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EDITORIAL

CHARGE

A VOZ DO POVO
Nunca na história do jornalismo manhuaçuense, uma publicação tem sido tão bem recebida pela população como
“ o Jornal das Montanhas”. A cada dia que passa mais
leitores se manifestam e o adotam como seu porta-voz.
Pergunta-se: por que gostam tanto do Jornal das Montanhas? A resposta é simples, nós respeitamos a inteligência
dos leitores e reportamos notícias com imparcialidade: não
mentindo, não se omitindo e tendo opinião.
Um jornal independente que mostra o outro lado da
notícia, combatendo as enganações e os Pinóquios que existem por aí. O povo que cansou de ler, ver e ouvir mentiras.
A imprensa não pode ser conivente com os desmandos que
acontecem.
Almejamos uma cidade em que o povo se orgulha de seus
administradores, onde empresários e legisladores unidos
em busca das soluções de todos os problemas comuns em
uma cidade.
Neste momento, vale a máxima que sempre ouvimos por
aí: “Você pode enganar um dia, enganar muito tempo, mas
não engana o tempo todo”. Pois é, os maus políticos enganaram a população com palavras, gestos, atitudes, omissões e comissões.
O povo está cansado de esperar por melhoria de vida e
fica triste quando vê obras desnecessárias a preços absurdos
que nunca foram questionadas, uma pergunta tem sido feita:
por que não usaram este recurso para beneficiar outra rua,
existem dezenas quem sabe centenas de ruas sem calçamento, o município é o maior da microrregião com 621 km² . As
pessoas querem ver seus impostos sendo bem utilizados,
mandem suas cartas para o Jornal das Montanhas façam valer seus direitos, Manhuaçu merece ser bem cuidada afinal é
uma cidade polo e para tanto deve prestar um serviço adequado para seus moradores que merece coisa melhor. Ta aí
o motivo do sucesso do Jornal das Montanhas impresso e
online a cada mês mais leitores, mais internautas acessam o
www.jm1.com.br com apoio de toda a sociedade: estudantes, operários, professores, domésticas, donas de casa, empresários, proprietários rurais, afinal, toda a comunidade está
lendo, divulgando e incentivando o jornal que circula com
distribuição gratuita.
Aproveitamos para registrar o carinho que recebemos de
todos aqueles que exigem que “a tarefa número um da imprensa é vigiar o poder”. Aos que sabem que toda mentira
tem perna curta, o nosso muito obrigado. Vamos em frente.
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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
Acho importante essas obras para os municípios, mas
precisa de mais fiscalização da parte do governo do estado. Em minha cidade Mathias Lobato as ruas são calçadas de qualquer jeito sem infraestrutura nenhuma, com a
primeira chuva o calçamento vai embora, dinheiro público pelo ralo quem fica no prejuízo é o povo e aí fiscalização vamos agir.
Robson Onofre de Morais
Chuvas destroem Região Serrana/RJ. Deveria dar perdão nos pequenos tributos. Imaginem! É preciso uma
tragédia deste porte para descobrirmos que nosso dinheiro para prevenção foi quase todo para Bahia. Rio de
Janeiro pagou 102 Bilhões de impostos federais e recebeu de volta somente 16 Bilhões em 2009. Confiram no
Portal da Transparência e no site abaixo: http://
w w w. a d e r b a l m a c h a d o . c o m . b r / n o t i c i a /
noticia.php?id=6243
Se não tivessem tirado o ICMS do petróleo cru, o Rio

de Janeiro receberia quase 3 vezes o valor dos royaltes em ICMS.
Júlio Batista – Rio de Janeiro
Gostaria de expressar minha opinião quanto a
melhor distribuição royaltes em ICMS do petróleo
cru que é extraído do Rio de Janeiro. Será que faltou
dinheiro ao governo do Rio para evitar a catástrofe?
Ou iria ter menos corrupção já que estão reclamando que só volta 16 bilhões ao Rio de Janeiro. Sabemos que o petróleo cru do Rio de Janeiro é extraído
da costa marítima que pertence não ao Rio de Janeiro e sim ao povo brasileiro.
Faltou em minha opinião uma melhor distribuição
dos recursos que o Rio de Janeiro tem direito, digo
uma distribuição sem corrupção, uma fiscalização
digna de respeito.
João Domingos Lael – Minas Gerais
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Mensalinho... essa não
A corrupção espalhou para todos os lados
e diariamente ouvimos todos os tipos de corrupções, Brasília, estados e municípios. Nas
rodadas de bate papo na Boca Maldita de
Manhuaçu, “ li tanta coisa sobre corrupção
e fiquei ouvindo o que outras pessoas estavam dizendo, e para minha surpresa pela primeira vez ouvi dizer em mensalinho em Manhuaçu.”

A moda pega mesmo
Em Manhuaçu quem aprendeu a má lição
foram os diretores que servem aos alunos
sopa de macarrão e canjiquinha, mas já
existem alguns movimentos de pais para
verificar porque do procedimento, já que o
valor enviado pelo governo dá para servir
uma merenda de ótima qualidade.Um aluno que está estudando em Luisburgo disse que na outra escola em que estudava
não tinha merenda boa como na Escola
Joaquim Knupp.

Natalidade Canina
Parece que natalidade dos cães, está crescendo igual ninhada de rato. Preto, branco,
vira-lata e de raça perambulando e latindo
dia e noite. Cadê o canil? Chama a carrocinhaaaaa.

Distrito do Prata pede socorro
Em Lajinha
continua avançando o desgaste do poder e nos
bastidores trabalham os oposicionistas indicando que desta vez
eles não querem
deixar margem
de erro e aproveitar o desgaste natural que
dois mandatos
trazem para um
prefeito e neste
caso ele é maior, pois não há muito o que
comemorar, a falta de atitudes em coisas simples acabam se agravando os problemas,
um deles foi narrado por Ildefonso de Souza natural de Lajinha e que há 40 anos mora
em São Paulo. “Duas coisas me deixam triste quando visito Lajinha a primeira é perceber que a cidade não se desenvolve tudo
continua como há 40 anos quando saí daqui e o outro é ver o abandono do Distrito
do Prata, me deu desespero ao visitar o
Prata a noite, um conselho, se for lá leve
lanterna a maioria das lâmpadas dos postes
estão queimadas e o impressionante apenas um menino de 11 anos o Pedro Henrique neto do Pedro Fialho tem se preocupado com o lugar. Disse Ildefonso

Alô CEMIG
Quero meu dinheiro de volta! Senhores
da CEMIG todo mês a empresa recebe pela
iluminação pública do Distrito do Prata, aí
não dá, nós pagamos sem ter o serviço,
atenção Sr. promotor de justiça de Lajinha,
o povo do Prata está abandonado dê uma
forcinha, tem muitos postes sem iluminação.

Voto não tem preço,
tem consequência
O Distrito do Prata é maior do que muitas cidades
brasileiras e lamentavelmente está abandonado e
com certeza se o povo da
comunidade tivesse votado nos candidatos do lugar não estariam passando por tantos problemas
como passam. Cadê a vereadora Alzira? Cadê os
demais vereadores que foram bem votado no distrito? Agora o povo do distrito deve ficar atento, votar só nos candidatos do lugar, os eleitores tem condições de
elegerem mais de 2 candidatos, façam uma
campanha para que os eleitores se conscientizem do valor do voto nos candidatos da
comunidade e a organização deve começar
logo o momento é agora organizem-se e contem com o nosso apoio, vamos apoiar na divulgação de todos os candidatos do Prata
independente de partidos.

As necessidades dos bairros
É grande o número de reclamações que
recebemos toda semana em nossa redação,
por isso saímos para visitar os bairros e ver
de perto o que realmente está acontecendo.
Para nossa surpresa os moradores do bairro
São Jorge foram unânimes nas respostas, a
indignação pela falta de um Posto de Saúde,
segundo eles, precisam sair do bairro onde
moram, irem até o bairro Bom Jardim para
serem atendidos. Problemas como esses são
vividos por moradores de vários bairros de
Manhuaçu. Sabemos que a saúde tem prioridade em todo o Brasil, mas no município os
PSF´s de algumas comunidades não tem
médicos suficientes para atender os moradores, sendo que a classe pobre não possue
um plano de saúde muito menos condições
de pagar consulta particular ficando a mercê
da boa vontade do atendimento público.
Há uma demora grande entre a consulta e
o resultado dos exames retardando a recuperação dos pacientes. Falam da necessidade
de uma escola quando seus filhos terminam
o pré escolar, quem tem condições pagam
topic, quem não tem, é obrigado a levá-los
pessoalmente as escolas mais próximas em
outras localidades. A necessidade de uma
creche para as crianças no bairro, pois desta
forma os pais poderão sair para trabalhar tranquilos, sabendo que os filhos estarão em segurança. Além de acharem de suma importância uma área de lazer onde possam se reunirem nos fins de semana com suas famílias e
amigos, reclamam do sinal de internet que
tem deixado muito a desejar.

Zorra Total no Coqueiro
A reclamação é feita e a Zorra Total aumenta a cada dia, principalmente nas quintas,
sextas e sábados. Som alto, drogas, roubos,
vandalismo e os moradores dizem que está
havendo até prostituição. Atenção autoridades e pais vamos fiscalizar.

Muro de Arrimo na Petrina
Moradores do B. Petrina estão esperando providências das autoridades para arrumarem o barranco e a escadaria da co-

munidade. As chuvas já passaram e a ponte
improvisada para a passagem dos moradores já está quebrando junto com piso que
está aumentando. A esperança do povo é
que com a casa de um vereador que foi atingida, o problema seja resolvido. Conforme
uma moradora, as únicas que aprovaram a
grama implantada no barranco foram as galinhas e os passarinhos. O SAAE está mexendo lá, vamos ver o que vai dar.

Leonardo Monteiro e Lael Varella

Rodoviária
Em política tudo é possível, há rumores que
o deputado Leonardo Monteiro e o deputado Lael Varella poderão conversar para viabilizar uma composição nas eleições de 2012,
desta feita alguns petistas de Manhuaçu
aprovam a ideia desde que o PT tenha assegurado o espaço que lhe for determinado.
Será que vamos ver em Manhuaçu a volta
dos ministros petistas?

Dizem por aí acertou novamente
Passageiros que dependem da rodoviária
de Manhuaçu estão ficando com medo. A
quantidade de bêbados e viciados em drogas cresce absurdamente. Eles ficam andando ede um lado para outro pedindo dinheiro. Quinta dia 20 de Janeiro, um rapaz agrediu um taxista que negou um cigarro, ele foi
conduzido pela PM e solto em questão de
minutos. Até onde isso vai continuar?

Rodoviária l
Ainda na Rodoviária, semana passada
foram dispensados os 13 funcionários que
faziam toda a limpeza do local, o motivo é
que a maioria deles não eram concursados. Respeitamos a lei, mas a substituição
deveria ter sido feita de imediato e não foi
feita. Coitado do Sr. Geraldo andou mais de
uma semana para lá e para cá, sobe e desce
escadas sozinho, gente ajuda aí! Os banheiros ficaram com mal cheiro e na quinta (20)
nem água para beber e ser utilizada tinha,
ligamos para o SAAE e a água veio no dia
seguinte. Tem gente do SAMAL dizendo
que a rodoviária não precisa ficar um brinco
não, os turistas que visitam lá, são de Vila
Nova, São Pedro, Luisburgo, Reduto e outras. E os cariocas, paulistas e capixabas que
visitam seus parentes e compram em Manhuaçu, não são turistas? O respeito deve
ser igual para todos

Prefeita Elisa Costa (PT)
afirmou em entrevista que até
o fim de seu mandato haverá a instalação de uma grande empresa em Governador
Valadares, gerando emprego
e renda para a população.
Elisa adiantou, inclusive, que
já solicitou reunião com o
ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Fernando Pimentel, para
solicitar o apoio do governo federal. A coluna
Dizem por aí, já havia publicado esta notícia,
dando sequência seria uma siderurgia da Vale
do Rio Doce, resta agora esperar para concretizar, vale também torcer pois Valadares ao nível
que anda os Estados Unidos está necessitando
urgente desta grande conquista.

Pensamento de eleitor
Manhuaçu tem 10 vereadores, 03 apoiaram
João Magalhães, 07 apoiaram Paulo Abi – Ackell,
nenhum apoiou Lael Varella inclusive os 02 do
DEM, partido do deputado. Sabemos que Lael é
um homem dedicado aos problemas de saúde do
povo. Por que nenhum vereador apoiou este deputado? Será que não estão preocupados com o
problema da saúde ou o interesse deles está contrário a mudança que o povo tanto necessita?

Pensando no bem estar
de Manhuaçu

Remédio vai ficar mais
barato em Manhuaçu
O que faltava em Manhuaçu está chegando é uma grande rede de medicamentos DROGASIL, com certeza os preços da Drogasil são 20%
menos que os preços comercializados em Manhuaçu, e
isso vai fazer com que as farmácias da cidade reduzam
sua margem de lucro se quiserem continuar vendendo,
isso é a lei do consumo da
oferta e da procura que vai beneficiar os consumidores uma das principais redes de drogarias e farmácias do Brasil, atuante no mercado de Farma Cosméticos e Medicamentos
e com serviço de 24 horas, está chegando em
Manhuaçu breve breve. A empresa constitui
filiais em São Paulo, Rio, Góias, Brásilia, Espírito Santo, Minas.

Tuca, um dos líderes que apoiou Lael Varella
em Manhuaçu, tem trabalhado muito para atender todas as pessoas que procuram atendimento
médico em Muriaé. A vontade de Lael Varella em
ajudar Manhuaçu é enorme. Tuca tem encontrado constantemente com Lael e a ordem é a seguinte: atender todas as pessoas que procurarem
atendimento. “ Nossa visão é contribuir de uma
forma coletiva para os moradores de Manhuaçu,
visando uma mudança que venha beneficiar a
todo povo de Manhuaçu”, comentou Tuca.
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CDL empossa Presidente
Relatos de mortes –
Reflexos de vida.
- Ela só acabou?
- Ela só amuou??
- Ela só amaldiçoou???
1 - Filha da Tereza – Morreu, há pouco, ou antes do último Natal, na vila São Sebastião da Vala,
minha tia-avó Floripes Vaz Aguiar, Quilinha, última
filha e última de toda fila de filhos da minha bisavó
materno-materna já citada, aqui, a ítalo-argentina
Tereza Fazola. Sua sobrinha materna, minha mãe,
ligou-me e disse: “Acabou!”. Mãe referiu-se aos
filhos de Tereza, pois não acabou tudo de tia Quilinha, já que ela deixou filhos e netos, e genros e
nora; e, sobretudo, nome, história e lembrança de
vida exemplar de esposa (era viúva, há muito, do tio
Guiné), mãe, sogra e avó. E deixou muita saudade!... Tia Quilinha herdou da mãe aquele bom humor de alguns italianos. Tinha riso e fala gostosos,
com gargalhada alegre, mas comportada. D. Floripes é parte do exército quase anônimo, sem fama,
que, no círculo que viveu, deixou exemplos!!... –
Registro as condolências ou os pêsames (extensíveis aos enlutados da Serra do Rio neste janeiro);
isso, além dos da Filha de Tereza!!!
2 - Fila da Tristeza – Morreu, há menos tempo,
mais de 500 pessoas no Rio de Janeiro, que, neste
janeiro, córregos viraram rios, e rios, mar; nas águasde-janeiro, “Mar de Janeiro”. Eu poderia falar de
várias filhas de Tereza, ali; aqui, eu deveria falar de
mais Filas de tristeza. Mesmo que literalmente tenham várias, simbolicamente foi-é-será uma só fila
– mas, de muitas tristezas –. Na manhã sabatina de
15 deste janeiro, olhei no site da ig, que já contabilizava 547 mortos; poucos segundos depois, o sítio
globo mostrava 549 mortes; e, daí a alguns minutos,
o site uol registrava 551. Deixei de olhar noutros
sítios, que poderiam trazer mais colheitas desta produção que foi farta e não falta nas serras do Rio e
nos rios da Serra... Nesse contexto, uma mulher
não perdeu o lar e a família, e nem a casa ou residência, mas reclamou de roupas perdidas. Mas, uma
que perdeu tudo, agradecia a Deus... – Registro
esse contraste e esta lição! Esta, de agradecer a
Deus!! Até, na fila da tristeza!!!
3 - Fia da Torpeza – Morreu, há muito, quem
seria totalmente desconhecida, não fosse o pai da
economista e comentarista “global”, Miriam Leitão, comentada nos 3 pontos de nosso 1º artigo, aqui.
Eu sabia que o pernambucano Uriel de Almeida
Leitão fora grande orador, pai de filhos doutos, e
pastor por mais de 30 anos da 1ª Igreja Presbiteriana de Caratinga (recorde, especialmente no meio
presbiteriano em que mudança de pastor empata
com a de técnico de futebol!)... Lendo, da tarde de
11 a 12 passados, seu “Testemunho de Fé – Um
homem comum quem Deus ouviu e usou”, constatei ser bom escritor, e educador, e administrador
(de igrejas e escolas), e de oração, e pastoreio, etc.
No 2º livro da obra (páginas 281-317), ele contou
de dona Felicidade – era infelicidade! – (pp. 302317). Vivia xingando e rogando praga. Mas, quando Pr. Leitão orava, caindo doce quente no pé dela,
segurou os palavrões! Mudou de vida!!... – Registro que só Deus fia da torpeza!!!
- Ela ensinou lição!
- Ela expressou gratidão!!
- Ela exemplificou transformação!!!
(*) O autor é graduado em Teologia e pós
em História Eclesiástica.

Nova diretoria da CDL biênio 2011 e 2012

Por J.Oliveira
Após 07 anos trabalhando na diretoria, Fernando
José de Lima foi eleito o novo
presidente da CDL de Manhuaçu. A cerimônia de posse foi realizada no dia 13 de
janeiro no salão de eventos
da Câmara Municipal de Vereadores de Manhuaçu, a
nova diretoria foi constituída pelo vice-presidente Elias Temer Júnior; vice-presidente administrativo Ronaldo Henrique Gomes, secretário geral José Alves de
Aguiar, e os conselheiros fiscais José Dornelas de Abreu,
Giovanni Baroni Pacheco e
Fabrício Rodrigues Coelho.
O ex-presidente José Al-

ves Aguiar, devido no dia
estar acompanhando sua filha por motivos de saúde,
enviou sua famíla para estar
representando-o e um discurso através de uma carta, lida
pela sua filha mais nova,
agradecendo o apoio que
todos deram em seu mandato.
Autoridades locais também marcaram presença, incluindo o subcomandante e
Tenente-Coronel Rhodes do
11º do Batalhão da Polícia
Militar e o Promotor de Justiça Fábio Santana.
Quem marcou presença
também foi o médico e ex-prefeito de Carangola, Fernando Costa, que contou sobre
a história e sua amizade com

o novo presidente: “Fernando, quando chegou em Carangola, veio somente com a
roupa do corpo e foi engraxate por algum tempo, eu dei
a disciplina correta e hoje
tenho um sentimento muito
grande por ele, pois me considero um pai adotivo do Fernando, desde que lhe dei a
mão, fico muito satisfeito por
saber o rumo que ele tomou,
sempre progredindo, um rapaz de muita inteligência e
tenho a certeza que vai dar
um impulsivo muito grande
na Câmara de Dirigentes Lojistas de Manhuaçu e vai ter
sucesso a frente dela.” finalizou o ex-prefeito.
O novo presidente recebeu
o cargo com muito alegria,

agradecendo pelo voto de
credibilidade, pelo apoio de
todos e por tudo que já fizeram por ele:”Estar aqui hoje,
significa muito para mim,
porque é uma entidade que
eu ajudei com coração aberto, para dar tudo de mim, o
nosso trabalho é voltado
para os associados e para a
sociedade também, agora
completou seus 30 anos,
com um sonho que é a casa
própria.” disse Fernando
Lima.
O empresário e farmacêutico prometeu seriedade no
trabalho, dando continuidade no que está bom e aperfeiçoando outras, para melhoria do comércio de Manhuaçu.

Caratinga conquista o maior
recurso da segunda etapa do PAC 2
Investimento, que beneficiará toda cidade, é soma do trabalho
do deputado Leonardo Monteiro com o Governo Municipal
O deputado federal Leonardo Monteiro (PT-MG) e
o prefeito de Caratinga, João
Bosco Pessine, estiveram
reunidos na tarde de quinta-feira, dia 27, na Caixa Econômica Federal de Governador Valadares, com o Coordenador de Engenharia da
Caixa, Geraldo Oliveira, para
tratar sobre o recurso do
PAC 2. Os R$ 77,7 milhões
conquistados serão investidos em drenagem urbana
sustentável, barragem de
amortecimento e canalização
do Rio Caratinga. A obra vai
beneficiar toda população
ribeirinha que há anos sofre
com as enchentes, além disso, vai gerar entre 700 a 1000
vagas de empregos.
A conquista deste projeto para o município é resultado da soma do trabalho do
parlamentar Leonardo Monteiro junto com o Governo
Municipal, em Brasília. “O
apoio do deputado Leonardo Monteiro foi um fator
essencial para aprovação do
projeto. Em todo o Brasil,
nós somos a cidade que
conquistou o maior recurso,

O deputado federal Leonardo Monteiro (PT-MG) e o
prefeito de Caratinga, João Bosco Pessine,

graças ao deputado. A comunidade sonhava com uma iniciativa forte, que solucionasse o problema das enchentes. E é com total comprometimento que anunciamos
mais este grande investimento para nossa cidade”, afirmou João Bosco.
Durante a reunião, o prefeito e o Chefe de Convênios do município, Nelson Pizzato, tiveram a oportunidade de esclarecer algumas
dúvidas. Além disso, Nelson
informou que a prefeitura já
está procurando adiantar al-

gumas documentações que
serão exigidas para o começo da execução das obras,
como a licença ambiental. “É
muito bom ver que todos estão animados e ansiosos
para começar. Entendemos
que a obra tem uma importância social muito grande.
Esperamos que Caratinga
consiga cumprir o ritmo de
liberação do Ministério, para
que a população seja logo
beneficiada com as melhorias”, destacou o coordenador
da Caixa.
De acordo com dados da

Defesa Civil, em 2003, devido as enchentes, sete mil
pessoas ficaram desabrigadas/desalojadas e a cidade
teve um prejuízo calculado
em 52 milhões.
No ano seguinte, o número de pessoas desalojadas
foi de três mil. Na época, a
prefeitura calculou que o setor público teria sofrido danos materiais da ordem de R$
12 milhões. Já a Associação
Comercial e Industrial de Caratinga – ACIC registrou perdas de R$ 18 milhões. “Tenho um carinho muito grande pela população de Caratinga. Não é justo que um
povo tão alegre e acolhedor,
continue sofrendo com as enchentes. Essa obra é muito
importante, por isso, junto
com João Bosco, vou acompanhar sua execução de perto, pois estamos empenhados em garantir para toda
população mais segurança e
tranquilidade e certamente,
mais saúde pública. Também
participaram da reunião o
Gerente Regional de Negócios, Jonas Adenis Soares e
o engenheiro Célio Dantas.
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Indignação dos moradores de Luisburgo

Enquanto a reforma se arrasta moradores
utilizam banheiro químico

Praça São Luis Gonzaga mostra o descaso

Muro do antigo banheiro, correndo risco de cair em
cima das crianças que brincam na praça

Corrimão da ponte que está quebrado, oferecendo
perigo para pessoas que utilizam a ponte

Situação de abandono, como exemplo o monumento a Bíblia Sagrada que está quebrado e a praça destruída

Moradores da cidade de
Luisburgo, estão indignados
com a falta de obras e abandono em alguns pontos da
cidade. A praça São Luis
Gonzaga, por exemplo, que
poderia ser um ponto turístico ou ponto de apoio e lazer
paras as crianças, está passando por uma reforma há 02
anos, no local a placa indica
o valor do investimento de R$
148,447,28, mas obra mesmo
nada, está parada há meses,
até mesmo o maderite que foi
colocado para esconder a
obra, já caiu, devido o tempo,
um monumento está tombado, o banheiro da praça demolido para reconstrução de
um novo e mais amplo, mas a
obra parece que foi embargada, enquanto a obra não sai,
a prefeitura colocou 03 banheiros químicos provisórios, quem utiliza diz: “ Parece
mais uma sauna, é apertado e
fede demais.” resume um morador que preferiu não se
identificar . Outros assuntos
abordados foram o excesso
de cachorros na rua, buracos
em várias ruas dos bairros e
acostamentos, que já foi alvo
de acidente com motos, mal
cheiro nos bueiros, falta de
sinal de telefone fixo e celular. Procuramos o prefeito da
cidade, mas não se encontrava no gabinete, segundo moradores, nem eles costumam
ver o prefeito na cidade, somente o carro preto passando. Fomos atrás dos vereadores para esclarecimentos,
mas sem êxito, somente o Vereador José Carlos foi encontrado no Sindicato dos Trabalhadores e explicou para
nossa reportagem sobre a
quantidade de reclamações na

Cratera aberta em plena Av. Ayrton Senna, entrada de Luisburgo

cidade: “Em algumas coisas
o prefeito Nídio esta deixando a desejar realmente, temos
que melhorar Luisburgo, a cidade é pequena e isso não é
um grande desafio” afirma
José Carlos.
É triste, mas a realidade
tem que ser dita, cidade pe-

quena, com grandes recursos,
mostrando uma bela paisagem das montanhas verdes,
pedras dos morros brilhando
com o sol, o ar puro do interior, mas com seu lado urbano
com pontes quebradas, com
excassez ao mundo virtual por
falta de telefone e internet e

não tendo o recurso de utilizar um banheiro público,
quando precisar.
O que será melhor, não ser
mudo e cego, ou ser cego e
saber ouvir o povo?
Por J.Oliveira –
Fotos: Marta Aguiar

CHEQUER ADVOCACIA S/C

Advocacia Consultiva, Preventiva, Administrativa e Litigiosa

Dr. Alexander Chequer Ribeiro
OAB/MG 78.778

Dr. Daniel Saunders Rodrigues
OAB/MG 78.733
Rua Nudant Pizelli, 188, Centro (Morro da Raposa) Manhuaçu/MG.

Tel: 3332.1713 e 3332.1930
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Receita de
Lasanha de Frango

Sérgio Rocha, 51 anos,
vigilante

INGREDIENTES
02 peitos de frango grandes temperados com
sal e alho;
03 colheres (sopa) de manteiga;
01 cebola média picada;
01 lata de purê de tomate;
02 xícaras (chá) de água fervente;
02 colheres (sopa de farinha de trigo;
01 frasco de creme de leite pasteurizado fresco
(500g);
500g de macarrão para lasanha cozido;
01 pacote de queijo parmesão ralado (100g).
MODO DE PREPARO
Doure o frango de todos os lados com uma colher de manteiga, junte a cebola, o purê de tomate e a água. Deixe cozinhar.
Coe o caldo e reserve 02 xícaras (chá). Desosse e desfie o frango.
Derreta 02 colheres de manteiga e cozinhe nela
a farinha de trigo. Adicione o caldo do frango.
Misture para engrossar. Acrescente o creme de
leite fresco para formar um molho cremoso.
Num refratário grande, monte a lasanha fazendo camadas alternadas de molho e de massa. Finalize com o molho e o queijo e leve ao forno à
temperatura média (180 graus), para assar e gratinar.
Dicas:Esta lasanha é bem prática, poderá ser
preparada com antecedência e pode ser servida
como prato único. Se preferir, utilize o molho cremoso de frango com outros tipos de massa de
macarrão: parafuso, rigatoni, espaguete, penne e
etc.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Adenilson, 50 anos,
joalheiro

Célio, 53 anos, Militar

Marco Antonio Campos
Presidente da AMBSF

Moradores reivindicam melhorias
para o bairro Sagrada Família
É... pelo jeito quando chegar a eleição o prefeito vai
estar doido para sair, baixa
popularidade e sem prestar
um bom serviço vai cada dia
caindo na boca do povo e o
que temos visto é que nada
que o prefeito possa fazer vai
deixá-lo em condições de disputar a eleição é muito tempo
no poder para nada ou pouco apresentar a população, o
povo está cansado de paliativos e reformas, será que Manhuaçu não merece algo
novo, nós estamos cansados
de “asfalsos” em que na primeira chuva leva o dinheiro
do povo. Disse Salazar.
Enquanto o coração da cidade fica com aspecto novo,
os bairros estão abandonados e feios. Infelizmente esta
é a realidade que Manhuaçu
vive na gestão atual, a rua
Capitão Rafael foi recapeada
recentemente, rua Mellin AbiAckel e ruas ao redor da Praça Dr. César Leite receberam
bloquetes de cimento no lugar das pedras de paralelepípedos de grande durabilidade. Uma obra que quase superou R$ 1 milhão de reais,
um orçamento que assusta os
munícipes para apenas 05
ruas, eles devem ter errado,
pois o erro é humano, mas
uma pergunta não cala se erraram quem fiscalizará?
Nossa reportagem rodou alguns bairros da cidade, para
confirmar se os bairros estão
sendo atendidos conforme a
prefeitura gostaria de mostrar na
área central. Nossa primeira rota
foi o Bairro Sagrada Família, ao
conversar com os moradores,
estes indignados e sem medo,
colocaram a boca no trombone.
Célio, 53 anos, militar residente
à rua Joaquim Pereira da Silva
comenta sobre o caso: “O problema do nosso bairro aqui e
todos os bairros de Manhuaçu
é o seguinte, a administração
pensa que só o centro que paga
imposto, lá tem todas as melhorias, tem câmera, rotativo, eles
esquecem que quem paga os
rotativos, são os carros dos bair-

ros que saem para trabalhar, quer
dizer, nós pagamos a segurança do centro e o bairro como diz
o ditado “A ver navio”, por incrível que pareça, a secretaria de
obras, não olha para o bairro”.
disse Célio.
O vigilante Sérgio Rocha,
51 anos, morador da mesma
rua fala sobre quando chove,
a água entra em sua casa, devido a rua ter somente duas
bocas de lobo na rua inteira e
não ter rede pluvial: “A quantidade de água que desce da
chuva é imensa e pior fica a
rua com os buracos.” relatou
Sérgio. Já o comerciante Adenilson,, 50 anos, dono de uma
joalheria em sua casa, disse
que seus clientes reclamam
do difícil acesso até chegar no
local: “A rua tá muito ruim de
transitar, até a pé e a rede pluvial de outra rua, foi canalizada por manilhas, vindo tudo
para o lado da nossa rua”.
comentou o comerciante.
Fomos até a casa do Marco Antônio Campos, presidente da Associação de moradores do bairro Sagrada

Família para nos informar das
medidas que foram tomadas:
“Neste momento estamos
passando por vários problemas, já foi pedido para o prefeito para que pudesse vir e
solucionar, até o momento
nenhuma obra foi feita aqui
no bairro nesta gestão. Estamos precisando de calçamento, as ruas estão cheias de
buracos, ruas Juquinha Santana, Belo Horizonte, Lauro
Rocha, Joaquim Pereira da Silva, estamos comovidos pela
atenção de atendimento das
autoridades para conosco. O
engenheiro da prefeitura e os
bombeiros já vieram até aqui,
com o laudo sobre o afundamento de solo em duas ou três
ruas e nada resolvido até
hoje.” Falou o presidente.
Conforme Marco já solicitou por diversas vezes aos
órgãos públicos, baseado na
lei orgânica artigo 125 II e artigo 129 IV, reparos na rede de
escoamento de águas, bocas
do lobo e outras melhorias,
mas sem êxito. Os moradores
bravos com toda a situação

relatam que o serviço prestado pela prefeitura deveria ser
chamada de “Serviço Alternativo Provisório”, assim os moradores saberiam que o local,
um dia será consertado, na
maioria das vezes, é colocado
bloquete com pó de brita, que
após a primeira chuva afunda
ou gera poeira no tempo mais
seco, mantendo a rua sempre
suja e escorregadia. Continuaremos em nossa rota, em
outras comunidades, para
mostrar as necessidades que
os moradores vivem. “Estou
doido para chegar 2012 para
concertar os erros do passado, não podemos mais errar o
nosso voto, nossa cidade é
polo e necessita de administradores que valorizem a capital dos cafés de montanhas.
Nós é que pagamos o salário
dos vereadores e do prefeito”.
Disse um morador da Sagrada
Família, que preferiu não dizer
seu nome alegando que: “Meu
nome não, você quer que eu
seja despedido? Disse ele.
Por J. Oliveira
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Quase 1 milhão foi gasto em pavimentação
de ruas na cidade de Manhuaçu e no
Distrito de Santo Amaro de Minas

VALOR NÃO IDENTIFICADO

VALOR IDENTIFICADO R$ 949.040,43

Para os leitores que gostariam de saber o valor da obra
na praça Dr. César Leite, cuja a placa publicamos na
edição anterior trazia encoberto é R$ 949.040,43.

Casa do povo, de costas para o povo
Parece que a casa do Povo,
fica de costas para o povo. A
primeira reunião realizada
neste ano de 2011 na câmara
municipal de Manhuaçu foi
polêmica, dois assuntos que
chamaram a atenção não dos
vereadores mais de todos que
estavam presentes foi a procura de um médico para Penitenciária de Manhuaçu, a
vereadora Maria Imaculada
se exaltou ao dizer que é um
vergonha nacional o salário
de médico: “Estamos procurando um médico para trabalhar lá e não estamos encontrando esse profissional, porque o salário é muito baixo
R$ 1,130,00 para trabalhar 30h
semanais.”falou Imaculada e
ainda ressaltou que Manhuaçu tem somente 01 cardiologista para atender mais de 80
mil habitantes, isso se comprova segundo pesquisas, ,
ser o ataque cardíaco a doença que mais mata no mundo, existe pacientes que esperam na fila 45 dias ou mais.
Outro fato lamentável, é
quando a tribuna da câmara
é utilizada pela população,
para reclamar, protestar, reivindicar seus direitos, os vereadores ficam em suas mesas sentados lendo jornal,
batendo papo e brincando
com o outro, isso quando não
saem para resolver algum
probleminha. Este ato foi presenciado e fotografado por
várias vezes por nossa reportagem, na última reunião (20),
João Batista de Ramos, morador da comunidade São

Francisco de Assis, “Campo
de Avião” estava expondo na
câmara, a abertura de 04 Associações no bairro Nossa
Senhora Aparecida e a invasão de terrenos da FUMAPH,
enquanto isso, o que estavam
fazendo nossos vereadores?
Teté foi o único que teve mais
interesse sobre o fato e levou ao conhecimento dos
companheiros de trabalho.
Veja as fotos ao lado
Pena que o povo, só fica
sabendo das informações
boas e filtradas, vereadores
são fiscais do Prefeito e nós
somos deles, o povo deveria
participar mais vezes e ter a
voz ativa, quando for aprovado uma lei que vai beneficiar meia dúzia e não uma população.
Falta pouco para as eleições de 2012, que bom seria
se neste aquário de peixes,
lambari tivesse vez, o que faria o famoso Polvo Paul da
Alemanha, em nove opções
ele acertaria o time bom ou ficaria somente no Uni duni te
salame míngüe. Atenção meu
povo, fique atento e pense,
quem é o seu representante
hoje na câmara? Será que eles
vestem a camisa do time como
dizem ou somente um palitó
para disfarçarem. Estamos de
olho. Vamos parabenizar pelo
projeto de lei nº 004/2011, autorizando o Asilo São Vicente
de Paulo de Manhuaçu, a
estar recebendo a quantia de
R$ 3.000,00 mil reais mensais,
algo humano como este merece destaque no jornal.
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CANTINHO DE FÉ
Leia a Bíblia
REV. MARCIO MELO revmarciomelo@ig.combr

Depressão: Isso pode ter fim!
OS INIMIGOS DO HOMEM DE HOJE é o tema destas
próximas lições e o primeiro tema que vamos abordar é esse
mau que tem afligido a humanidade nos nossos tempos.
- “Depressão é doença, tem tratamento e atinge milhões de
pessoas na América Latina e Caribe.
- Depressão foi considerada o “Mau do século passado” e já
atinge 25 milhões de brasileiros”. (Revista Tudo). A doença,
que atinge 25 milhões de brasileiros... Um deles pode ser o seu
vizinho, seu colega de trabalho, seu amigo de universidade, alguém do seu relacionamento, quem sabe, você mesmo.
- Muitas pessoas associam depressão com pecado, mas realmente não é. Qualquer pessoa pode ficar deprimida, inclusive
temos na Bíblia exemplos como Moisés, Elias, Jonas e outros
que experimentaram depressão.
1. O QUE É DEPRESSÃO
• Depressão pode ser definida como o estado emocional caracterizado por tristeza, pensamentos infelizes, apatia e abatimento; Alguns números importantes sobre Depressão: • Para 1
homem, 2 mulheres sofrem de depressão;• 40% a 60% dos
casos de suicídio, têm estreita relação com a doença; • Homens
depressivos morrem 4 vezes mais por suicídio que mulheres
(apesar de elas cometerem mais tentativas);• Apenas 1 em cada
4 deprimidos procuram ajuda; • A depressão tem início entre os
15 e 24 anos na vida da pessoa; • A depressão quando atinge
uma pessoa, prega 24 horas por dia as seguintes mensagens ao
deprimido:- Você está derrotado, não há nada que você possa
fazer.- Não há saída, não há esperança, você vai afundar até se
acabar! - Não vale a pena viver! - É muito melhor desistir. Nem
adianta tentar! É melhor se entregar!
2. CAUSAS DA DEPRESSÃO
Eis algumas causas mais comuns:
- Perdas - Problemas de Relacionamento; - Raiva e Culpa;
- Exaustão - Stress agudo; - Questões inacabadas na vida.
3. SINTOMAS DA DEPRESSÃO
Se alguma dessas coisas está acontecendo, você, pode ser a
próxima vítima. • Humor deprimido • Perda de interesse, prazer
e energia, • Cansaço por qualquer coisa, • Concentração reduzida, • Ansiedade, • Auto estima reduzida, • Idéias de culpa,
inutilidade, • Sono perturbado, • Apetite reduzido ou aumentado abruptamente.
4. COMO DEUS ATUA NA VIDA DO DEPRIMIDO
1) Deus cuida do coração do deprimido – “Ele cura os que
têm o coração partido e trata dos seus ferimentos” (Salmos
147:3 NTLH). Deus quer cuidar do seu coração, Deus quer
curar o seu coração. Você tem a oportunidade agora, de ser
curado por Deus, em primeira instância. 2) Deus injeta esperança na vida do deprimido – “O choro pode durar uma noite
inteira, mas de manhã vem a alegria” (Salmos 30:5b). Esperança! Existe um amanhã para aquele que tem esperança no Senhor. Deus quer injetar esperança na sua vida! Deus quer injetar
esperança no seu viver! 3) Deus dá proteção e segurança ao
deprimido – “Eu me deito, e durmo tranqüilo, e depois acordo
porque o Senhor me protege” (Salmos 3:5 – NTLH). Que coisa
maravilhosa! Deus dá proteção e segurança ao deprimido! 4)
Deus repreende a tempestade na vida do deprimido – “ E,
chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre,
estamos perecendo. E, ele levantando-se, repreendeu o vento e
a fúria da água; e cessaram, e fez-se bonança” (Lucas 8:24 –
RC). Lembra-se desse fato? Os discípulos no barco e grande
tempestade. Eles foram despertar Jesus e, Jesus com toda autoridade e com todo poder dele repreendeu os ventos e a fúria das
águas. E, diz a Bíblia que chegou a bonança! Sabem mais? Depois que chegou a bonança, as pessoas no barco, começaram a
perguntar assim: “Quem é esse, quem é esse, que até o vento e
o mar lhe obedecem?” Este é o Rei da glória! Se você está
deprimido, se está com tristeza aguda em seu coração, você
pode dar os 4 passos para se sair livre.
CONCLUSÃO Eis os 4 passos para se ver livre da depressão: 1) Deixe Deus curar o seu coração 2) Deixe Deus injetar
esperança em você 3) Aceite a proteção de Deus 4) Experimente a autoridade de Jesus na sua vida.
“Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor por
longos dias.” (Salmos 23:6).

Quando a tribuna é aberta a população,
a atenção dos vereadores não é a mesma
demonstrada em época de eleição

SE VOCÊ DESEJA DAR ESTES QUATRO PASSOS,
VENHA ORAR CONOSCO!
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Deputados federais visitam hospital em Muriaé
A Fundação Cristiano
Varella recebeu três ilustres
visitantes na última semana. A convite do deputado
federal Lael Varella
(DEM), Rodrigo Maia
(DEM), presidente nacional do partido Democratas, Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM), vicepresidente da câmara e
Ronaldo Caiado, deputado federal de Goiás conheceram a estrutura do
Hospital do Câncer de
Muriaé, acompanhados
pelo diretor administrativo
Sérgio Henriques, e perceberam, in loco, a aplicação dos recursos federais
empenhados pelo esforço
do deputado Lael Varella.
Na oportunidade, Rodrigo Maia, que é deputado federal pelo Rio de
Janeiro e tem votação em
municípios vizinhos à
Muriaé, no noroeste fluminense, falou sobre o
hospital.
- Eu já tive informações, já que meus votos
são aqui pertinho, no noroeste fluminense, onde
eu tenho uma boa votação, e sempre falaram
muito do hospital aqui em
Muriaé. É a primeira vez
que eu venho, de fato é
uma referência não apenas para essa região de
Minas, mas para toda a
região noroeste do estado do Rio de Janeiro –

afirmou Rodrigo.
Vindo da Bahia, ACM
Neto, ficou emocionado
com o que viu e disse que
a humanização no atendimento é o que mais marca a instituição.
- Diria que é um momento para mim emocionante. Me toca o coração. Me toca o coração
entrar nesse hospital, ver
a forma como os seus

funcionários atendem e
dão assistência, principalmente aos mais carentes,
porque a grande massa
que recorre a esse hospital é de pessoas pobres,
que não têm como se
proteger na rede privada,
que não têm como pagar
um tratamento particular
e que às vezes sequer tem
plano de saúde; e que
vêm pra cá e são muito

bem atendidas, são atendidas com dignidade,
com qualidade, com atenção, com carinho – enfatizou ACM.
Deputado há cinco
mandatos, Ronaldo Caiado, afirmou que o hospital garante a cidadania
à população interiorana.
- Com essa tecnologia
de ponta você traz cidadania, e é isso que o

povo do interior quer
também, não só em Belo
Horizonte, como no meu
estado, em Goiânia, na
capital. O povo quer ter
dignidade e viver no interior. Isso que o Lael fez
é uma revolução – disse
Ronaldo.
Após a visita o grupo
seguiu para a residência
do deputado Lael Varella, onde almoçaram jun-

tos. As visitas à instituição têm sido frequentes
e dos mais variados públicos, desde estudantes
a estudiosos que vêm ao
hospital em busca de novas práticas e procedimentos de sucesso.
Reginaldo de S. Roriz
- DRT/MG 12.981
Fonte: Assessoria de
Imprensa

Rodrigo Maia (DEM), presidente nacional do partido Democratas, Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM), vice-presidente da câmara
e Ronaldo Caiado, deputado federal de Goiás foram recebidos pelo deputado federal Lael Varella em visita ao Hospital do Câncer de Muriaé
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Fisioterapia do HCM ganha destaque
entre profissionais internacionais
O V Congresso Brasileiro de Fisioterapia em Cancerologia era para ser apenas mais uma oportunidade de expor bons trabalhos
e aperfeiçoar conhecimentos, mas para o serviço de
fisioterapia do Hospital do
Câncer de Muriaé (HCM),
o evento realizado em São
Paulo, foi uma oportunidade especial de reconhecimento.
A coordenadora do serviço, Dra. Flávia Vital, foi
uma das palestrantes e
conquistou a atenção de
profissionais de referência
no Brasil e no exterior. Foi
o caso do Dr. George Stephen Morris – representante do Hospital MD Anderson (EUA), que durante
suas palavras, citou várias
vezes a apresentação da
coordenadora.
A equipe do HCM alcançou o segundo lugar em um
dos cinco trabalhos expostos. Com o tema: “Avalia-

ção da função pulmonar no
pós-operatório de cirurgia
torácica e abdominal alta”,
Antônio Lucas Campos de
Sousa, fisioterapeuta do
hospital comemorou a vitória junto com a equipe,
que mais tarde teria mais
duas novas e grandes surpresas.
Pelo reconhecimento do
trabalho e empenho dedicado à fisioterapia e à evolução científica do serviço,
Dra. Flávia Vital, recebeu
o título de Especialista Honorária pela Sociedade
Brasileira de Fisioterapia
em Cancerologia e Vicepresidente Regional da Sociedade, representando o
estado de Minas Gerais.
Mesmo diante de motivos suficientes para fazer
uma promissora viagem de
volta, ao final do congresso, em conversa com o Dr.
George, do MD Anderson,
uma das maiores referências mundiais no tratamen-

A coordenadora do serviço, Dra. Flávia Vital, foi uma das palestrantes e conquistou a
atenção de profissionais de referência no Brasil e no exterior.

to do câncer, a coordenadora do serviço do HCM
teve uma grata surpresa.
É que segundo ele, comparativamente ao MD
Anderson, no Hospital do
Câncer de Muriaé a fisioterapia consegue atuar de
forma abrangente e atualizada, com um nível de organização (gestão e seguimento de protocolos) muitas vezes superior, consagrando o serviço como um
dos que adotam as melhores práticas do mundo.
Segundo Dra. Flávia, a
experiência serviu para
mostrar que o serviço está
no rumo certo.
- “Este evento serviu
para nos certificar que este
é o caminho certo e que
todo trabalho, planejamento e dedicação que dispusemos para nossa Fundação não foi em vão. Esse
reconhecimento foi muito
gratificante”, enfatizou
ela.

Casa de apoio à pacientes com câncer

Toda a sua estrutura foi projetada para atender as necessidades dos pacientes oncológicos tratados pelo Hospital do Câncer de Muriaé. Ela conta com 138 leitos disponíveis
para acompanhantes e pacientes, que recebem atenção de enfermeiros, um assistente social, uma psicóloga e uma nutricionista durante toda a semana.

A Casa de Apoio da Fundação Cristiano Varella foi
idealizada pelo Deputado
Federal Lael Varella após
constatar, depois de algumas de suas visitas, que
muitos pacientes abandonavam o tratamento por
não terem condições de
arcar com o custo de hospedagem na cidade, ou por
não suportarem longas viagens. Começava a nascer
então, uma bela idealização

social.
Como entidade filantrópica e, portanto, sem fins
lucrativos, a Fundação
Cristiano Varella não tinha
os recursos para o início
das obras. O projeto já estava pronto e o local disponibilizado, mas era preciso encontrar meios que
viabilizassem este empreendimento social.
Começou-se então uma
longa jornada de realiza-

ções; como a Festa da Fraternidade e do Cabrito. Foi
estabelecido na instituição
um departamento de telemarketing para arrecadar
doações de toda a região,
tudo isso para auxiliar na
construção da casa.
Enfim, após três anos a
Fundação Cristiano Varella conseguiu entregar a
Casa de Apoio São Francisco de Assis à comunidade dos 138 municípios

que presta serviço diretamente.
Toda a sua estrutura foi
projetada para atender as
necessidades dos pacientes oncológicos tratados
pelo Hospital do Câncer de
Muriaé. Ela conta com 138
leitos disponíveis para
acompanhantes e pacientes, que recebem atenção
de enfermeiros, um assistente social, uma psicóloga e uma nutricionista du-

rante toda a semana. Além
do conforto com uma área
para lazer, sinuca, sala de
tv, som e até um DVD,
tudo conseguido através de
doações com o comércio
local.
Esta é uma das poucas
casas de apoio do Brasil
que não cobra nenhuma
taxa para hospedagem.
Através das doações recebidas pelas atendentes do
departamento de telema-

rketing e da receita das
Festas da Fraternidade e
do Cabrito, os pacientes
estão tendo a oportunidade de continuar o tratamento e retomar a vida.
Para doar e ajudar esta
obra, é só ligar (32) 37297064
Mais informações sobre
a Casa de Apoio com a
Assistente Social Elaine
Nascimento, no telefone
(32) 3721-7565.
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Moradores invadem terreno
na cidade de Manhuaçu
Texto e fotos: J.Oliveira e
Marta Aguiar
Durante a manhã da primeira reunião do ano da câmara
municipal de vereadores, enquanto representantes da
comunidade São Francisco de
Assis estavam pedindo reforço para resolver o problema
que estão passando, outros
estava reforçando as estacas
e cercas em lotes .Na pausa
de reunião de quinta (20) ao
saírem para tomar café, flagraram pela janela, alguns moradores invadindo terrenos da
FUMAPH. A cena foi registrada por todos, que ficaram
assustados com a cena. Minutos depois, outros lotes
eram demarcados e a polícia
militar teve que ser chamada.
O denunciante foi o presidente da FUMAPH, Sr. Milton
Guimarães que disse para a
PM que não autorizou demarcações de lotes no local, conforme o Cabo Ageu alguns
moradores estavam invadindo para construção de casas:
“Nós estamos orientando as, nos foi citado alguns nomes de pessoas que chegaram a construir casas e isso
motivou a invadir para construir também. Quando nós
chegamos as pessoas foram
saindo, por isso não conseguimos identificá-los, mas
será feito uma investigação e
eles alegam estar passando
necessidade e não tem onde
morar, muitos estão desempregados, morando de favor
na casa de parentes” concluir
o militar. Tudo começou, com
o envolvido Ronaldo Vieira
Gomes, 41 anos, Presidente
da Associação Esportiva no
bairro Nossa Senhora Aparecida, que construiu no local
um trailer, plantou hortas e
iniciou uma construção. O
envolvido Gilberto Carlos
Breder, 44 anos, construiu um
quiosque. Os envolvidos Lucas da Silva e Renato Viana
disseram que pretendiam demarcar parte do terreno com
intuito de apropriar-se dele.
Ronaldo Vieira alegou que
possui documentação autorizando-o a construir naquele terreno. O Gilberto Carlos
afirmou que construiu o quiosque naquele terreno aproximadamente cinco anos. O
solicitante foi orientado a
procurar os meios legais para
a solução do impasse, bem
como fazer representação. Os
moradores alegaram para a
PM que foram orientados por
Ronaldo Vieira Gomes, mais
conhecido como “Ronaldinho” presidente das associações. Segundo informações,
do João Batista de Ramos, o
Presidente da FUMAPH, Mil-

Melhoria do ensino

Momento em que o terreno estava sendo demarcado

A polícia esteve presente

ton Guimarães doou um terreno de 14 mil metros quadrados para o bairro, porém Ronaldinho, não comentou
nada à ninguém e construiu
casa e um ponto comercial
para ele. Ronaldo esta sendo
acusado também de estar
vendendo hortaliças, que
antes eram distribuídas gratuitamente, mas que agora
cobra o valor de R$ 3,00 para
colher na horta comunitária.
Procuramos informações
com o moradores que relataram a precariedade que o bairro está passando, devido a
falta de fiscalização e organização das autoridades e da
Associação da comunidade.
Cristiano José Pereira, mora
com suas duas irmãs e sobrinhos, a casa é pequena para
todos, por esteve motivo resolveram
carpir
um
lote:”Minhas irmãs precisam
de um lugar para morar com
seus filhos e o terreno está
abandonado, cheio de mato
trazendo risco para crianças
serem picadas por cobras e
escorpiões, acho que o povo
merece, devemos aproveitar”
afirma Cristiano. São inúmeros moradores como este
depoimento acima, que vivem
o mesmo lema, vivem de favor, por não terem um telhado
para se esconder da chuva e
sol e ter uma vida digna. A
mesma vida, vive a Dona Cléa,
a Adriana, Dona Eunice, Wi-

lliam, Kátia e entre outros que
não podem depender das autoridades para tomarem as
providências, pois assim passarão fome e frio. Muitos passam fome, pois sentem vergonha de estarem todos os dias
pedindo ajuda, cestas básicas na Ação Social e Defesa
Civil. Dona Joséfina Moreira
da Silva fala com tristeza o que
acontece: “Muito se falou em
Minha Casa Minha Vida mas
até hoje nada aconteceu. Essas pessoas estão invadindo
porque não tem como pagar
aluguel estão nas casas dos
outros, dependendo de favor.
Falaram na doação desse terreno para construção de
casas,mas isso ficou no
esquecimento.O terreno está
que mato puro, constantemente aparecem bichos peçonhentos. A comunidade tem
registrado 04 associações
que vão ser investigadas,
que estão em nome do bairro: Associação Comunitária
do Bairro N. Sra. Aparecida,
Associação Esportiva Comunitária do Bairro N. Sra. Aparecida, Associação Comunitária e Amigos do Bairro N.
Sra. Aparecida e Associação
de Rádio Comunitária do Bairro N. Sra. Aparecida. Os moradores perguntam: Nós
temos ou não razão de pegar
um lote para gente, se o presidente do bairro pode, porque nós não podemos?

O grande defeito das cidades pequenas do interior são as bibliotecas. O
governo não dá verba para
nada e os livros são muito
caros. A primeira dificuldade é a falta de bons livros
na escola e sem uma boa
biblioteca é até impossível.
Temos que incentivar muito os alunos a ler. Temos
esta dificuldade até nas Faculdades. Infelizmente a
televisão, roubou muito
tempo das leituras,embora
a TV tenha muita coisa importante, mas temos que
obrigar e sugerir aos meninos que leiam. Muitas
obras passadas na televisão, como Graciliano
Ramos,aguçaram a vontade deles lerem seus livros.
Agora está mais fácil de
adquirir pelo correio ou
pela internet o que desejamos. É muito comum as bibliotecas possuírem as coleções completas de Machado de Assis e outros
escritores antigos. Do modernismo para frente, são
raras as obras e as biblio-

tecas se tornaram completamente carentes. A respeito de
escritores muito jovens como
Marcelo de Paiva e Eliane
Maciel, fizeram muito sucesso e tornou-se modismo, sendo citados pelas jovens debutantes da época, como fora
“O pequeno Príncipe” na década passada.É lógico que
os jovens de hoje não vão ler
Machado de Assis como a
gente lê. O Marcelo deixa uma
mensagem muito grande, independente do problema de
perder o pai daquele modo e
se tornar depois de seu acidente da piscina um paraplégico, não era um jovem revoltado. Este linguajar de jovem
para jovem, talvez seja a razão de tanto sucesso. Quanto a Eliane Maciel, também
deixou em sua obra uma grande mensagem de otimismo.
Aliás, estes depoimentos,
tanto de jovens quanto os de
mais maduros, por exemplo,
daqueles que voltaram do exílio, contaram o que sofreram,
o que passaram e como reagiram a todos os acontecimento, longe de sua pátrias.

Estes livros de depoimentos, ou sejam livros de memória, são importantes para
despertar no jovem a leitura. Mulheres na literatura
Brasileira está agora surgindo o nome de várias escritoras mineiras como
Adélia Prado em Divinópolis, já fiz uma entrevista com
ele e fiquei muito impressionada. Depois eu senti que
ela estava se repetindo muito. A sua força está mesmo
nos seus dois primeiros livros. Tem a Cora Coralina,
que é fantástica. Cecília Meireles, Raquel de Queirós,
Clarice Lispector, que muito
abalizada pelos franceses,
Gilca N. Machado que era carioca. Havia uma poetisa que
dizem que nasceu em Manhuaçu e foi das primeira feministas. O nome dela não
me lembro, o sobrenome era
Lacerda de Moura ( Viveu no
principio do século ).
Extraído do Livro
Fragmentos da História
pela escritora Ivonne
Ribeiro de Almeida

Histórias que o povo conta
Dizem que na década de
60 vivia nas redondezas
um homem mais conhecido por Zé Gardino. Contam
que ele tinha pele morena
altura mediana bem franzininho, ninguém dava nada
por ele. Por isso as pessoas faziam o que queriam
com o coitado. Muitos o
chamavam de Zé Galope,
xingavam-no, ridicularizavam –no, até que um dia
depois de ser imensamente humilhado ele chegou
em casa com uma oração
no bolso e falou para sua
mãe: “ Mãe de hoje em diante ninguém irá me humilhar, nunca mais vou apanhar de quem quer que

seja”. A partir daí começa uma
história cheia de mistérios.
Para quem conhece essa lenda espero que relembre e nos
mande suas versões se elas
contradizerem as minhas.
Ouvi de muitas pessoas que
aqui viviam,que Zé Gardino
roubava dos ricos para dar
aos pobres, assim como Robin Hood. Ele chegava nas
fazendas altas horas da noite
matava um capado ou um
garrote no pasto e dividia entre os peões que não tinham
quase nada para comer. O
mais incrível é que fazia isso
entrava e saía e ninguém via.
Quantas vezes a polícia o
prendeu, no meio do caminho
os policias ficavam sem saber

o que dizer pois desaparecia assim diante dos olhos
deles. Não foi uma e nem
duas vezes que chegaram
a colocá-lo atrás das grades, quando iam ver cadê
Zé Gardino! Se o cercavam
em uma emboscada os policiais descarregavam suas
armas, quando iam ver estavam atirando em uma
estaca ou um cupim onde
ele deixara seu chapéu.
Com passar dos anos Zé
Gardino simplesmente desapareceu, dizem que ele
ainda vive e mora no Rio
de Janeiro. Mentira ou verdade? Vai saber.
Marta Aguiar
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ENQUETE
O cidadão
“Vocês estão um passo à frente no Brasil”
O cidadão está no banheiro de um botequim fazendo suas necessidades quando vê algo escrito na
porta, com letras bem miúdas.
Força as vistas e nada de enxergar. Aí ele vai se
aproximando, se aproximando, se aproximando e
finalmente consegue ler:
"Volta para a privada, ô otário! Está caindo tudo
fora!"

A diarreia e o peido
O que o a diarreia falou para o peido?
Vai na frente buzinando, que eu estou sem freio!!!

Cegueira lúcida
Um bêbado CEGO entra sem saber que é bar de
mulheres. Senta no balcão e pede uma bebida ao
garçom. A bebida chega e depois de um tempo o
bêbado cego grita: - Vou contar uma piada de louras! A mulher ao seu lado diz: - Devo te avisar 5
coisas antes de vc resolver contar a piada: 1) O
barman é uma mulher loura; 2) O gerente é uma
mulher loura; 3) Eu sou uma loura de 1,75 e 90kg;
4) A mulher do meu lado é uma loura profissional
em karatê 5) Do seu outro lado tem uma loura profissional em Kung Fu. Você ainda quer contar a piada?! E o bêbado responde: - Não... deixa para
lá... seu tiver que explicar 5 vezes vai ser dificil!!!

Patrão grosso
O vendedor dirigindo-se ao patrão que tinha os
olhos brilhantes vendo a loja cheia de clientes: -Parece que hoje nós vamos estourar as vendas! Patrão: -E desde quando você se tornou sócio?!!!

Vida de Motorista
O motorista de ônibus estava tranquilo, tomando
um cafezinho no seu local de trabalho, enquanto o
ônibus enchia para seguir viagem.
De repente um apressadinho chega, para na porta do ônibus e pergunta:
— Escuta aqui, amigo! Que horas sai esse latão,
hein?
E o motorista responde:
— Na hora que encher de lixo ele sai!

Viagem e Bagagem
Na rodoviária, o passageiro pergunta ao motorista de táxi:
— Quanto custa a corrida até o hotel Mundo
Novo?
— São 50 reais.
— E a bagagem?
— A bagagem eu levo de graça!
— Legal! Então você leva as malas, que eu vou a pé!

Presidenta Dilma sobre Centro de Operações que monitora o Rio de Janeiro 24 horas

Lei impede Lula de ter carteira assinada no PT
A anunciada contratação de Lula para presidente de honra
do PT por R$13 mil, com carteira assinada, esbarra no artigo 42 da lei federal 8213/91: aposentado por invalidez que
voltar voluntariamente ao trabalho perderá o benefício. Lula
ganha R$ 5 mil do INSS por ter perdido o dedo mínimo em
suposto acidente de trabalho, aos 39 anos. À letra da lei,
deveria ter renunciado à grana ao ser eleito presidente.

Diferente igual
O INSS pune a ilegalidade cobrando com juros e multa o
aposentado por invalidez que volta ao trabalho remunerado. Os “normais”, claro.

Vereador Lula
Fosse servidor público à época, Lula manteria os dois benefícios se eleito vereador e pudesse cumprir ambos os
expedientes.

Doação improvável
Amigos de Lula tentam convencê-lo a doar os R$ 13 mil
que receber do PT todos os meses. O destino seriam os
Alcoólatras Anônimos. Sério.

senador ou de deputado. E manter longe o senador Renan
Calheiros (PMDB-AL).

Bem na foto
O senador Clésio Andrade (MG) tem a
simpatia de pelo menos 25 deputados
federais para acompanhá-lo em seu novo
partido, que está em gestação. Especialmente parlamentares do DEM e PSDB.

Ouvir estrelas
O Observatório Europeu do Sul (Eso, em inglês), terá no
Chile o maior telescópio do mundo graças a • 300 milhões
do Brasil, revela o site especializado Maxisciences. O Eso é
custeado por 14 países europeus.

O desempate
O clima no Supremo Tribunal Federal anda
pesado com o julgamento sobre o bandidão Cesare Battisti. Dá rigoroso empate.
Nas férias, ministros do STF se dedicam
ao esporte de identificar quem poderá mudar ovoto, dando a vitória a uma das duas
tendências.

Esfinge

A vida é um porre

Taí uma missão para o “cara”: mediar a revolta da oposição
no mundo árabe, onde fez amigos e negócios com os ditadores ameaçados.

Amigos de Lula mais chegados aos meios intelectuais o
estão advertindo para as tardes sensaboronas que passará
no Instituto da Cidadania. A vida acadêmica é literalmente
um porre, avisam.

Secretária eletrônica
A ONG Avaaz pediu “blitz” nos telefones do gabinete de
Dilma, para impedir a construção da hidrelétrica de Belo
Monte, no rio Xingu, Pará.

Meus caros, caríssimos
O Diário Oficial da União publicou o relatório de gestão
fiscal do Senado: foram R$ 2,6 milhões, brutos, com despesa de pessoal.

Medo de ladrão
O Batalhão Esplanada, da PM-DF, fará “segurança externa” da Câmara Legislativa. Não, não é para proteger os
cidadãos dos deputados.

Concorrência
Dilma gosta e até estimula a briga entre os governadores
do Ceará, Cid Gomes, e de Pernambuco, Eduardo Campos,
ambos do PSB. Ela sabe: Campos é forte candidato a presidente, em 2014.

Indigestão
O governador da Bahia, Jacques Wagner
(PT), não consegue digerir o plano de Lula,
de fazer o presidente da Petrobras, Sergio
Gabrieli, seu sucessor. Wagner tem outros
nomes no seu coração.

Dança das cadeiras
O ex-governador tucano José Serra quer lançar à prefeitura
paulistana o senador Aloysio Nunes. Outro Aloizio, o
Mercadante, agora ministro, é candidato do PT a uma nova
derrota – para prefeito, em 2014.

Não vem que não tem
Na Consultoria Jurídica do Ministério das Comunicações,
a ordem é ignorar ou “cozinhar” pedidos de audiência de

Comer, beber...
Na Itália, as orgias do premiê Berlusconi chamam-se “Bunga Bunga” e viraram filme pornô. Por aqui, ninguém ainda
pensou num “Hic! Hic!”...

Mantega: números mostram melhorias
As contas do Governo Central,
aliança entre o Banco Central, Tesouro Nacional e Previdência Social, registrou superávit de R$
78,966 bilhões, meta estabelecida
para o ano de 2010. Já o resultado
de todo o setor público só deverá
ser divulgado pelo Banco Central.
Para o ministro Guido Mantega
(Fazenda) os índices constatam
uma melhoria do Governo e um
bom desempenho fiscal nas contas públicas.

PODER SEM PUDOR

A sabedoria do silêncio
Colecionador de todas
as formas de coruja
(chaveiros, biscuits,
relógios, etc.), o exsindicalista Antônio
Rogério Magri era ministro do Trabalho e
vivia sob o fogo cerrado da oposição e
dos jornalistas. Cada declaração sua, em geral desastrada,
provocava uma nova crise. E ele não parava de falar. Só o fez
após ouvir um colega de ministério encarregado de convencê-lo a fechar a boca:
- Magri, sabe por que coruja tem fama de sábia? Não é porque é sábia, é porque é muda...
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Um ato de solidariedade e amor ao próximo
Por J.Oliveira
Várias localidades do Brasil inteiro se manifestaram
para ajudar as vítimas do deslizamento de terra provocado no início deste ano de
2011 na Região Serrana do
Estado do Rio de Janeiro,
que matou mais de 850 pessoas e deixou mais de 8.814
desabrigados e 20.996 desalojados, totalizando 29.810
pessoas vítimas da tragédia.
Em Manhuaçu a Gulositos
Alimentos, começou sexta
(28) uma campanha para arrecadar doações, mobilizando toda a população no desejo de aliviar a dor de quem
precisa. Um caminhão baú da
empresa ficou a disposição
na Praça 05 de Novembro
para que a população pudesse fazer o seu ato de amor ao
próximo. A iniciativa dos gestores José Fernandes da
Costa e Giane Prata da Costa
tomou-se no aniversário da
filha de 15 anos que ao invés
de receber presente, recolheu
donativos, colocando na entrada um ponto de apoio para
que os convidados colocassem os produtos, após isso,
a vontade de estar ajudando
mais, acabou se tornando
múltipla e levanda ao centro
da cidade para que todos ajudassem também. Além do
veículo, os empresários doaram uma carga de papel higiênico e fraldas descartáveis. Algumas instituições
como a Igreja Shekinah de
Manhuaçu, através de seus
membros saíram nos bairros
pedindo a colaboração. Raquel Reis, relações públicas

da empresa, comenta que a
intenção é que Deus possa
tocar nos corações das pessoas e que eles possam estender a mão: “Nós fomos
procurados por várias pessoas que queriam doar, mas
não tinha como levar, então
a gente entrou nesta campanha e resolvemos estendê-la, nós sabíamos que ela
poderia tomar uma dimensão maior, porque nossa cidade tem o potencial para
encher caminhões de donativos e a Gulositos é uma
empresa que pensa na responsabilidade social e acima de tudo tem a palavra
de Deus como sua regra na
prática, a palavra de Deus
nos ensina a amar ao próximo, nós sabemos que aquelas pessoas precisam ser
amadas e esse é nosso objetivo” disse Raquel. A iniciativa da empresa teve
apoio também da Polícia
Militar e Igrejas da cidade.
Graças ao apoio da população de Manhuaçu e toda
região que se sensibilizou
com a situação, o primeiro
caminhão de donativos já
foi entregue sábado (29) às
04h da manhã na Igreja Presbiteriana Catedral do Rio de
Janeiro para fazer a separação dos produtos, o pastor
local Reverendo Guilhermino Cunha, pediu que reforçasse o apelo pois as cidades de Teresópolis, Nova
Friburgo e Sumidouro estão necessitando urgentemente de água mineral .
São vidas que se foram
e vidas que perderam tudo
o que tinham e querem re-

construir seu cotidiano e cabe
a cada um, agora ajudar, mesmo que seja com pouco, mas
que vai fazer uma diferença
para eles. Veja como você
pode contribuir, os principais
matérias que podem ser doados são: água mineral, colchonetes, lençóis, travesseiros, toalhas, cobertores, fraldas descartáveis, produtos de
higiene pessoal como sabonete, creme dental, escova de
dente, shampoo, papel higiênico, desodorante, absorvente, alimentos não perecíveis
como enlatados, leite em pó,
massas, material de limpeza,
roupas e velas, já que a cidade está sem energia.
Você também pode ajudar,
algumas contas foram disponibilizadas para arrecadar doações em dinheiro:
SOS Teresópolis
Prefeitura de Teresópolis
Banco do Brasil
Agência: 0741-2
Conta: 110000-9
CNPJ – 29.138.369/0001-47
Prefeitura de Nova Friburgo
Banco do Brasil
Agência: 0335-2
Conta: 120.000-3

Alguns cidadãos já fizeram a sua parte e com o coração alegre
mostrando que o pouco é muito para quem recebe.

Agildo Alves de Almeida, 37 anos
“A gente vê a dificuldade das pessoas, o
que a gente pode fazer, já que Deus nos dá,
nós contribuímos.”

Adeilson Custódio Pereira, 38 anos
“A gente vendo a necessidade dessas
pessoas, nós nos colocamos no lugar
deles, o que seria deles sem a ajuda.”

Geraldo Muniz, 59 anos, Ponte do Silva
“Eu acho isso importante, porque a gente
assisti que esse povo que tá sofrendo é nosso
irmão e nós temos que ajudar essas pessoas.”

José Pedro Henrique, 54 anos
“A gente tá vendo essa tragédia na
televisão e se a gente pode ajudar um
pouquinho é bom.”

Robson Carlos, 30 anos
“Ajudar ao próximo é preciso sempre”

Um caminhão baú da empresa ficou a
disposição na Praça 05 de Novembro
para que a população pudesse fazer o
seu ato de amor ao próximo.

Defesa Civil – RJ
Caixa Econômica Federal
Agência: 0199
Operação: 006
Conta: 2011-0
Campanha SOS Sudeste
(CNBB e Cáritas Brasileira)
Caixa Econômica Federal
Agência: 1041
Operação: 003
Conta: 1490-8

SEMINÁRIO TEOLÓGICO BATISTA LESTE DA MATA
Av. Centenário, 375 - Bom Pastor - Manhuaçu - CEP. 36.900-000
Diretor: Pr. Anderson Silva de Araújo - moranderson@bol.com.br; anderson@stbzm.com.br

INFORMATIVO DO SEMINÁRIO TEOLÓGICO BATISTA DO LESTE DA MATA STBLM
1 – Em 2010 as duas primeiras turmas se formaram
totalizando 21 alunos. Cerca de 15 deles já estão exercendo ministério em igrejas e/ou congregações;
2 – As aulas em 2011 iniciarão no dia 12 de fevereiro
de 2011 ás 8h00m;
3 – As matrículas estão abertas e poderão ser feitas
no dia do início das aulas;
4 – As aulas são ministradas em dois sábados por
mês das 8h às 16h; tendo um intervalo de1h para o
almoço;
5 – A documentação exigida é conforme preceitua o
Regimento Interno do STBLM. Veja abaixo:
Artigo 14 – O Corpo Discente será formado por alunos que, sem prejuízo de outras exigências, feita pelo
Diretor através de Resolução, concomitantemente, atenderem os seguintes requisitos:
a) Ser membro de uma Igreja Evangélica de no mínimo dois anos, no caso de reconciliação um ano;
b) Apresentar Carta de Recomendação da Igreja onde

é membro, nos termos e modelo determinado pelo “STBLM”;
c) Ter a seguinte escolaridade:
c.1) Para o Curso de Pós-Graduação – apresentação de Certificado de Conclusão de Curso Superior
(3º. Grau) ou Similar, como Certificado de Conclusão
de Curso Teológico ou Eclesiástico de nível superior ou
assim reconhecido pelo “STBLM”;
c.2) Para o Curso de Graduação – apresentação de
Certificado de Conclusão do 2º. Grau (Ensino Médio),
comprovado até no término do curso;
c.3) Para o Curso de Nível Médio – apresentação de
Certificado de Conclusão de 1º. Grau (Oitava Série),
comprovado até no término do curso;
c.4) Para os Cursos Livres, extracurriculares e de
carga horária reduzida: ser alfabetizado, se outra escolaridade não for exigida por determinação do “STBLM”
em ato de promoção e proposta do referido curso.
d) Apresentar Carta e Pesquisa feita e assinada pelo
seu Pastor, conforme estabelecido pelo “STBLM”;
g) Assinar a Declaração de Compromisso com o “STBLM”;

h) Efetuar o Recolhimento da Taxa de Matricula;
i) O aluno que for desligado do rol de membros da
igreja automaticamente será desligado do corpo discente do seminário;
l) Cumprir outras disposições estabelecidas pelo “STBLM” em Resolução.
OUTRAS INFORMAÇÕES – CONTATO
1 – Pr. Anderson: e-mail: moranderson@bol.com.br;
anderson@stbzm.com.br
2 – Pr. Marcio: e-mail: revmarciomelo@ig.com.br;
Tel. 33 3331.1556; 33 8803.0007
3 – Iris: E-mail: melo90@hotmail.com; Tel. 33
3331.1556; 33 9105.8532
4 – Pr. Helio: Email: pastorheliovolotao@hotmail.com;
Tel. 33 9981.4505
LOCAL DAS AULAS
Prédio de Educação Religiosa da Primeira Igreja
Batista em Manhuaçu
Av. Centenário, 375 – Bom Pastor
Manhuaçu – MG
Cep: 36.900-000
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ENTRETENIMENTO
CAÇA PALAVRAS

O HOMEM DO SACO

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
EQUADOR
GUIANA
PARAGUAI
PERU
SURINAME
URUGUAI
VENEZUELA

Marlene B. Cerviglieri
O dia tinha sido muito lindo,
com um sol gigante e um céu muito
azul.
Todos nós tínhamos jogado bola,
pulado obstáculos, corrido muito,
enfim brincamos para valer.
Combinamos que depois de jantar nos reuniríamos na calçada para
contar histórias.
Como me lembro bem deste dia!
Mas e daí conte como foi, estou
ficando muito curiosa.
Bem, nosso dia já havia sido
perfeito com tantas brincadeiras.
Fomos chegando um a um, já de banho tomado, com uma boa
refeição no estômago.
Sentamo-nos na beirada da calçada embaixo de uma frondosa
árvore, tornando assim a noite mais escura.
- Que vamos fazer então?
- Jogar fubecas? Ah, isso não - responderam todos.
Depois de muita discussão, chegamos à conclusão de que seria
melhor contarmos histórias.
Foi então que ouvi a história do homem do saco.
Era uma família de três irmãos, o pai e a mãe. Moravam em uma
residência muito graciosa.
Não lhes era permitido juntar-se aos garotos que brincavam na
rua.
“Por que?” Não sei muito bem, mas o pai era uma pessoa
muito diferente dos outros pais.
Nunca ninguém ia brincar na casa e as portas e janelas raramente se abriam.
Às vezes podia se perceber que havia alguém por trás da janela
espiando, mas nada se sabia a respeito. Tinham um cachorro
grande, muito feio, que rondava a casa dia e noite, e nunca latia.
Naquele tempo recebia-se carvão em casa e pedras de gelo para
a geladeira e até mesmo leite em garrafas especiais. O gelo chegava
em uma carrocinha sempre pingando, e era lançado porta adentro.
O leite ficava no portão do lado de fora da casa.
“Espera um pouco, ninguém levava?”.
“Não, nunca soube disto”.
Mas, continuando, o carvão vinha em sacos especiais.
Conta-se que certo dia, ao chegar na casa, antes que deixasse o
saco de carvão, o carvoeiro ouviu um choro sentido que vinha lá de
dentro.Parou e ficou escutando.
Não precisa chorar mais, dizia alguém. Ele logo irá embora.
- Tenho medo dele - suspirava a criança.
- Pare, senão ele não vai embora.
Fez-se um silêncio e o carvoeiro deixou o saco no lugar e se foi.
Ficando intrigado com isso, pensou:
“- Da próxima vez vou ficar escutando para ouvir do que a
criança tem medo. Será que é de mim”?
E assim foi feito.
Deixou o saco de carvão, fez que ia embora e não foi.
- Pronto - dizia alguém lá dentro- ele já se foi.
- Você viu? Ele traz o saco nas costas e fica esperando, se você
sair ele te pega e leva embora dentro do saco.
- Ele é o homem do saco. O pobre coitado estava ali ouvindo,
atônito!
Credo, como alguém pode dizer uma coisa destas para uma
criança? pensou.
Voltou para carvoaria e no final do dia depois de um bom banho,
foi falar com o delegado da cidade. Narrou a ele todos os fatos, e os
dois foram até a casa. Bateram na porta, bateram e nada de abrirem. Finalmente, depois de muita insistência, apareceu o dono da
casa.
O Delegado lhe passou um corretivo e à mulher dele também.
Chamaram as crianças e apresentaram o homem do saco com
todas as verdades.
Daí em diante, aquela casa ficou sendo chamada de “a casa do
homem do saco”.
Até hoje ainda existem pessoas que gostam de assustar crianças
com isto:
Um dois três... O ultimo que ficar, O homem do saco vai levar...
Fim da história.

SETE ERROS

RESPOSTAS
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HORÓSCOPO
ÁRIES terá uma quinzena protegido, ainda que complicada, terá
de correr alguns riscos. Poderá fazer mudanças muito significativas
na sua vida já que terá ideias e oportunidades para realizar alguns dos
seus projetos que trarão os retornos merecidos.
TOURO deve exteriorizar o que
vai no seu interior, fazer pedidos,
atender a solicitações, nesta quinzana as suas capacidades de comunicação serão postas à prova.
Deve dar mais atenção à sua família, é dela que virá a sua maior fonte de apoio.
GÊMEOS começará este período com algumas ilusões e muitas
preocupações, principalmente em
relação ao setor econômico, mas
notará ao longo de Janeiro que este
é o setor que vai correr melhor.
Deve estar atento e não confiar
muito em quem não conhece, pois
corre o risco de ser enganado.
CÂNCER vai sentir-se com algumas limitações que serão criadas apenas pela sua cabeça, já que
é um mês em que terá progresso,
evolução e até se perspectivam alguns êxitos, há que encarar a vida
de frente e não temer novos desafios que até se revelarão aliciantes.
Pode realizar algo que já desejou
fazer ou ter no passado.
LEÃO inicia a quinzena querendo fazer cortes radicais, nomeadamente no setor afetivo, mas nem
sempre estará vendo as coisas de
forma clara. Na primeira quinzena
podem surgir oportunidades quase irrecusáveis no que diz respeito
ao setor profissional, liberte a sua
energia, deixe de medos e não recue perante expectativas de mudança.
VIRGEM terá um mês muito positivo em que tudo vai se conjugar
bem. Na segunda quinzena terá
mais facilidades, alcançará uma
posição desejada à muito tempo e
passará por um período em que
terá proteção e crescimento. Pode
fazer algumas viagens.
LIBRA começará a quinzena com
grandes responsabilidades, mas
também terá as capacidades necessárias para resolver e conduzir a
sua própria vida, perspectivam-se
momentos de grande felicidade e
triunfo ao longo deste período.
ESCORPIÃO estará protegido,
mas ao mesmo tempo vai sentir
uma estranha intranquilidade interior, não encontrará motivo para
que tal se justifique, mas a ansiedade impera ao longo deste período e é necessário concentrar-se mais
nos seus objetivos.
SAGITÁRIO terá uma quinzena positiva em que poderá obter a
realização que deseja em vários setores da sua vida. Mesmo estando
sempre bem acompanhado vai sentir-se um pouco só ao longo de
todo este período. Programe mais
momentos na companhia dos seus
amigos.
CAPRICÓRNIO poderá ter algum crescimento e progresso desde que saiba observar, esperar e
programar todos os passos a serem dados, a estratégia será a sua
melhor aliada. Necessita acreditar
mais nas suas capacidades já que
tende a passar por alguns períodos de insegurança e falta de confiança em si próprio.
AQUÁRIO terá a possibilidades
de realizar coisas novas ao longo
deste mês, pode surgir uma mudança de emprego que vai trazer
um aumento de capitais graças ao
seu esforço. Vai desiludir-se com
uma pessoa que considerava ser
sua amiga.
PEIXES estará bastante empenhado e concentrado no seu trabalho, podendo esquecer-se por vezes da sua vida afetiva, tente organizar melhor o tempo a fim de poder dar atenção a todos os setores,
caso não o faça terá retornos que
não serão muito bons e pode até
passar por alguns momentos de
solidão.
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XUXA GANHA NA JUSTIÇA

FELIZ

VAPT VUPT

A editora Gráfica Universal, responsável pelo
jornal Folha Universal,
terá que indenizar a apresentadora Xuxa Meneghel em R$ 150 mil, por
danos morais. A ação foi
movida após a publicação de uma matéria, que
chamava Xuxa de “satanista” e afirmava que a
apresentadora havia vendido a alma para o demônio por US$ 100 milhões.
Na petição, Xuxa disse que é uma pessoa de fé e
que o texto prejudicou sua imagem. Por outro lado,
a editora se defendeu e alegou que não houve abuso e estava no direito de informar, já que os fatos
mencionados na matéria já foram abordados em
outros veículos.

Paola Oliveira, protagonista de Insensato Coração, novela que substitui Passione, namora há
dois anos o ator Joaquim Lopes. Em entrevista
afirmou que está muito feliz mas não pretende se
casar em 2011.

* O diretor Marcus Coqueiro, irmão de Ignácio
Coqueiro da Record, foi contratado pelo SBT para
a equipe de “Amor e Revolução”, de Tiago Santiago.
* Juliana Paes pode voltar a atuar em novelas da
Globo ainda no segundo semestre deste ano. A
sua escalação estaria sendo disputada por dois
autores.
* O diretor Rodolf Silot, que participou das últimas novelas do SBT na equipe de Del Rangel,
deixou a emissora.
* O contrato de Marcelo Serrado com a Record
encerra em abril e ainda não foi renovado. Nos
bastidores comentam até que o ator já saiu da
emissora, mas, tanto ele como a Record negam. A
concorrência é grande e a fila anda !
*A Record trabalhou bem em “Sansão e Dalila”.
Foram mais de 20 composições especialmente preparadas para a trilha sonora da minissérie.

DESAFIO
Sobre o desafio de substituir Ana Paula Arósio às
pressas na trama, Paola disse que aceitou a oportunidade em êxtase e que pretende se superar com
este trabalho.
FÉRIAS NORDESTINAS
O ator Cauã Reymond programou dez dias de
férias após o fim das gravações em Passione. Ele e
a mulher, Grazi Massafera, passarão alguns dias
no Nordeste. Quando retornar ao Rio vai se dedicar a trabalhos no cinema.

BBB 11

DESLIGAMENTO
DE OLHO NA PEQUENA
A atriz Ana Paula Arósio não faz mais parte do
casting da Globo. Segundo uma nota divulgada
pela emissora, no último dia 20 de dezembro, Ana
Paula solicitou formalmente o seu desligamento.
A emissora aceitou o pedido e cumpridas as formalidades legais, considera encerrado o contrato.

Aguinaldo Silva quer a pequena Maisa, do SBT,
em Fina Estampa sua próxima novela das 21h:
"Estou pensando em chamá-la para fazer um teste. Será que ela topa e o patrão (Silvio Santos)
deixa? Boa ela é", escreveu o autor no Twitter.

MUITO MACHO

ÍDOLOS

A Globo já teria definido a data de estreia da série
Macho Man: 1º de abril. Com assinatura de Fernanda Young e Alexandre Machado, contará a história de um ex-gay e terá 14 episódios. As gravações começam em março.

O calendário de audições da temporada 2011 de
"Ídolos" já está definido e a primeira cidade a receber os jurados será Florianópolis, no dia 29 de
janeiro. Após a passagem na capital catarinense,
onde serão definidos os candidatos do sul do país,
a atração seguirá para Uberlândia (05/02), no interior de Minas Gerais e depois para o Rio de Janeiro (12/02) e finalmente São Paulo (19/02). .

MINISSÉRIES ÉPICAS
A Record pretende produzir outras 10 minisséries épicas. Depois de “Sansão e Dalila”, provavelmente teremos “A História do Rei Davi”, com
adaptação de Vivian Oliveira e direção de João
Camargo.
NOVA APRESENTADORA
Luana Piovani apresentará o Superbonita, no
GNT, a partir de fevereiro. "O programa voltará a ter o formato antigo. O quadro do Superbonita Transforma, com
Fernando Torquato,
continua, mas além disso, farei entrevistas',
contou a atriz.
FORA DO ELENCO
Prestes a iniciar as gravações da minissérie Lara
com Z, o autor Aguinaldo Silva justifica a ausência
de Sônia Braga, cotada para ocupar o cargo de vilã:
cachê de mercado internacional e compromisso
com televisão americana.
VILANIAS
Sem Sônia Braga, Aguinaldo comemora a escalação de Eliane Giardini para o papel de vilã. "Eu
queria trabalhar de novo há séculos (a última vez
foi em A Indomada), mas nos últimos anos esteve
sempre comprometida com as novelas da Glória
Perez", comentou o autor em seu twitter.
PROTAGONISTA
Aguinaldo também contou que em Lara com Z,
Susana Vieira, a protagonista, terá 35 anos.
TROCA DE FAMÍLIA
O novo “Troca de Família” deve ir ao ar a partir da
segunda quinzena de fevereiro, nas noites de terça
e quinta, pela Record. Essa é a quarta temporada
do programa.

SBT IMPÕE NOVAS REGRAS
Profissionais do SBT com contrato ainda em vigor estão sendo convocados pela direção da emissora para negociar compromissos mais longos. Anteriormente, eram raros os contratos que excediam a doze meses de duração, sendo que a maioria
podia ser interrompido a qualquer hora, sem
multa para nenhuma das partes. Bem diferente
dos acordos de agora cuja proposta é de até
quatro anos, com pesada multa de rescisão.
UMBIGO
As primeiras inserções do novo comercial da Havaianas mostraram a Fernanda Vasconcellos de
biquíni numa praia e... sem umbigo. Êta photoshop danado de ruim !!!!. Já no dia 10, a agência
responsável, foi alertada e, colocou o umbigo de
volta. Se Fernandinha fosse gananciosa não perdoava uma boa ação na justiça por perdas e danos.

O fato mais comentado sobre o dia da eliminação
do carioca Mauricio Mau Mau no BBB11, foi o
excesso de carinho protagonizado por Mau Mau
e seu brother baiano, o gago Diogo. Nem a participante Maria, que estava “ficando” com o dono
dos belos olhos, teve chance de se despedir direito do rapaz. O baiano não parava de agarrar o
amigo, só parando, aos prantos, quando o ex-participante bateu o portão. Quanto amor pra tão
pouco tempo de convivência!!!!
CONFIRMADÍSSIMO
Edson Celulari está confirmado no elenco de Um
Mundo Melhor, novela das
19h, da Globo. Escrita por
Miguel Falabella, Maria
Carmem Barbosa, Flávio
Marinho e Antônia Pelegrino, deve estrear no fim do
ano. Edson será Alberto,
casado com Marusca, interpretada por Betty Lago.
VILANIAS

NOVAS ATRAÇÕES
Entre as novas atrações, destacam-se GayMe, um
jogo sobre gays e Jogo de Cama, competição que
desafia um convidado famoso a seduzir uma mulher. Fernanda Lima vestirá fantasias de animais
para o quadro Sexo Selvagem, que contará peculiaridades da cópula de diferentes espécies.
SEXO E INFORMAÇÃO
O programa terá um quadro informativo, o Ponto
Q? e reportagens internacionais. Os repórteres
Valéria Abaurre Gonçalves e Fábio Gonçalves continuam no programa.
APRESENTAÇÃO DO ELENCO
O elenco de Cordel Encantado, próxima novela
das seis, foi apresentado à imprensa na segundafeira (24/01) no Projac, zona oeste do Rio. Ricardo Waddington é o diretor de núcleo da produção
escrita por Thelma Guedes e Duca Rachid. Ele
destacou que pela primeira vez uma novela vai
utilizar um tipo de filmagem que até hoje a emissora só usou em seriados. Com isso, teremos imagens mais próximas do cinema.
OS PARTICIPANTES
No elenco, os nomes de Bruno Gagliasso, Nathalia Dill, Carmo Dalla Vecchia, Deborah Bloch, Zezé
Polessa, Claudia Ohana, Matheus Nachtergaele,
Alinne Moraes, Thiago Lacerda e Luiz Fernando
Guimarães, entre outros.
CORDEL ENCANTADO-VIAGEM
Parte do elenco de Cordel Encantado, já viajou
para Paris (França), para gravar as primeiras cenas da trama, que estréia em abril. Entre eles, a
diretora geral, Amora Mautner, e os atores Deborah Bloch, Luiz Fernando Guimarães, Zé Celso
Martinez, Luana Martau, Felipe Camargo e Guilherme Fontes, entre outros. Eles devem ficar por
lá uns 12 dias.

Grazi Massafera será Lucena, a grande paixão de
Vicente (Ricardo Pereira). Uma moça comum que
vai colocar as garras pra fora. Cláudia, a heroína
vivida por Giovanna Antonelli, começa a história
namorando o vilão – ator a ser escalado. Fernanda
Souza fará Camila, irmã de Cláudia.

PROCURA-SE UMAATRIZ

AS IRMÃS

BALADAS

Claudia e Camila são filhas de Celeste (Maria Zilda), mas foram criadas por Marusca, dona da
Comprai, uma loja sofisticada, que tem como lema:
"compro logo existo". Cláudia Jimenez viverá a
vidente trambiqueira Iara.

Patrícia Moretzsohn entrega na Globo, em março, a sinopse, revisada,
e os seis primeiros capítulos da sua nova novela. "Baladas" (título provisório), voltada para o
público jovem. Patrícia
também recebeu convite
de Aguinaldo Silva para
fazer parte da equipe de
"Fina Estampa".

ESPECIAIS DE CARNAVAL
MULHER INVISÍVEL
A apresentadora Nadja Haddad vai gravar no Recife e em Olinda dois especiais para exibição na
Bandeirantes sobre o carnaval. Já no próximo dia
18, Patrícia Maldonado viaja para Salvador onde
fará o mesmo trabalho.

çar em alguns temas", explicou o diretor de núcleo
e diretor-geral Ricardo Waddington.

Luana Piovani deverá protagonizar um seriado na
Globo baseado no longa Mulher Invisível. O autor Mauro Wilson já começou a escrever a história, que terá oito episódios e pode estrear no segundo semestre.

Os diretores da novela Cordel Encantado ainda
não encontraram uma substituta para a atriz Glória Menezes. Eva Todor chegou a ser lembrada,
mas, ainda não existe nada definido.

VIDAS EM JOGO

HEBE CAMARGO E SEU FIEL ESCUDEIRO
AMOR & SEXO
Pelo visto o fiel escudeiro de Hebe Camargo, Ariel
Jacobowitz, que sempre cuidou do seu programa
no SBT, por exigência do seu contrato com a emissora provavelmente não poderá acompanhá-la na
Rede TV!. Por enquanto a dúvida permanece, ainda mais que Ariel está em viagem fora do país.
SBT X TV ARATU
A direção da TV Aratu e o SBT ainda não chegaram a conclusão de quem irá transmitir o carnaval
de Salvador. Vários nomes foram sugeridos, mas
os baianos só aceitam Eliana e Ratinho, ou profissionais desse nível para cima.

A apresentadora Fernanda
Lima participou de uma coletiva de imprensa para
apresentar o novo formato
da segunda temporada de
Amor & Sexo, que estreia
dia 1º de fevereiro na TV
Globo.

Durante duas semanas, o elenco de Vidas em Jogo
participou de vários workshops. Escrita por Cristianne Fridman e dirigida por Alexandre Avancini,
a novela gira em torno de dez amigos que jogam
na loteria e ganham um prêmio milionário. A partir daí, tudo muda na vida de cada um deles. Vidas
em Jogo vai substituir Ribeirão do Tempo na Record, a previsão de estréia é para abril.
VIDAS EM JOGO II

QUADROS NOVOS
O programa apresentará três novos jogos e quadros que serão alternados toda terça. "A experiência com a primeira temporada nos permitiu avan-

Na trama, os atores: Cláudio Heinrich, Guilherme
Berenguer, Sasha Bali, Simone Spoladore, Beth
Goulart, Sandro Rocha, Amandha Lee e Thaís
Fersoza, entre outros.
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POLÍCIA
POLÍCIA
Vítimas do ônibus da Rio Doce relatam momentos do acidente

Fotos de Carlos Giovani / Portal Vila Nova

O acidente ocorreu no KM 570 próximo a entrada do Distrito de São Sebastião do Sacramento na BR 116. Dezessete pessoas,
incluindo motorista e trocador ficaram feridos e uma mulher morreu no local.

Por J.Oliveira
O ônibus da Viação Rio
Doce com destino Manhuaçu à Governador Valadares,
acabou tendo um destino diferente quinta-feira (27) por
volta das 3 h da tarde. O acidente ocorreu no KM 570
próximo a entrada do Distrito de São Sebastião do Sacramento na BR 116. Dezessete pessoas, incluindo motorista e trocador ficaram
feridos e uma mulher morreu
no local. Equipe dos bombeiros de Manhuaçu, Santa
Rita de Minas e Caratinga
foram acionados para socorrer as vítimas, sendo obrigado utilizar o desencarcerador para remover a lataria,
já que havia pessoas presas as ferragens, o local era
de difícil acesso. Conforme
os bombeiros, o veículo

saiu da pista e desceu uma
ribanceira parando somente
no meio de uma várzea. Maria de Lourdes Soares Ker
de 74 anos, moradora de
Manhumirim não resistiu os
feridos e morreu no local.
Segundo relatos, a pista estava molhada e que isso
pode ter ocasionado o acidente, cabe a perícia, a investigação real.
Dona Marcilene, moradora de Dom Correa já estava
próximo a desembarcar,
quando aconteceu o acidente, ela viu tudo desde o primeiro momento, sendo a última vítima a ser retirada, já
que sua perna direita ficou
debaixo do ônibus, a sorte
dela foi que perna afundou
no solo da várzea onde tombou, enquanto que a esquerda ficou dentro. Foi preciso
que os bombeiros levantas-

sem o veículo com um cabo
de aço para que pudesse
sair. Ela relata os momentos
de aflição: “Eu não conseguia sentir a minha perna,
eu só gritava de dor, pensei
que tinha quebrado a perna
toda, quando eles me tiraram de lá e estenderam a
minha perna, aí que eu foi
sentir ela e a dor foi aumentando, foi um sensação esquisita demais, Deus que me
livre, não gostaria que acontecesse de novo, nunca
imaginei que iria acontecer
um negócio desse comigo.”
disse Marcilene, que nos
contou momentos antes um
fato inusitato que após o
ônibus cair na canaleta e
descer a ribanceira, ele bateu em uma arvoré e que na
primeira virada, seu esposo
Paulo Cesar Videira, 41 anos
foi lançado para fora pelo

PM fecha boca de fumo
no Bairro Lajinha
Após levantamentos durante três meses, a PM de
Manhuaçu desmanchou
uma “boca de fumo” que
funcionava na Rua José Perígolo no Bairro Lajinha. O
fato aconteceu nesta quinta
(28), em observação na intensa movimentação de pessoas à procura de Alessando Pereira Passos, 30 anos,
pintor de parede, vulgo “Leilão” e de sua amásia Luciene Bernardo Ferreira, 24
anos, do lar, ambos dono da
boca. A equipe de policiais
do setor de inteligência recebeu informação de que os
suspeitos Giliard de Souza
Silva, vulgo “Gigi”, 22 anos,
desocupado e Marco Aurélio Santos Vieira vulgo “Sepetiba”, 31 anos, iriam até o
local para buscar uma carga
de crack e maconha no valor de R$ 760,00.

Quando a equipe se preparava para realizar a abordagem, um indivíduo passou
pelo local conduzindo uma
bicicleta e gritou para os autores que a PM estava lá. Luciene saiu da casa com algo
não identificado e gritou
para o autor Alessandro dispensar a droga que estava
dentro da caixa de som de
madeira.
Os agentes da PM efetuaram a abordagem e impediram que a droga fosse dispensada, sendo que Alessandro e Luciene não acataram as ordens dos militares e
saíram correndo, sendo necessário efetuar um disparo
de advertência para o chão
para contê-los. Os autores
Gilliard e Marco Aurélio fugiram nesse momento. Foi
dada busca no interior da residência com a presença das

testemunhas, sendo localizados dentro da caixa de som
de madeira 02 tabletes de maconha prensada, 01 cigarro
de maconha, 68 sacolas de
plástico de cor branca, 02
aparelhos celulares e 01 carregador de celular, as testemunhas relataram que a residência é conhecida como
ponto de venda de droga e
os autores vão até o quintal
no período noturno todos os
dias.
Durante a ação policial,
Luciene desacatou os policiais diversas vezes com xingamentos e insultos. Os autores foram encaminhados à
Unidade de Pronto Atendimento e, posteriormente, à 6ª
Delegacia de Polícia, onde
foram autuados em flagrante delito.
Por J.Oliveira

vidro da frente caindo ao
solo e se levantando de imediato, correndo atrás do veículo morro a baixo para socorrer a esposa que tinha ficado dentro: “ Quando ele
chegou lá em baixo tinha 05
pessoas em cima de mim, inclusive a senhora que morreu. comentou Marcilene.
Ariana Simiquele Costa,
24 anos moradora de Espera
Feliz, que estava indo para
Caratinga à trabalho, também estava no ônibus e comentou que estava dormindo no momento e acordou
assustada quando o veículo bateu na primeira árvore e
que quando acordou viu as
pessoas rolando: “Que eu
me lembre foram 03 capotadas que ele deu, quando
chegamos lá embaixo, ele
estava com teto e rodas viradas de lado, a minha preo-

cupação foi sair do ônibus,
com medo de incêndio e explosão, ai eu vi uma saída
pelo teto que foi rasgado, daí
levantei para sair, no que levantei percebi que minha
perna estava quebrada só
que não sabia e cai de novo
e sai me arrastando do ônibus, eu vi um Senhor do lado
de fora e algumas pessoas
começaram a sair. Eu fiquei
imobilizada dentro de um
brejo” falou Ariana.
Conforme ela os bombeiros foram rápidos e a empresa Rio Doce acompanhou
tudo de perto, dando toda
assistência necessária às vítimas, incluindo cirurgias e
medicamentos.
Os passageiros Andrea
Oliveira de Faria , 26 anos,
Carlos Rogério Pereira Passos, 21, (cobrador), Custódio Teodoro Alves, Ivone-

te Paulino de Aguiar, 49
anos, Ismael Moraes Rodrigues, 54 anos(motorista),
Joel Gomes Miranda, 59
anos, Juvercino Apolinario
Moreira, 64 anos, João Pedro Costa Valadão, 14 anos,
José Venâncio Leonardo
Neto, 41 anos, Karla Perigolo Rabelo, 19 anos, Paulo Cesar Videira, 41 anos,
Maria Irene Martins, 75
anos, Maria Aparecida
Martins, Waldemir Cardoso
de Araújo, 41 anos, Saulo
Ker, 76 anos, ficaram com
ferimentos leves.
Segundo informações, no
dia seguinte , na sexta (30),
no mesmo horário e a mesma linha Manhuaçu à Valadares, um outro acidente
aconteceu no trevo de Realeza, entre o ônibus do Rio
Doce e um caminhão. Não
houve feridos.

Muriaé: Operação Rasante prende
traficantes e pedras de crack
Depois de sete homicídios
em 25 dias no mês de Janeiro e
a situação de medo que estava
tomando conta da cidade, a
Polícia Civil, sob o comando do
delegado de homicídios Rangel Martino realizou na manhã
de quinta-feira (27), na Rua Lica
Muglia, no bairro Aeroporto a
operação denominada “Rasante”. Por volta de 7h uma equipe
com 7 investigadores e o delegado Rangel cumpriram alguns
mandados de busca e apreensão, onde conseguiram prender um dos suspeitos de participação direta em dois homicídios (Ingrid e Giovanni), ocorridos no bairro. Dando sequência as buscas os policiais
conseguiram prender um homem suspeito de estar diretamente ligado ao comércio de
drogas no bairro. Na casa onde
dormia acompanhado de outras pessoas foram encontradas 18 pedras de crack e R$ 370
reais.

Operação Rasante de Muriaé
Os dois foram encaminhados a sede da 4ª DRPC, onde
foram ouvidos pelo delegado
e encaminhados ao presídio
Safira. Segundo o delegado
“Foi realizado um levantamento por investigadores e após
termos em mãos os mandados
de buscas domiciliares e apre-

ensão dos envolvidos, conseguimos o nosso intuito e não
vamos parar esse trabalho, para
poder dar mais tranquilidade e
uma resposta a sociedade,
após toda essa situação que
vinha acontecendo na cidade”.
Cláudio Cordeiro
/Interligado Online
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Parabéns aos irmãos Guimarães Daniel e Dejair que fazem aniversário
respectivamente dia 3 e 8 de fevereiro

Presidente da CDL Fernando Lima e o Médico e
ex-prefeito de Carangola Fernando Costa

O cantor João Paulo Fialho Ribeiro
comemorou seu aniversário no dia 26 de
janeiro. Que Deus continue o abençoando
cada dia mais e lhe capacitando ainda
mais o dom de cantar. Meus Parabéns!

Halyne Guimarães, parabéns pelo seu
aniversário dia 31 de Janeiro

