilhões da
“reconstrução do país”, segundo a Reuters. Muito dessa
grana é do Brasil, rico protetor dos pobres países lusófonos.

E o céu também
Para concretizar a compra dos caças Rafale, só falta oferecer a primeira-dama Carla Bruni pilotando: além da transferência total de tecnologia, o governo francês toparia comprar
dez bimotores KC390, da Embraer, participando de seu desenvolvimento, revelou a revista L’Express.

Um mundo de ideias

Cartórios agora querem controlar a arbitragem
O milionário lobby dos cartórios é incansável. Agora, um projeto de Alex Canziani
(PT-PR), dublê de deputado e tabelião, tenta
alterar a Lei da Arbitragem e garantir nova
“reserva de mercado” para cartórios. Em vigor há 14 anos, a lei 9037/96 conquistou a
confiança pela segurança jurídica: as partes
escolhem um árbitro e este decide disputas e
conflitos, inclusive contratuais, sem precisar recorrer ao lento Judiciário.

Esperteza
Pela lei, qualquer um pode ser árbitro, desde que goze da
confiança das partes. Mas Alex Canziani quer explicitar nela
notários e tabeliães.

Poder sem pudor

Jânio e a roubada do poder
Na intimidade,
Jânio suportava
conversar sobre a
renúncia, assunto
explosivo se provocado em público ou
em ambiente com
muitas pessoas.
Um dia, aos próprios amigos, que insistiam em fazê-lo confessar algo mais do que a explicação
que dava, respondeu com surpreendente calma:
- A verdade sobre a renúncia vocês já sabem. Se quiserem ingressar na ficção, conversem com o Vladimir Toledo
Piza, que tem mais de dezoito versões. Escolham uma
delas.
E acrescentou:
- Se houve golpe, eu não o comuniquei a nenhum militar.
A Presidência da República não me deu nada. Pelo contrário: andou me tirando. Lá furtaram-me um terno, uma camisa e um par de sapatos.
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PT 30 anos: Dilma destaca papel da
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militância na construção do partido

0 PT completa 30 anos de
existência. A legenda, que
iniciou suas atividades encabeçando greves e paralisações de operários da metalurgia na região do ABC Paulista, chega à maturidade com
o desafio de tentar manter
acesa a antiga esperança cantada nos jingles que deram o tom da primeira campanha presidencial da sigla com a experiência administrativa acumulada nos oito anos
de comando no Governo Federal. Com as fichas apostadas na ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, a sigla
tenta construir a ponte do
“pós-Lula” e se firmar como
modelo de gestão e partidário, nascia com o objetivo de
representar os interesses da
classe trabalhadora no Congresso Nacional. De discutir, no âmbito do Legislativo,
as regras e leis que deveriam
reger as relações entre operários e patrões no País. Uma
representatividade que, antes da criação da sigla, fora
questionada por lideranças
sindicais, como o próprio
Lula. Ao ser entrevistado
pela Revista Veja, em 1978, o
petista havia dito que “a solução dos problemas do trabalhador não está nos partidos, mas em sua própria classe”. Com o surgimento do PT,
a desconfiança passou para

José Dirceu

José Genoino

Presidente Lula

outro lado: a sociedade. O
que também refletia em Pernambuco. O discurso de conteúdo radial e a aproximação
das ideias petistas com propostas comunistas eram
apontados como as razões da
inicial descrença no PT, neste período. Lula já era apontado como grande liderança
sindical, responsável por encabeçar greves no setor metalúrgico, o que era visto
como “ameaça anarquista” às
instituições sociais.
A ministra Dilma Rousseff
destacou durante a realização
da festa “Cores do Brasil”,
que marcou o início das comemorações dos 30 anos do
PT, o importante papel exercido pela militância petista na
construção e na trajetória histórica do partido até chegar à
Presidência da República.
“Eu quero aqui dar um
‘Viva’ à militância do nosso
partido, pela sua garra, disposição para a luta e pela sua
participação em todas as vitórias do PT pelo Brasil afora.
Essa militância é a principal
responsável pela importância
política que o PT conquistou
nos seus 30 anos de história”, enfatizou a ministra.
O presidente Ricardo Berzoini também destacou o
crescimento extraordinário
do partido em todo o país
nestes 30 anos e a força da

sua militância para vencer os
inúmeros desafios e colocar
o PT no patamar atual de um
dos maiores partidos políticos do mundo. “O PT faz 30
anos e se consolida como
uma grande referência no
cenário político nacional e
mundial. O nosso partido
nasceu das lutas populares
e sindicais para se tornar uma
grande força política que
hoje governa o país, colocando em prática um projeto político moderno e inovador,
num modelo de gerenciamento responsável da nossa economia e onde se prioriza as
questões sociais”,
Também presente ao ato,
o presidente nacional eleito
no PED 2009, José Eduardo
Dutra, reafirmou os avanços

A ministra Dilma Rousseff

e conquistas do governo do
PT, tendo à frente o presidente Lula. “Ninguém mais
duvida de que esse é o melhor governo que o país já
teve e o povo brasileiro reconhece isso, assim como

Lula é o presidente mais popular da história do Brasil,
graças às políticas sociais e
econômicas implementadas
em sete anos de administração democrática”, afirmou.
Durante o evento festivo,
a direção nacional do PT fez
uma homenagem aos seus
ex-presidentes nacionais,
que contou com a presença
de José Dirceu, Olívio Dutra
e Luiz Gushiken, José Genoino, Tarso Genro, Rui Falcão
e Marco Aurélio Garcia, que
também presidiram o partido,
mas não puderam comparecer, serão homenageados futuramente, assim como o presidente Lula que receberá
homenagem especial no IV
Congresso que ocorre neste
ano 2010

PT EM MANHUAÇU

Água poluída mata mais do que
todos os tipos de violência, alerta ONU
Brasília – O consumo e o uso de água não
tratada e poluída matam mais do que todas
as formas de violência, segundo relatório
divulgado, no Dia Mundial da Água, em Nairóbi, no Quênia, na África. O documento
intitulado Água Doente foi elaborado pelo
Programa para o Meio Ambiente das Nações Unidas (Unep, na sigla em inglês). O
estudo afirma que pelo menos 1,8 bilhão de
crianças com menos de cinco anos de idade
morrem por ano em decorrência da “água
doente” – o que representa uma morte a
cada 20 segundos. Por isso, alerta para a
necessidade de adoção de medidas urgentes.
De acordo com o relatório, as populações
urbanas deverão dobrar de tamanho nas próximas quatro décadas. A projeção é que os
números subam dos atuais 3,4 bilhões para
mais de 6 bilhões de pessoas. Nas grandes
cidades já há carência de gestão adequada
das águas residuais em decorrência do envelhecimento do sistema, de falhas na infraestrutura ou de esgoto insuficiente.
“Isso significa que mais pessoas agora
morrem [por causa] de água contaminada e
poluída do que de todas as formas de violência, inclusive guerras. A água contaminada é também um fator chave no aumento
de vidas vegetais e animais mortas em mares e oceanos de todo o mundo”, diz o documento, informando que 2 bilhões de toneladas de resíduos são jogadas em águas

Confraternização do diretório municipal do PT em Manhuaçu

O

s militantes do Partido dos Traba
lhadores de Manhuaçu reuniram
no último dia 27 de março para discutir políticas federal, estadual e municipal e aproveitaram para comemorar os 30
anos do partido fundado no dia 10 de fevereiro de 1980.
“O partido aguarda decisão da cúpula
partidária para resolver o impasse das candidaturas em Minas Gerais para a escolha
de Patrus ou Pimentel ou uma coligação

de todo o mundo por ano.
Segundo o documento, substâncias que
compõem um poluente de águas residuais,
como nitrogênio e fósforo, podem ser úteis na
produção de fertilizantes para a agricultura. O
alerta é acompanhado pela informação de que
10% da população mundial consomem alimentos cultivados com águas residuais para irrigação e adubação.
“É um desafio que vai aumentar, pois o
mundo sofre rápida urbanização e industrialização, além de crescente demanda por carnes e outros alimentos, a não ser que se tomem medidas decisivas”, adverte o estudo.
Fonte: Agência Brasil

com Hélio Costa, haja vista que o PMDB é
da base aliada do governo Lula.” Salientou a presidente do PT Manhuaçu Dorcas. “Com a saída do prefeito Sérgio Breder e entrada de Adejair Barros, o debate
para 2012 foi ampliado e estamos discutindo justiça social, ouvindo as pessoas visando o coletivo, precisamos canalizar a
força do governo petista em benefício da
maioria da população de Manhuaçu” completou Dorcas.

Uma sugestão ecológica
Que tal sua empresa patrocinar bolsas ecológicas?
Veja modelo: Imprima
sua marca nas sacolas e
doe para os consumidores.
Em muitos municípios
brasileiros os cidadãos conscientes estão fazendo sua
parte, nós do Jornal das
Montanhas, queremos dar
nossa colaboração.

www.jm1.com.br
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Saiba mais sobre a Diabetes

Saber como descobrir qual
é o problema quando uma
pessoa portadora de diabetes sente-se mal e como
saná-lo, talvez seja o sonho
de muitos diabéticos. No entanto, a complexidade dessa
máquina fantástica que é o
nosso corpo e o pequeno conhecimento técnico sobre seu
funcionamento, que a maioria das pessoas tem, dificulta
bastante a sua realização. O
que pensar então quando se
trata da manipulação de alimentos, exercícios físicos e
medicamentos.
Na era da globalização, o
diabético necessita receber
informações científicas seguras, objetivas e atualizadas
sobre sua doença, para que
possa fazer frente às dificuldades inerentes ao diabetes.
De acordo com dados do
próprio Ministério da Saúde,
aproximadamente 7,6% da
população brasileira entre 35
e 69 anos de idade devem ser
portadores de diabetes. Isso
eqüivale a cerca de 11 milhões de pessoas, sendo que
a boa parte dessas pessoas
ignora sua condição e portanto não recebe qualquer tipo
de cuidado.
Embora se associe o diabetes ao idoso e ao obeso, ele é
a principal causa de doenças
crônicas na infância. O dia-

betes é uma síndrome caracterizada pela presença de níveis elevados de glicose no
sangue. A maior parte dos alimentos ingeridos sofre a
ação de diversos sucos digestivos, que os quebram em
moléculas mais simples, geralmente açúcares. A glicose
é um açúcar proveniente da
dieta. Uma vez ingerido, é absorvido pelo intestino, passando à circulação sangüínea, onde fica disponível para
as células. Toda vez que um
indivíduo ingere hidratos de
carbono, dos quais a glicose
é um dos mais importantes, a
glicemia (glicose sanguínea)
sobe . As células b das ilhotas de Langerhans, localizadas no pâncreas, que é uma
grande glândula localizada
atrás do estômago, ao detectarem pequenos aumentos de
glicemia, secretam insulina,
que faz com que essa glicose
seja utilizada pelas células. A
glicose é o principal combustível utilizado pelas células
para produzir energia e crescimento. Quando a quantidade de insulina não é adequada, a maior parte das células
não consegue utilizar a glicose, que permanece no sangue, atingindo níveis excessivamente altos e extremamente prejudiciais à saúde.
Essa glicose que não foi

Prefeitura Municipal de Santana do
Manhuaçu – Resultado de Licitação
O Município de Santana do Manhuaçu – MG Torna a público
que realizou no dia 23 de Março de 2010, as 15h00min, a
Licitação modalidade Pregão nº. 010/2010, para Registro de
Preços para Contratação de Prestação de Serviços de Transporte Escolar. Após a negociação o pregoeiro ADJUDICOU o
objeto a favor do licitante: L&M –Transportadora Lacerda &
Melo Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. . 02.900.628/0001-79 e
Irmãos Barroso Comercio Industria LTDA, inscrita no CNPJ
10.737.199/0001-99 por ter atendido todos os requisitos exigidos no edital e apresentarem propostas compatíveis com o
praticado no mercado. Henrique Jorge Cezario Gomes – Pregoeiro.

Extrato de Contratos de Fornecimento
Pregão Presencial nº 07/2010.
Contratante:Município de Santana do Manhuaçu/MG. Contratada: L&M –Transportadora Lacerda & Melo Ltda e Irmãos
Barroso Comercio Industria LTDA. Objeto: Contratação de Prestação de Serviços de Transporte Escolar. Prazo:26/03/2010 à
31/12/2010. Valor: R$ 181.760,00. Dotação Orçamentária:
02061236100122043 F158, 02061236100122047 F160, Elemento de Despesa 33.90.30.Data: 05/04/2010.

Dra. Jane Feldman

utilizada e ficou no sangue, é
eliminada em parte pela urina, carregando consigo grande quantidade de água. Isso
faz com que a pessoa urine
muito (poliúria), perdendo
água. Essa perda de água provoca a sensação de boca
seca e muita sede (polidípsia).
Se o indivíduo não conseguir
compensar a perda de água
ingerindo mais água, pode ficar desidratado. A insulina
permite que o corpo armazene glicose sob a forma de
gorduras e proteínas, principalmente proteínas musculares. Importantes enzimas participam deste processo e são
dependentes da insulina. Na
deficiência severa de ação de
insulina, ocorre a quebra de
gordura e proteínas armazenadas, levando à sensação
de fraqueza e muita fome (polifagia), além de perda de
peso. A quebra de gorduras
pode levar a uma produção
excessiva de ácidos e cetonas que, em quantidades excessivas, levam a uma situação clínica bastante grave,
chamada de ceto-acidose diabética, que requer imediata
atenção médica. Esse quadro

manifesta-se através de uma
mudança no padrão respiratório: a respiração torna-se
rápida e profunda e o hálito
tem um cheiro de acetona.
Essas são, portanto, as principais manifestações clínicas
do diabetes.
Valores normais de glicemia
(níveis de glicose no sangue)
são aqueles que oscilam entre 80 e 110 mg/dl. Quando os
níveis de glicemia ultrapassam os 180 mg/dl, aparece glicose na urina (glicosúria).
Existem indivíduos, principalmente obesos, que têm
quantidades normais de insulina, às vezes até maiores do
que a de indivíduos não diabéticos, só que essa insulina
não funciona adequadamente. Essa situação é conhecida como resistência periférica à ação da insulina.
A prevalência de diabetes
vem aumentando progressivamente na população em
geral, mais significativamente nas faixas etárias acima dos
60 anos. Dentre as possíveis
causas desse aumento são
citadas o aumento da urbanização e industrialização, sedentarismo, incidência de

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº024/2010 DE 22/04/2010
MODALIDADE: DISPENSA
CONTRATADO: Comercio de Computadores M&D LTDA-ME
CNPJ: 00.823.539/0001-40
Objeto: Aquisição de Micro Computadores, Impressoras e Peças, para atender as necessidades da Administração Pública.
Contratante: Município de Santana do Manhuaçu/MG
Valor: 6.688,00 (Seis mil, seiscentos oitenta e oito reais)
Vigência: 31/12/2010
Dotação Orçamentária: 04.122.0001.2001 449052 F 76,
04.125.0002.2033 4490520 F113, 04.123.0003.2014 449052
F 106.
Publique-se

obesidade, expectativa de
vida e maior sobrevida da
própria população de diabéticos.
A etiologia do diabetes é
complexa, entrando em jogo
fatores genéticos e ambientais, como viroses e os citados acima.
De uma maneira simplista,
podemos dividir o diabetes
em tipo I ou insulino-dependente e tipo II ou insulinoindependente. O diabetes
tipo I ocorre geralmente em
indivíduos jovens e magros
e tem um início tempestuoso.
Antigamente era conhecida
como diabetes juvenil. Nessa forma, ocorre uma destruição das células b do pâncreas, destruição essa ainda não
muito bem compreendida e
que acarreta a insuficiência
total da secreção de insulina.
Em sua etiopatogenia participam, com certeza, fatores
genéticos, imunológicos
(auto anticorpos anti-insulina, anti-ilhotas e anti GAD) e
ambientais. Modernas técnicas genéticas vêm sendo desenvolvidas com o intuito de
identificar parentes de diabéticos tipo I predispostos à
doença e com isso tentar minimizar seu risco.
Já o diabetes tipo II, muito
mais freqüente, tem um início
insidioso, ocorrendo em pessoas mais idosas e em geral
obesas. Muitas vezes o indivíduo é portador de diabetes
durante anos sem percebê-lo.
Esses indivíduos produzem
insulina, podendo ter uma
diminuída reserva da mesma
ou, como ocorre em obesos,
existe uma resistência à ação

periférica da insulina.
Além dessas duas formas
mais comuns de diabetes,
existe ainda o diabetes gestacional e o diabetes associado a outras patologias,
como algumas síndromes ou
o uso de altas doses de glicocorticóides.
O diabetes gestacional surge durante a gestação e freqüentemente desaparece ao
término da mesma. As mulheres que tiveram diabetes gestacional tem grande risco de
desenvolver diabetes no futuro.
Muitas dessas pacientes
conseguem manter-se compensadas apenas com dieta
e exercícios. No entanto, algumas podem requerer o uso
de insulina. O uso de hipoglicemiantes orais é contra-indicado durante a gestação, devido aos riscos para o
feto.Mais raramente, o diabetes pode ser manifestação de
outras patologias, como por
exemplo a doença de
Cushing e a acromegalia.
Dra. Jane feldman
Endocrinologista São Paulo/SP

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº022/2010 DE 01/03/2010
MODALIDADE: CONVITE
CONTRATADO: Vieira & Almeida Engenharia LTDA ( BIONGE)
CNPJ: 08.920.501/0001-06
Objeto: Contratar Serviços de Assessoria, Elaboração de projetos, laudos, medições e vistoria, na área de Engenharia Civil,
de profissional habilitado com conhecimento em Engenharia na
área pública para atender os diversos programas e assinar
convênio, fiscalizar execuções.
Valor: R$ 30.800,00 ( Trinta mil e oitocentos reais)
Vigência: 31/12/2010
Dotação Orçamentária: 1545200212010 339039 Ficha 279
Publique-se
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Dez dicas para evitar o câncer
Quem nunca teve medo do Bicho-Papão ou da Cuca
quando era criança? Crescemos e passamos a acreditar
que estas criaturas assustadoras eram frutos da imaginação... mas estávamos errados. O Bicho-Papão da idade
adulta é bem palpável e atende pelo nome de... Câncer.
Você pensou ‘Imposto de Renda'? Não, não, é Câncer mesmo.
Estimativas feitas na década de 1980 pelos respeitados epidemiologistas ingleses, os Drs. Richard Doll e
Richard Peto, mostraram que o fumo e a dieta respondem cada um por 30 a 35% do risco de uma pessoa ter
câncer. Isso significa que simplesmente escolher hábitos de vida mais saudáveis pode reduzir em até 70%
suas chances de desenvolver um tumor maligno. Partindo desta premissa e c om base nas evidências científicas mais recentes, relacionei as 10 dicas mais comprovadamente eficazes para evitar o Câncer:
1. FAÇA EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS.
O Câncer no testículo é mais comum em homens entre
os 15-35 anos de idade. Após os 40 anos, o problema
pode ir para a próstata, os pulmões e o intestino grosso.
Mulheres em idade fértil devem fazer o preventivo ginecológico a cada 12 meses, e, a partir dos 50 anos de
idade, devem incluir mamografias também e...
Em resumo: facilite sua vida e não fique tentando
descobrir sozinho(a) o que pode dar errado. Conte com
seu médico para saber os tipos de exames preventivos
que devem ser feitos. Estes exames podem variar de
acordo com a presença de alguns fatores de risco específicos da sua família.
A avaliação médica periódica também é importante
para checar a presença de infecção pelo HPV, ou Papilomavírus Humano. Este micróbio, transmitido pelo
contato sexual, pode levar ao desenvolvimento de câncer no útero ou no pênis.
2. CUIDADO COM SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS POTENCIALMENTE DANOSAS. Produtos
químicos contidos em alguns pesticidas e sprays podem aumentar o risco para câncer. Alimentos industrializados ou muito processados também podem ser perigosos.
O próprio ambiente de trabalho pode oferecer risco:
a exposição repetida e prolongada a gasolina, diesel,
arsênico, berílio, cloreto de vinil, cromados, gás mostarda e certos éteres pode resultar em vários tipos de
câncer.
3. NÃO FUME. E por falar em substâncias químicas perigosas... Fumar é a causa número 1 de várias
doenças evitáveis, tais como câncer nos pulmões, infecções das vias respiratórias, problemas cardíacos, desentendimentos na praça de alimentação do shopping,
e 342.112 outros distúrbios.
Eu sei que você não vai fumar para sempre, porém,
quanto mais fumar, mais vai estar perto do “para sempre”. Faça todo esforço possível para largar o cigarro
– e passe esta iniciativa adiante.

Extrato de Contratos de Fornecimento
Pregão Presencial nº 08/2010.
Contratante:Município de Santana do Manhuaçu/MG. Contratada: Distriser – Distribuidora Sericita Ltda COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA e EQUIPAR
MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. Objeto: Contratação de Fornecimento Parcelado de Medicamentos. Prazo:14/04/2010 à 31/12/
2010. Valor: R$ 353.827,00. Dotação Orçamentária:
1012200072023 F 182,1030100062026 F 192,1030100062027
F 198,1030100072028
F 208,1030400082031
F
221,1030500252007
F 226. Elemento de Despesa
33.90.30.Data: 05/04/2010.

4. NÃO CONSUMA BEBIDAS ALCOÓLICAS
EM EXCESSO. O consumo regular de bebidas alcoólicas (mais de duas doses por dia, todos os dias) aumenta o risco para cânceres na cavidade oral, na garganta e no esôfago. Acredita-se isto esteja relacionado
à deficiência de vários nutrientes.
5. MANTENHA-SE NA FAIXA DE PESO IDEAL.
A Obesidade aumenta o risco para câncer nas mamas,
no intestino grosso e na próstata – isso se a pessoa não
sofrer um infarto ou derrame antes. A Obesidade é
uma doença e deve ser tratada não com descaso ou
preguiça, mas com força de vontade e amor próprio.
Você foi o espermatozóide mais rápido e esperto daquela noite! Faça valer a diferença!
6. LEVE UMA ALIMENTAÇAO RICA EM
NUTRIENTES E POBRE EM CALORIAS. Vários estudos indicam que dietas pobres em fibras e ricas em gorduras aumentam o risco para câncer no intestino grosso, na próstata, nas mamas, nos ovários e
no útero. Defumados e picles também aumentam seu
risco. Dê preferência para frutas, legumes, cereais integrais e peixes.
Eu adoro um churrasco e confesso que fiquei um
pouco (‘um pouco' é mentira, mas me dê algum crédito, ok?) assustado quando pesquisas realizadas pelo National Cancer Institute mostraram que o cozimento de
carne vermelha é capaz de produzir mais de 17 tipos
diferentes de Aminas Heterocíclicas – todas elas potencialmente causadoras de câncer. Pessoas que comem carne vermelha bem-passada mais de 4 vezes
por semana possuem um risco até 3 vezes maior para
câncer no estômago.
Para meu alívio, os cientistas também descobriram
que pré-cozinhar as carnes no forno microondas por 2
minutos, antes de levá-las ao fogo, é capaz de reduzir
em 90% o conteúdo de Aminas Heterocíclicas. Esta é
uma boa maneira de manter as carnes na sua dieta
(pois elas são uma fonte importante de nutrientes), ao
mesmo tempo em que você reduz a concentração de
substâncias nocivas.
7. USE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS. Frutas, vegetais e cereais integrais ricos em carotenóides,
vitamina A e vitamina C ajudam a proteger contra cânceres nos pulmões, no intestino grosso, nas mamas, na
cavidade oral, no esôfago, no estômago, no pâncreas,
no colo do útero e nos ovários.
Os Carotenóides são encontrados em vegetais e frutas de cor amarela ou alaranjada (p.ex.: cenouras e batata doce) e vegetais folhosos de cor verde escura (p.ex.:
brócolis e espinafre). Os cientistas descobriram que os
Carotenóides são capazes de reduzir a incidência de
câncer no pulmão até mesmo em pessoas fumantes. É
óbvio que parar de fumar é a principal medida para evitar o câncer no pulmão, mas mesmo entre os fumantes,

Prefeitura Municipal de Santana do
Manhuaçu – Resultado de Licitação
O Município de Santana do Manhuaçu – MG Torna a público
que realizou no dia 25 de Março de 2010, as 09h00min, a Licitação modalidade Pregão nº. 08/2010, para Registro de Preços
para Contratação de Fornecimento Parcelado de Medicamentos. Após a negociação o pregoeiro ADJUDICOU o objeto a favor do licitante: Distriser – Distribuidora Sericita Ltda, inscrita no
CNPJ nº. 71.183.677/0001-50, COFARMINAS COMERCIO DE
PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº.
02.537.890/0001-09 e EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº. 25.725.813/0001-70, por ter atendido
todos os requisitos exigidos no edital e apresentarem propostas compatíveis com o praticado no mercado. Henrique Jorge
Cezario Gomes – Pregoeiro.

aqueles que apresentam baixas concentrações de carotenóides no organismo possuem um risco maior.
8. PRATIQUE EXERCÍCIOS REGULARMENTE.
Os exercícios melhoram a oxigenação dos órgãos e
tecidos, removem radicais livres e ajudam a manter o
peso ideal, além de promoverem um bem estar tremendo, graças à liberação de endorfinas e outros neurotransmissores ‘do bem'.
9. APRENDA A LIDAR COM O ESTRESSE.
“Será que não tem nada fácil nessa lista?”, você deve
estar pensando. Passar pelo médico periodicamente,
não comer, não fumar, não beber, fazer exercícios e
ainda aprender a lidar com o estresse!!?? Como
!!!!!!!?????? @@$%)E*&/#]+!
Calma, calma. A fúria e a ansiedade diminuem a eficácia do Sistema Imune, o guarda-costas do seu organismo. Entre outras coisas, ele gerencia uma célula
chamada Natural Killer, responsável pela eliminação
de qualquer foco potencialmente canceroso. O Estresse contínuo diminui o nível dessa proteção e abre caminho para uma série de doenças, inclusive o câncer.
Para reduzir o estresse, não tenha vergonha de experimentar uma massagem de verdade, uma sessão
revigorante de ioga, meditação, tai-chi, etc. E faça sexo
pelo menos algumas vezes por semana.
10. TENHA UMA ATITUDE POSITIVA. Ei, diga
a verdade: com essa dica do sexo, você já começou a
ter uma atitude positiva! Tente mantê-la pelo resto do
dia – mas guarde o sorrisinho quando estiver naquela
reunião com seu chefe. “Uma atitude positiva” significa amar a vida que existe em você. Ela é um tesouro
ÚNICO e lhe pertence acima de todas as coisas. Assim que você tomar consciência disso, verá como é
simples seguir o que foi dito até aqui.
- Dr. Alessandro Loiola é médico, escritor, palestrante e autor de Vida e Saúde da Criança e Obesidade
Infantil. Atualmente reside e clinica em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Responsável Técnico: Dr. Alessandro Loiola

Prefeitura Municipal de Santana do
Manhuaçu – Resultado de Licitação
O Município de Santana do Manhuaçu – MG Torna a público
que realizou no dia 23 de Março de 2010, as 09h00min, a Licitação modalidade Pregão nº. 05/2010, para Registro de Preços
para Contratação de Fornecimento Parcelado de Material de
Consumo Médico – Hospitalar e Odontológico. Após a negociação o pregoeiro ADJUDICOU o objeto a favor do licitante: Distriser – Distribuidora Sericita Ltda, inscrita no CNPJ nº.
71.183.677/0001-50, COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACÉUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 02.537.890/000109 e JAQUELINE MARÇAL - ME, inscrita no CNPJ nº. 07.304.159/
0001-49, por ter atendido todos os requisitos exigidos no edital
e apresentarem propostas compatíveis com o praticado no
mercado. Henrique Jorge Cezario Gomes – Pregoeiro.

Extrato de Contratos de Fornecimento
Pregão Presencial nº 05/2010.
Contratante:Município de Santana do Manhuaçu/MG. Contratada: Distriser – Distribuidora Sericita Ltda COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA e JAQUELINE
MARÇAL - ME. Objeto: Contratação de Fornecimento Parcelado de Material de Consumo Médico – Hospitalar e Odontológico.
Prazo:12/04/2010 à 31/12/2010. Valor: R$ 258.190,00. Dotação Orçamentária: 1012200072023 F 182,1030100062026 F
192,1030100062027
F
198,1030100072028
F
208,1030400082031 F 221,1030500252007 F 226. Elemento
de Despesa 33.90.30.Data: 05/04/2010.

