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EDITORIAL

CHARGE

Ano Novo esperança
renovada
Este Ano Novo do Brasil começa sob novo comando, novas expectativas, novas esperanças. Já as tradicionais contas
de janeiro, essas são velhas conhecidas, porém, alguns valores também são novos assim como o ano que acabou de chegar.
Os manhuaçuense desde julho vêm pagando mais caro pela
passagem de ônibus um aumento não muito explicado, mais
um aumento para integrar a contabilidade dos gastos: o da
tarifa de ônibus, reajuste esse que faz parte da realidade de
quase todas as cidades da região e da capital mineira.
Essas cifras certamente se somarão a outras que deverão
aparecer ao longo de 2011. Com a chegada de um novo ano,
não são apenas os valores das nossas contas que devem se
renovar, nem somente as nossas expectativas de dias melhores, mas também as nossas atitudes. Os aumentos aqui citados significam mais dinheiro em caixa, o que deve ser sinônimo não de dinheiro criando asas e saindo de nossos bolsos,
como nos desenhos animados; mas de investimentos. Não
faltam projetos para justificar reajustes sempre os titulares
dão uma explicação não muito compreendida pelo povo, ao
pagar um novo aumento, afinal, na grande maioria das vezes,
se paga muito e pouco retorno.
O cidadão fica sem ação, não restando alternativa a não
ser pagar, todos nós temos como dever obedecer ao que
determina a lei, mas também tem o dever de fiscalizar e exigir
o cumprimento da lei na sua totalidade, isso sim, cabe aos
munícipes fazer a cobrança, acompanhe, ajude seus representantes, mostrando-lhes onde estão os problemas; cobre
para que cada centavo pago do IPTU, por exemplo, se transforme em ruas asfaltadas e em outras melhorias de infraestrutura, de saúde e educação. Assim como o reajuste da tarifa
de ônibus, que deve retornar na qualidade do transporte coletivo seja na sua manutenção, ou para a aquisição de mais
veículos que possam atender de maneira digna a demanda
que o mantém. Se muitos desmandos acontecem não só em
âmbito municipal, mas também estadual e federal, não é apenas pela falta de comprometimento de alguns políticos, mas
de uma atuação pública passiva.
Torcemos para que todos os novos presidentes de câmaras que tomaram posse neste início de ano possam fazer uma
melhor administração cobrando providências do executivo,
já que este ano é muito importante será o ano base dos arranjos políticos visando as eleições de 2012, a tendência que
sinalizam os eleitores é de decepção, quem não conseguir
contornar a situação pode se dar mal sendo trocado por outro. De igual modo esperamos que a nossa presidenta Dilma
possa fazer uma boa administração.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA,
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ex-presidente se serviu bem do banquete do poder.
"Foi gostoso demais governar o Brasil", disse Lula.
Deve ter sido mesmo... ele fez o que quis, como quis, à
sua moda... e, financeiramente, ele e sua família prosperaram muito mais do que a maioria dos brasileiros. Afinal,
a boa regra diz que: quem parte e reparte, mas não fica
com a melhor parte ou é bobo ou não entende da arte. E
bobo já vimos que Lula não é. Por isso ele pode dizer que
foi muito bom governar o Brasil... o banquete foi farto! E
se acharem ruim o que digo... é só apresentarem a declaração de bens do antes , durante e depois... se é que o
Leão não dormiu no ponto.
Mara Montezuma Assaf, Governador Valadares
Especulação sobre sucessão presidencial de 2014.
Um novo governo pode gerar várias especulações, mas
a parte que lhe cabe é governar. Lula, por sua popularidade, pode até pensar em voltar em 2014, mas, vistas de hoje,
as condições reais para isso são tão nebulosas quanto as

de Dilma tentar a reeleição. Até lá, pode ser que surja
da base do governo um forte candidato ou que a
oposição se restabeleça e tenha um nome viável para
concorrer. O tempo quase sempre tem razão.
Paulo Roberto, Lajinha
Futebol brasileiro funciona como uma estatal.
Estou chegando a uma conclusão: o futebol não
faz parte do setor privado e sim do público. Se não
fosse público como pode uma instituição, no caso o
clube de futebol, dever tanto e nada acontecer?
Quando chegam ao ponto de atrasar salários, que
move a matéria-prima que é o atleta, isto quer dizer
que tudo que poderia atrasar já foi dado o calote
(impostos, contribuições etc). O futebol é como
uma empresa estatal: não quebra e não tem qualquer responsabilidade ou compromisso com nada.
Marcelo de Moura, Caratinga
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O ano começou bem
Que o ano começou muito bem para
os membros do DEM em Manhuaçu,
agora presidido pelo Tuca, amigo e afilhado político do deputado federal, mais
votado na região Lael Varella que pretende apoiar alguns candidatos a prefeito e vereadores.
Que todos estão de antenas ligadas
para ver o caminho do novo presidente
da câmara, para alguns Renato não vai
desistir do sonho de candidatar a prefeito... a pergunta é... de que lado vai
se posicionar, do lado do prefeito Adejair, da Cici, do Tuca ou Toninho Gama?
E os atuais vereadores do DEM que
não apoiaram seu partido e perderam a
legenda, é a pergunta que muitos estão
fazendo. É um direito de eles permanecerem na legenda, mas por enquanto
não deram sinal de qual caminho a seguir, o Tuca o novo presidente do DEM
é de fácil diálogo e não causará qualquer embaraço.

Manhuaçuense é um dos
homens forte do
PSDB de SP
Manhuaçuense que
foi guarda mirim em Ribeirão Pires SP é o
presidente municipal do
PSDB, Cezar de Carvalho advogado (foto),
que coordenou no ABC
a campanha dos tucanos Geraldo Alckmin
ao Estado e de José Serra a presidência da República.
Cezar deu seu apoio ao reeleito deputado federal, o tucano Edson Aparecido, recém indicado à Secretaria de
Desenvolvimento e Gestão Metropolitana como seu comandante, para alegria de Cezar de Carvalho. Com o espaço que o partido terá no Governo
Estadual por conta da indicação do
deputado federal reeleito, Márcio França (PSB), para a pasta de Turismo.
França deve usar sua experiência
como prefeito de São Vicente para comandar o Turismo no Estado inteiro. Já
para o PSB da cidade é mais uma porta para ajudar o município de Ribeirão
Pires, que é uma Estância Turística.

Leonardo Monteiro
prioriza a
agricultura Familiar
Leonardo Monteiro pensa um projeto de geração de trabalho, renda e

crescimento sustentável considerando
não só o enorme potencial da agricultura familiar pela sua expressão econômica, mas também por sua dimensão
sócio-cultural e ambiental.
Monteiro promove ações de parceria com os (as) Agricultores (as) Familiares dos municípios em que seu mandato está inserido.
Ele é responsável pela destinação de
recursos para aquisição de conjunto de
máquinas (Trator agrícola) e implementos (grade aradora
homa e carreta)
para mecanização
agrícola de atendimento coletivo aos
(as) agricultores
(as) familiares organizados (as) em
associações comunitárias rurais e/ou similares, em oito
municípios; Arranjo Produtivo Local da
Cachaça em Águas Formosas; Elaboração de Projeto para Instalação da Escola Família Agrícola e
Construção, recuperação, ampliação e aquisição de equipamentos voltados à viabilização econômica e social
de empreendimentos econômicos e sociais de caráter associativos, cooperativos e da economia solidária; em Governador Valadares.

Qual será o papel de
Serra e Lula na
eleição de 2012?
Tobé – Acredito que o Lula estará
na defesa do governo Dilma e à disposição do PT para alguns debates. Não
tenho dúvida que com a campanha fluindo, estará presente na região, atuando como conselheiro. Os dirigentes do
PT da região sabem da sapiência do
Lula e ele irá de fato acompanhar o processo no ABC. Se vai escolher candidato, se vai subir no palanque, esse é
outro debate, agora a liderança dele na
região também vai se fazer presente na
pauta para 2012.
Carvalho – O Serra não deve sair
candidato. Vejo envolvido nas nossas
convenções estaduais, que antecedem
ao PT. Avalio que tem de participar do
processo eleitoral, não de caráter opinativo, decisório, algo mais na linha de
conselho, deixando essa questão partidária para a militância. Vai auxiliar os
amigos que estiverem na disputa, mas
não subindo em palanque, a não ser na
Capital, se a disputa estiver muito polarizada.
O PT sempre foi considerado um
partido popular, das massas e o PSDB

Esta placa foi encoberto o valor da obra... por que?

o partido da elite, das camadas intelectualizadas. Essa alcunha ainda persiste
hoje?
Carvalho – O PSDB tem essa
fama, mas não é a prática. O PT, por
exemplo, tem quadros de elite, como
o Abílio Diniz. Se você pegar é a intelectualidade que faz isso, e essa intelectualidade, a grande maioria que
propaga isso é do PT. Isso é algo que
queremos mudar, nos aproximando
das mulheres, dos jovens e dos negros. Essa imagem que se tem do
partido, como de pertencente à elite, não condiz com nossa filosofia.
Tobé – É diferente no posicionamento. Lembro da Eliane Cantanhede
(da Folha de São Paulo), que fez comentário sobre uma convenção do
PSDB, em que ela falou que ‘aqui o
povo é cheiroso’. A base do PT que
funda em 1980 são os trabalhadores,
sindicalistas, os religiosos, principalmente ligados à teologia da libertação
da Igreja Católica e os intelectuais. A
grande pergunta agora é como será a
imagem do PT com a Dilma presidente. Qual será a marca da Dilma? A grande marca da Dilma não será de uma
presidente política como o Lula. Será
uma presidente gestora, de relatório,
de resultado, de indicadores. Como
isso vai se dar no imaginário coletivo
das pessoas é o grande debate, por
que também não sei.
Estrada de Palmeira e Palmeirinha
pede socorro. Segundo Fabio Soares
a estrada está intransitável – foto de uma
estrada de chão.

Fiscalização nas ruas
Enquanto que a fiscalização do meio
ambiente rural é rigida e o produtor punido, o meio ambiente urbano, está deixando a desejar. São inúmeros carros
de propaganda, com o som no último
volume, atrapalhando o sossego e de
assistir uma televisão, inclusive aos domingos e após o horário comercial.

Alô Saúde
Os moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida estão insatisfeitos com
o PSF do bairro, conforme eles, o atendimento é péssimo e demora de exames é muito longa e os médicos costumam não aparecer.

Buracos e asfaltamento
No centro da cidade, exatamente na
rua Monsenhor Gonzalez, moradores
reivindicam asfalto na subida para o poliesportivo. Não é a primeira vez, que
eles reclamam com o legislativo. Existe
uma grande dificuldade por todos aqueles que dependem da rua, durante a
passagem de um cortejo para o cemitério, a rua de pedras e os buracos atrapalham a cada dia e também o trânsito.
Ao lado do Sindicato dos Trabalhadores, existe um buraco que está fazendo
aniversário de um ano.

Operação Natalina
Nós do Póvoa Foto, gostaríamos de
parabenizar ao 11º BPM, pelo empenho nas ruas, de diversos soldados no
período do natal. Os comerciantes ficaram mais seguros e otimistas, observando os PM´S passando em frente sua
lojas. Bom seria se pudesse continuar
o ano todo, para combater a criminalidade que aumenta entre jovens.

Lixo no Rio Manhuaçu
O rio Manhuaçu deu mais um susto
no final do ano, a novela praticamente
quase se repetiu, devemos cobrar as
autoridades? Sim. Mas infelizmente
uma triste cena também foi vista pela
nossa reportagem, sacolas de lixos,
garrafas pet e entre outros resíduos
que peixe não come e ajuda a poluir o
rio e nos casos de enchentes atrapalham a passagem da água. Vamos colaborar.
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CDL sorteia 03 caminhões de Prêmios
Ano velho, novo, e outro
- Veja 2010 em retrospecção!
- Seja 2011 em introspecção!!
- Peja 2012 em prospecção!!!
1 - Retrospectiva – 2010 foi um ano de vitórias:
(1) Escrevi num hebdomadário ou semanário, neste
quinzenário, num jornal mensário, numa revista bimestral e para uma semestral, além doutros textos,
como a 3ª de 3 apostilas sobre 3 formas de atas, e
uma 1ª da 3ª idade; não tive tempo pr´uma 3ª idealizada......... (2) Refleti que 3ª idade é mais que cronologia. Mary Loide Brunet afirma que pessoa ativa de 60, 65, 70 anos não gosta da classificação e
engessamento no conceito de 3ª idade, e convidá-la
pra coisa de idoso feri sua autoestima. Se o objetivo
de grupos de 3ª idade é melhorar a autoestima, devemos evitar – digo! – baixar a estima!!!, e, nome
que lembra velhice. A autora asseverou que “expressões ´terceira idade´, ´melhor idade´, ´idade de
ouro´ e outras [...]” apenas tentam amenizar a realidade da 3ª idade......... (3) Concluí algo velho que
se tornou novo: Melhor que criar grupos de velhos
é integrar estes com outras idades, ou, não isolar os
anciães, anciãos ou anciões.
2 - Introspectiva – 2011 é um ano de vitórias:
(1) Li, quando morava na vila Mundo Novo de Minas, ou na sede do Município – Aimorés-MG –, a
propaganda “Ano Novo, tudo novo – Ducal”. Ducal era uma rede de lojas; só me lembro dela em
BH. Bem depois, li a frase, cujo autor não me lembro (fico devendo!), mais ou menos, assim: Ano novo,
ou ânimo novo......... (2) Senti que comecei o ano
meio morno. Estou morando num bairro, onde está
meu escritório e parte de meus livros, mas a biblioteca está noutro bairro, e – o que é pior! – meu
campo de ação está num 3º bairro, do outro lado da
cidade, pra onde mudarei só após janeiro. Mas, também senti que, às vezes, o ano que a gente começa
a mil, ou, pelo menos, a 120 km por hora, depois a
gente amolece, enquanto o ano que começa quase
parado pode ser dinamizado......... (3) Anuí ter novo
ânimo no novo ano, na velha região, que se torna
nova. Quase velho, torno-me seminovo! Seja animado em 2011!!!
3 - Prospectiva – 2012 será um ano de vitórias:
(1) Ouvi o verbo pejar? Não me lembro!......... (2)
Vi esse verbo na Bíblia, tradução de João Ferreira
de Almeida, versão atualizada, no livro Salmos, no
Salmo capítulo 144, versículo 14. Pra Antônio Houaiss, pejar é do século XV. Os tradutores do Hebraico do Antigo Testamento, doutores Rudi Zimmer e Werner Kaschel, definem pejada de Gênesis
38.24 (versão corrigida) como grávida; o enciclopedista, Dr Russell Norman Champlin, mostra várias interpretações de pejada do Sl 144.4, uma delas
“vacas sempre grávidas”......... (3) Incluí, aqui, isto:
Uma data bela, na forma de escrever, será 12/12/
12. Mas, fiquemos com Tatiana Napoli, que, na revista “Conhecimento Prático / Língua Portuguesa”,
do início de 2009, página 54, escreveu que só até
31/12/12 será tolerada a velha ortografia. Mais: Que,
no sentido literal e/ou figurado, nossas “vacas andem pejadas”, em 2012. Prospectiva e perspectiva,
e expectativa? Mais! Avancemos!!!
- A vitória de 2010 foi revista?
- A vitória de 2011 é prevista?
- A vitória de 2012 será antevista?
(*) O autor é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica

Pelo quinto ano consecutivo e comemorando
seus 30 anos, a CDL Manhuaçu realizou nesta
quarta (06), o sorteio de
03 Caminhões de Prêmios e ainda 30 mil reais em
prêmios instantâneos, no
total foram mais de 700
pessoas contempladas
nesta mega promoção,
que veio somar junto com
as empresas, no intuito de
estar divulgando o comércio e atraindo toda a região para a cidade. O sorteio foi realizado ao vivo,
na Praça 05 de Novembro e com as autoridades
presentes, foram escolhidas 06 crianças no meio
do povo, que fizeram a
festa jogando as seladinhas para cima e antes
puderam brincar de pulapula e escorredor. Os sortudos da vez, que mobiliaram toda a casa, foram
Lincoln Moreira do B.
Colina, Gustavo Francisco Pinto do B. Coqueiro e
Vanderley Pereira de Oliveira de Bom Jesus de
Realeza.
A cada sorteado, o Presidente da CDL José
Aguiar e o Prefeito Adejair Barros, entravam em
contato com a pessoa
para dar a notícia. Lincoln, o 1º ganhador, ao receber a ligação, pensou que
era trote, pois nunca tinha
ganhado nada em sorteios e chegou emocionado
na praça junto com sua
namorada Maria, e ainda
com a mão na testa não
acreditando que tinha ganhado, brincou: “Agora
com todos os móveis da
casa, dá pra pensar em
até casar”, falou Lincoln.
Segundo ele, colocou somente um cupom. Gustavo, o 2º ganhador, ficou
alegre com a notícia, e disse que não acreditava na
promoção, mas que mesmo assim colocou 25 cupons que tinha recebido
das lojas participantes
onde comprou e já confirmou que na próxima promoção, vai incluir seu comércio como associado.
A CDL tentou falar ao telefone com o 3º ganhador,
Vanderley Pereira de Bom
Jesus, na noite, mas não
conseguiu, mas no dia seguinte, recebeu o comunicado. Duas seladinhas foram sorteadas, mas não
estavam preenchidas corretamente e acabou perdendo um caminhão de mobílias, um jogo completo de
quarto, sala, cozinha e copa.

Momento do sorteio

Lincoln ganhador do primeiro
caminhao de prêmios

O diretor e Presidente
da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) atualmente José Aguiar ressaltou duas alegrias, do sucesso da Promoção e da
Sede própria em que conquistou: “Quando assumimos em 2006, nós tínhamos um sonho de sair do
aluguel e sair do anonimato, fazer com que a CDL
ocupasse o lugar de destaque na sociedade, que
ela representasse dignamente as empresas que
são associados a ela e
hoje concretizamos esse

Gustavo, ganhou o segundo
caminhao de prêmios

sonho ao encerrar a nossa administração, e com o
sorteio nós pudemos ver
olhos brilharem, aqueles
que tiveram presentes,
puderam ver como é a satisfação de ganhar um caminhão de prêmios” falou
José Aguiar. Ele ressaltou
outro trabalho realizado
com êxito e com a parceira de vários voluntários, o
Cartão Postal Manhuaçu
2020, que beneficiou várias casas próximas a Br.
Aguiar estará deixando
a presidência da CDL nesta quinta (13) e comentou

que já está preparando sua
saída um ano atrás e brincou com um jargão popular: “O Burro acostuma
com a cangalha, mas
quando tira ele empaca”
disse sorrindo o diretor.
José Aguiar vai continuar
ajudando a entidade, na
posse da nova Diretoria
como secretário Geral.
Quem estará à frente do
próximo biênio 2011/2012,
é o empresário Fernando
José de Lima.
Redação e Fotos:
J.Oliveira
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Lixo, um grande problema de Manhuaçu
Por Devair Guimarães
Hoje em dia, como sabemos questões ambientais é
alvo de discussões e preocupações da população em
geral; problema este que passou a ser frisado nas últimas
duas ou três décadas.
Porém tudo que é novo
leva algum tempo para ser
incorporado e absorvido, por
isso ainda observamos ações
que prejudicam o meio ambiente, feitos involuntariamente e às vezes voluntariamente pelas pessoas. Um exemplo disto são as embalagens
de alimentos jogadas pela janela do carro.
Estimativas de diversas
fontes mostram que cada
pessoa pode gerar de 300 gramas a 3 quilos de lixo por dia.
Essa enorme variação se
deve principalmente ao padrão de consumo de cada
um. Ou seja, quanto maior for
o poder aquisitivo da pessoa, mais lixo ela produzirá.
Ao problema de geração

de lixo une-se a questão dos
seus depósitos. Deixá-los
jogado na natureza é algo extremamente danoso, devido
à demora para que ocorra a
decomposição. Além disso,
essa decomposição faz a natureza absorver produtos
químicos e outras substâncias sintéticas que não faziam parte do meio ambiente.
Em uma rápida volta pela
cidade encontramos vários
exemplos de situações em
que as pessoas não dão um
destino adequado aos restos
de obras e lixo que produzem.
Em Manhuaçu, moradores
do bairro Santa Terezinha vieram a nossa redação reclamar do descaso do SAMAL
com a questão do lixo que
está sendo jogado na estrada
que dá acesso ao depósito ficando totalmente interditada,
pois os caminhões não estão
jogando o lixo no lugar determinado e segundo trabalhadores do lixão o depósito não
comporta mais lixo e a máquina que deveria estar fazendo

Ao problema de geração de lixo une-se a questão dos
seus depósitos. Deixá-los jogado na natureza é algo
extremamente danoso, devido à demora para que
ocorra a decomposição.

Em Manhuaçu, moradores do bairro Santa Terezinha vieram a nossa redação reclamar do descaso do SAMAL
com a questão do lixo que está sendo jogado na estrada que dá acesso ao depósito ficando totalmente interditada

o serviço de retirar o lixo não
tem ido até o local.
E o mais lamentável é que
logo abaixo dessa estrada há
várias nascentes de água.
Nas fotos aparecem a
quantidade de lixo, urubus
entre outras coisas presentes no local.
Segundo Renato (diretor
do SAMAL) o lixo está sendo colocado na estrada devido às chuvas por ser uma
estrada de chão, não há a
possibilidade do caminhão
que recolhe o lixo chegar até
o depósito, mas logo que dê
condições a máquina volta a
recolher o lixo. Uma pergunta no ar, para onde vai ser
levado o lixo se o depósito
está cheio?
Outro fato ressaltado pelo
diretor do SAMAL diz respeito à questão do depósito
estar sem condições de comportar o lixo recolhido, mas
não informou onde será jogado o lixo. Providências estão sendo tomadas e até que
se faça uma licitação para a
aquisição de um novo depósito o lixo será colocado neste local.
Conforme moradores da
Rua São João Evangelista,
uma rua de acesso ao lixão,
vários vereadores atuais prometeram melhorias para o

bairro, o nome mais citado
entre eles é o vereador TETÉ
que prometeu calçamento,
asfalto e outras mudanças e
não cumpriu com sua campanha.
Hoje o bairro Santa Terezinha está totalmente abandonado, a cada esquina nossa
reportagem encontrou lotes
e ruas cheias de lixos e cachorros revirando e procurando comida, segundo moradores, faz duas semanas
que o caminhão de coleta não
passa no bairro. José Vaz Pereira, 42 anos, comentou sobre bueiros abertos, lixo e relatou que até o SAAE não
faz o serviço correto: “Eles
vieram fazer uma valeta e
quebrou parte da entrada da
minha casa, dizendo que iriam arrumar depois, só que até

hoje eles não vieram consertar” disse José. A moradora
Lucimar Siqueira Ribeiro, 29
anos reclamou que as crianças estão expostas ao lixo e
que o postinho de saúde, que
antes era no bairro, agora
está próximo a creche do Engenho da Serra . Eles prometeram um corrimão na escadaria na R. São Lucas, até
hoje nada, o postinho era
dentro do bairro, agora temos que deslocar até o Engenho da Serra, minha avó
passou mal um dia e tive que
levar até o SUS, passei o
maior aperto, porque nem
ônibus passa aqui e nem
sobe no morro e às vezes não
temos dinheiro para táxi” disse Lucimar. Genésio de Oliveira Jr., 28 anos, explicou
que o cheiro da Usina de Re-

clicagem fica insuportável:
“Neste tempo de calor ou
quando eles queimam o lixo
para desocupar espaço, o mal
cheiro entra dentro das casas e os mosquitos ficam rodando por todo lado, inclusive, já tivemos vários casos
de dengue confirmados no
bairro”.
Genésio ainda falou do
problema que eles estão passando sobre loteamento,
quando vão mexer em algum
lote ou querem construir, os
órgãos da Prefeitura o proíbem: “Eles dizem que estamos invadindo lotes, nós
não somos sem-terra, pagamos pelo lote e estamos com
IPTU em dia, se estamos invadindo porque eles cobram
o IPTU todo ano da
gente?”falou Genésio.

Diretor do SAMAL diz respeito à questão do depósito estar sem condições de
comportar o lixo recolhido, mas não informou onde será jogado o lixo.

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.
Estimativas de diversas fontes mostram que cada pessoa pode
gerar de 300 gramas a 3 quilos de lixo por dia.

Tel: 3332.1713 e 3332.1930
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Desfile mostra luxo de lixo
Por J.Oliveira

No dia 18 de dezembro foi
realizado na Casa de Cultura em Manhuaçu, um Desfile de Moda Reciclável, os
convidados levaram um 01
Kg de alimento não perecível com o objetivo de arrecadar alimentos para o Natal de pessoas carentes.
Todos os vestidos e acessórios usados no desfile
foram criados através de
materiais recicláveis. No
evento três modelos (Foto)
desfilaram vestidos tricotados em fitas cassetes. As
obras elaboradas pela estilista e Acadêmica Marta
Rodrigues Aguiar, chamaram atenção, segundo ela,
a confecção levou cerca de
2 anos e 9 meses para ficar
pronta e que foi utilizado
878 fitas de cores vermelha e preta. Marta ressaltou
a importância da reciclagem: “Enquanto a sociedade joga fora, poluindo a cidade e o rio, nós mostramos aqui, que este material
pode ser trabalhado e aproveitado sim.” explica a estilista.

Modelos confeccionado em fita cassete
pela estilista e acadêmica Marta R. Aguiar

A Estilista Rita Santos
mostrou também a valorização de plásticos, latas, garrafas pets e outros itens,
para que toda a beleza dos
vestidos, bolsas, bijuterias
e acessórios pudessem
abrilhantar na noite. Ao
lado, Fabio Santos, filho de
Rita, ladeado pelas modelos vestidas totalmente em
matérias recicláveis.
Todo material que antes

Modelos confeccionados em materiais
recicláveis pela estilista Rita Santos

era lixo se tornou luxo, retirado do meio ambiente,
produtos de difícil deterioração que poderia estar
poluindo nossa cidade. O
evento foi promovido pela
ACLA (Academia de Ciências Letras e Artes de Minas Gerais contando com
a parceria da Prefeitura
Municipal de Manhuaçu,
Empresas, Escolas e Entidades. Foram expostos ar-

tesanatos de entidades e artistas do CRAS (Centro de
Referência de Assistência
Social), do Projeto Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente),
das Professoras Sirléia e Estelair e entidade da APAEManhuaçu. Os organizadores conseguiram arrecadar 10
cestas básicas, sendo entregues as famílias necessitadas.

Artista plástico cria
boneca de Dilma Rousseff
A presidenta Dilma Rousseff virou boneca pelas mãos do
artista Marcus Baby, famoso
por criar divertidas versões das
celebridades. De vestido vermelho, faixa presidencial e o inconfundível topete, o pequeno clone da petista levou dois meses
para ser confeccionado.
Marcus Baby diz que decidiu criar a peça no dia em que
viu, ao vivo na TV, o anúncio da
vitória de Dilma nas urnas. A
intenção era homenagear o "inegável teor histórico do fato",
escreveu o artesão em seu site.
Para ficar parecida com a presidenta do Brasil, a boneca ganhou maquiagem e corte de cabelo, com direito a luzes nos
fios. Cabeça e corpo foram moldados pelo artista, utilizando
três outras bonecas de plástico.
A roupa - costurada pela mãe
do artista plástico - foi inspirada em um conjunto de vestido e
blazer criado pelo estilista Alexandre Herchcovitch e já usado
por Dilma em outra ocasião. A
faixa foi criada utilizando fitas
nas cores verde bandeira e amarelo, pedraria, fios e lâminas de
aluminio dourado. A finalização
ficou por conta do colar e brincos de micro-pérolas fixadas no
plástico uma a uma com cola
especial.

Depois de tanto trabalho,
quase que o artista viu sua criação ir por água abaixo quando
Dilma Rousseff apareceu com
uma roupa clara na posse da
Presidência, em 1º de janeiro.
Marcus Baby pensou em trocar
o figurino de sua obra, mas acabou mudando de idéia por achar
que a cor vermelha combina
mais com a trajetória da petista.
Marcos Baby já criou versões
para Robertto Carlos, Michael
Jackson, Britney Spears, Grzi
Massafera, Vagner Love e Sabrina Sato, entre outros.

Josué lança seu novo Cd

CARTOLA MINEIRA

Ingredientes
8 bananas caturras ou nanicas (cerca de
1kg)
3 xícaras de queijo Minas ralado grosso (ou
300g)
2 colheres de sopa de manteiga ou margarina amolecida
5 ovos
1 colher de sopa de canela em pó
1 ½ xícara de açúcar
Como fazer:
Amasse as bananas com um garfo. Junte os
ovos levemente batidos, o açúcar, o queijo ralado, a manteiga, a canela. Misture os ingredientes. Coloque em uma assadeira untada com
manteiga e leve ao forno por cerca de 40 minutos
ou até ficar levemente dourado. Decore a gosto.

Travessia é a música de trabalho do novo Cd Gospel de Josué,
que está lançando sua sexta edição
em todo o Brasil. Atualmente congregando na Igreja Assembléia de
Deus em Santa Bárbara do Leste
em Minas Gerais, Josué, 49 anos,
morou 26 anos em Manhuaçu,
sendo um dos fundadores da Igreja
Batista do Calvário, junto com Pastor Alexandre José de Souza que
faleceu neste ano de 2010.
Josué já passou por várias lutas, ficou sem gravar por 10 anos,
após a morte de sua esposa Rosemeire, vítima de câncer. Mas com
a força e perseverança entrou no
Studio novamente para glorificar o
nome de Jesus. Em entrevista a
nossa reportagem Josué fala um
pouco de sua vida.
Jornal das Montanhas: Seu
novo Cd tem como destaque a
música Travessia, o que significa esta palavra e qual mensagem que você gostaria de estar
passando nesta letra?
Josué: Bom, todo mundo tem
fases na vida, tem problemas, convicções e dúvidas. Esse nome veio,
porque há momentos em nossa
vida, que você tem que tomar decisões, querendo ou não e nem todas
as decisões que tomamos são sempre as certas, a não ser que Deus
esteja no controle de tudo, e todos
os dias estamos atravessando, pulando obstáculos nesta ponte e
quando eu pensei em travessia, eu
falei, estou precisando atravessar
para o lado da paz, que tanto almejo, que tanto meu coração precisa para descansar.
Jornal das Montanhas:
Como surgiu a vontade de sair
do banco do culto e subir no altar do Senhor e cantar?
Josué: Olha, eu não vou falar
que ser um louvorista, um cantor é
um dom, isso é um ministério que
vai durar por toda eternidade, por-

que a pregação vai passar, profecias, orações vão passar, mas o
louvor vai continuar. O fato de sair
do banco, isso não vem da gente, é
Deus que coloca, que quando ele
nos chama, a gente não consegue
ficar parado, eu costumo brincar,
é como se fosse o milho de pipoca
na panela, você pode até resistir e
agüentar a temperatura, mas vai
chegar uma hora que você vai sentir o calor do Espírito Santo, aí é
só Deus para explicar. Apartir do
momento que você está envolvido
com a obra de Deus, não importa a
igreja ou placa, pode ter a certeza
que o desejo vem, uns para pregadores, evangelistas, outros para
obras missionárias viajando pelo
mundo em lugares que ainda não
se consegue o amor de Deus, e
aqueles que são chamados para o
louvor, ou seja, os levitas da Casa
do Senhor, aqueles que já estão a
frente sabe, quando você menos
espera você já está lá cantando,
para quem está iniciando ou tem o
desejo de servir, dou um conselho
que zele por isto e Deus te recompensará.
Jornal das Montanhas: Por

tudo que você passou em sua
vida, podemos dizer que você
teve A Glória no deserto, como
diz a segunda faixa do CD?
Josué: Engraçado que você alcançou realmente algo que às vezes, eu evito falar, com tudo não
podemos fugir da verdade, na música “A glória no deserto”, é quando você passa por momentos ruins, e Deus te recompensa, sabe a
impressão que se tem, é que quando você está no deserto, você sente a sensação de solidão, você tem
a sensação que ninguém está olhando para você, no momento único,
no dia mal, há dia mal que dura 10
anos, há dia mal que dura a vida
inteira, afastaram-se amigos, parentes, eu me senti como se estive
no deserto, não que você escolheu,
mas que lhe foi imposta, quando
lhe é imposta não tem como fugir
dela, você tem que viver aquilo, e a
glória que eu tive no deserto, foi
depois de tudo que passei, eu vi
que Deus estava e sempre esteve
no meu deserto e no momento em
que eu não pude andar, Ele me carregou no colo e tem me carregado
até hoje. Temos que vigiar, pois
quando estamos no deserto começamos até murmurar, se não tomar
cuidado começa até a blasfemar,
mesmo conhecendo a palavra, porque a luta vem e é forte, há um
momento que você necessita de estar pedindo perdão a Deus, dos
pecados, da murmuração, atos, da
negligência, da desobediência, por
seguir caminhos que não deveria
seguir, de coisas que não deveria
fazer, temos que confessar sempre nossos pecados e minha terceira faixa fala isso, Senhor mais
uma vez estou aqui, pedindo o
vosso perdão por pecados que nos
acompanham e que o Senhor me
ajude a livrar dele.
Jornal das Montanhas: O Filho Pródigo, é uma das passa-

gens mais conhecidas na Bíblia,
mas em sua letra, a música não
foi inspirada somente no livro
sagrado, mas fato real?
Josué: Perfeitamente, esta história foi inspirada também em meu
filho, quando ele e eu, passamos
pela perda de minha esposa, isso o
levou a tomar caminhos indesejados por mim, porém com minha
benção, jamais cobrei dele alguma
coisa, mas eu já sabia que todo filho volta para seu lar, e com esta
verdade e certeza de fé, fiz a música para meu filho Ramon, baseado
no que a Bíblia nos ensina, e eu
ofereço ela a todos que estão afastados da casa do Pai e desviados
de seus lares e seus pais, por um
ou outro motivo, o Pai está sempre de braços abertos para quando
o filho retornar. E jamais desista de
seus sonhos, sejam eles quais forem não importa sua classe social,
ou se você é um Rei ou Plebeu ou
um anônimo da sociedade e que
ninguém te olhe, nunca desista.
Lembre-se a vitória são para aqueles que não desistem, eu costumo
dizer: “O segredo dos que triunfam, é sempre ter coragem de começar tudo de novo”. O criado da
lâmpada tentou por milhares de
vezes, mas ele teve sucesso, porque ele não desistiu, diante das lutas, você sabe que a vitória vem.
Agradeço primeiramente a
Deus, por esta obra, aos meus pastores Altair de Souza e sua esposa
Missionária Juraci, e a todas as
pessoas e empresas que me apóiam.
Se você gostou da entrevista e
testemunho de Josué, convide-o
para o culto ou evento de sua Igreja pelo telefone: (33) 3326-1062
ou
por
e-mail:
josuebonifacio77@hotmail.com.
Que Deus te abençoe.
Redação e Foto: J.Oliveira
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Rachaduras em Realeza deixa
famílias desabrigadas
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CANTINHO DE FÉ
Leia a Bíblia
Pr. Isaltino Gomes
Coelho Filho

O Valor da Bíblia

A situação em Realeza, não esta nada bom, as rachaduras deixadas pelo chão estão preocupando moradores.

Conseguir a casa própria, não é fácil, e perde-la de
uma hora para outra, é pior
ainda. A situação em Realeza, não esta nada bom, as rachaduras deixadas pelo chão
estão preocupando moradores. Segundo a defesa civil

de Manhuaçu, especialistas
já avaliaram o local, mas ainda não deram a solução, e
acreditam na possibilidade
de lençóis freáticos no subsolo da rua e que as chuvas
de dezembro podem ter colaborado com as novas trincas

Soterramento mata 03
pessoas em Lajinha

Vítimas foram soterrados em Lajinha

Maria Rosângela de Carmo, 35 anos e seus dois filhos Eduarda Vitória Barros,
05 anos e Wendel Riam do
Carmo Barros, 02 anos foram
soterrados em Lajinha na
noite de terça-feira (28) na
Rua Projetada S/N Bairro
Novo Horizonte Lajinha MG,
segundo corpo de bombeiros, um barranco de aproximadamente 50 metros de largura por 30 metros de altura
se desprendeu de uma rocha
que fica atrás do imóvel vindo a soterrar a residência com
as vítimas, o pai Agnaldo de
Oliveira Barros, 33 anos, estava na sala e ouviu o baru-

lho, mas nada pode fazer e
foi socorrido por populares.
A guarnição através de
uma ação coordenada com
auxilio de uma retro-escavadeira e materiais de sapa efetuou a procura e a localização
das vítimas que foram retiradas e deixadas sob responsabilidade da PM. A situação é
critica em Lajinha devido a
dezenas de ocorrências de
inundações e quedas de árvores, o leito do rio sobe a
cada minuto, deixando moradores aflitos e ilhados.
Redaçao JM1 – Por
J.Oliveira

na Rua Letícia Coelho Sette.
O distrito de Realeza passou
por momentos parecidos em
2003, onde 25 famílias perderam suas residências que
desapareceram com o tempo.
Agora 08 anos depois, os
moradores assistem as mes-

mas cenas, sem as demais
providências, já que promessas, eles estão cansados de
ouvir e várias famílias ficaram desabrigadas. Com a
fundação abalada, outras
casas podem vir a cair também.

FOI UM SUSTO
O rio Manhuaçu subiu aproximadamente 3 metros de altura, invadindo algumas casas e
comércios, a Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil realizou visitas e levantamentos
em alguns pontos mais críticos
como o barranco do Bairro Petrina que cedeu no dia (28) caindo nos fundos da casa do
Vereador Renato César Von
Randow e em sua empresa que
fica no andar debaixo, o motivo foi um rompimento do cano
de distribuição de água na Rua
Antônio Romualdo da Silva, o
prejuízo e o susto foi grande
também para os vizinhos da Rua
Olímpio Vargas que
ficou com suas casas cheias de lama.
E não é a primeira
vez que os moradores do bairro vivem
este lema, há 02
anos, na gestão do
ex-prefeito Sérgio
Breder, a escadaria ao lado ficou interrompida por desmoronamento de terra, na época
todos pediam providências e
expondo uma faixa que dizia:
“Queremos um muro de arrimo”, mas a solicitação não foi
feita, para amenizar a situação,
foi posto grama.
Na Rua Salime Nacif no centro da cidade, comerciantes
acionaram a Policia Militar e a
Defesa Civil, na circunstância
houve um deslizamento de terra
e deslocamento de uma rocha,
presa há anos naquele local.
Partes das pedras que estavam
neste morro atingiu o prédio
ao lado e a rua principal. Não
houve feridos, mas para a segurança de pedestres e lojis-

tas, foi colocado alguns cones
e fita de isolamento para que
todos fiquem atentos as próximas ocorrências.
Em Minas Gerais, foi constatado mais de 20 mortes devido as chuvas, a maioria delas
por afogamento e mais de 01
milhão de pessoas afetadas
com as inundações e em local
de risco. O fato mais lamentável foi em Lajinha onde faleceu
uma Mãe de 35 anos e seus 02
filhos de 02 e 05 anos soterrados e em Ponte Nova, um Senhor de 73 anos também soterrado enquanto dormia.

Fortes chuvas provoca
susto em Manhuaçu

Há muitos anos, existiu um homem muito rico
que no dia do seu aniversário convocou a criadagem a sua sala para receberem presentes.
Colocou-os a sua frente na seguinte ordem: cocheiro, jardineiro, cozinheira, arrumadeira e o pequeno mensageiro. Em seguida, dirigindo-se a eles,
explicou o motivo de os haver chamado até ali e,
por fim, fez-lhes uma pergunta, esperando de cada
um a sua própria resposta. Essa foi a pergunta feita:
- O que prefere você receber agora: esta Bíblia
ou este valor em dinheiro?
- Eu gostaria de receber a Bíblia - Respondeu,
pela ordem, o cocheiro - Mas, como não aprendi
a ler, o dinheiro me será bastante mais útil!
Recebeu então a nota, de valor elevado na época, e agradeceu ao patrão. Esse pediu-lhe que permanecesse em seu lugar.
Era a vez do jardineiro fazer a sua escolha e,
escolhendo bem as palavras, falou:
- Minha mulher está adoentada, e por esta razão
tenho necessidade do dinheiro; em outra circunstância escolheria, sem dúvida, a Bíblia.
Como aconteceu com o primeiro, ele também
permaneceu na sala após receber o valor das mãos
do patrão. Agora, pela ordem, falaria a cozinheira, que teve tempo de elaborar bem a sua resposta:
- Eu sei ler, porém, nunca encontro tempo para
sequer folhear uma revista; portanto, aceito o dinheiro para comprar um vestido novo.
- Eu já possuo uma Bíblia e não preciso de outra; assim, prefiro o dinheiro. Informou a arrumadeira, em poucas palavras.
Finalmente, chegou a vez do menino de recados. Sabendo-o bastante necessitado, o patrão
adiantou-se em dizer-lhe:
- Certamente você também irá preferir dinheiro,
para comprar uma nova sandália, não é isso, meu
rapaz?
- Muito obrigado pela sugestão. De fato estou
precisando muito de um calçado novo, mas vou
preferir a Bíblia. Minha mãe me ensinou que a
Palavra de Deus é mais desejável do que o ouro.
Disse o pequeno mensageiro.
Ao receber o bonito volume, o menino feliz o
abriu e nisso caiu aos seus pés uma moeda de ouro.
Virando outras paginas, foi deparando com outros valores em notas. Vendo isso, os outros criados perceberam o seu erro e envergonhados deixaram o recinto.
A sós com o menino, disse-lhe comovido o patrão: "Que Deus o abençoe, meu filho, e também a
sua mãe, que tão bem o ensinou a valorizar a Palavra de Deus."
Pense agora: "O que pode ser mais valioso do
que a palavra de Deus ?"
Tudo aquilo que nós precisamos, Deus tem e deseja que tenhamos.
A nós, basta aceitar o que Ele nos oferece.
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Fundação Cristiano Varella contab
A cada novo verão surgem aspirações e planos
ambiciosos entre pessoas
e instituições. Para o Hospital do Câncer de Muriaé
(HCM), da Fundação
Cristiano Varella (FCV),
janeiro de 2010 não foi diferente. Em meio a dezenas de metas e objetivos,
a instituição dedicou-se a
superar os seus limites e
alçar voos ainda mais altos; e o resultado ficou
acima da média.
Já no início do ano foi
anunciada a ampliação do
ambulatório de triagem,
que receberá 11 novos
consultórios médicos e um
espaço ainda mais adequado nas recepções; um
investimento na ordem de
R$ 500 mil feito com recursos próprios. A obra
encontra-se em fase de
acabamento e dentro de
pouco tempo o que ainda
resta dos 290m2 da ampliação será finalizado.
O setor de radioterapia
também foi redimensionado e ganhou mais uma sala
totalmente preparada para
receber outro aparelho
para o tratamento de teleterapia, o acelerador linear. Com a aquisição da
nova máquina, a Zona da
Mata mineira passou a
oferecer ainda mais vagas
para o tratamento radioterápico, garantindo vaga
para todos os pacientes.
Junto com tijolos, compra de equipamentos e pintura, a parte assistencial da
instituição também passou
por momentos importantes, como a auditoria de
recertificação, que manteve o Nível I de Acreditação. Além disso, já na reta
final do ano, o laboratório
de análises clínicas do hos-

pital conseguiu manter o
nível de excelência depois
de ter sido avaliado durante todo o ano pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Mais uma vez
o laboratório alcançou o
índice ‘Excelente’ nos resultados analisados, assim
como em 2009.
Os resultados positivos
nos setores assistenciais
do HCM são um reflexo
direto do comprometimento administrativo e de uma
gestão voltada para resultados. Prova disso foi a
conquista do Prêmio Regional da Qualidade, que
consagrou a gestão do
hospital com a faixa ouro
e o troféu destaque da premiação, as duas maiores
categorias.
O conjunto de ações desenvolvidas na Fundação
Cristiano Varella passa prioritariamente pela capacitação dos agentes envolvidos no processo da instituição. Por isso, ao longo do ano foram realizados diversos eventos voltados para diferentes públicos. Os colaboradores
participaram de discussões sobre o meio ambiente na Semana Interna
de Prevenção de Acidentes e apresentaram os seus
indicadores no XX Seminário promovido pela gestão da qualidade.
Mas nem tudo é trabalho, por isso, o hospital promoveu diversas ações de
integração, como a Semana do Abraço, a Festa Julhina, o Dia das Crianças
e a I Semana do Colaborador, que fizeram da equipe um time ainda mais
unido no dia a dia.
Para cumprir a sua responsabilidade com a soci-

Para cumprir a sua responsabilidade com a sociedade, o hospital promoveu encontros
importantes para o desenvolvimento da saúde na região em que está inserido.

edade, o hospital promoveu encontros importantes
para o desenvolvimento
da saúde na região em que
está inserido. Um deles foi
o II Encontro de Gestores,
que reuniu 150 gestores,
entre secretários municipais de saúde e gerentes
de hospitais.
No encerramento do
calendário de eventos,
agentes da atenção básica de Muriaé se reuniram
no auditório do Memorial
Cristiano Varella para o I
Encontro da Rede de
Atenção Básica, que tratou de temas fundamentais para a continuidade do
tratamento de pacientes

oncológicos no domicílio.
Com as metas cumpridas, surgem novos desafios para impulsionar a instituição ainda mais à frente, entre eles, a construção de 100 novos leitos de
internação para o SUS e
do Centro de Transplante
de Medula Óssea, que
será o maior do estado no
Sistema Único de Saúde.
Projetos audaciosos,
com prazos ainda mais desafiadores e a certeza de
muito trabalho é o que
move as aspirações futuras de uma instituição, que
dedica todo o seu esforço
em oferecer cada dia mais
vida a seus pacientes.

Hospital do Câncer de Muriaé (HCM),
da Fundação Cristiano Varella (FCV),
é referência em qualidade no país

Os resultados positivos nos setores assistenciais do HCM são um reflexo direto do comprometimento administrativo e de uma gestão voltada para resultados.
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biliza resultados positivos em 2010

Conquista do Prêmio Regional da Qualidade, que consagrou a gestão do hospital com a faixa ouro e o troféu destaque da premiação, as duas maiores categorias. Segundo o
diretor administrativo, Sérgio Dias Henriques, esta é uma vitória de todos.

O setor de radioterapia também foi redimensionado e ganhou mais uma sala totalmente preparada para receber outro aparelho para o tratamento de teleterapia, o acelerador
linear. Com a aquisição da nova máquina, a Zona da Mata mineira passou a oferecer ainda mais vagas para o tratamento radioterápico, garantindo vaga para todos os pacientes.

Serviço de diagnóstico do HCM ganha novo recurso
O Hospital do Câncer de Muriaé (HCM)
está investindo em novos recursos para o
serviço de diagnóstico
por imagem. A partir do
próximo dia 15, grande parte dos exames
realizados no setor serão compartilhados entre os médicos através
de um sistema digital;
o chamado PACS
(Picture Archiving and
Communication System - Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens),
que além de proporcionar muito mais agilidade, também é capaz
de aumentar a segurança e os recursos

para o emissão do laudo.
A funcionalidade do sistema começa a partir da
realização do exame. Depois de coletada a imagem
no aparelho, automaticamente ela é disponibilizada ao radiologista através
do sistema, ligado à rede
do hospital. Em seguida o
médico já pode analisar o
exame direto na tela do
computador e emitir o laudo. Com isso, o médico
que solicitou a imagem
terá a resposta do diagnóstico e do laudo com um
tempo mais rápido do que
o antigo método.
Além de toda essa interação - que acontece
entre os computadores e
é garantida através de um

rígido sistema de segurança – o PACS também
reduz custos, já que os antigos filmes não precisarão mais ser utilizados
para a revelação das imagens.
- O sistema representa
também uma economia
para o hospital, já que os
filmes não precisarão
mais ser utilizados. Com
o tempo até as impressões em papel serão reduzidas, já que os laudos
podem ser compartilhados pelo sistema – enfatizou Anete Bagli Mariosa, coordenadora do serviço de imagem do
HCM.
Para os médicos, além
da agilidade, o PACS

também aumentou as condições de estudo da doença.
- Proporciona agilidade
no laudo e a possibilidade
de ver os exames direto
na tela dos computadores, o que melhora o estudo da doença – afirmou
o médico radiologista, Dr.
Bruno Sigilião.
Os exames incluídos
neste novo sistema são a
Tomografia Computadorizada, o Raio-x, a Mamografia, a Cintilografia,
a Broncoscopia e a Laringoscopia. A implantação e o treinamento estão na fase final e já no
próximo dia 15 o sistema
começará a funcionar
efetivamente.
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Não matarás
O médico já havia atendido várias pacientes, naquele
dia, quando uma jovem mãe adentrou seu consultório, levando nos braços um precioso fardo: seu lindo bebê.
Assim que o profissional lhe perguntou em que poderia
ajudar, ela desabafou, ansiosa: "doutor, preciso que me
ajude a resolver um problema grave.
Meu filho tem pouco mais de um ano e estou grávida
novamente!
Não pretendo ter outro filho agora. Ainda é muito cedo.
Pretendo dar um espaço maior entre um e outro."
O médico, muito atencioso lhe perguntou: "e em que eu
poderia lhe ajudar?"
A mulher, já esperançosa, respondeu: "quero interromper esta gravidez e conto com a sua ajuda."
O médico a olhou atentamente, como a buscar inspiração para a solução do caso, depois lhe disse: "eu tenho
uma alternativa melhor para lhe propor. Resolve o seu problema e não oferece risco nenhum para a senhora."
A mulher, muito atenta, ouviu a sugestão: "para a senhora não ficar com dois bebês, de idades tão próximas,
vamos matar este que está em seus braços. Assim, o outro
poderá nascer, sem problemas. Se o caso é matar, não há
diferença para mim entre um e outro. Sacrificar esse que já
nasceu é bem mais fácil e mais barato. Ademais, a senhora
não sofre nem corre risco algum. Então, o que me diz?"
A mulher ficou horrorizada.
"Não, doutor! Que horror! Matar uma criança é crime! É
infanticídio!"
O médico, consciente do seu dever, usou mais alguns
argumentos e convenceu a mãe de que não havia diferença entre matar a criança já crescida ou a que estava para
nascer.
"Não matarás!"
Este é um dos dez mandamentos recebidos por Moisés,
no Monte Sinai, cerca de 1.500 anos antes de Cristo.
O direito à vida é uma lei divina, mas o ser humano deseja se sobrepor ao Criador, criando leis que permitam esse
tipo de crime.
O abortamento, permitido pelas leis humanas ou não,
não deixa de ser um crime perante as leis morais que regem
a vida.
Embora grande parte da humanidade se diga espiritualista, ainda se comete em seu meio esse crime bárbaro contra um ser indefeso, dentro do útero materno.
Salvo os casos prescritos por médicos sérios, em que
se deve optar pelo abortamento para salvar a vida da mãe,
os demais serão crimes contabilizados na economia moral
dos responsáveis.
Como bem disse o médico à mãe que desejava se livrar
da gravidez indesejada, não há diferença nenhuma entre
matar uma criança no colo ou no ventre.
Hoje em dia existem muitos meios de se programar o
nascimento dos filhos, em espaços adequados, sem precisar lançar mão do infanticídio.
O abortamento não é compatível com a civilização. Pelo
menos com uma civilização de maioria espiritualista, que
admite a existência da alma.
Está mais do que na hora de pensar nisso.
Mesmo porque o espírito que tem sua vida ceifada no
ventre materno, não será extinto com a eliminação do seu
corpinho em formação.
Se for um espírito elevado, ele perdoará seus assassinos, e perde quem se priva de conviver com uma alma boa
que viria para ajudar. Mas, se for um espírito infeliz, poderá perseguir os responsáveis em busca de vingança.
Não é outro o motivo que leva aqueles que praticam
abortamentos, à perturbação e até à loucura. E é geralmente nos sonhos que essas cobranças ocorrem, quando estão face a face com suas vítimas.
Por tudo isso, vale a pena ter sempre em mente esse
mandamento divino: "não matarás!".
Se, por desventura você tenha cometido algum crime,
busque a reparação. Rogue a Deus, sinceramente, pela
sua misericórdia, e faça algo em prol da vida.
Se já praticou o aborto, dedique um pouco do seu tempo
às crianças órfãs, dê-lhes carinho e atenção, seja um colo
amigo e afetuoso.
Afinal, Deus não quer a morte do ímpio, mas a eliminação da impiedade.
Pense nisso, e lembre-se: matar, nunca!

LILINO PINTO COELHO

N

asceu em Viçosa em
18/04/1915, saindo
de lá com um ano e
meio de idade, vindo direto para Manhuaçu. A cidade estava precisando de
um político da área do PR,
assim o Arthur da Silva
Bernardes, mandou meu
pai, Cordovil Pinto Coelho
para aqui, a fim de dirigir a
política do PR e também
para exercer a profissão de
medicina. Encontramos
uma epidemia de tifo, nesta ocasião morria muita
gente e a razão disse é que
existiam muitos porcos espalhados na cidade. A primeira providência tomada
por meu pai, Dr. Cordovil
Pinto Coelho, foi exatamente evitar a engorda de porcos dentro da cidade perto
das moradias. Tão logo fo-

ram retirados os porcos, a
epidemia diminuiu e assim
imediatamente o número de
mortos. Pouco depois veio a
Gripe espanhola, a qual atingiu durante a população de
Manhuaçu. Meu pai teve
uma luta tremenda, noite e dia
sem dormir, socorria um aqui,
outro ali. A doença era muito
forte, mas ele conseguiu vence-la, com a ajuda de Deus e
muitos que com ele colaboravam. (1918 a 1919).
Nesta mesma ocasião, esteve na cidade um alemão que
vendeu para o meu pai, um
relógio de “cuco”, segundo
ele foi o primeiro a entrar no
Brasil e foi construído por ele
mesmo. Era todo esculpido a
canivete e o conservamos
conosco até hoje. Meus pais
vieram já casados para Manhuaçu. O Hervê é de 1914,

Lilino de 1915. René de 1917.
Meu pai era de Porto de
Santo Antônio, hoje Astolfo Dutra. Minha mãe estudava em Ubá, porque ela foi
criada lá com o tio Levindo
Coelho, que foi senador e
pai de Ozanan Coelho. Meu
pai ia passear muitas vezes
em Ubá e ficou conhecendo
minha mãe.
Namoraram e posteriormente se casaram. Mudaramse para Viçosa onde ele passou a exercer a profissão, a
pedido de Arthur da Silva
Bernardes, ex-presidente da
República. Dª. Sinhá, como a
chamavam (Maria De Lucca),
era professora e começou a
dirigir algumas escolas daqui. Gostava muito de costura e teve um atelier de alta
costura. Passou então a costurar e a lecionar.

"Muitas vezes o que
se cala faz maior
impacto do que o que
se diz."
(Píndaro)
"Errar é humano,
mas quando a borracha se gasta mais do
que o lápis, você está
positivamente exagerando."
(J. Jenkis)
"É impossível para
um homem aprender
aquilo que ele acha
que já sabe."
(Epiteto)
"Nunca perca a fé na
humanidade, pois ela
é como um oceano.
Só porque existem
algumas gotas de
água suja nele, não
quer dizer que ele
esteja sujo por
completo."
(Mahatma Ghandi)
"Todo homem que se
vende recebe muito
mais do que vale."
(Barão de Itararé)

E

m 1926, Dona Sinhá foi
a primeira diretora de
Escola Normal de Manhuaçu. No governo de Arthur Bernardes, foram criadas 12 escolas no Estado e
Manhuaçu foi agraciado
com uma delas. Mas nesta
época meu pai ficou meio
cansado da política e foram
morar em Barra Mansa estado do Rio de janeiro e lá ficaram por 04 anos, até 1930. Foi
quando Antônio Carlos, governador do Estado, foi buscar o papai novamente para
fazer a política do PR em Manhuaçu e sua mãe já tinha
voltado como diretora da Escola Normal Oficial de Manhuaçu. Nós os filhos, estudamos no Rio, no Ginásio
Americano em São Cristóvão ao lado do Campo do
Vasco da Gama, o que era
bom porque assistíamos e
participávamos dos jogos
infantis do Vasco da Gama.
Passávamos as férias em
Manhuaçu. O meu irmão o

Hervê Cordovil estou no Colégio Militar. Antigamente o
prefeito era o Presidente da Câmara e Dona Sinhá, que era
uma senhora muito preparada,
ajudava na área social. Naquela época a política constava somente de dois partidos: Governo e Oposição. Era uma luta
quente, acirrada e piorava
muito no tempo das eleições.
Depois de um mês tudo se
tranqüilizava, os ânimos se
acalmavam e tudo seguia em
paz. Mas sempre havia aqueles inconformados, que não
sabiam perder. Mas isto acontecia nas classes mais baixas,
não na cúpula. Eram os fanáticos e tudo era gerado em torno de um fanatismo. Tanto do
lado do Governo, como da
Oposição. Não importavam de
morrer lutano. Tínhamos 02
partidos: o Partido do Governo (PR) e o Partido da Oposição (Concentração). O Dr. Alcino Salazar era chefe político,
pessoa boníssima Dr. Abílio de
Albuquerque que também era

da Concentração, era muito
firme e agressivo.
Certa vez recebeu um tiro
do adversário. Existia o voto
de cabresto, que significava
que os adeptos daquele partido, obedeciam aos chefes
políticos cegamente. Votavam em quem eles mandavam. Dr. Cordovil era um
homem muito prestigiado,
diziam que ele fazia festas
muito brilhantes. Quando o
Grupo Monsenhor Gonzalez
foi inaugurado, no planejamento da festa, soube que o
partido da Oposição havia
contratado todas as bandas
da redondeza e que a festa
não teria sucesso. Nesse
mesmo dia ia haver também
as inaugurações da Igreja
São Lourenço, e a Ponte de
Cimento Armado (Ponte dos
Arcos) e do Grupo Escolar.
Todas as pontes de Manhuaçu, eram de madeira, por
esta razão todos conheciam
essa ponte por “ ponte de
cimento armado”.

"A única maneira de
conservar a saúde é
comer o que não se
quer, beber o que
não se gosta e fazer
aquilo que se preferiria não fazer."
(Mark Twain)
"Você pode enganar
uma pessoa por
muito tempo; algumas por algum
tempo; mas não
consegue enganar
todas por todo o
tempo."
(Abraham Lincoln)
"Os pequenos atos
que se executam são
melhores que todos
aqueles grandes que
se planejam."
(George C. Marshall)
"A verdade é a
melhor camuflagem.
Ninguém acredita
nela. (Max Frisch)
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ENQUETE
Briga de galo no interior
Uma vez Sr. Carlos, que é um homem de várias posses,
foi para o interior,e de repente viu uma briga de galo, e
perguntou para o caipira: Qual é o galo bom?
O caipira respondeu:
-Óia meu senhor, o galo bão è o branco.
E Carlos agradeceu e apostou R$ 1.000 reais no galo
branco. De repente o galo branco perdeu e Carlos falou:
-Meu amigo, eu lhe perguntei qual era o melhor galo e
você me disse que era o branco.
O caipira respondeu:
-Ocê me perguntou quar é o galo bão,o galo bão é o galo
branco, mas se tivesse perguntado quar era o marvado ia
ser o vermeio.

O trem partiu
Uma mulher está na estação ferroviária esperando o trem,
quando sentiu vontade de ir ao banheiro. Quando voltou
o trem já havia partido e ela começou a chorar. Nesse momento, chegou um caipira que perguntou:
- Már, de que a senhora tá chorando? - É que eu fui mijar
e trem partiu.
- Ó, dona! Mas a senhora já num nasceu com o trem
partido?!

Loira na natação
Uma loira entrou na competição de natação, modalidade
"peito" onde competia com outras duas garotas uma
morena e outra ruiva. A morena chegou em primeiro e a
ruiva em segundo. Depois de algum tempo a loira chega
em último lugar na reta final, completamente exausta. Após
ser reanimada com café e cobertores, ela fala:
- Não quero reclamar mas, acho que aquelas outras duas
usaram os braços"

Cantadas em Loiras não dá certo
HOMEM - Oi gata... Qual é seu telefone?
LOIRA - Nokia. E o seu?
HOMEM - Uau! Isso aqui é uma calçada ou uma passarela de moda?
LOIRA - Hum, agora você me pegou... É que eu não sou
daqui. Então não sei te informar...
HOMEM - Eu não tiro o olho de você!
LOIRA - Ainda bem, né? Senão eu fico cega!
HOMEM - Nossa! Eu não sabia que boneca andava!
LOIRA - Sério? Nossa, você tá por fora, hein? Já tem até
Barbie que anda de bicicleta!
HOMEM - Que curvas, hein!
LOIRA - Nem me fala... Eu bati o carro 7 vezes pra chegar
nessa festa!
HOMEM - Esse seu vestido vai ficar lindo jogado no
chão do meu quarto!
LOIRA - Quer comprar um igual pra fazer um tapete? Eu
te indico a loja...
HOMEM - Meu coração disparou quando eu te vi!
LOIRA - Socorro! Alguém ajude! O moço está tendo um
ataque cardíaco!
HOMEM - Eu quero o seu amor, gata!
LOIRA - Espera só um pouquinho... Amô-or! Tem um
moço aqui querendo você!
HOMEM - Quer beber alguma coisa?
LOIRA - Ai, que bom que você apareceu, garçom!
HOMEM - Me dá seu telefone, vai!
LOIRA - Socorro ! Um assalto!

“Embaixada não pode tratar indocumentado como marginal”
Lula, sobre a orientação às embaixadas em relação a brasileiros em situação irregular

Embaixada em Paris pode ser o de Jobim

Líder por acaso

O ministro Nelson Jobim (Defesa) tem demonstrando que ama tanto Paris quanto os
caças Rafale, que a França tenta empurrar
ao Brasil por R$ 20 bilhões. Jobim ama tanto
tudo aquilo que agora quer ser nomeado
embaixador brasileiro em Paris, quando em
abril deixar o cargo de ministro. É o prazo
que a presidenta Dilma Rousseff estabeleceu para bater o martelo na compra bilionária dos caças.

Campeoníssima de votos, a deputada Ana
Arraes (PE) seria a líder natural do PSB na
Câmara. Mas abriu mão da função para não
constranger o filho, governador pernambucano Eduardo Campos.

Conquista ameaçada
Todos os embaixadores são profissionais de carreira. Nelson Jobim indicado representaria o fim dessa conquista da
diplomacia brasileira

Honra ao mérito
Por sua dedicação aos franceses, Nelson Jobim já faz jus a
Legião de Honra, maior honraria deles, e virar embaixador
da França em Brasília.

Vale-tudo
Para apressar Dilma na compra dos caças, Nelson Jobim
agora alega que “em 2016 começam a vencer os ciclos de
vida dos Mirage-2000

Mais uma lorota
Fontes da Aeronáutica desmentem Jobim: os Mirage 2000
da FAB foram recém-repotencializados, com novas armas,
aliás, a custo alto.

Jeitinho
A lei já restringe ao controle de emissoras por políticos,
que se afastam quando eleito e as empresas são administradas por “laranjas”.

Dilma por trás
A cúpula do PMDB achou, em princípio, que o ministro
Paulo Bernardo fala por ele mesmo, mas concluíram que é
Dilma quem pensa assim.

Rei do nepotismo
O governador do Acre, Tião Viana, nomeou
quatro primos e um concunhado além da mulher do seu vice-governador do Acre.

Vai fazer muita falta
O ministro Ubiratan Aguiar vai antecipar sua aposentadoria no Tribunal de
Contas da União. E a Câmara dos Deputados terá mais um cargo nas negociações com o Planalto para eleição da mesa
diretora, dia 1º.

Eu tenho a força

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

O futuro presidente da Anatel, João Resende, se vangloria
em noitadas regadas a vinho, em Brasília, que está para o
ministro Paulo Bernardo (Comunicações) como Paulo Okamoto, ex-Sebrae, estava para Lula.

Atitude acertada
Edison Lobão (Minas e Energia) agiu certo: defendeu Guido Mantega (Fazenda)
na presidência do conselho da Petrobras,
alegando que a função é incompatível
com quem detém mandato. Lobão é senador.

Fim de férias
Os ministros fizeram plantão, no fim de semana. A presidenta Dilma, que é viciada em trabalho, poderia chamá-los a
qualquer momento. É bom que os ministros se habituem
logo aos encantos de Brasília.

Falência no RN
Com um rombo financeiro nos cofres do Rio
Grande do Norte, a governadora Rosalba Ciarlini (DEM) garante que não irá atrasar o
pagamento dos servidores. A situação do
Estado é falimentar.

Porteira fechada
O PSB comunicou ao ministro Antonio Paloci (Casa Civil) que não há a chance de o
partido abrir mão do comando do Dnocs,
órgão de combate à seca subordinado ao
Ministério da Integração Nacional.

Liturgia de volta
Governador e secretários do DF agora se
vestem adequadamente, ao contrário de antecessores, que sempre pareciam estar a
caminho da piscina. José Roberto Arruda
só usava camisas de mangas curtas, no cargo. O meninão extemporâneo Rogério Rosso (foto) apreciava bermudas.

Policiais não podem atirar para advertir
O Ministério da Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República, decidiram que as forças de
segurança não poderão mais dar tiros de advertência, nem
disparar contra carros que furarem blitz ou pessoas que
estejam fugindo da polícia. Ainda segundo as normas, os
policiais não poderão mais apontar armas para as pessoas
durante abordagens nas ruas. Os disparos só devem ocorrer se houver ameaça real de lesão ou morte. As normas
foram publicadas no Diário Oficial da União da última segunda (3).

Pergunta ao Jobim
Em que águas Lula vai mergulhar na próxima semana?

PODER SEM PUDOR

A cruz pefelista
O mineiro Aureliano
Chaves escolheu encerrar em Três Pontas,
cidade onde nasceu, a
sua natimorta campanha para presidente
de 1989. O clima era de
velório, na praça e no
palanque. O conterrâneo Oscar Dias Corrêa Jr reparou na enorme cruz da igreja
próxima e não resistiu à comparação com o candidato do
PFL, que tinha peso a mais e votos de menos:
- Pelo tamanho da cruz, eu tendendo porque ela era tão
pesada...
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Operação Caça Talentos
premia aluno com bolsa integral
Devido à ótima aprendizagem recebida na E.E. Monsenhor Gonzalez, pelo 6º ano consecutivo, Marcos Móises Satler Ferreira de 11 anos, estudante da 5ª série, conquistou o
1º lugar na Operação Caça Talentos 2010 em sua categoria,
realizado pela Escola do Futuro no dia 10 deste mês, a idealização do evento contou com a
participação de 150 alunos de
escolas estaduais e particulares,
com inscrição gratuita.
Marcos ganhou uma bolsa
integral até sua formação e disse durante a reportagem que
esta foi uma importante oportunidade de melhorar sua vida,
a professora Maria Olívia Fernandez Hott ressaltou que: “O
interessante deste projeto, é o
esforço do próprio aluno em se
empenhar nos estudos” explicou Olívia. A diretora Luizara
não escondia o entusiasmo e
salientou: “Para nós é gratificante, isso mostra o resultado
de um excelente trabalho desenvolvido em sala de aula, são somatórios de conhecimentos que
eles demonstraram nas provas,
não foi apenas o Marcos que
ganhou, tivemos outros alunos
que ficaram em 2º e 3º lugar, disse a diretora. Acompanhe a clas-

DIO 1º- Laís Brandão Sathler
2º- Dênia D. Oliveira Salazar 3ºLuis Fernando Ker Bezerra
2º ANO DO ENSINO MÉDIO 1º- Fabiana R. Rocha Batista 2º- Dayene Ribeiro Rodri-

gues 3º- Thássila Carvalho Alves
3º ANO DO ENSINO MÉDIO 1º- Mariana Brandão Moura Getulino 2º- Patrícia Fortunato S. Dutra 3º- Mariem Rodrigues Dias de Paula

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Professora Maria Olívia e
Marcos Satler, ganhador
da bolsa integral
sificação por série e ano, dos
vencedores deste concurso que
ganharam o desconto de 30% a
100% em suas bolsas.
5ª SÉRIE/6º ANO 1º- Marcos Moisés Satler ferreira 2º- Ana
Clara Lourenço 3º- Matheus
Tomáz Cipriano
6ª SÉRIE/ 7º ANO 1º- Dandara Baía Bonifácio 2º- Saulo
Silva Macedo 3º- Boaz Brandão
Satler
7ª SÉRIE/ 8ºANO 1º- Alana
Santos Souza 2º- Letícia Carvalho D. Terra 3º- Marcus Vinícius Romeiro Clemente
8ª SÉRIE/ 9º ANO 1º- Eliza
Mucida 2º- Guilherme Sathler 3ºIzabela Lima dos Santos
1º ANO DO ENSINO MÉ-

1º LUGAR GERAL – LAÍS BRANDÃO SATHLER
2º LUGAR GERAL – ELIZA MUCIDA
3º LUGAR GERAL – DÊNIA de OLIVEIRA SALAZAR
ESCOLAS PARTICIPANTES:
ESCOLA ESTADUAL MARIA DE LUCCA PINTO COELHO (MÇU)
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR GONZALEZ (MÇU)
ESCOLA ESTADUAL SALIME NACIF (MÇU)
CEM (MÇU)
ESCOLA ESTADUAL PADRE MIGUEL (SIMONÉSIA)
COLÉGIO ANGLO (MÇU)
COLÉGIO TIRADENTES (MÇU)
ESCOLA ESTADUAL DE MANHUAÇU (EX- POLIVALENTE)
ESCOLA ESTADUAL ALFREDO LIMA (MANHUMIRIM)
ESCOLA ESTADUAL ANA MENDES PEREIRA DUTRA (SÃO PEDRO DO AVAÍ)
ESCOLA ESTADUAL PADRE BENTO ( SANTA MARGARIDA)
ESCOLA ESTADUAL CORONEL CALHAU ( IPANEMA)
ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM KNUPP ( LUISBURGO)
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JUVENTINO NUNES (SÃO JOÃO DO MANHUAÇU)
ESCOLA ESTADUAL DE MARTINS SOARES (MARTINS SOARES)
COLÉGIO AMÉRICA (OBJETIVO)
Redação e foto: J.Oliveira

Novos presidentes dos Legislativos

As Câmaras Municipais de
Vereadores de toda nossa região
elegeu a nova mesa diretora que
estará a frente no próximo biênio de 2011/2012. Em algumas
cidades, a disputa foi acirrada,
em outras houve somente chapa única. Veja abaixo como ficou o poder legislativo:

Manhuaçu: O Vereador Renato César Von Randow, volta
a presidir a câmara depois de
nove anos, a eleição foi realizada no dia 20 de dezembro com
chapa única tendo como vicepresidente Jorge Augusto Pereira e José Geraldo Damasceno como 1º secretário, tomaram
posse em 03 de janeiro.
Durandé: O vereador Flávio
André Pereira, com chapa única foi eleito presidente na sessão do dia 07 de dezembro. Em
seu primeiro mandato como vereador e agora como Presidente
do Poder Legislativo, a eleição
foi tranquila. Tomaram posse
em 03 da janeiro também a vicepresidente Itamar Rodrigues e
o 1º secretario Pedro Benfica de
Souza.
Luisburgo: O vereador Cimário Jacinto de Oliveira venceu a
chapa de Francisco Caetano da
silva no dia 10 de dezembro e
se tornou o novo Presidente da
Câmara. Cimário tomou posse
no dia 03 de janeiro, com sua
equipe, o vice-presidente Geraldo Aparecido da Silva e a 1ª
secretária Adriane Garcia dos
Santos Lacerda.
Carangola: O Vereador Carlos do Laboratório foi eleito
com chapa única. A eleição foi
realizada em 20 de dezembro,
tomando posse em 1º de janeiro. Flávio Queiroz ficou com o
cargo de vice-presidente, Carlos Candinho como 1º Secretá-

rio.
Manhumirim: O Vereador
Hélio Marcos Mendonça, disputou com a chapa de Júlio
Maria Horst no dia 16 de dezembro. Hélio venceu e tomou
posse no dia 03 de janeiro, vicepresidente Rodrigo Aparecido
Soares (PMDB) e secretária
Ana Paula Bastos Destro Sathler (PT).
Orizânia: O Vereador Maurício Teixeira, conhecido como
Mauricio do Pedrão, tomou
posse no dia 1º de janeiro como
Presidente, junto com seu vice
o vereador Jurandir Luciano de
Araújo, Elias Vieira de Oliveira
passou a ocupar a cadeira de 1º
secretário.
Simonésia: O novo Presidente da Câmara Ricardo Augusto de Carvalho está exercendo seu terceiro mandato e seu
primeiro na Presidência, a sessão foi realizada no dia 1º janeiro e a posse no dia 03 de janeiro, junto com vice-presidente
Zânia Farias da Silva e o 1º Secretário Alessandro Alves Costa Caldeira – “Alessandro do
Barão”.
São João do Manhuaçu: O
Vereador Elias Mariano é reeleito presidente da Câmara de
São João, a eleição foi realizada
no dia 20 de dezembro, surpreendendo pelo resultado dos 09
vereadores, 05 foram para Elias, 03 para chapa de Silvio José
de Souza e um voto em branco.
A nova mesa ficou com o Presidente Elias Mariano, José Lourenço Saturnino vice-presidente, 1ª secretária Marineuza Vieira Cardoso Morais.
Raul Soares: O Vereador Romeu Barbosa, conhecido com
“Rui do Jipe” assume a presidência da Câmara Municipal de
Raul Soares. A eleição aconte-

ceu no último dia do ano (31)
com a presença do coral Melro
Natal, parabenizando a nova
gestão que tem como vice presidente, vereador Célio David
Nesce e secretário, vereador Eimard Ribeiro.
Reduto: O Vereador Marcos
Delamar Hott o “Marquinhos”
assumiu a Câmara de Reduto,
neste 03 de janeiro. Ele está em
seu terceiro mandato como vereador e pela primeira vez na
presidência do Legislativo Municipal. A nova mesa é composta do vice-presidente Gustavo
Lopes e do 1º Secretário Eduardo Romeiro.
Santa Margarida: O vereador Neném Bárbara, assumiu
pela primeira vez a presidência da câmara na noite de segunda-feira (03). Neném está
cumprindo seu sexto mandato.
O vice-presidente é Gilberto
Romeiro de Abreu, o 1º secretário da Casa é Carlos Roberto
Campos, popularmente conhecido por “Totó”.
Caputira: O vereador Walter Pereira Evangelista Júnior,
mais conhecido como “Juninho
do Pião” foi reeleito como novo
presidente no dia 09 de dezembro. chapa única. A posse foi
no dia 05 da janeiro junto com
vice Cústodio Gomes Tinoco
e o 1º Secretário Maria das
Mercês Mendes Gulart.
Muriaé: O vereador Vander
Gonçalves do PR, 38 anos, conhecido como “Vandinho” foi
eleito em chapa única na noite
do dia 13 de dezembro. A nova
mesa diretora tomou posse no
dia 1º janeiro. Telmo Braga assumiu a cadeira de 1º vice-presidente, o Pastor Antônio Augusto Pereira de 2º vice-presidente, João Fiscal é eleito o 1º
secretário, Hélio Varella como

2º secretário.
Governador Valadares: O
Vereador Heldo Armond é o
novo presidente da Câmara
Municipal de Valadares, eleito
por 7 dos 14 votos, a vitória
foi declarada pela presidente
somente após o abandono dos
sete parlamentares que votaram
na chapa do candidato à presidência Darly Alves (PRTB). O
abandono dos vereadores ocorreu prestes à realização da segunda votação, dado o empate
durante a primeira votação. A
eleição que garantiu a presidência ao petista Heldo Armond,
também elegeu o vice-presidente Vereador Chiquinho (PDT),
a 1ª Secretária Vereadora Dilene Dileu (DEM).
Iúna – ES: A Câmara Municipal de Iúna realizou a 32ª
sessão ordinária para tratar
exclusivamente da escolha no
novo Presidente da casa. Por
unanimidade, Volmir Hote da
Silva (DEM) foi escolhido
pelos vereadores para assumir
a presidência a partir do dia 3
de janeiro. A nova mesa ficou
composta com a vice-presidente Maria da Penha Barros
Pereira (PDT) e o 1º secretário Joaquim Hubner Vieira
(PT do B).
Irupi – ES: O Vereador mais
jovem da Câmara de Irupi Herivelto Luiz Terra, 32 anos,
(PSC) é eleito novo presidente
, ele disputou com ex-presidente Marco Antônio Gomes de
Lima “O Marquinho”. Herivelto recebeu 5 votos contra 04 de
Marquinho. A nova mesa tomou posse no dia 1º de janeiro,
o vice-presidente Luiz Lourenço da Costa e o secretário Darci Camilo Gonçalves.
Por J.Oliveira

1º Tenente José Rogério Pinto, 1º Tentente Carlos
Arthur, Tenente Coronel Fernando Salgado, 1º Tenente
Marcos Amaral

Junta militar recebe
novo delegado
A Câmara municipal de
Manhuaçu recebeu no dia 21
de Dezembro, autoridades da
junta militar do Rio de Janeiro e Juiz de Fora, a solenidade contou com a presença de
vários representantes dos
municípios de nossa região ,
o 1° Tenente Marcos Abreu
do Amaral, após dois anos e
um mês na cidade cumpriu
seu serviço deixando o lugar
para o 1° Tenente Carlos Arthur Silva Freitas, de São
Paulo que tomou posse em
03 de janeiro. Localizada no
2º piso da rodoviária, a junta
tem como objetivo estar orientando jovens para carreira
militar e emitir carteiras reservistas.
Tenente Marcos, deixa a
cidade e volta para o Rio de
Janeiro e comenta sobre os
frutos deixados em Manhuaçu: “O trabalho foi bom e importante, porque temos a
responsabilidade de divulgar o alistamento militar, é
constitucional exercer a cidadania aos brasileiros de
sexo masculino de 18 a 45
anos, que tem que estar quite com a obrigação militar.
Nós temos que passar essas
informações como ele pode
resolver esta quitação e nós
fazemos esta ligação com o
povo e as forças armadas.
Em Manhuaçu, estou deixando a delegacia e passando
para o Tenente Arthur, 22
juntas vinculadas, gostei

muita da cidade, bastante
hospitaleira, uma qualidade de
vida boa, com pouca agitação, foi um prazer servir
aqui.” Disse Tenente Marcos.
O novo substituto Tenente Arthur, vai encarar uma
nova função já que em São
Paulo, trabalhava em outro
setor, e relata que irá dar procedimentos dentro das normas e que esta disposto a
prestação de serviços para
o público e da comunidade
de forma positiva: “ O cidadão quando procura a junta
para se alistar, ele que ver o
retorno e todo lugar onde
nós vamos, queremos ser
bem recebido,” disse Arthur.
Quem honrou com a presença na solenidade, foi o
Tenente Coronel Fernando
Salgado Filho de Juiz de Fora,
e falou da satisfação de estar acompanhando mais importante realização: “A Junta atualmente tem realizado
um processo seletivo de nomeação de delegados ao serviço militar, então tivemos
aqui a oportunidade de fazer
uma transmissão de cargo do
Tenente Amaral para o Arthur que esta assumindo a
função. É muito importante
esta renovação, cada um que
passa, ele constrói, deixando seu tijolo, faz os aperfeiçoamentos necessários.”
comenta o Coronel.
Redação e
fotos: J.Oliveira

Paulo César volta a
presidir a Câmara
Paulo César de Oliveira foi
eleito o Presidente da Câmara Municipal de vereadores
de Lajinha para o próximo biênio 2011/2012. São 22 anos
de política e em seu sexto
mandato, volta a presidir a
Câmara, pela segunda vez
com todos os votos de seus
pares. O sonho do novo presidente era de ter um vereador da oposição fazendo parte da mesa, mas uma vez, não
foi possível. A eleição aconteceu na manhã do dia 30 de
dezembro. Paulo Cesar tem
uma maneira muito especial
de digerir as coisas públicas,
detém o respeito aos seus
adversários, pela sua forma
correta de presidir. Para quem
conhece Paulo César, sabe

que ele fará de tudo para chegar ao cargo de executivo do
município. Tomará posse na
nova diretoria como Vicepresidente Vereadora Andréia Pereira e Secretário
Humberto Cabral, o popular
“Beto Lamparina.”
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FILHOTINHOS DA RUA
Marlene B. Cerviglieri
A noite estava fria e chuvosa como sempre é no inverno. As calçadas molhadas, o céu muito escuro dando
até medo. Naquela praça existiam várias casas bonitas,
todas com grandes escadas.
Como toda praça, aquela tinha árvores frondosas,
onde muitos pássaros moravam em seus ninhos, cuidando de seus filhotinhos. Num galho, bem alto de uma
destas árvores, estava a Coruja com seus olhos enormes, atenta aos movimentos pronta para sua caça. Ali
não era sua morada, pois coruja mora no chão. Fazem um
buraco e formam suas ninhadas. É divertido ver as moradias das corujas, principalmente a noite quando resolvem sair. Bem, mas não estou a fim de falar sobre corujas. É ela quem vai nos contar a estória dos filhotinhos.
Lá do alto da árvore via toda
a rua, e assim viu quando uma
cachorrinha vinha chegando
bem morosamente, quero dizer devagarzinho. Olhou para
as casas com um olhar triste
e nesta olhada viu a coruja
toda pomposa no alto da árvore:
- Oi amiga, qual escada será melhor para eu dormir
esta noite?
- Eu diria que qualquer uma. Nesta noite fria o melhor
seria entrar na casa, não é mesmo?
- Claro, sem dúvida minha amiga! Mas como vou entrar? Tudo tão bem fechado... e se me descobrem me
chutam para fora.
- Sabe amiga cachorrinha, aprendi que nesta vida precisamos querer alguma coisa. Mas devemos merecer isto,
não é só querer!
- Já vi que você com toda a sua sabedoria irá me ensinar, como?
- Simples, minha cara.
- Primeiro: você quer, realmente, entrar nesta casa?
- Claro, não estou para brincadeiras!
- Nem eu! - disse a coruja já andando impaciente em
seu galho.
- Pois então me escute.
- Primeiro devemos ter certeza do que queremos depois verificar se é possível e se vai valer o esforço.
- Bem, querer eu quero, pois se agora estou morrendo
de frio, imagine mais tarde.
- Então, minha cara, tente alguma coisa e vá em frente.
A cachorrinha olhou para a enorme porta. Farejou e
até sentiu cheiro de comida, de tanta fome que tinha.
Pensou: - Se eu latir incomodo e aí me mandam embora. Bater na porta, como?
É, parece que o esforço terá que ser bem maior. Desceu as escadas, e para espanto da coruja foi embora.
- Eu sabia - pensava a coruja - já desistiu. Não esperou nem por um pedacinho de pão!
- Eu fico aqui horas esperando uma caça, mas fico...
Eis que dali uma hora, mais ou menos, aparece de novo
a cachorrinha seguida por seus quatro filhotinhos.
Subiram as escadas, e começaram a brincar bem em
frente a porta. Logo esta se abriu, e duas crianças gritaram de alegria. Pegaram os filhotinhos no colo e levaram
todos para dentro.
- Mas meus filhos, não podem ficar com todos! - dizia
a mamãe já preocupada.
- Papai achará uma solução. Poderá levar dois ou três
para o depósito. Vamos dar leite para os filhotinhos e
comida para a mamãe deles. E assim a cachorrinha ficou
morando no depósito com dois filhinhos, os outros ficaram na casa. É dona coruja, seu julgamento foi errado e
muito precipitado. Cada um tem seu jeito de resolver os
problemas. Devemos dar-lhes liberdade de pensamento,
ou seja, deixar cada um pensar do seu modo. Nunca
devemos julgar os outros. Espere antes de falar porque,
às vezes, você tem uma bela surpresa.
O que você nunca havia imaginado o outro imaginou!

Jonas Emerick, em
Ribeirão Pires SP
e Daniel G. Oliveira

Os amigos comemoraram mais um aniversário da
Queila no dia 6 de janeiro de 2011, todos compareceram de peruca

Queila parabéns por mais
essa data de seu aniversário 6 de janeiro

ENTRETENIMENTO
HORÓSCOPO

CAÇA PALAVRAS
ABACAXI
AMORA
BANANA
CAJU
COCO
DAMASCO
FRAMBOESA
GOIABA
LARANJA
MANGA
MARACUJA
MELANCIA
MEXERICA
MORANGO
PERA

SETE ERROS

RESPOSTAS

ÁRIES - Chega de pessimismo! Não desanime frente às adversidades. Levante a cabeça e
lide com os problemas com firmeza. Seja objetivo.
TOURO - Pare um pouco com
a exposição social desenfreada e
busque amigos leais e sinceros.
Hora de perceber com quem você
pode contar de verdade.
GÊMEOS - Defina suas prioridades. Suas atividades pessoais e profissionais estão em conflito. Elimine atividades supérfluas sem culpa!
CÂNCER - Você tende a enfrentar grande estresse psicológico e físico, em função das inúmeras atividades pessoais e profissionais que se comprometeu a
cumprir.
LEÃO - Momento de instabilidade emocional. Chegou a hora
de definir o que é essencial dentre os inúmeros compromissos
que você tem na vida.
VIRGEM - O momento é delicado em suas relações afetivas.
As emoções estão à flor da pele,
gerando conflitos e discussões
por nada. Tente manter a calma.
LIBRA - Problemas de comunicação podem afetar seus compromissos de trabalho. Mantenha a serenidade e a calma nesse
momento para evitar atritos no
seu ambiente profissional.
ESCORPIÃO - A palavra do
momento é economia. Cuidado
com os convites sociais que, se
aceitos, vão desestruturar seu orçamento. Recuse alguns. Economize!
SAGITÁRIO - Você vai passar por um período de instabilidade familiar, em função das divergências de pensamentos. Leve
em conta também as necessidades dos outros.
CAPRICÓRNIO - Você está
com a tendência de repetir os
mesmos erros do passado. Que
tal fazer as coisas de maneira diferente? Busque novas experiências.
AQUÁRIO - Chegou o momento de estabelecer limites nas
relações afetivas. Para ajudar os
outros, você está esquecendo das
implicações que certas atitudes
podem ter na sua própria vida.
PEIXES - No ímpeto de resolver as coisas imediatamente, você
não está medindo as consequências dos seus atos, principalmente no trabalho. Analise antes de
agir.
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A TV QUE A GENTE VÊ
Após pesquisa realizada pelo Ibope, foi constatado que o noticiário mais tradicional do Brasil,
o Jornal Nacional, da Globo, vem perdendo público anualmente. O programa encerrou o ano de
2010 com sua pior média de audiência: 29,8 pontos e 49,3% de share, sendo esta a primeira vez
que a atração fica abaixo de 50% de share. Comparado ao ano de 2000, ano em que o noticiário registrou 39,2 pontos e 56% de share, constatou-se
que houve uma perda de 24% de público. O ápice
do Jornal Nacional ocorreu em 2004, quando atingiu a média de 39,4 pontos e 61,9% de share.

HEBE
A apresentadora
Hebe Camargo deverá receber R$ 300 mil
na RedeTV! e terá seu
salário patrocinado
pela Nestlé. Este será
o valor fixo que a loira receberá. Além deste, ela terá participação nas publicidades
de seu programa, que
tem previsão de estreia para o dia 8 de fevereiro.

PASSIONE
Na trama de Passione, Brígida (Cleyde Yáconis) vai terminar com dois homens. Ela pedirá a
mão de Diógenes (Elias Gleiser) em casamento e
manterá Benedetto (Emiliano Queiróz) como seu
amante, apesar do italiano se mostrar um pouco
contrariado com a ideia. Na história, a personagem tem 92 anos e já afirmou que tem suas necessidades, que ainda tem tesão e que gosta de sexo. A
intérprete, Cleyde Yáconis (87 anos), afirmou que chega a invejar
Brígida, porque se considera "careta". Cleyde
acredita ainda que o fim
da novela é bastante audacioso e deve provocar muitas discussões.
Os últimos capítulos
de Passione vão contar
com uma participação
especial. Patrícia Pillar
entra para movimentar
a trama. Juliana, sua personagem estará interessada em comprar o sítio de Totó (Tony Ramos) na
Toscana, na Itália. Tudo indica que Juliana será o
novo amor de Totó, que vai reaparecer nos próximos capítulos para desmascarar Clara (Mariana
Ximenes).

BBB 11
Estreou nesta terça-feira (11), o reality show
Big Brother Brasil 11. A assessoria da TV Globo
confirmou que a participante Arianda Thalia nasceu homem. Assim que o nome da participante foi
confirmado para a décima primeira edição do Big
Brother Brasil, começaram a surgir rumores pela
internet de que Ariadna seria, na verdade, um travesti. Segundo a emissora, Ariadna nasceu homem,
mas passou por uma cirurgia de mudança de sexo.
Hoje, a transexual tem documentos registrados e é
oficialmente uma mulher

INSENSATO CORAÇÃO
Com estreia prevista para o dia 17, a nova novela da Globo, Insensato Coração, começa com
um incidente aéreo e filmagens em FlorianópolisSC. Com texto de Gilberto Braga e Ricardo Linhares e direção de Dennis Carvalho, a trama vai mostrar dramas familiares.
A autora Maria Adelaide Amaral já tem uma
nova tarefa para este ano: escrever uma microssérie sobre a vida de Dercy Gonçalves. Ainda bastante ocupada com os textos de Ti-ti-ti, a produção deverá ir ao ar somente na primeira semana de
janeiro de 2012 na Globo.

VAI ENTENDER...
Ana Maria Braga almoçou
com o marido, Marcelo Frisoni,
e o enteado, Marcelinho, em uma
churrascaria na zona oeste do Rio
de Janeiro. Em junho passado a
apresentadora do "Mais Você",
da Globo, anunciou sua separação do empresário. No entanto,
depois do término, ela passou a ser vista constantemente com ele. Em outubro, Ana Maria fez
uma tatuagem no ombro direito com o nome Marcelo. Vai entender...

FÉRIAS
Por falar em Ana Maria Braga , a apresentadora
está com data marcada para um merecido descanso da TV Globo. Trabalha até o próximo dia 14.
Depois entra de férias, deixando todos os próximos programas já gravados.

AMOR
Paloma Bernardi passou o reveillon no hotel
Copacabana Palace, no Rio. Afastada da TV desde o fim da novela "Viver a Vida", a atriz vai voltar
ao ar na próxima trama global das nove, "Insensato Coração. Paloma Bernardi, de 25 anos, afirma
que seu coração terá dono em 2011. " Quero um
amor verdadeiro".

CASO RARO
Aos 54 anos, Solange Couto está
grávida de três semanas do marido,
Jamerson Andrade, de 24. A atriz
está no ar como a Sancha de “Ribeirão do Tempo”, da Record. A gravidez não foi programada, foi uma
surpresa. Solange- mãe de Marcio
de 36 anos e Morena de 19- também poderá ser vista como Dona
Jura , personagem da novela global "O Clone",
reexibida no “Vale a Pena Ver de Novo”.

BOA SORTE, CHICO!
Chico Anysio permanece internado no hospital Samaritano, em Botafogo, Rio de Janeiro. O
humorista continua na
UTI sedado e no respirador. Seu quadro clínico
permanece estável. Não
há previsão de alta. Além do humorista ter sido
submetido a uma angioplastia - desobstrução da
artéria coronariana, foi detectada uma nova infecção hospitalar. Força, Chico!

BATENDO
PONTO
A atriz Ingrid Guimarães está feliz da vida
com a entrada de “Batendo Ponto” na grade de
2011, na Globo, e o sucesso do longa “ De Pernas Pro Ar”.No especial, ela encarna a secretária Val, que trabalha na
Colapax, uma empresa que produz cola. Já no
longa “De Pernas Pro Ar”, sua personagem é Alice, uma mãe de família viciada em trabalho que se
separa do marido e pede ajuda a uma amiga( Maria Paula), dona de um sex shop, para reconquistá-lo.

BATENDO O PONTO 2
Satisfeito com os resultados do especial “Batendo Ponto”,, o diretor José Lavigne não fará
mudanças no elenco. Os principais nomes que
participaram do programa, protagonizado por
Ingrid Guimarães e Alexandre Nero, estão confirmados para a versão seriado que começa a ser
gravada na segunda quinzena de fevereiro. O pro-

grama vai disputar vaga nas noites de terça-feira
com “Tapas e Beijos”, de Andrea Beltrão e Fernanda Torres. Um deles substituirá o “Casseta &
Planeta”. Aposto no segundo, já que tanto Andréia Beltrão como Fernanda Torres são insuperáveis no humor e na simplicidade !!!

TÁ PODENDO...
Clô (Irene Ravache) se
transforma na estrela da campanha de reciclagem da
LEAR e começa a colher os
frutos do sucesso. A Rainha
do Lixo foi convidada para
participar do programa
"Mais Você", e faz questão
de chegar ao Projac em grande estilo: de Limusine.

TÁ FORA..
A jornalista e apresentadora Talitha Morete deixa o
programa "Domingão do
Faustão" no final do mês. A
decisão foi tomada em comum acordo entre ela e
Fausto Silva, após o término do contrato. Thalita
substituiu Adriana Colin, no
começo do ano passado, na
apresentação dos merchandisings.

emissora, já que eles têm um processo contra a
Rede TV!.

TÁ NAMORANDO..
A atriz Marisa Orth
aproveita umas pequenas
férias e curte o mar de
Trancoso, na Bahia, com o
namorado, o músico Dalua.

EM ABERTO...
A Globo ainda não decidiu qual a atriz que fará
parte do elenco fixo de “Os Caras de Pau” nesta
temporada.

CUIDADOS
Fernanda Souza (26 anos), a Thaísa da novela
Ti-Ti-Ti, está bem mais magra, com o corpo bem
definido. Para exibir esse corpão, Fernanda pratica ioga, Pilates, natação e corrida.

RETA FINAL

FINA ESTAMPA
“Fina Estampa”, próxima novela do Aguinaldo
Silva na Globo, já esta com o elenco praticamente
montado. Entre os atores confirmados estão: :Lília
Cabral, Christiane Torloni, Arlete Salles, Cris Vianna, Adriana Birolli, Isis Valverde, Guilherme Boury, Rafael Cardoso, José Wilker, Malvino Salvador, Dira Paes, Jackson Antunes, Eri Johnson, Paulo Rocha e Susana Pires. Por falar em Lilia Cabral e
Christiane Torloni, as belas atrizes passaram o
Réveillon no mesmo lugar: Copacabana Palace!

AMOR E REVOLUÇÃO
Tiago Santiago, autor de “Amor e Revolução”,
continua esperançoso em conseguir um depoimento da nova presidente Dilma Rousseff para os
primeiros capítulos da sua nova novela no SBT.

POBRE MENINA RICA
Sinceramente: Fernanda Montenegro convence mais interpretando
uma mulher pobre, do
povo, sofrida, do que
uma milionária!!!

Passione, de Sílvio de Abreu está chegando ao
fim...Especula-se quem teria matado Eugênio
(Mauro Mendonça) e Saulo (Werner Schünemann).
Sobrou até para o Antero (Leonardo Villar). Vamos ver se Sílvio consegue surpreender os telespectadores...

DESENCONTROS
Relações estranhas, bigamia, sexo sujo, vilanias,
mortes, assassinatos, nascimentos, casamentos,
segredos e até humor. Ingredientes que teriam tudo
para dar certo. Mas, a receita do bolo de Sílvio de
Abreu desandou. A novela perdeu seu rumo.

A REVERENCIAR
As interpretações de Clô (Irene
Ravache),Fortunato (Flávio Migliaccio), Jackie
(Alexandra Richter), Totó (Tony Ramos), Gemma (Aracy Balabanian), Clara (Mariana Ximenez),
Antero (Leonardo Villar) e Brígida (Cleide
Yáconis).Essas vão ser lembradas...

BOLA MURCHA
As relações amorosas. Os casais não convenceram. Não se salvou nenhum...

PONTO ALTO

MUNDIAL
O Bandsports adquiriu com exclusividade para todo o Brasil os direitos de transmissão do Mundial de Handebol Masculino, que acontece na Suécia entre os dias 13 e
30 deste mês. Serão 10 partidas ao vivo no total.

ESTREIA DE HEBE
O novo programa de Hebe Camargo, na Rede
TV!, será nas terças-feiras e não na segunda como
se esperava . A direção da emissora não quis mexer nas atrações nas noites de segunda, como o
policial “Operação de Risco”, entre suas maiores
audiências.

HEBE CAMARGO 2
Emissoras de TV e a gravadora Sony Music já
sabiam do acordo entre Hebe Camargo e Zezé di
Camargo & Luciano para gravação de um especial
comemorativo aos 20 anos de carreira dos cantores que seria apresentado em abril. A negociação
seria com o SBT. Com a ida de Hebe para a Rede
TV!, a dupla deve fechar exclusividade com outra

O cabelo e a elegância de Melina (Mayana Moura).

DECEPÇÃO
O tão falado segredo de Gerson (Marcelo Antony). Muito suspense para pouco resultado...

JÁ FOI TARDE
A Diana, de Carolina Dieckman foi uma das
personagens mais chatas dos últimos tempos.

TEVE SEUS MOMENTOS
Jéssica (Gabriela Duarte), Berilo (Bruno Gagliasso) e Agostina (Leandra Leal), tiveram seus bons
momentos nesse triângulo amoroso, com direito a
bigamia...
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Cinco mortos em acidente na Br 262
O Voyage, placa GWC 5934 de Manhuaçu, voltava de
uma festa em Reduto e transportava sete pessoas.

Sangue no amanhecer da
Br. Cinco pessoas morreram
e dois ficaram gravemente
feridas em Manhuaçu. O acidente aconteceu nesta sexta
(07) às 05h 30 da manhã próximo ao trevo da zebu km 33,8
na Br 262. Segundo informações do Corpo de Bombeiros
o Voyage, placa GWC 5934
de Manhuaçu, voltava de
uma festa em Reduto e transportava sete pessoas. Ao
chegar na curva, invadiu a
contramão, perdeu o controle do veículo e veio bater em
um Fiat Uno, ainda rodando
na pista, colidiu de frente com
um caminhão, placa MQK
9284 de Cariacica ES. No impacto quatro passageiros do
Voyage foram arremessados
para fora do veículo e 02 morreram presos às ferragens,
sendo utilizado o desencarcerador para retirar os corpos. Roni Cleber Souza, 22
anos, morador do Bairro Santana e Cleber Rodrigues
Rosa, 32 anos (motorista),
morador da Vila Boa Esperança e uma mulher aparente-

mente 35 anos (nome não divulgado) morreram na hora,
Jonatas Machado Clemente,
21 anos foi socorrido para o
Hospital César Leite, mas
não resistiu, Alessandro Ramos de Oliveira, 30 anos,
Jhones Pereira da Silva e Renan Augusto de Oliveira ficaram gravemente feridos
sendo socorridos pelos
bombeiros. Segundo boletim médico, Alessandro faleceu nesta segunda-feira (10)
na parte da manhã.
O motorista do Fiat Uno,
placa GPP 2597 de Reduto,
Mauricio Eler Sanches não
teve ferimentos. O motorista
do caminhão saiu ileso, somente o ajudante Roney Rodrigues da Silva sofreu alguns ferimentos leves, sendo socorrido para a UPA. O
trânsito nos 02 sentidos ficou fechado por aproximadamente 02 horas, deixando
uma fila de carros de mais de
3 km.
Por J.Oliveira - Fotos:
Marta Aguiar e 3º Sgto Dias

No impacto quatro passageiros do Voyage foram
arremessados para fora do veículo

O acidente aconteceu nesta sexta (07) às 05h30min da manhã próximo ao trevo da zebu km 33,8 na Br 262.

Jovens que perderam suas vidas no
acidente da
BR262. Sendo que
uma das vítimas
(mulher) ainda não
não foi identificada
Jonatas Machado, 21 anos / Clébio de Souza, 21 anos / Cléber Rodrigues, 32 anos

Marido atea fogo em esposa grávida

Marly Maximiano Marcel,
31 anos, Balconista, após um
desentendimento conjugal
no sábado (01) por volta das
5 h da tarde no distrito de
Santo Amaro/Manhuaçu/
MG, ateou álcool em seu corpo e no seu companheiro
João Paulo de Freitas Agui-

ar, 21 anos, por motivo de ciúmes e por estar sofrendo
constantes agressões. Com
objetivo de intimidá-lo a sair
de casa, pois conforme ela
assim as brigas acabariam.
No momento em que ela iria
acender o fogo, João agarrou
a esposa e ateou o fogo nela.

Marly foi socorrida rapidamente por populares e conduzida para a Unidade de
Pronto Atendimento de Manhuaçu e transferida para
hospital João XXIII de Belo
Horizonte, devido à gravidade das queimaduras. A Polícia Militar realizou rastrea-

mento e localizou João Paulo na casa de sua mãe, com
pequenas queimaduras pelo
corpo. Ele foi preso em flagrante e conduzido para delegacia
Redação JM1 – Por
J.Oliveira

Bala perdida acerta dona de casa em Manhuaçu
Um acerto de contas, acabou saindo pela culatra.
Três moradores do Bairro
Nossa Senhora Aparecida
armados resolveram apagar
Bruno Canela neste domingo (09) no campo de avião
às 11h 20 min. da manhã.
Segundo Sgto Anderson,
dois dias antes em uma dança de Capoeira, Bruno e Gabriel junto com outros amigos estavam brincando
quando a perna de um bateu no outro e começou a
confusão, Bruno pegou

uma pedra paralelepipedo e
atingiu a cabeça de Gabriel,
Vulgo “Biel”, que precisou
ser socorrido.
Biel, após a recuperação
junto com Giovani, e o Capixaba, todos conhecidos
pela PM, armados saíram de
uma mata próxima a rua principal e alvejaram vários disparos contra Bruno que conseguiu fugir do local. Uma
das balas atingiu a dona de
casa Maria Madalena Gomes
de Oliveira, 36 anos, que
passava no local, o projétil

perfurou o ouvido, saindo
próximo ao nariz. Ela foi socorrida pelos bombeiros até
a UPA, onde foi feito uma
radiografia, segundo Dra.
Micheli, não poderia afirmar
sequelas e morte, mas que a
paciente estava bem e consciente. A PM do Tático Móvel recebeu um ligação que
os envolvidos fugiram para
Ponte do Silva. Biel é filha
de Maria da Costa Pimentel
que foi morta em novembro
na saída da Festa da Feira
da Paz.

Gabriel vulgo Biel

Motoqueiro morre em grave acidente em Realeza
O lavrador Carlos de Oliveira Gomes, 34 anos, residente em Vila Nova, estava
vindo para Manhuaçu em
sua moto Honda CG 150 Titan placa HPS-2237, onde
sofreu um grave acidente na
Rodovia BR 116 km 588,9
perímetro urbano do distrito
de Realeza. Segundo informações do motorista do caminhão Luís Antônio Velame,

Carlos levantou na moto para
ver a estrada de baixo (BR
262), quando se desiquilibrou, invadindo a pista contrária, colidindo com o paralama, batendo com a perna na
gaveta de ferramentas lateral
da carroceria do seu caminhão MB 1113 Amarelo, Placa JML-4143 (Sapeaçu/BA).
O Agente Federal Tadeu
Lima da PRF Realeza, chegou

no local acionando o Corpo
de bombeiros, constando ferimentos no braço e perna
esquerda e sendo encaminhado para a UPA. Dra. Micheli, junto com a equipe médica, fez os primeiros curativos, mas já confirmando a
amputação da perna, que
teve fratura exposta. Familiares ficaram aflitos do lado
de fora, buscando informa-

ções. Carlos estava consciente durante a tarde e conversou com sua mãe. Segundo boletim médico deste domingo às 21h 30 min, o estado dele era grave e estava respirando por aparelhos, mas
não resistiu e faleceu na madrugada desta segunda (10).
Por J.Oliveira – Foto:
Everardo C. Sette

A roda da frente ficou torcida com o impacto.
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