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EDITORIAL

CHARGE

O que Manhuaçu difere
de outras cidades
Manhuaçu é uma cidade pólo com mais de 70 mil habitantes em
pleno desenvolvimento sua religiosidade é composta por: Católica
68,5%, Evangélica 26%, Espírita 1%, NS/NR 4% Ateu 0,5% - Em detrimento Jesus ter ensinado que deveríamos imitá-lo não é o que parece
mostrar os cristãos de Manhuaçu e tudo isso em nossa visão por falta
de espírito solidário e até mesmo de falta de sintonia com Deus. Não
posso entender estes grandes prédios no centro de Manhuaçu ostentando um bem patrimonial para dar inveja a qualquer cidade, só em ar
condicionado a Igreja Batista e a Presbiteriana vão gastar mais de 60 mil
reais, não quero aqui falar da Igreja Católica esta todos sabem que é
riquíssima dona de um patrimônio assustador em todo o território nacional, alguns anos atrás o jornal Folha de São Paulo mostrou centenas
de prédios no Centro de São Paulo que pertence a Cúria Metropolitana
rendendo milhões de reais todo mês. O povo de Deus este sim tem o
dever de fazer algo para a sociedade, não se impressione pelas igrejas
lotadas a maioria não faz a vontade do Pai, está na Bíblia muitos são
chamados e poucos serão escolhidos, quando Lutero se rebelou contra a Igreja Católica foi para criar um novo povo que olhasse para a vida
dos menos favorecidos que assim como Cristo fez deveríamos também
fazer. Perguntamos o que as Igrejas têm feito além de pregar a palavra
de Deus, ou continuarão a pregar para o povo de barriga vazia, Jesus
nunca pregou para famintos, não conheço nenhuma instituição em
Manhuaçu dirigida e orientada por evangélicos, muitas cidades aproveitam a facilidade que o governo federal tem disponível para quem
deseja fazer algo para ajudar os mais pobres é só entrar com a administração que o governo entra com o dinheiro, mas mesmo assim nada
acontece em Manhuaçu a AMEM congrega mais de 50 pastores sinceramente gostaria de estar errado, mas me diga o que de concreto tem
feito essa Associação? O pecado é sempre um fardo, um peso muito
grande, para todos os que pecam.
“1. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum
delito, vós que sois espirituais corrigi o tal com espírito de mansidão; e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. 2.
Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. 3.
Pois, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se
a si mesmo. 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e então terá
motivo de glória somente em si mesmo, e não em outrem; 5. porque
cada qual levará o seu próprio fardo” (Gálatas 6:1 a 5).
Dentro do Corpo de Cristo sempre estaremos convivendo com o
nosso próprio pecado e com o pecado dos demais irmãos.
O pecado nunca fica escondido, mas quando satanás consegue o
seu intento com um filho de Deus, ele faz com que o pecado venha à
tona, apareça e envergonhe o irmão e às vezes até traga escândalo
para o Corpo de Cristo.
Qual tem sido nossa atitude quando alguém é surpreendido em
algum delito?
Temos sido críticos da própria pessoa (que é parte do meu próprio
Corpo) ou dos líderes, que muitas vezes julgamos que não tomaram
as medidas que deveriam ter sido tomadas?
A recomendação de Paulo é:
·Nós, os espirituais, corrijamos com espírito de mansidão.
·Cuidemos de nós próprios para que a brecha que atingiu o Corpo
de Cristo não venha sobre a nossa própria vida.
·Ajudemos o irmão a levar essa sua carga (não é diretamente nossa, mas sim o é coletivamente).
·Não nos consideremos isentos de pecar da mesma forma, mas
cuidemos de nós mesmos, provando-nos a nós próprios na nossa
forma de proceder.
·Tenhamos consciência de que apenas ajudaremos o irmão que
pecou levar sua carga, mas o fardo é dele, e ele levará o fardo, ajudado
por nós, até que consiga entregar esse fardo sinceramente a Jesus.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA,
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao povo de Minas Gerais – Jornal
das Montanhas
É inacreditável a forma como políticos do PSDB tratam a Educação – vejam: Aécio, em 8 anos não deu um centavo de aumento se quer, tem escolas em
Minas que possuem estruturas da década de 1970/80! O FHC como sociólogo e
professor disse: “companheiros, deveriam saber que o primeiro fator de desenvolvimento de um país é a Educação”…
Próacesso – estradas, ambulância ajudam, mas para melhorar tudo e todos só
através da Educação. Se um aposentado que trabalhou na área da educação
voltar em uma das escolas nos dias de
hoje, verá: salas, banheiros e toda a estrutura escolar da mesma forma de sua
época. Será que os filhos desses políticos estudam na rede pública?
É ruim heim !!!
ÉDITO REAL
Senhor Devair Guimarães de Oliveira Editor do JORNAL DAS MONTANHAS:

Saudações.
A realeza de vosso texto exarado em
seu insigne periódico editado na 1ª
quinzena de abril último é soberana.
Pelo saber que tenho de vossa longa
batalha, lutando a boa luta sem nenhum
esmorecer, seja na vanguarda contra a
torpeza humana, no flanco da direita
contra os fariseus de plantão, no flanco esquerdo contra os “xiitas” corruptos, e até mesmo na retaguarda contra
os insidiosos amigos desprovidos de
fé, és simplesmente majestoso.
Vossa mercê, caro jornalista, merece
não é somente um punhado de terra em
sua sepultura.
Primeiro porque não morrestes. Tampouco sua coragem. E aqui, nas terras
da “inconfidência”, o aludido protocolo norteado naquele “Editoreal” há que
obter “eco” profundo, mormente por
parte daqueles indivíduos que amealham diuturnamente “dinares”, “ducados”, cifras e cifrões, dobrados e dobrões, “dizimando” “tribrutalmente”
em sua maioria, exatamente os mais ne-

cessitados.
Negar como (?) caro Guimarães, as
rosas não falam!...
O “pé na estrada” do seu editorial já
é um alerta da aproximação desse vento dos morros uivantes ainda inaudível, mas que, aos nossos ouvidos pregados na terra, pode sentir tal qual um
sismógrafo, sua avalanche de revolta
contra esse “status quo” de indiferença e soberba dos “abastardos”, hipócritas e cegos que até se negam a sentir
o cheiro nauseabundo dos miasmas desse fosso social a um palmo de suas
narinas.
A sorte está lançada. “Alea jacta est”.
Ainda há tempo para reverter ou mesmo atenuar esta luta fratricida. Dela
não se salvará nem mesmo aqueles que
já estão com seus ingressos comprados e pagos para ir para o céu, porque,
“tal” portaria está “fechada”, sobrando apenas “aqueloutra”, que vive sempre aberta para todos, até à 25ª hora.
(a.) Niando Kalú
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Programa Viva Vida
Com a aprovação do
Projeto de Lei nº. 040/
2010, nesta sessão ordinária do Legislativo
Municipal, serão contratados diversos profissionais para atuarem no
Centro Viva Vida, em
Manhuaçu, sendo: 03
médicos ginecologistas,
05 médicos pediatras, 01
médico urologista, 01
médico mastologista, 01
médico ultrassonografista, 01 médico radiologista, 03 enfermeiros, 02
psicólogos, 01 assistente social, 01 fisioterapeuta, 01 nutricionista,
02 técnicos em radiologia, 06 auxiliares de enfermagem, 05 assistentes administrativos e 07
auxiliares de serviços
gerais. A votação do
Projeto foi acompanhada também pela representante da Secretaria

Secretaria Municipal de
Saúde, Mônica Abib

Municipal de Saúde, Mônica Abib, que, na oportunidade, esclareceu dúvidas dos vereadores.
O Programa Viva
Vida, que tem como propósito a Redução da Mortalidade Infantil e Materna em Minas Gerais, baseia-se na sistematização
de ações e na parceria
entre governo e sociedade civil organizada como
o principal instrumento de

combate à mortalidade
infantil e materna.
Em Manhuaçu, o
Centro Viva Vida, situado no Bairro Bom Pastor, oferecerá estrutura
para assistência completa à gestante de alto risco, além de outros serviços. Em uma área de
405 m², foram construídas salas para atendimentos psicológicos, urologia, gineco-obstetrícia,
pediatria, observação,
posto de enfermagem,
ultrasom, mamografia,
administração, esterilização, lavanderia, almoxarifado, copa, vestiários e
instalações sanitárias
adaptadas para portadores de necessidades.
Além de Manhuaçu, o
atendimento se estenderá também às populações das cidades vizinhas.

BR-262: recuperação de trecho de
1,2 km ficará em R$ 9 milhões
Recentemente, o Presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu, Vereador Antônio Carlos Xavier da Gama – “Toninho
Gama” solicitou do DNIT
(Departamento Nacional
de Infraestrutura de
Transportes) informações
relacionadas às obras de
recuperação do trecho da
BR-262, compreendido
entre os municípios de
Manhuaçu e Reduto, no
que tange a custos e prazos de execução, principalmente.
Em ofício encaminhado à Casa Legislativa, o
DNIT informou que obra
com extensão aproximada de 1,2 km custará cerca de R$ 9 milhões aos
cofres públicos.
O valor é considerado
alto pelos vereadores. Ao
se pronunciar, o Presidente da Câmara, Toninho
Gama, repassou as informações concedidas pelo
DNIT aos demais vereadores que integram o Legislativo Municipal, além
de reforçar a necessidade da construção do contorno rodoviário em Manhuaçu – obra que proporcionará, entre outras vantagens, a segurança para
milhares de pedestres que
diariamente se arriscam
atravessando a rodovia no
perímetro urbano de Ma-

Câmara de Manhuaçu aprova
Projeto que prevê contratação
Thomaz Júnior
Programa combate mortalidade infantil e materna e oferece assistência completa
para gestante de alto risco.
Na primeira sessão ordinária do dia 6 de maio
de 2010, a Câmara Municipal de Manhuaçu aprovou diversos Projetos de
Lei, além de novas Indicações que foram apreciadas pelos vereadores. A
pauta envolveu ainda temas diversos como a
apresentação do relatório
anual de atividades da
Emater, o pronunciamento de representantes do
Sind-UTE/MG sobre a
condição de greve dos
professores estaduais, reivindicações dos moradores do Bairro Matinha e a
apresentação dos novos

servidores da Câmara
Municipal, aprovados no
recém realizado Concurso
Público e imediatamente
convocados. Outro item
importante foi à aprovação
do Projeto nº. 040/2010 –
que autoriza a contratação
de profissionais para atuação na unidade do Programa de Redução da
Mortalidade Infantil e
Materna “Viva Vida”, em
Manhuaçu.
Relatório da Emater
Na abertura das atividades, a Mesa Diretora composta pelo Presidente Antônio Carlos Xavier da
Gama – “Toninho Gama”,
Vice-presidente Gedival
Bitencourt Breder e a
Secretária Vereadora Maria Imaculada Dutra Dor-

O
nhuaçu. “Nós sabemos
que a obra era necessária, precisava ser feita,
pois, aquele trecho estava
muito perigoso, mas achamos o valor de R$ 9 milhões uma quantia extremamente alta para a recuperação de um trecho
de apenas 1,2 km. O que
nos preocupa é que até
agora nada foi informado
em relação ao início das
obras referentes ao contorno rodoviário, apesar
de ter sido respondido que
o DNIT está licitando para
um projeto de obras emergenciais que abrange cerca de 210 km, que vai da
divisa com o Estado do
Espírito Santo até a cidade de João Monlevade,

em que se incluem os contornos rodoviários de Manhuaçu e de Realeza. No
entanto, o que se observa
é o seguinte: vai estar em
um pacote de 210 quilômetros de estradas. Então,
ficamos preocupados com
o tempo que isto irá demorar e até que ponto o
aumento do contorno vai
inviabilizar esta obra por
causa dos recursos financeiros. Enquanto isso, a
população de Manhuaçu
sofre com a BR-262 passando dentro da cidade,
porque a cada dia está ficando cada vez mais difícil para os moradores, os
motoristas e a população
em geral”, ressaltou o
Presidente Toninho Gama.

nelas recebeu o Gerente
Regional, Rômulo Mathozinho e extensionistas da
Emater (Empresa de Assistência Técnica e de
Extensão Rural) para
apresentação do Relatório
de Atividades referente ao
ano de 2009. “Foi um ano
muito bom. Atendemos
2554 agricultores e suas
famílias, desenvolvemos
vários eventos e atividades com os grupos em diversas comunidades. Foi
um trabalho muito importante que surtiu bons resultados”, ponderou a extensionista Maria do Carmo Cunha Fontes.
No encerramento da explanação, os vereadores foram presenteados com um
livro de receitas à base de
café, elaborado pela Extensionista Maria do Carmo.

Servidores da Câmara são convocados

s aprovados no Concurso Pú
blico da Câmara Municipal, re
centemente realizado, foram
convocados e já estão prestando serviços ao Legislativo. No decorrer da

Em ofício encaminhado à Casa Legislativa, o DNIT informou que
obra com extensão aproximada de 1,2 km custará cerca de R$ 9
milhões aos cofres públicos.
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sessão extraordinária do dia 6 de maio,
alguns destes novos servidores foram
apresentados em plenário.
Ao todo, foram preenchidas treze vagas para atuação em cargos distintos.

Bairro Matinha: reivindicações para a
realização de obras e serviços diversos,
Moradores do
Bairro Matinha,
representados
pelo Senhor José
de Souza e a Suplente da Câmara
– Nicolina Aparecida de Oliveira,
que também reside no local, apresentaram uma
carta contendo
reivindicações
para a realização
de obras e serviços diversos, viDiretora Luizaura
sando melhorias
em diversas ruas. Anexo ao documento
está um abaixo-assinado elaborado pelos moradores.
A solicitação dos moradores foi objeto

Senhor José de Souza e a Suplente da
Câmara – Nicolina Aparecida de Oliveira

de Proposição Indicativa apresentada
nesta mesma sessão Legislativa pelo
Presidente, Vereador Antônio Carlos
Xavier da Gama.
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CANTINHO DE FÉ
Leia a Bíblia

Fé é confiar em Deus
para tudo
A palavra “fé”
vem do Latim “fide”
– confiança, e quer
dizer crença religiosa; convicção em alguém ou alguma coisa; firmeza na execução de um compromisso; crédito;
intenção; virtude teologal. (Fonte: Dicionário Aurélio.)
A fé é a certeza de que vamos receber as coisas
que esperamos e a prova de que existem coisas
que não vemos. (Hebreus 11.1). Destacaremos alguns exemplos de fé de grandes homens do Antigo
Testamento (Hebreus 11).
Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que
ainda não se viam, temeu e, para salvação da sua
família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a
fé. (v.7).
Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo
para um lugar que havia de receber por herança; e
saiu, sem saber para onde ia. (v.8).
Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi
provado; sim, aquele que recebera as promessas
ofereceu o seu unigênito. (v.17).
Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido três
meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso; e não temeram o mandamento do
rei. (v.23).
Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. (v.24). Pela fé Moisés, deixou o Egito, não temendo a ira do rei; porque ficou firme, como vendo o invisível. (v.27). Pela
fé Moisés, com o povo de Israel, atravessou o Mar
Vermelho, como por terra seca; o que intentando
os egípcios, se afogaram. (v.29).
Pela fé eles venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, escaparam do fio da
espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se
esforçaram. (v.34).
Esses grandes homens creram e obedeceram e
nos deixaram exemplos maravilhosos e eternos de
fé.
Destacamos Abraão, ele foi chamado “o Pai da
Fé”, porque não hesitou em obedecer a voz do Senhor, levando seu unigênito ao sacrifício. Sua fé era
tão grande que o fazia acreditar que mesmo seu
filho sendo morto, Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Abraão também tinha a promessa do Senhor
de que seu filho, Isaque, seria chamado a sua descendência. Abraão não apenas conhecia as promessas do Senhor, mas ele conhecia o Senhor das promessas.
Precisamos conhecer o Senhor e ser conhecido
por ele através de uma vida de fé, santidade e consagração.
Amado(a), não obstante as circunstâncias adversas que você esteja vivendo, tenha fé no Senhor
Todo Poderoso que ele é fiel para cumprir as suas
promessas.
Deus lhe abençoe!
Suely Marques de Rezende
(www.lagoinha.com)

Como ajudar no combate a Dengue
Os focos de Dengue
que se alastram por todo o
país e sempre que há casos dessa natureza as pessoas reclamam e pedem
solução o poder público entra em ação com várias
frentes de combate ao
mosquito da Dengue, a primeira delas é o alerta que
é feito diariamente pelos
meios de comunicação radio, TV, jornais e internet
conscientizando a população da necessidade da prevenção, para que a união
de todos possa debelar o
mosquito da Dengue, como
dizem: a união faz a força.
Mas será que os agentes
estão orientando corretamente as pessoas e fazendo certo o que deve ser
feito? Não, nem todos os
agentes estão preparados
para realizar o trabalho é o
que constatamos através
dessa reportagem acompanhando o trabalho de um
agente o Sr. Roberto Lourenço A. de Sales, a pedido de uma senhora que ficou grata pelo atendimento desse agente “veja bem
todos os agentes que vieram aqui nos últimos dois
anos fizeram só uma vistoria na casa assinaram o papelzinho e foram embora,
já o Sr Roberto me surpreendeu ao dizer que queria
ver a caixa d’água, pegou
uma escada e ao verificar
a caixa constatou algumas

José Reinaldo de Paula e Roberto Medeiros

irregularidades, retirou uma
plantinha pequenininha perto do cano de entrada e do
lado de dentro uma planta
enorme que sua raiz já havia tomado todo o fundo da
caixa, fui orientada por ele
a chamar alguém para fazer a limpeza da caixa
d’água e colocar uma tela,
liguei para um pessoal especializado e vieram os Srs.
Roberto Medeiros e José
Reinaldo de Paula que fizeram a limpeza da caixa e
colocaram uma tela.” relatou à senhora que não quis

Planta que foi retirada de dentro da caixa

que divulgasse seu nome no
jornal.
O Sr José Reinaldo de
Paula, fala sobre a maneira
correta de prevenção. “O
ideal seria que todas as pessoas cuidassem corretamente de sua casa, as grandes empresas de Manhuaçu Facig, Colégio Tiradentes, Santa Clara e outras nos
chamam rigorosamente de
6 em 6 meses para a devida limpeza das caixas
d’água, elas estão fazendo
o que cada cidadão deveria
fazer, todos devem consci-

Caixas limpas e protegidas com tela

entizar, cada um cuidando
de seu pedaço num esforço conjunto para acabar de
vez com a Dengue.
Com o foco da Dengue,
muitas pessoas têm nos
chamados para fazer esse
serviço.” Explicou o Sr.
Reinaldo. A limpeza das
caixas d’água deve ser feita de 6 em 6 meses e após
a limpeza cobrir a caixa
com uma tela conforme
mostrado na foto. “Pegamos casos em que a caixa
estava há seis anos sem
limpeza, mas a maioria gira
em torno de 2 a 3 anos, o
que não é bom, pois a limpeza deve ser feita duas
vezes por ano.” Disse o Sr.
Reinaldo. Indagamos sobre
as coisas mais inusitadas
que eles encontraram dentro de caixas d’água, veja
o que disse Reinaldo
“Além das sujeiras, como
terra, lodo e plantas já encontrei pombos, rato e até
gato morto dentro de caixas d’água.”

Entre minérios e silvérios
As Minas eram gerais. Foi
primeiro o ouro. Depois, os
diamantes, incalculáveis tesouros. Portugal sabia que
tudo muito valia. Cobrou e
Minas pagou, grama por grama, oitava por oitava, quilate
por quilate. Bancou, com sua
pobreza, a vida nababesca
dos castelos portugueses, a
revolução industrial inglesa.
Fez a riqueza de fora, alimentou a pobreza aqui dentro.
Hoje, muitos anos depois,
Minas insiste em manter a
pobreza de sua gente, de sua
natureza, de seu patrimônio
histórico, cultural, arqueológico e espeleológico, o martírio das populações que vivem em suas áreas rurais,
fazendo a riqueza das grandes corporações, das grandes multinacionais que exploram seu minério; as novas portugais. Tudo, por algumas moedas de ferro, sinais de uma mentalidade
decadente e enferrujada,
como se essa terra não fosse cenário de uma heróica

inconfidência. Ao que se
constata em uma primeira
análise, Minas deixa de arrecadar, anualmente, só com
os royalties do minério, mais
de R$ 3 bilhões. O que isso
significa? Significa que as
mineradoras vão extrair nosso minério, comer nossas
serras, engolir nossas florestas e nos deixar apenas uma
mísera gorjeta, um agradozinho bem barato frente ao
patrimônio incalculável que
elas nos levam, diariamente. Seus caminhões, cada
vez maiores e mais pesados,
estão destruindo nossos asfaltos, formando verdadeiras
valas em nossas vias. Nas
rodovias, o perigo iminente
de acidentes por veículos
longos, lentos e pesados.
O petróleo tem sua extração no mar, distante das populações que vivem no litoral. Sua extração não come
serra, não destrói a história,
não derruba árvores, não
seca nascentes, não assoreia
rios e, no entanto, paga 5%

do valor bruto arrecadado ao
estado produtor. Em Minas,
a extração do minério deixa
apenas 0,2% do valor líquido
arrecado. Em 2010 o Rio de
Janeiro arrecadou R$ 10 bilhões advindos do petróleo.
Minas, só R$ 65 milhões com
o minério. Como classificar
um disparate desses? Bom,
por muito menos, outros mineiros fizeram uma histórica
revolução e vidas, das mais
nobres, foram ceifadas. A
poeira do minério é depositada, minuto a minuto, nas fachadas de nossas casas, nos
bancos de nossas praças e
dentro dos pulmões dos mineiros que moram perto dos
locais de mineração. Do Pico
do Cauê, declamado por
Drummond em poesia, só
restou um monte de tristeza
e pó. No infinito, o Pico do
Itabirito assiste ao seu fantasma despido e desolado.
Em algumas áreas de explo-

ração, o mal maquiado, o feio
escondido, guardado, envergonhado, pobre Serra do Curral. O que vamos ganhar por
tudo isso? Menos que os índios primeiros, que deram o
caminho, mas não entregaram o tesouro.
Por que essa vergonhosa
realidade calada em nosso
Estado? Porque Minas
aprendeu a entregar suas riquezas sem cobrar algo em
troca. Foi assim com o ouro,
foi assim com o diamante e
está sendo assim com o minério de ferro. Se por um
lado a doação do ouro e dos
diamantes nos deu a nossa
história, nossas igrejas, nosso casario e nossa cultura, a
doação do mineiro deixa
apenas um buraco em nossas almas, em que sepultamos os nossos rios, nossas
belezas e a certeza de que
nossas vidas valem muito
menos que a de outros.

Petrônio Souza Gonçalves é mineiro, jornalista e escritor
www.petroniosouzagoncalves.blogspot.com
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ENQUETE

DIZEM POR AÍ...

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

É notável o serviço social de Cici

Nicolina, eu ainda acredito

Dizem que a Cici Magalhães (FOTO)
empenhou-se bastante para que muitas entidades da região recebessem os computadores do programa dos correios Usa Bem,
outro que foi bastante elogiado foi o vereador Teté que juntamente com Cici não mediram esforços para que todas as entidades aprontassem suas documentações adequadamente para que se enquadrassem nos
quesitos exigido pelos correios.

A popular Nicolina (FOTO)
uma personagem das mais conhecidas da cidade de Manhuaçu, que concorreu a uma vaga
na câmara de vereadores de
Manhuaçu, ficando como suplente com uma votação superior a alguns vereadores eleitos, conversando com nossa
equipe confidenciou estar animada e esperançosa em assumir ainda nesta legislatura uma
cadeira na câmara, fala-se
muito em processos contra alguns vereadores que poderão perder seus mandatos e
a outra esperança da suplente é da PEC dos vereadores. O senhor José de Souza esteve acompanhando
Nicolina na Câmara Municipal de Manhuaçu e apresentaram um abaixo-assinado contendo reivindicações
para realização de obras e serviços diversos, visando
melhorias em várias ruas do Bairro Matinha.
A solicitação de Nicolina encontrou apoio e foi o
objeto de Proposição Indicativa apresentada nesta
mesma sessão Legislativa pelo Presidente, Vereador
Antônio Carlos Xavier da Gama.

Farinha no ventilador de Dilma
Dizem que o PT de Minas vai colocar farinha no ventilador da Dilma se a direção nacional ficar fazendo
pressão para que o partido abra mão de candidatura
própria, Patrus e Pimentel fizeram o que para muitos
seria impossível que foi o de se unirem num coro só...
queremos candidatura própria o PT mineiro precisa
crescer e olhar o que defende a base partidária.
E aí... essa ninguém esperava o deputado federal Paulo
Abi-Ackel perdeu muito apoio em Manhuaçu e pode ficar
sem mais algum apoio importante. Adejair Barros prefeito de Manhuaçu parece estar decidido, “o nosso apoio vai
para o deputado federal que fizer algo para a cidade de
promessa estamos cheios” e com isso caminha colhendo
muito apoio o deputado João Magalhães até o momento o
parlamentar mais eficiente para a região.

A volta do trator

Cabo Anízio pode ser candidato
a deputado estadual
Cabo Anízio o policial mais popular da região e um
dos colaboradores do Cartão postal Manhuaçu 2020
está sendo sondado por alguns caciques federais da
política mineira para que faça uma dobradinha a deputado estadual, já que o policial goza de uma prerrogativa de não precisar ser filiado a partidos políticos um
ano antes, com isso ele tem mais tempo para escolher
uma sigla para a qual deseja sair candidato, se tudo
correr como o esperado dizem que pode vir aí uma
dobradinha de Newton Cardoso e Cabo Anízio.

Em Lajinha tem gente de cabeça quente
Em Lajinha quem anda muito preocupado é a base de sustentação de Tião
Moreira prefeito municipal (FOTO),
os caminhos que tem percorrido nos
últimos meses não tem sido bons. “Vamos encontrar soluções favoráveis
para Lajinha” afirma um cidadão.

Santana do Manhuaçu
Em Santana do Manhuaçu o prefeito João do Açougue
vem desagradando a alguns correligionários de primeira hora.
“Eu apoiei este prefeito desde o primeiro momento, agora
quando precisei dele não fui atendido, e o pior faz para alguém que pegou o bonde já na chegada. Afirma Oliveira.

Prefeito de Reduto desagrada munícipe
Em Reduto o prefeito vem desagradando por demais
os munícipes com a chamada política da Farinha Pouca meu Pirão Primeiro, ele empregou seus parentes,
uma tremenda falta de respeito com as leis e com o
povo. “Estou torcendo para que chegue logo 2012 quero
fazer uma campanha virtuosa contra este prefeito ele
não merece governar a cidade de Reduto. Disse dona
Marina ex-candidata a vereadora.

Newton Cardoso Tarcisio Castro, Odilon José
(“trator”)
Fonseca e o Cabo Anizio

Lideranças políticas reivindicam a volta de Newton
Cardoso (“trator”) fazendo referência ao ex-governador.

Anastasia pode ser o vice de Hélio Costa
PT de Minas vai enfrentar
Lula por Pimentel, o deputado Virgílo Guimarães disse
dia 14 e foi categórico: o PT
de Minas não negociará a
candidatura ao governo de
Fernando Pimentel. Vai defender até o fim o nome do
ex-prefeito de Belo Horizonte para encabeçar a chapa
da base de Lula no estado.
De qualquer maneira nós
analisamos várias alternativas e chegamos em algumas variantes, esta indecisão
do PT está tirando o sono de muita gente do PMDB e o
do PT de Brasília, o PSDB de Minas tem bom trânsito
com todos os partidos e pode surgir aí uma dobradinha
de Hélio Costa e Anastasia (FOTO).

PSDB e PMDB podem se acertar em Minas
Há quem aposte que está muito mais adiantado do
que muitos imaginam a aliança do PMDB/MG com o
PSDB, no conjunto das negociações estão alguns manejos de candidaturas, a novidade mais forte é a que
está quase certa o sim de Aécio para vice de Serra,
entrando aí o acordo da dobradinha de Hélio Costa e
Anastasia.

A MORTE
A morte, por si só, é
uma piada pronta.
Morrer é ridículo.
Você combinou de
jantar com a namorada,
está em pleno tratamento dentário, tem planos
para semana que vem,
precisa autenticar um
documento em cartório,
colocar gasolina no carro e no meio da tarde
morre. Como assim?
E os e-mails que você ainda não abriu o livro que ficou
pela metade, o telefonema que você prometeu dar à tardinha para um cliente?
Não sei de onde tiraram esta ideia:
MORRER!
O troco? Você passou mais de 10 anos da sua
vida dentro de um colégio estudando fórmulas químicas que não serviriam para nada, mas se manteve lá, fez as provas, foi em frente. Praticou muita
educação física, quase perdeu o fôlego, mas não
desistiu. Passou madrugadas sem dormir para estudar para o vestibular mesmo sem ter certeza do
que gostaria de fazer da vida, cheio de dúvidas quanto à profissão escolhida, mas era hora de decidir,
então decidiu, e mais uma vez foi em frente...
De uma hora para outra, tudo isso termina numa colisão na freeway, numa artéria entupida, num disparo feito
por um delinquente que gostou do seu tênis.
Qual é?
Morrer é um chiste.
Obriga você a sair no melhor da festa sem se despedir
de ninguém, sem ter dançado com a garota mais linda,
sem ter tido tempo de ouvir outra vez sua música preferida.
Você deixou em casa suas camisas penduradas nos
cabides, sua toalha úmida no varal, e penduradas também algumas contas.
Os outros vão ser obrigados a arrumar suas tralhas, a
mexer nas suas gavetas, a apagar as pistas que você
deixou durante uma vida inteira.
Logo você, que sempre dizia: das minhas coisas cuido
eu.
Que pegadinha macabra: você sai sem tomar café e
talvez não almoce, caminha por uma rua e talvez não
chegue na próxima esquina, começa a falar e talvez não
conclua o que pretende dizer.
Não faz exames médicos, fuma dois maços por dia,
bebe de tudo, curte costelas gordas e mulheres magras e
morre num sábado de manhã.
Isso é para ser levado a sério? Tendo mais de cem
anos de idade, vá lá, o sono eterno pode ser bem-vindo.
Já não há mesmo muito a fazer, o corpo não
acompanha a mente, e a mente também já rateia, sem
falar que há quase nada guardado nas gavetas.
Ok, hora de descansar em paz.
Mas antes de viver tudo? Morrer cedo é uma transgressão, desfaz a ordem natural das coisas. Morrer é um
exagero.
E, como se sabe, o exagero é a matéria-prima das
piadas. Só que esta não tem graça.
Por isso viva tudo que há para viver.
Não se apegue as coisas pequenas e inúteis da Vida...
Perdoe... Sempre!!!
Pedro Bial
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Por Ivone Ribeiro de Almeida

Conheça todos os pré-candidatos
à Presidência da República
Alguns dos políticos adotaram Twitter e blogs como
forma de se manifestar na
pré-campanha. Confirmadas as candidaturas, serão
12 concorrentes. Dia 5 de
julho é o último dia para os

partidos políticos e coligações apresentarem ao Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) o requerimento de
registro de candidatos que
vão concorrer à Presidência da República. Entretan-

to, os principais concorrentes já anunciaram suas pretensões eleitorais e começaram a pré-campanha
ainda neste primeiro semestre.
Confira abaixo quem

são os pré-candidatos já
declarados e veja como
acompanhar suas atividades, seja por meio de blogs ou do Twitter. Se confirmados, serão 12 os concorrentes à Presidência.

VEJA O PERFIL DOS POLÍTICOS QUE PODEM CONCORRER À PRESIDÊNCIA

Luíz Alves Costa
Grande empresário em diversas áreas comerciais contribui enormemente para o desenvolvimento de Manhuaçu e região. Fundou
as firmas Calcebem Calçados, Manhuaçu
Center Hotel, Manhuaçu Shopping, LAC Musical, LAC Digital e outras. Era um comerciante nato fazia questão de receber pessoalmente os clientes, conversar com os mesmos e vender seus produtos. Marcou época
no ramo de negócios.

Fernando Alves Costa
Nasceu em Manhuaçu, e como o pai segue os
mesmos passos com a mesma cortesia, educação e amizade. Manhuaçu tem orgulho desses cidadãos que fazem parte da nossa história.

As Alianças (Laura Ruiz Alves Costa)
Aliança de noivado são dois elos de ouro
apenas cada uma leva gravada um só nome
e uma data casamento, vida a dois, alegrias... sofrimentos, os dois juntos, de mãos
dadas, caminhando, caminhando... vão ao
mundo, oferecendo filhos... frutos desse
amor. Mas um dia, de repente, um se vai... e
outro fica, e o dourado das alianças que enfeitava cada mão, e vão morar no mesmo
dedo. Estão juntas como nunca, para sempre separados os dois seres ficarão num só
dedo as alianças, de saudades e de lembranças vão encher o coração.

VENDO UMA CASA
Casa de laje com 4 quartos, sala, copa,
cozinha, área de serviço, 2 garagens. Bairro
nobre em Alto Jequitibá. Vende ou troca por
imóvel em Manhuaçu.
Tratar com Jânio Cabeleireiro
Pça 5 de Novembro, 339
Centro - Manhuaçu.

Tel.: 8802-1911
8839-8845

AMÉRICO DE SOUZA (PSL)
Bacharel em direito, ciências econômicas,
administração, ciências contábeis e pósgraduado em engenharia administrativoeconômica. É
ex-deputado federal e ex-senador pelo
Maranhão. Em 2006, foi candidato a vicepresidente.
http://www.pslnacional.org.br/ e
Twitter:@AmericoPSL
DILMA ROUSSEFF (PT)
É natural de Belo Horizonte. Formada em
Economia, foi secretária estadual de Minas,
Energia e Comunicação no Rio Grande do
Sul. No governo Lula, foi ministra de Minas e
Energia e depois ministra-chefe da Casa
Civil.
http://www.dilmanaweb.com.br/ e Twitter:
@dilmabr
IVAN PINHEIRO (PCB)
Advogado, é secretário geral do PCB. Foi
presidente do Sindicato dos Bancários do Rio
de Janeiro. Já se candidatou a deputado
federal e a vereador. Também já disputou a
Prefeitura do Rio de Janeiro.
http://www.pcb.org.br/
JOSÉ MARIA EYMAEL (PSDC)
Nasceu em Porto Alegre, é formado em
direito, com especialização na área tributária,
e em filosofia pela PUC-RS. Há mais de 30
anos atua como empresário nas áreas
marketing e comunicação. Ex-deputado
federal, já disputou a Presidência duas vezes.
http://www.psdcbrasil.org.br/ e Twitter:
@eymael
JOSÉ SERRA (PSDB)
Ex-governador de São Paulo, já foi deputado
federal, senador e ministro da Saúde e do
Planejamento. Tem formação superior em
Economia, concluída no Chile, e em
Engenharia, pela Universidade de São Paulo.
http://www.serraescreve.blogspot.com e
Twitter: @joseserra_
LEVY FIDÉLIX (PRTB)
Atuou como apresentador de TV, diretor de
criação em agências de publicidade e
professor. Foi um dos fundadores do PL e
esteve no PTR. Já disputou eleições para
presidente da República, prefeito de SP,
governador, vereador e deputado federal.
Site http://www.prtb.org.br/ e Twitter:
@levyfidelix

MARINA SILVA (PV)
Nasceu no Acre, onde formou-se em história.
Foi vereadora em Rio Branco, deputada
estadual e senadora. Atuou no governo Lula
como ministra do Meio Ambiente, de 2003 a
maio de 2008. Participou da fundação do
PT, do qual se desfiliou em 2009.
Site: http://www.minhamarina.org.br/ e
Twitter: @silva_marina
MÁRIO DE OLIVEIRA (PTdoB)
Nasceu em Aquidauana, em Mato Grosso do
Sul. É graduado em engenharia mecânica pela
Unesp, bacharel em Direito pela PUC-SP e
pós-graduado em Administração de Empresas
pela Fundação Getúlio Vargas-SP.
http://www.mariooliveira.com.br/ e Twitter:
@mariooliveira70
OSCAR SILVA (PHS)
Maranhense, vive atualmente em Brasília. É
advogado e secretário geral nacional do PHS.
Entrou para a política no PMDB. Está
filiado há cinco anos ao PHS. Já disputou
duas eleições para deputado.
Site: http://www.oscarsilva2010.com.br/
PLÍNIO SAMPAIO (Psol)
Promotor público aposentado, é mestre em
desenvolvimento econômico internacional
pela Universidade de Cornell (EUA). Tem
atuação junto à Igreja Católica. É presidente
da Associação Brasileira de Reforma Agrária.
http://pliniopresidente.com/ e Twitter:
@pliniodearruda
RUI PIMENTA (PCO)
Formado em jornalismo, participou da
fundação do PT, com atuação em SP e no
ABC. Na década de 80, atuou no sindicalismo. Após ajudar a fundar o PCO em 1996,
foi candidato a vereador, a deputado federal
e a prefeito de São Paulo.
http://www.pco.org.br/ruicostapimenta/
ZÉ MARIA (PSTU)
Metalúgico, participou dos movimentos
sindicais no ABC na década de 1970. Foi um
dos fundadores do PT, do qual saiu nos anos
90. É um dos fundadores e atual presidente
nacional do PSTU. Integra a Coordenação
Nacional de Lutas (Conlutas).
Site: http://www.pstu.org.br/ e Twitter:
@zemaria_pstu
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Cartão Postal 2020 está mudando o visual de Manhuaçu
Na manhã do dia 11 de
maio vários empresários da
cidade de Manhuaçu, o Dr.
Valteir Juiz de Direito estiveram reunidos com o prefeito Adejair Barros para
o lançamento de um cupom de um chevete totalmente reformado que ficou
novinho, que será sorteado em dezembro. Serviu
também para alavancar o
projeto , incorporar mais
colaboradores e ouvir dos
organizadores do Projeto
Cartão Postal Manhuaçu
2020.
O projeto que está mudando o visual da cidade,
foi aprovado pela Câmara Municipal, que trata do
embelezamento urbano da
cidade, por meio do acabamento externo das residências. O idealizador
da iniciativa Paulo Timó-

O idealizador do projeto
Paulo Timóteo

O projeto que está mudando o visual da cidade, foi aprovado pela Câmara Municipal

teo, disse estar muito feliz e emocionado ao ser
elogiado pelo Milton, ele
está confiante no desenvolvimento do projeto,
que para muitos, assim
como ele, é um sonho que
se torna realidade. Paulo

Timóteo faz questão de
agradecer os voluntários
que participam do desenvolvimento do Projeto.
Na oportunidade o idealizador do projeto Paulo Timóteo, usando da palavra
fez um balanço geral das

atividades em andamento.
“Uma coisa é você ter
um projeto no papel, e outra é a realidade encontrada, nós fizemos planejamento para ajudar as pessoas de baixa renda a fazerem o reboco de suas

casas, mas o que fazer
quando encontramos famílias em casa onde não há
paredes? Vamos ter que
erguer as paredes para
depois fazer o reboco, quero enaltecer aqui os pintores voluntários que participam do “Projeto Cartão
Postal Manhuaçu 2020.
Disse Paulo Timóteo.

Palavra do prefeito Adejair Barros

Dr. Valteir

“Realmente esse projeto é uma proposta inicial
que começamos com prefeito Sérgio Breder, nós
só estamos dando continuidade, é mais do que válido e necessário a parceria da prefeitura e o que
depender da prefeitura nós vamos ajudar para que
Manhuaçu em 2020 seja mais bonita”. Disse Adejair Barros prefeito de Manhuaçu.
A prefeitura destina uma ajuda de custo todo mês
no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), este dinheiro tem ajudado na parte de eletrificação e em outras
despesas. Eu acho que a prefeitura tem a obrigação
de fazer isto e nós cumprimos nossa obrigação que é
ajudar, eu quero parabenizar ao Paulo Timóteo, porque realmente o que ele faz é merecedor de elogios,
o Paulo é uma pessoa íntegra e está querendo o bem
da cidade como todos nós”. Concluiu o prefeito.

O Dr. Valteir Juiz de
Direito, é um entusiasta
do voluntariado, aprova o
projeto e fez questão de
participar da reunião. “O
cartão postal 2020 está
mudando a cara de Manhuaçu, está se antecipando acredito que vai
ser bem antes de 2020,
isso é muito importante
demonstra também a seriedade do Paulo Timóteo que é o idealizador do
projeto, quando eu fiquei
sabendo da ideia do projeto lá na maçonaria, já
no inicio nós abraçamos
essa causa e eu sempre
falei com o Paulo que
podia contar comigo com
o poder judiciário para
apoiar essa ideia, e estamos aqui hoje lançando
esse modelo de contribuição que é um cupom
para cada pessoa contribuir com R$ 50,00 reais,
ela irá ganhar um cupom
para que em dezembro
ela venha concorrer a um
chevette que foi todo reformado e está todo novinho e muito bonito, inclusive até falaram aqui
do “Lata Velha” do Caldeirão do Huck, é um
Chevette que vai ser sor-

teado entre aquelas pessoas que contribuíram com
os R$ 50,00 e hoje neste
lançamento dessa contribuição estou apoiando o
Paulo Timóteo, já fiz a
compra de alguns bilhetes,
várias autoridades, pessoas da sociedade, ONGs, a
sociedade privada, empresários aqui presente no
gabinete do Sr prefeito
Adejair Barros, aproveitaram e fizeram também
suas contribuições, alguns
levaram vários cupons
para suas empresas, para
seus locais de residência,
tentando ganhar mais contribuintes para que o projeto alcance o objetivo”.
Comentou Dr. Valteir
“Sempre digo e o Adejair às vezes me elogia por
essa posição de estar
sempre apoiando os projetos sociais de Manhuaçu e quero registrar que
eu sou cria do Bairro Santa Luzia, não nasci lá fui
morar no bairro alguns
anos atrás, e minha família reside até hoje no bairro, e isso para mim é um
motivo de grande honra e
eu faço questão apesar de
ser juiz eleitoral, juiz da
vara criminal, e ainda res-

ponder pelo juizado especial, gosto de estar presente nos eventos sociais de Manhuaçu, justamente para apoiar e ver
Manhuaçu crescer, essa
é a ideia do juiz, ele tem
que apoiar a cidade em
que vive, o marco onde
ele está trabalhando, a
cidade precisa progredir,
e Manhuaçu não poderia ficar para trás nossa
cidade está progredindo,
esse projeto do cartão
postal além de outros que
apoiamos e faço questão
de colaborar, Manhuaçu
está de parabéns, tem
crescido, agora com
Adejair Barros no comando, com certeza
Manhuaçu vai crescer
ainda mais.” Concluiu o
Dr. Valteir.

ciedade, sentimos que Manhuaçu é uma cidade que
abraça a causa dos menos
favorecidos e é muito gostoso ver cada pessoa integrada no projeto, importante também é ter uma pessoa como o Paulo a frente

desse trabalho, ele abraçou
a causa e tem trabalhado
bastante e envolvendo pessoas que estão participando cada vez mais para uma
vida melhor e uma cidade
mais bonita. Aproveito a
oportunidade para agrade-

cer ao executivo, câmara
municipal e o fórum, por ter
apoiado a ideia de uma
Manhuaçu mais bonita, isso
é muito gostoso, nos faz
sentir que nossa cidade
quer o melhor para todos”.
Concluiu Milton

Milton Martins de Oliveira
O empresário Milton
Martins de Oliveira, da
“TINAUTO” uma das
mais tradicionais casas de
tintas da região, é um dos
colaboradores do projeto e
nossa reportagem foi conversar com ele para saber
de seu envolvimento nas
causas sociais.
“Primeiramente eu quero agradecer a todos os
amigos e participantes desse projeto, porque nós nos
40 anos da Tinauto temos
o prazer de estar colaborando com a cidade, resolvemos participar desse
projeto pintando 40 casas

e como a cidade tem apoiado a nossa empresa chegou a hora também de dar
a nossa retribuição para
Manhuaçu”. Salientou
Milton

nhamos pessoas morando
em casas de madeira dentro de nossa cidade, se a
comunidade ajudar, conseguiremos mudar a condição
de vida dessas pessoas. É
importante dizer que nós
encontramos apoio da so-

“Aprenda a amar sem
esperar muito dos
outros.”
“As mais lindas
coisas da vida, não
podem ser vistas, nem
tocadas, mas sim
sentidas pelo
coração.”
“A vida nos oferece
4 sentidos: Amar,
Sofrer, Lutar e Vencer. Quem ama luta,
quem luta sofre,
quem sofre
vence…”por isso ame
muito, sofra pouco e
lute sempre.

Coisas importantes
“O gostoso de partilharmos do projeto é que vemos que com pouca coisa
podemos ajudar pessoas
menos favorecidas, moradores em lugares com poucas condições de sobrevivência, inclusive testemu-

“Quem te faz chorar,
não te merece. ”

O valor das coisas
não está no tempo em
que elas duram, mas
na intensidade com
que acontecem. Por
isso existem momentos
inesquecíveis, coisas
inexplicáveis e pessoas incomparáveis.
A Existência Da
Vida: Quando sentir
vontade de sorrir,
olhe para uma
criança e veja que
sorriso lindo que ela
tem. Quando sentir
vontade de chorar,
olhe para um deficiente e veja que
sorriso belo que ele
tem apesar de sua
deficiência. Quando
se sentir triste, olhe
para trás, e veja
quantas coisas boas
você construiu. ...
A coragem é a primeira das qualidades
humanas porque
garante todas as
outras. Aristóteles
Se Deus criou as
pessoas para amar, e
as coisas para
cuidar. Por que
amamos as coisas e
usamos as pessoas?
Bob Marley
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Deputado Federal Má
Em entrevista exclusiva
PEC300,Reajuste dos Apos

Troféu Imprensa de Manhuaçu

Diretor do Jornal das Montanhas, Sr. Devair Guimarães
foi homenageado na noite da entrega do
Troféu Imprensa em Manhuaçu
jornalista Luiz Carlos Ferreira editor do Jornal Gazeta do
Caparaó promoveu na noite de 30 de abril de 2010 a 11º
edição do Troféu Imprensa. A premiação é realizada todos os
anos por meio de pesquisa onde os melhores profissionais e empresas
de Manhuaçu são selecionados através de votação, o resultado é
publicado no Jornal Gazeta do Caparaó. Através de seus representantes as empresas receberam um troféu e os profissionais e personalidades que se destacaram receberam um diploma. O evento contou com a
participação de várias autoridades e personalidade da cidade. A animação e música ficou por conta da “Banda Bimbas” seguido de um
delicioso jantar, servido pelo Buffet Delma Festas. “Este evento é um
meio de confraternização com aqueles profissionais e empresas que
tiveram destaque em suas áreas. A entrega dos certificados e troféus é
uma maneira de reconhecer a dedicação e trabalho de cada homenageado”. Comentou o jornalista e Promoteur Luiz Carlos.

O

Vereador Renato da Banca recebe das
mãos da Ex-prefeita de Manhuaçu Cici
Magalhães, computadores para a APAE

Maria de Lourdes, parabéns pelo seu aniversário
dia 14 de maio

Empresário Wanderley
uma referência em
vendas de maquinários
para supermercados,
açougues e padarias
“TRIMAK”

Gerente
Regional de
vendas dos
Correios,
Sr.Pedro
Amengol.
Participou
da entrega
de computadores na
cidade de
Manhuaçu

Deputado Federal Mário Heringer e Deputado Estadual José Henrique dedicam título de Cidadã Comunitária para Nicolina pelos serviços prestados á comunidade

Parabéns para Fábyo Guimarães por mais um aniversário dia 18 de maio

O Deputado Federal
Mário Heringer, em encontro com lideranças política no clube das mães de
Manhuaçu no dia 16 de
maio com mais de 180
pessoas, reunião proveitosa onde prestou conta do
seu mandato e o que tem
defendido no Congresso
Nacional, ouviu democraticamente várias lideranças políticas e fez questão de demonstrar sua
posição de apoio a candidata Dilma Rousseff. Em
entrevista exclusiva ao
Jornal das Montanhas falou sobre Emancipação,
PEC300,Reajuste dos
Aposentados, Policlínica
em Manhumirim e Saúde
do povo.
Jornal das Montanhas - Qual foi sua posição na aprovação do
reajuste dos aposentados?
Deputado Mário
Heringer - A aprovação
do índice de reajuste de
7,72% para os aposentados que ganham acima do
mínimo e do fim fator previdenciário no Plenário da
Câmara dos Deputados,
na terça (4/5), teve o meu
total apoio, votei a favor
do reajuste maior, contra
a manutenção do fator
previdenciário e defendi
esta posição na Tribuna
antes da votação. Não me
peçam para votar contra
os aposentados! É um desatino alguém pensar que
a mudança do aumento de
6,14% para 7,72% possa
quebrar o país. A proposta que leva em conta 80%
do PIB tem de ser votada
e nós vamos apoiá-la. Minha posição sobre as duas
matérias foi em defesa
dos interesses legítimos
dos aposentados e da bandeira do meu partido, o
PDT. O texto básico do
reajuste dos aposentados
chegou a ser aprovado
com aumento de 7%, valor proposto pelo líder do
governo na casa, Cândido Vaccarezza. Na reavaliação dos destaques,
contudo, o índice foi elevado para 7,7%. O presi-

dente Lula já admitia pagar 7%, embora em dezembro tenha proposto
6,14% por meio de Medida Provisória. Após aprovação na Câmara, o texto
seguiu para votação do
Senado. Caso aprovada
sem alterações pela casa,
irá para sanção do presidente. “A decisão final é
do presidente Lula, que
até pode vetar o reajuste
de 7,7%, mas acredito que
vai colocar na balança todos os prós e contras e
concluir que este índice é
justo”, acredita o parlamentar. O reajuste de
6,14% custaria R$ 6,7 bilhões à União. Um aumento de 7% teria um impacto adicional de R$ 1,1
bilhão, enquanto um aumento de 7,7% geraria
mais R$ 600 milhões em
despesas para o governo
além desses R$ 1,1 bilhão.
Os dados são do próprio
governo.
JM – O que poderia
ser feito para melhorar
a vida dos distritos?
Mário Heringer –
Sou favorável a emancipação política de pequenas cidades e defendi essa
posição em plenário da
Câmara, é evidente que
a distribuição de renda é
mais bem feita quando
isso ocorre, a emancipação propicia que pequenas
comunidades ofereçam
dignidade mínima para
seus cidadãos. Sito aqui
perto dois ex-distritos da
cidade de Manhumirim,
em Minas, que viraram
cidades há pouco mais de
10 anos: Durandé e Martins Soares. São duas cidades que, à época, não
tinham calçamento, posto
de saúde, telefone, correios ou médico.
Era um absurdo que
acontecia porque o dinheiro ficava todo na sede, a
emancipação pode ser um
instrumento importante
para evitar a migração
para as grandes cidades,
ao trazer para o município serviços essenciais,
como educação e saúde.
Acredito que, com a
emancipação, a cidade
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ário Heringer encontra com lideranças políticas em Manhuaçu

ao Jornal das Montanhas falou sobre Emancipação,
entados, Policlínica em Manhumirim e Saúde do povo.
um piso salarial nacional
para os policiais e bombeiros militares. “É inadmissível que comecemos a
votar matérias aqui, não
terminemos e criemos
esta falsa ilusão: atraímos
as pessoas para uma disputa, para analisar um problema; elas chegam aqui
e nós as engambelamos.
A PEC 300, precisa e deve
voltar à pauta para ter sua
votação concluída. Para o
bem ou para o mal, temos
de votá-la, temos de
apoiá-la.

Público presente no encontro com o Deputado Mário Heringer

pode viver exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios. Há
pequenos distritos que poderiam ser municípios e
passariam a ter água tratada, esgoto decente, calçamento na rua, correio,
banco. Hoje, uma pessoa
que vive no Chonim de
Cima, Distrito de Governador Valadares (MG),
tem de andar 40 quilômetros para ir ao banco receber um pagamento.
Wagner, Deputado Federal Mário Heringer e Gentil Pazelli
(Diretor do SAAE Manhuaçu)

Diretor da rodoviária de Manhuaçu, Geraldo Hott, Deputado
Federal Mário Heringer, Vinícius Rezende, Secretário de
Cultura de Manhuaçu Fabrício Santos e Rooselvet Povoa

Deputado Federal Mário Heringer, Nicolina e Rooselvet Povoa

JM - O Sr como um
conhecedor do meio
rural,o que diria sobre
a fixação do homem no
campo?
Mário Heringer - O
Brasil, ainda não foi capaz
de fixar o homem no campo. Na região de Manhumirim, a economia é mantida em função da agricultura, principalmente da
cafeicultura, que é responsável pela maior parte dos
empregos. No entanto,
sem política pública para
o café, homens e mulheres que trabalham no setor sofrem com esse descaso e começam a migrar.
JM – Como o Sr
avalia a situação dos
policiais e bombeiros
militares - PEC 300?
Mário Heringer Também defendi a retomada da votação da Proposta de Emenda à Constituição 300/08, que cria

JM – Qual sua posição sobre a saúde, já
que o Sr é médico e conhecedor dos problemas?
Mário Heringer - O
município de Manhumirim,
no Leste do Estado, conta
a partir do dia (11), com
os serviços de uma nova
policlínica e com a uma
nova ambulância. Fiquei
feliz em ver mais esta
obra realizada em minha
cidade natal. A solenidade contou com a presença do secretário de Estado de Saúde de Minas
Gerais, Antônio Jorge de
Souza Marques e do prefeito Ronaldo Lopes, entre outras autoridades. O
Governo de Minas investiu cerca de R$2 milhões
na construção da Policlínica Dr. Ruston da Matta
Louback, primeira a funcionar em sede própria no
município. Sou médico por
profissão e penso que
obras deste porte mostra
o comprometimento do
Estado com a qualidade
da saúde pública. Essa
policlínica moderna e bem
equipada é de grande importância para toda a região. Em contrapartida, a
Prefeitura de Manhumirim
entrou com o terreno, terraplanagem e projetos da
obra. O município também contratou mais funcionários para ampliar o
atendimento à população.
A nova sede da Policlínica está localizada ao lado
da Prefeitura, à Rua Roque Porcaro Jr, nº 9, Centro.

Deputado Federal Mário Heringer

JM - Dr. Mário em
sua considerações finais o que mais o Sr.
gostaria de dizer?
Mário Heringer –
Gostaria em primeiro lugar
de agradecer todos os líderes comunitários, vereadores, prefeitos e em geral a todos. Gostaria de
acrescentar que o projeto
Ficha Limpa foi aprovado
pela Câmara. Agora é o
Senado fazer sua parte.
Assim, acredito que as
novas regras que moralizam a disputa eleitoral e o
cenário político têm chances de entrar em vigor ainda este ano, minha avaliação é que a aprovação do
Ficha Limpa foi uma vitó-

ria do povo brasileiro. “Estou muito contente de ter
atuando com instrumento
para aprovar esse projeto
de iniciativa popular na
Câmara dos Deputados
caso o Projeto Ficha Limpa seja aprovado no Senado e sancionado pelo
presidente Lula, antes das
convenções partidárias
que definem os candidatos, acredito que as novas regras poderão ser
aplicadas já em 2010. Mas
também há quem entenda
que para valer este ano, o
projeto deveria ter sido
aprovado em 2009. Ainda
não existe consenso entre
magistrados do Tribunal
Superior Eleitoral.

Deputado Federal Mário Heringer e Deputado José
Henrique junto com lideranças regionais
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Projeto Usa Bem Correios
Grande Mulher, criança pequena
e problemas grandes
Há personalidades limitadas e conhecidas. E, aquelas
anônimas e desconhecidas. Criança pequena quer ser gente grande. Mas não soltemos sua mão. Demos mãos a ela.
O mundo parece que já entrou na sua tarde, e esta tarde, às vezes, dá-nos sinal que quer ir embora.
1 - Personalidade: Nestorina – Resta de Dona Nestorina, as lembranças! Boas!!! Esposa do sr. Oswaldo de Oliveira, com filhos, netos e bisnetos ainda morando em São
Sebastião da Vala, vila de Aimorés/MG, que na época era
chamada Rosca Seca, ou, mais simplesmente, Rosca. D.
Nestorina era uma senhora magrinha, clara, bonita, embora
envergada pelo peso da idade. Não que ela fosse tão velha
quando a conheci! Eu é que era muito novo! Também ela
era como as senhoras da época, que moravam na vila, vindas dos córregos. Ela fora vizinha de meus avós maternos,
portanto de minha mãe (Rita, já apresentada!) pequena, na
vila Capinzinho. Agora, meus avós estavam em Mutum/
MG, e ela na Rosca. Era aquela senhora do lar e sem luxo,
mais uma matriarca. Um destaque de D. Nestorina era como
ela nos recebia bem, e com alegria! Até hoje, a voz metálica
daquela senhora de ouro e de outrora agora ressoa em
meus ouvidos. Não olvido disso. Nem se eu fosse metralheiro, não eclipsaria a lembrança de sua voz, que já não
voa o ar, mas, pousa no chão de meu coração. A “Netorina”
ou os netos de D. Nestorina podem colocar todos seus
pontos positivos em prática. Procurem saber mais das qualidades de D. Nestoriana! E não deixem de me contar!!!
2 - Realidade: Pequenina – (1) Fase primária: A pequenina criança de hoje logo abre o olho, literalmente. Mas,
logo, temos de, no sentido figurado, abrir seus olhos, não
só quanto a apagadas figuras, mas, nos dias de pedofilia
até contra figurões... (2) Fase secundária: A pequenina
criança de hoje, logo que deixa a caminha , e mesmo o
pequeno caminho é um caminhão para ela, com um caminhão de problemas. Temos de ajudar essa criança, segurando em sua mão... (3) Fase terciária: A pequenina criança de hoje, logo que chega quaisquer coisas eletrônicas
contemporâneas e complicadas, ela sabe mexer mais que
nós. Mas, precisamos ensiná-las a tratar com todas as
pessoas (físicas) conterrâneas, complicadas ou não. Hoje,
a máquina toma lugar das pessoas. Ao invés de cumprimentar aos transeuntes, tem gente usando celular até no
trânsito, em transe, e quase topando com outros, não os
cumprimentando, por quê estão, distantes, no celular.
3 - Atualidade: Declina – Enquanto eu fechava este 3º
ponto, da vez anterior, eu li em sites sobre um terremoto,
acontecido nos estados amazônicos do Amazonas e do
Acre. E, no outro dia, 26/4/10, li na revista Veja de 9 de
dezembro de 2009, um texto de Ronaldo França: “Nunca
um tema científico serviu a especulação e ao catastrofismo
quanto ao aquecimento global” (p. 175). Dois assuntos
distintos, mas, inseparáveis – os aumentos de terremotos
e aquecimentos globais –. Antes dizíamos que em nossa
Terra não tinha terremoto, e ele está chegando em nossas
terras, não a pé, mas, de moto; e o aquecimento global, ele
já é um problema nacional. Novamente, a Bíblia se cumpre,
e nos aponta alguma pista: A ocorrência e aumento de terremotos já fora previsto. E, se a terra vai acabar com fogo,
esse aquecimento global já não é uma fagulha para colocar
toda floresta global em incêndio que também chama chama? O mundo está parecendo uma tarde que declina!
D. Nestorina faz parte do grupo anônimo, ilimitada para
nós. Até hoje lembramos de suas lições.
Criança hoje está muito esperta. Mas, tem gente mais
esperta que elas – até malandros!
Terremotos e aquecimento global aumentam! Mas, preparemo-nos para tudo!! Até!!!
(*) Pr. Celso de M. Costa é bacharel em Teologia,
tem pós-graduação em História Eclesiástica e está
colunista em 3 periódicos.

Na tarde da sexta-feira, do
dia 14 de maio de dois mil e
dez, o correio de Manhuaçu
entregou o certificado do
Projeto Usa Bem a várias
entidades da região, doando
um total de 125 micro-computadores. O Projeto Usa
Bem é destinado a atender
entidades de diversos setores da economia.
São doados Micro-computadores, cadeiras, mesas e uniformes.
Esse projeto já existe há
dois anos e foram beneficiadas - 400 entidades com
40.000 objetos. A solenidade contou com a presença
dos vereadores: Toninho
Gama, Teté, Renato César
Von Randow e Fernando
Miranda. O Assessor de
Imprensa Celso, O Representante da diretoria dos
correios e Assessor Técnico Roney. A Ex-prefeita
Maria Magalhães (Cici) e
Gerente Regional de vendas Sr.Pedro Amengol.

Beneficiados e autoridades presentes na solenidade de entrega dos computadores

As entidades
beneficiadas
foram:
APAE, Associação
Comercial e Industrial de
Agro negócio de Manhuaçu, Associação Comunitária Social (Realeza), Associação Mulheres
do Córrego São Sebastião, Associação de Promoção ao Idoso, Associação
de Proteção e Assistência
aos Condenados, Associação de Moradores do
Bairro Petrina, Associação de Moradores do
Bairro Santana, Conselho
de Desenvolvimento Comunitário de Palmeiras,
Conselho Comunitário de
Santana, Conselho de Segurança Pública e Defesa Social, Sociedade dos
Amigos e Moradores do
Bairro Engenho da Serra,
Promoção ao Idoso de
Santa Alice, Associação
Escola Agrícola Margarida Alves, Prefeitura de
Tarumirim, Agência de
Desenvolvimento Econômico e Social de Abre
Campo, Paróquia São
João Batista, Associação
Moradores Vila Deolinda.
Esse projeto atenderá
as comunidades e que não
tem acesso a inclusão digital, acesso a comunicação e consigo trará muitos benefícios e interação
com o meio social.

Vereador Renato
César Von RandowPresidente da APAE
de Manhuaçu
“Nós da APAE somos gratos à
empresa Correios e telégrafos por
essa participação dentro da sociedade de Manhuaçu, e principalmente na
nossa APAE onde a inclusão digital
já se faz presente, viemos agora com
mais ênfase com essa doação de seis
micros computadores melhorar nossos atendimentos na APAE, com isso,
nós vamos acabar de equipar nossa
sala de informática onde os nossos
alunos possam ter mais acesso a inclusão digital, e assim poderão usar
sua capacidade para uma melhor
aprendizagem, nós ficamos realmente agradecidos principalmente a Exprefeita Cici Magalhães que se empenhou em colocar a APAE de Manhuaçu junto à empresa de Correios,
nós estamos eternamente gratos. O
Diretor técnico dos correios viu nossa APAE e a elogiou nessa reunião.
Esse elogio nos honra muito, porque
realmente o destaque da APAE é
grandioso e ficamos assim envaidecidos por essa lembrança em plena
reunião com mais de 50 pessoas, uma
pessoa de fora como o auto diretor
do correio, ver e lembrar-se da nossa
instituição, que ficou em destaque na
nossa cidade é uma grande satisfação”.

Ex-prefeita Cici Magalhães

Representante da
diretoria dos correios e
Assessor Técnico Roney

“É uma grande satisfação para todos nós, essa entrega dos computadores e isso atesta de fato o acerto dos
correios, da diretoria regional e da empresa como um todo, nesse momento de
responsabilidade social aqui em Minas
Gerais, que é levado com muito afinco e
muita seriedade; em ocasiões como esta,
nós colhemos de fato os louros desse
projeto durante todo esse tempo. Nós
desenvolvemos vários projetos como, por
exemplo: O Papai Noel dos correios que
é um projeto pioneiro, campeão e conhecido por toda sociedade, o Projeto
Braile, o Projeto Usa Bem com a doação de computadores, enfim, uma série
de projetos que desenvolvemos no sentido de estar contribuindo com a sociedade, e também com a nação Brasileira, nesse momento de responsabilidade
social, estamos devolvendo a sociedade
alguns benefícios”.
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Governo quer triplicar acesso à internet por banda larga até 2014
Até 2014, o governo pretende triplicar o acesso à
internet por banda larga no
país e quadruplicar o número de domicílios com o
serviço disponível numa
velocidade igual ou superior a 512 quilobits por segundo (kbps). A ideia é
saltar dos atuais 12 milhões de domicílios para 40
milhões, baixando o preço
do serviço para apenas
R$ 15, nos casos em que
sejam adotados incentivos
fiscais.
Nos casos em que os
incentivos não sejam adotados, a expectativa do
governo é de que o preço
fique entre R$ 29 e R$ 35,
valor que varia em função
da cobrança ou não de
Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Com esse perfil, a expectativa é de que 35,2
milhões de domicílios tenham acesso à banda larga. Atualmente, o país tem
apenas 12 milhões de do-

micílios com acesso, na
velocidade máxima de
256kbps, a preços que variam de R$ 49 e R$ 96.
O anúncio foi feito dia
5 de maio por uma equipe
do governo, durante o lançamento das diretrizes do
Plano Nacional de Banda
Larga (PNBL). De acordo com a ministra-chefe
da Casa Civil, Erenice
Guerra, o objetivo principal do plano é expandir o
acesso para as classes C
e D.
“O desenvolvimento do
país só será efetivo com o
acesso à banda larga sendo utilizado como ferramenta de inclusão social”.
Conforme já havia sido
divulgado em comunicado
enviado pelo governo à
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) –, a empresa estatal Telebrás
será a gestora do Programa Nacional de Banda
Larga. Segundo o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, o plano vai

Coordenador do Programa
de Inclusão Digital da
Presidência da República,
Cezar Alvarez

facilitar também o desenvolvimento de pequenas e
médias empresas, inclusive na área de comércio
externo, buscando novos
mercados.
Banda Larga
O total previsto de desonerações (abatimento
de impostos e facilidades)
é de cerca de R$ 785 milhões, dos quais R$ 11,36
milhões do Fundo de Universalização dos Serviços

de Telecomunicações
(Fust) para pequenas e
médias prestadoras, R$
770 milhões de abatimento dos descontos para o
Programa de Integração
Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) para equipamentos usado para conexão à
internet (modem).
Além disso, R$ 3,75
milhões correspondem à
inserção da alíquota de
Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) para
equipamentos de telecomunicações com tecnologia nacional. Atualmente,
esses aparelhos têm redução de 95% do IPI. A capitalização da Telebrás
será de R$ 3,22 bilhões.
Segundo o coordenador
do Programa de Inclusão
Digital da Presidência da
República, Cezar Alvarez,
a linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) não tem li-

mite, mas a estimativa é
de que chegue a R$ 6,5
bilhões para financiamento e compra de equipamentos de telecomunicações de tecnologia nacional, e de R$ 1 bilhão de
financiamentos para micro, pequenos e médios
prestadores de serviços de
telecomunicações e lan
houses, por meio do cartão BNDES.
Também serão destinados R$ 1,75 bilhões do

Fundo de Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel)
para investimentos em
pesquisa e desenvolvimento. Os investimentos foram estimados para período de 2010 a 2014.
“A estatal não vai assumir o lugar da iniciativa
privada. Isso só será feito
nos locais onde não há
oferta adequada desses
serviços”, disse Paulo
Bernardo.

Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo

Vovó que namora com o neto vai ser mãe
Para o mundo que eu quero descer 3.456. A estranha
história de amor ocorre nos
EUA: Pearl Carter de 72 anos
e seu neto e namorado Phil
Bailey, de 26, de Indiana tornaram pública sua relação
incestuosa que já dura quatro anos e ela investiu 54 mil
dólares de sua pensão para
pagar uma barriga de aluguel
pois pretendem ter um filho.
- "Não me interessa a opinião de ninguém. Estou apaixonada por Phil e ele está
apaixonado por mim. Logo
teremos em nossos braços
meu filho ou filha e Phil será
um pai orgulhoso", declarou
Carter.
A bizarra história de amor,
que inclusive pode acarretar problemas com a justiça,
remonta à morte por câncer
da mãe de Phil, à que Pearl
deu em adoção quando tinha 18 anos. Foi então que
o jovem decidiu procurar
sua avó, a quem não conhecia.

Pearl Carter de 72 anos e
seu neto e namorado Phil
Bailey, de 26

Depois da adoção, Pearl
nunca mais ouviu falar da filha, casou-se e não teve mais
filhos, ainda que diga que
procurou sua filha durante
quinze anos sem sucesso.
Até que certo dia ela recebeu um e-mail do neto com
uma foto dele em anexo.
- "Quando vi a foto no correio eletrônico, a primeira
coisa que me ocorreu foi que

era um homem muito bonito
e atraente até me dar conta
que era meu neto", explicou.
Esta revelação levou-a a
confessar sua impressão a
uma amiga, que falou-lhe de
um artigo sobre "Atração
Sexual Genética", que ocorre quando parentes se conhecem e sentem atração
mútua.
Três anos depois, ambos
lembraram que queriam formar uma família e decidiram
publicar um anúncio no qual
pediam uma "mãe de aluguel"
com "uma mente aberta".
Roxanne Campbell, de 30
anos, ofereceu-se e ficou grávida com um óvulo comprado e o esperma de Phil.
Ambos esperam felizes o
bebê e Pearl acha que é "uma
segunda oportunidade" de
Deus.
- "Finalmente vou ter a
oportunidade de ser mãe e
desta vez não me forçarão a
abandonar a minha filha",
afirmou.

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

Realize seu sonho seja uma
revendedora dos produtos TORRES
CAMA – MESA – BANHO - DECORAÇÃO
Conheça e faça parte do Clube das Águias
Não perca a reunião que acontecerá em Manhuaçu para os
cadastramentos e cursos preparatórios.
Seja uma revendedora de sucesso, confirme sua participação.
ATENÇÃO TODA A REGIÃO:
Quero confirmar minha participação:
Nome:______________________________________________
Endereço_____________________________________________
Cidade_____________________________Fone______________
email______________________________CEP______________

www.jm1.com.br

Envie um e-mail para representantetorres@jm1.com.br
ou envie seus dados para: Rua Dr. José Fernandes Rodrigues, 500
1º Andar - Sl 02 - CEP 36900-000 - Manhuaçu - Minas Gerais
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Definição e diagnósticos
mais indicados
É o estudo e o emprego de atividades de trabalho
e lazer no tratamento de distúrbios físicos e mentais
e de desajustes emocionais e sociais. O terapeuta
ocupacional utiliza tecnologias e atividades diversas
para promover a autonomia de indivíduos com dificuldade de integrar-se à vida social em razão de
problemas físicos, mentais ou emocionais. O profissional elabora planos de reabilitação e adaptação
social, buscando desenvolver no paciente autoconfiança e orientando-o quanto a seus direitos de cidadão. Ele atende desde recém nascidos e crianças
até adultos e idosos, para a promoção, a prevenção
e a recuperação de disfunções.
O terapeuta cria e faz avaliação de atividades físicas, podendo prestar atendimento individual ou em
grupo. O terapeuta ocupacional trabalha em clínicas, asilos, hospitais, instituições geriátricas, psiquiátricas e penais, centros de saúde, de convivência e
de reabilitação, creches e empresas. Além disso, o
profissional está habilitado a prestar atendimento aos
pacientes em domicílio.
Abaixo segue os diagnósticos mais indicados
para receberem tratamento em TERAPIA
OCUPACIONAL:
Acidentes vasculares cerebrais (derrames cerebrais)
Bebês de alto-risco,
Deficiência mental,
Distúrbios de aprendizagem,
Psicoses ou distúrbios psicóticos,
Paralisia cerebral,
Síndromes genéticas ( síndrome de Down, Rett,
entre outras)
Deficiência visual parcial ou total, congênitas ou
adquiridas.
Depressões psico-neuróticas,
Traumatismos de medula vertebral,
Queimaduras de membros superiores,
Hanseníase,
Distúrbios reumáticos de membros superiores,
Lesões por esforços repetitivos (L.E.R.),
Treinamento de próteses de membros superiores,
Lesões de nervos periféricos de membros superiores,
Fraturas de punho, mão e dedos
SE VOCÊ POSSUI ALGUM DESSES DIAGNÓSTICOS ACIMA CITADOS, PROCURE UM
TERAPEUTA OCUPACIONAL.
MAIS NFORMAÇÕES ACESSE:
http://terapiaocupacionalhoje.blogspot.com/
Adalberto Romualdo Pereira Henrique Acadêmico de Terapia Ocupacional
FAMINAS/Muriaé – MG

FMI pede aos ricos redução de dívidas
O Fundo Monetário Internacional (FMI) emitiu na última semana um chamado de atenção para os países
ricos para que reduzam o nível de dívida pelo “bem de
suas economias”. A mensagem do FMI evidencia a
anomalia da crise atual, já que no passado a preocupação era a dívida nos países em desenvolvimento.
Segundo o fundo, como grupo, o déficit dos países
ricos cairá este ano em quatro décimos, mas a redução se deve apenas a diminuição da ajuda ao setor
financeiro nos Estados Unidos. Caso o alerta não seja
cumprido, os déficits serão piores em 2010 que em
2009 nos países ricos, apesar da volta do crescimento econômico.

Tucanos e petistas (os mesmos doadores)
Entre os maiores doadores da campanha política de
2006, PSDB e PT dividiram três dos cinco maiores. A
campanha de reeleição do presidente Lula recebeu R$
7,5 milhões dos bancos Itaú e Alvorada e do frigorífico
JBS, os mesmos que contribuíram com R$ 4,4 milhões para a campanha de José Serra ao governo de
São Paulo. A construtora OAS deu R$ 1,7 milhão a
Lula e R$ 1 milhão para Serra.

atrás apenas de Joaquim Roriz (PSC) e Agnelo Queiroz (PT). Mas não quer nem ouvir falar em política.

Aquele abraço
A campanha presidencial virou subproduto das disputas regionais. Deve-se ao tom morno do tucano José
Serra, quase abraçado a Lula (“acima do bem e do
mal”). Dilma acaba abraçada a FHC.

Para inglês ver
Roga-se a quem souber o paradeiro do programa
econômico do PMDB a ser entregue a Dilma, dê notícias dele. Até hoje ela não marcou data para recebêlo, apesar do aval de peso do ex-ministro Delfim Netto.

Debates na OAB

Aparências
O presidente do PT, José
Eduardo Dutra, a rigor, é apenas
um porta-voz. Quem manda mesmo, e muito, é o ex-ministro José
Dirceu.

Em dobro
Em média, cada um dos
11.681 candidatos em 2006 gastou R$ 134,1 mil com
a campanha. Este ano a expectativa é gastar o dobro.

Derrame
Petistas bem situados estimam que a campanha do
partido, este ano, custará R$ 2 bilhões em todo o País.
“Não contabilizados”, certamente.

Esconde-esconde
A coluna insistiu, mas o GSI se recusou a comentar
a investigação. E só a desmentiu em particular, ao
comando do Exército. Era mentira.

Indenização
O procurador-geral do Distrito Federal, Leonardo
Bandarra, personagem do escândalo do “mensalão do
DEM”, processa a Editora Globo, que publica a revista
Época, pedindo R$ 21 mil de indenização

Ele está vivo
Arruda se animou depois que soube de pesquisa
em que aparece em terceiro para o governo do DF,

Os três candidatos a presidente – Dilma, Serra e
Marina – foram convidados pelo presidente nacional
da OAB, Ophir Cavalcante, para debaterem suas propostas na entidade, individualmente, em agosto.

Desespero
A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa revelou que a maioria dos candidatos que se dispõe a
participar de pesquisas com seres humanos aceita
ser cobaia por desespero. Muitos são portadores de
doenças irreversíveis ou possuem algum parente em
situação de risco.

Poder sem Pudor

A lição de Lincoln
Achando excessiva a reação à
matéria do New
York Times, o
então senador
tucano Teotônio
Vilela (AL) recomendou a Lula a
leitura da biografia de Abraham
Lincoln, que presidiu os Estados Unidos. Nela, há o
relato de uma fofoca levada a ele durante a Guerra da
Secessão: o general Ulysses S. Grant estaria “bebendo demais”. Lincoln ordenou ao fofoqueiro:
- Então mande uma caixa de uísque para cada um
dos meus generais. Quem sabe eles vencerão tantas
batalhas quanto o general Grant...
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CANTINHO
POÉTICO
Por Clícia
Siqueira
Labrunie

O PALHAÇO E O NARIZ

Era uma vez um palhaço muito engraçado, e muito bonzinho. As crianças adoravam ir ao circo só para ouvir
suas piadas e cair na gargalhada.
Quando o circo chegava, era aquela festa! Todo mundo se arrumava para ver os malabaristas e outros personagens, mas famoso mesmo era o palhaço.
Sempre que ele entrava no picadeiro, fazia suas gracinhas,
e contava suas piadas, as crianças logo gritavam felizes:
- Eh! Esse palhaço é muito bom! É muito engraçado
mesmo!
O que ninguém sabia era que o palhaço era um velhinho triste, muito triste com o seu nariz, que ele achava
muito feio:
- Se as crianças me virem sem fantasia, vão me achar
horrível com este nariz!
E tanto ele sofria com isto que, um dia, um anjinho teve
pena dele:
-Está bem, vou levar você até o Planeta dos Narizes, e você
vai poder escolher um nariz novo que o deixe muito feliz!
-Obá! (o palhaço nunca esteve tão animado!)
Voaram para o espaço, e viram a Terra lá de longe.
Viajaram pelas estrelas até encontrar o Planeta dos Narizes. Ali só tinha nariz, e mais nada. O palhaço nem sabia
o que fazer, de tanto nariz que tinha neste lugar.
Olhou para tudo o que pôde, e começou a experimentar
as trocas. Na frente do espelho, ele tentava: primeiro este,
depois aquele... Até encontrar um que achou muito bonito.
O anjinho olhava tudo com muita paciência, pois aquele era alguém especial: um palhaço muito bonzinho.
- Podemos voltar para a Terra?
- Claro! Vamos lá!
Na hora do espetáculo, o palhaço entrou no picadeiro
se achando o máximo, lindo de morrer. Contou uma porção de piadas, fez todas as gracinhas, mas...
Ninguém achou engraçado.
Até o faquir, que estava esperando sua vez, desistiu
de esperar a risada de sempre, e perguntou:
-Já posso começar? É a minha vez?
O palhaço saiu muito triste, e foi procurar o anjinho. Pediu
para voltar novamente ao Planeta dos Narizes, pois a criançada não tinha gostado nada deste. E então foram até lá.
Uma... ...
Duas... ...
Três... ...
...Muitas vezes! E em todos os resultados era os mesmo:
- Uh! Esse palhaço é feio! Não é engraçado, não! Uh!
- e a vaia doía e rolava uma láguima nos olhos do palhaço, que a toda hora escolhia um nariz novo.
Até que, um dia, o palhaço estava lá escolhendo nariz
no Planeta dos Narizes, quando descobriu um que ele
nunca tinha visto antes:
- Ahá! Deste aqui as crianças vão gostar, tenho certeza!
E voltaram os dois para o circo.
Na hora do espetáculo:
Foi aquela festa!
O palhaço contou suas piadas, e a criançada riu muito
com ele!
Todos comemoraram a volta do palhaço engraçado.
Até a vovó ficou contente e dançou com a criançada:
O palhaço ficou muito feliz, e saiu correndo para contar ao anjinho que, finalmente, tinha escolhido o melhor
nariz. Só não esperava que o anjinho lhe falasse:
- Esse é seu próprio nariz, aquele que deixava você tão
infeliz ...
Muito espantado, o palhaço acabou reconhecendo que
era mesmo! Mas a verdade é que estava muito feliz, e
logo voltou correndo para o circo e seus amiguinhos
contentes .
Descobriu que nada é melhor do que sermos nós mesmos.
FIM

APRESENTANDO...
Clícia - a conheci
quando ambas já estávamos
“Nel mezzo Del cammin di nostra vita”.
Sobrenomes iguais.
Parentescos nenhum.
Afinidades mil.
Admiração sem igual.
Pernambucana pelas
raízes – têmpera das
mulheres do Tejucopapo.
Mineira pela vivência
- vocação das alturas,
Como os Jequitibás
de Presidente Soares.
Brasileira por índole,
tradição e fé.
De mãe a poesia.
Do Pai, o Evangelho.
De ambos, o gosto
pelo magistério e...
Essa mania de fazer
os outros felizes.
Casa-lar; lar-escola;
irmãos-irmã;
Esposo-companheiro; filhos-adolescentes;
Clícia aproveita os
dons,
Dá de graça a Graça.
Natural, a poesia brota incontida,
E se faz presente, e,
como algo que não
pode reter,
Espalha-se, como o
perfume do jasmineiro
Que penetra seu
quarto de menina.
Inspira-se no cotidiano, nos primeiros amores, no Amor.
Descobre o Ecumenismo e exalta “A Igreja que eu amo”.
Nos irmãos de todas
as crenças, vê Deus.
Com força mágica da
inspiração, abandona a
forma fixa,
Transborda o ritmo,
rebenta em versos lindos,
Rima quando convém, transcende as
barreiras do temporal;
Dessa alegria, dessa
nostálgica esperança
de “Transcendência”!
Maria Helena
Teixeira de Siqueira

mento.
O Salão Mineiro do Turismo foi realizado pela
Secretaria de Estado de
Turismo (Setur), em parceria com o Ministério do
Turismo e Sebrae-MG.
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Aposentado é vítima de tentativa de
homicídio com um martelo
Uma testemunha que passava pela rua do Triângulo,
no bairro Santana em Manhuaçu, observou o aposentado José Viana de 73 anos,
no interior da residência bastante machucado e ensanguentado tentando abrir o
portão para sair e pedindo
socorro, contudo o portão se
encontrava trancado, tendo
esta testemunha acionado o
Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, tendo ambas as
viaturas chegado juntas,
sendo necessário arrombar a
porta da cozinha da residência para adentrarem, sendo a
vitima socorrida ao pronto
socorro de Manhuaçu com
diversos ferimentos graves

pela cabeça. Após o socorro, guarnição em sondagens
pelo local, obteve informações de que o autor seria
Pedro Roberto Leôncio, 42
anos, estaria na cidade há
alguns dias, procurou a vítima para alugar a casa onde
ocorreu o fato, que nesta
data iria encontrar a vitima
para fazer o acerto final. O
aposentando, com muita dificuldade, relatou que havia
tratado com o autor trocar
um mês de aluguel pela reforma do apartamento, e
que, sem qualquer motivo
aparente, partiu para cima
da vítima com um martelo,
agredindo-a.
No interior da casa, onde

Pedro Roberto Leôncio é
Procurado pela tentativa de
homicídio ao aposentado

todos os cômodos se encontravam sujos de sangue, foi
encontrado na cozinha um
martelo sujo de sangue, o
qual posteriormente foi con-

firmado como arma do crime;
além de um atestado de antecedentes criminais. Contra
o autor há um mandado de
prisão em aberto. O autor
Pedro Roberto Leôncio, após
a agressão, trancou a vítima
na casa levando a chave, demonstrando o intuito de cometer o homicídio. Autor ainda levou 01 aparelho celular
Nokia, R$505,00, RG e CPF
do autor além das chaves da
casa. Autor não foi localizado até o momento, estando
as guarnições de Manhuaçu
com a foto do autor em rastreamento. Frações vizinhas
também foram comunicadas,
tendo sido divulgada a foto
e os dados do autor.

JULGAMENTOS EM MANHUAÇU
Os acusados Marco Aurélio Machado, Wesley Gregório dos Santos silva, Claudinei
da Silva, Josimar Gomes de Jesus e Geudes de Jesus dos
Santos de terem assassinado
o changueiro Flávio André
Barbosa Simão, “Flávio Canela” em outubro de 2009 foram
julgados e mesmo afirmando
serem inocentes foram condenados a 14 anos de prisão por
homicídio qualificado.
Jaci de Souza da Silva em
1998, na cidade de São João de
Manhuaçu assassinou a golpes de barra de ferro o lavrador
Adelino dos Santos Bibiano foi
julgado e condenado a 12 anos
de reclusão também por homicídio qualificado.
Josimar Machado Filho foi
julgado e condenado a 13
anos e meio pelo crime de
homicídio em 30 de julho do

ano de 2009 quando assassinou com sete tiros Jhony Ferreira Brasão após desentendimentos que segundo a polícia o motivo seria acerto de
compra e venda de drogas.
Foi julgado também o acusado de matar a manicure Raquel Batista Martins e após
onze horas de julgamento foi
condenado por 13 anos e
meio pelo crime de homicídio
e três anos pelo crime de aborto. O crime ocorreu ano passado no Bairro Matinha.

Cinco são presos
acusados de
homicídio
Cinco pessoas foram presas acusadas de envolvimento na morte do lavrador
José Geraldo Inácio, na madrugada de terça-feira, 11, no
córrego do Belém, na zona
rural de Pedra Bonita.
O corpo foi encontrado no
meio de um cafezal com quinze
ferimentos a faca e escoriações.
Desde o dia do crime, a polícia
apurava a suspeita de que o lavrador Marlito Fialho Barbosa,
32 anos, havia matado José Geraldo. Na segunda-feira, os dois
tiveram um desentendimento.
Marlito agrediu José com golpes com um guarda-chuvas, depois que o rapaz furtou um galo
dele. Contudo, moradores viram
a dupla bebendo na mesma noite. No dia seguinte, José Geraldo é encontrado morto.
MAIS ENVOLVIDOS:
Depois de várias buscas em
casas de parentes e amigos,
Marlito acabou decidindo se
entregar no final da tarde
desta quarta-feira. O lavrador
contou que “cansou da polícia ficar indo na porta da
casa dele”. O lavrador afirmou que outros quatro vizinhos participaram do crime.
Apesar da ocorrência não
detalhar as circunstâncias e a
motivação, segundo o relato
da Polícia Militar, Marlito admitiu que foi um dos autores,
mas disse foi auxiliado diretamente pelos vizinhos: Leone
Leite da Costa, 26; Davi Fernandes Lopes, 27; Fábio Gabriel da Silva, 24, e Oséas
Martins de Andrade, 19 anos.
“Todos ajudaram a matar o
José Geraldo e alguns deram
pauladas e outros facadas”,
destaca a ocorrência.
A faca foi entregue por
Oseas Martins e Leone Leite
ajudou Marlito a arrastar o
corpo para o meio da lavoura
de café. A PM fez condução
dos envolvidos no crime de
homicídio até a Delegacia da
Polícia Civil de Abre Campo.
O inquérito foi aberto para individualizar a real participação
de cada um na história.
Por Carlos Henrique Cruz
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NO MUNDO DA TV.....
ÚLTIMO PEDIDO
Dois homens condenados à cadeira elétrica foram levados para a mesma ante-sala no dia da
execução. O padre lhes
deu a extrema unção, o
carcereiro fez o discurso
formal e uma prece final
foi rezada pelos participantes.
O carrasco, voltando-se
ao primeiro homem, perguntou:
- Você tem um último
pedido?
- Tenho... Como eu adoro pagode, gostaria de
ouvir o CD dos Travessos, Só Pra Contrariar,
Negritude Jr., Karametade, Katinguelê, Os Morenos, o Belo e pela última vez antes de morrer,
se for possível, o CD do
É O Tchan, Asa e Águia,
Araketu e KI-Loucura e
ouvir o Créu.
O carrasco virou para o
segundo condenado e
perguntou:
- E você, qual seu último pedido?
- Posso morrer primeiro?
BOLA DE PEDRA
Tarde de domingo. Futebol de várzea em Lisboa. A certa altura um
dos jogadores vai cobrar
um escanteio e o gandula, muito sacana, coloca
uma pedra no lugar da
bola. O cobrador do escanteio, toma distância,
corre e pimba. Mete uma
bicuda na bola, ou melhor, na pedra.
Cai no chão, começa a
gemer, mas logo está
dando gargalhadas!
O gandula — , indignado, pergunta:
— Você acabou de quebrar o pé chutando a pedra, posso saber do que
você está rindo?
— Há, há, há! Tô rindo
daquele imbecil que fez
o gol de cabeça!
PULA MARADONAA!!!
-Senhores passageiros,
obrigada por jogar fora alguns pertences, mas avisamos que o avião continua pesado, e que precisamos da ajuda de vocês para que o avião não
caia.
Nesse momento, todos
ficaram preocupados.
"O que vamos fazer?"pensavam eles.
E no final,decidiram se
jogar até que o avião estivesse com o peso ideal

para continuar até a Espanha.
E lá foi o David Beckham.
Parou na frente da porta do avião,colocou a
mão no peito e falou:
-For love to England (por
amor a Inglaterra)
E pulou. É lá foi Cristiano Ronaldo de Portugal:
-Por amor a Portugal!
E pulou. E depois de
mais uns 5,foi a vez do
Pelé.
Que fez a mesma coisa
que os outros, colocou a
mão no peito, e disse:
-Por amor ao Brasil.
E jogou o Maradona.
CADEIRA ELÉTRICA
Um brasileiro, um árabe
e um português iam morrer na cadeira elétrica.
Então o cara anunciou:
_O 1° a morrer na cadeira será o árabe.
O árabe ajoelhou em
frente a cadeira e disse:
_Alá...alá...
Sentou e a cadeira não
deu choque. Foi anunciado:
_Parabéns! O árabe
está livre!
O 2° a morrer será o brasileiro.
O brasileiro ajoelhou em
frente da cadeira e disse:
_Alá ... alá...
Sentou e a cadeira não
deu choque. Foi anunciado:
_Você está livre!
O 3° será o português.
O português ajoelhou
em frente à cadeira e disse:
_Alá...alá...alá o fio fora
da tomada!
ESTOU NO MEU PAÍS
Um francês, um americano e um brasileiro estavam dentro de um avião
quando o francês coloca
a mão para fora e diz:
-Estamos na França!!!O
brasileiro então pergunta:
-por quê?
-Eu toquei na Torre Eiffel;
Passado algum tempo o
americano bota a mão
para fora e diz:
-estamos nos EUA!!!
-Por quê?
-Toquei na Estátua da
Liberdade!!!;
Depois o brasileiro coloca a mão para fora da
janela do avião e diz:
-Estamos no Brasil!!!O
americano então pergunta:
-Por quê?
-Roubaram meu relógio!!!

ORIANA CARNEIRO EPNEWS
Afastada há seis semanas das gravações de Tempos Modernos para resolver problemas pessoais, Viviane Pasmanter (FOTO) está pronta para retomar as
gravações. A atriz se mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro com os filhos e
precisou de um tempo para colocar em
ordem a sua vida doméstica e resolver as
pendências relativas à sua antiga residência. A atriz também ficou bastante
abalada com o fim de seu casamento com
o empresário Gilberto Zaborowsky, que
mantém um relacionamento com a apresentadora Luisa Mell. Enfim...
Na geladeira da Band desde o
Carnaval, quando apresentou o
game show Zero Bala ao lado de
Otávio Mesquita, parece que Daniella Cicarelli (FOTO) vai ter uma
nova chance na emissora. Marcelo
Meira, vice-presidente da Band,
afirmou que possui novo projeto
para ela. A emissora terá novos reality shows em sua grade de 2010.
Além de Busão do Brasil, estrearão o Polícia 24h, que, em 14 episódios, mostrará o trabalho da Polícia Militar e Civil, e The Phone, que
será uma disputa por prêmios em dinheiro.
A temporada de caças a celebridades para participar da 3ª
edição do reality A Fazenda, da Record, está aberta. As gêmeas do nado sincronizado, Bia e Branca Feres, foram sondadas
pela emissora, mas recusaram o convite. Quem também foi
sondado pela produção do programa foi o cantor Marcelo
Menezes, ex-vocalista do grupo Tchakabum. Os cachês podem chegar até R$ 200 mil.
A atriz Katie Holmes (FOTO) será a primeira-dama americana Jacqueline Kennedy na minissérie The Kennedys, prevista para ser exibida em 2011. A mulher de Tom Cruise vai contracenar com Greg Kinnear (Pequena Miss Sunshine, 2006),
que viverá John F. Kennedy, Tom Wilkinson (Conduta de

Risco, 2007) será Joseph Kennedy
Sr. e Barry Pepper (O Resgate do
Soldado Ryan, 1998) fará Robert
Kennedy. The Kennedys será uma
minissérie de oito horas que será exibida em 2011 pelo History Channel.
A atriz Christine Fernandes desequilibrou-se e levou um tombo durante os ensaios do quadro “Dança
dos Famosos”, no Projac, no Rio de
Janeiro. Na queda, a atriz machucou a mão e foi levada ao hospital,
onde não foi constatado problema
algum.
Christine voltou ao Projac e gravou cenas da novela “Viver a Vida”.
Ela também já voltou aos ensaios dos passos de forró com
o bailarino Gustavo Gonçalves.
A atriz Alana de La Garza (FOTO),
que interpreta a promotora Connie
Rubirosa em “Law & Order desde
2006, anunciou que está grávida e
que seu filho nascerá no mês de outubro. Os produtores de “Law & Order” decidiram que não irão esconder a gravidez da atriz na trama. Por
isso, na história, a promotora também estará grávida. Para isso, a equipe do programa terá que desenvolver uma história paralela para Connie, já que ela não possui nenhum
par romântico na série.
Boas novas!!!!O empresário da apresentadora Hebe Camargo, Claudio Pessutti, comunicou à imprensa que Hebe
submeteu-se a um exame clínico em 28/4 e foi constatado que
o câncer que a acometia já não existe mais, portanto está livre
das sessões de quimioterapia. "Sabemos que ainda há um
período a ser percorrido até que tudo esteja resolvido, mas
esta é uma grande notícia aos fãs de todo o Brasil que acompanharam e oraram por nossa querida Hebe", disse
Pessutti."Deus nunca me abandonou, nunca vi a vida com
tanta alegria", complementou Hebe Camargo.

TELINHA MÁGICA.....
VERA BRASIL EPNEWS
VEM POR AÍ...
De Silvio de Abreu a novela "Passione" estreia dia
17 de maio, substituindo
"Viver a Vida". A trama tem
como protagonista Fernanda Montenegro, como a
matriarca Bete Gouveia.

conta de sua gravidez, Paola
Oliveira foi escalada pela
emissora para o papel. Mas,
a atriz cancelou sua participação na trama por estar cansada. Tanto que está de malas prontas e embarca para a
Europa.

PASSIONE
No elenco da nova novela
global, os nomes de Tony
Ramos, Marcello Antony,
Mariana Ximenes, Reynaldo
Gianecchini, Cauã Reymond, Rodrigo Lombardi,
Kayky Brito, Bruno Gagliasso, Carolina Dieckmann, Bianca Bin, Maitê Proença, Irene Ravache, Francisco Cuoco, entre outros, além da participação especial de Mauro
Mendonça. "Acho que
nunca fiz uma escalação tão
feliz. Consegui os atores
com quem sempre sonhei
trabalhar", disse o autor.

DESISTÊNCIA II
Na Record, quem abandonou o papel de protagonista
foi Maytê Piragibe, que seria a
mocinha de Vivendo o Amor,
também por conta da gravidez.
Julianne Trevisol pode ser escalada para o papel.

DESISTÊNCIA
Com a saída de Flávia
Alessandra como protagonista da próxima novela das
seis da Globo, Girassol, por

MUDANÇADEARES
Sérgio Marone não teve
seu contrato renovado com
a Globo, assim como Marco
Antônio Gimenez. Os atores
devem ir para a Record para
integrar o elenco de Vivendo
o Amor.
VIVERAVIDA
Na reta final, começam os
desfechos do folhetim. O namoro de Ricardo (Max Fercondini) e Isabel (Adriana Birolli)
chega ao fim. E, o médico

deve voltar aos braços de Ellen (Daniele Suzuki).
EM BOA COMPANHIA
A apresentadora Hebe receberá o ator americano Patrick Dempsey em seu programa, que vai ao ar no dia 3
de maio.Dempsey, astro da
série Grey´s Anatomy, no
papel do Dr. Derek Shepherd,
virá ao país para o lançamento de um perfume com seu
nome. O programa da Hebe
passa a ser apresentado mais
cedo, a partir das 22h15.
HOMENAGEM
A Globo decidiu que irá
produzir minissérie em homenagem aos 40 anos da dupla
Chitãozinho & Xororó, completados em 2010. A trama irá
ao ar em 2011, e será escrita
por Edmara Barbosa.
O ÚLTIMO PASSAGEIRO
O ator Mário Frias esteve
na Rede TV! fazendo um teste de apresentador para o
game show O Último Passageiro. Apesar de ainda estar
contratado pela Record...

PARCERIA
A Rede Globo e a Maurício de Sousa Produções firmaram um acordo para a exibição de produções da Turma da Mônica na TV aberta
e na TV Globo Internacional,
a partir de julho de 2010. Até
o momento, 450 minutos de
programa já estão garantidos.
EXCLUSIVIDADE
O contrato de três anos
prevê exclusividade de desenhos, filmes e vinhetas dos
personagens das histórias
em quadrinhos, exibindo animações clássicas, além de
aventuras inéditas na TV
aberta protagonizadas por
Mônica, Cebolinha, Cascão
e Magali.
MAIS VOCÊ
Dizem que não está nada
bom o clima nos bastidores do
Mais Você, programa apresentado por Ana Maria Braga, na
Globo. Tudo pelo medo da
equipe de ter que voltar para
São Paulo, depois de ter se estruturado no Rio de Janeiro.
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VACINAR É PREVENIR DOENÇAS!!!
Dr. Tadeu Fernando Fernandes

A medicina apresenta avanços assustadores em
todas as áreas. Em Pediatria, podemos dizer que
as grandes novidades estão a nível das vacinações. Infelizmente as autoridades governamentais não entenderam que a melhor maneira de
evitar gastos enormes com a saúde da população é a prevenção das doenças.
Mas como isso pode ser feito? Com medidas
básicas como rede de esgoto, diminuindo doenças como as verminoses, as diarréias e conseqüente
desidratação; e uma medida básica de saúde importantíssima é a vacinação de nossas crianças e
adolescentes. Você deve estar pensando, eu já vacino meu filho no postinho! Sim, o básico, contra
a tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, paralisia infantil, cachumba e rubéola. Novas vacinas
estão sendo lançadas e em países do 1º mundo, já
estão fazendo parte do calendário oficial de vacinações. Vamos apresentar algumas delas:
HEMÓFILOS TIPO B
Esta bactéria é a responsável por doenças
como a meningite, pneumonia, epiglotite, celulite e artrites infecciosas, e 80% dos afetados
são crianças com menos de dois anos de idade.
Podemos prevenir vacinando as crianças a partir de dois meses de idade com a vacina anti hemófilos ACT HIB. São quatro doses que podem
ser associadas a vacina Tríplice no 2º, 4º, e 6º
mês e o reforço com um ano e três meses.

fulminante resultando em morte em questão de
HEPATITE E AVACINAVARICELA
dias . Uma parcela expressiva evolui para croni- (CATAPORA)
ficação e de hepatite evolui para cirrose e eventualmente câncer como o recente caso do pre- São as duas últimas novidades, lançadas este
feito Dr. Magalhães Teixeira. A vacina recente- ano, no Brasil as grandes clínicas já importam.
mente lançada chama-se Engerix. Pode ser aplicado em qualquer idade a partir do 1º mês.
NOVIDADES
INFECÇÃO PNEUMOCÓCCICA

Pneumococos é a bactéria que mais freqüentemente causa a pneumonia bacteriana, otite e meningite na iinfância. A vacina chamada Pneumo
O vírus da hepatite B causa uma doença aguda, 23. É dose única e deve ser aplicada em crianças
que pode demorar meses ou ser uma hepatite acima de dois anos que possuem fatores de riscos a contrair infecções como as crianças asmáticas, portadoras de anemia falciforme e doenças
Prefeitura Municipal de Santana do
que debilitam o sistema imune, também em paciManhuaçu – Resultado de Licitação
entes idosos, principalmente os fumantes e porO Município de Santana do Manhuaçu – MG Torna a
tadores de doenças pulmonares crônicas.
público que realizou no dia 13 de Maio de 2010, as
HEPATITE B

09h30min, a Licitação modalidade Pregão nº. 011/
2010, para Registro de Preços para Contratação de
Fornecimento Parcelado de de Prestação de Serviços de Patrol, Pá Carregadeira, Retroescadeira e
Caminhão. Após a negociação o pregoeiro ADJUDICOU o objeto a favor do licitante: STARTERRA
CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ
nº.04.870.539/0001-52, SANTA MÁQUINAS LTDA
inscrita no CNPJ nº.21.891.544/0001-60 e MARIA
AUXILIADORA VAZ –ME inscrita no CNPJ
nº.21.891.544/0001-60, por terem atendido todos os
requisitos exigidos no edital e apresentarem propostas compatíveis com o praticado no mercado. Henrique Jorge Cezario Gomes – Pregoeiro.

Extrato de Contratos de Fornecimento
Pregão Presencial nº 011/2010.
Contratante:Município de Santana do Manhuaçu/MG.
Contratada: STARTERRA CONSTRUTORA LTDA,
SANTA MÁQUINAS LTDA e MARIA AUXILIADORA
VAZ –ME. Objeto: Contratação de Fornecimento
Parcelado de Prestação de Serviços de Patrol, Pá
Carregadeira, Retroescadeira e Caminhão. Prazo:18/
05/2010 à 31/12/2010. Valor: R$ 257.720,00. Dotação Orçamentária: 2678200172038
F 383,
1545200212010
F 279. Elemento de Despesa
339039.Data: 17/05/2010.

Para os próximos anos já teremos vacinas
contra a diarréia infecciosa, e já em teste em
Israel a vacina contra o câncer de pulmão e na
Austrália cientistas detectaram um defeito genético do vírus HIV (AIDS) que consideram
fundamental para a criação de uma vacina contra a doença.
Dr. Tadeu Fernando Fernandes
Presidente da Sociedade
de Pediatria de Campinas
Tomada de Preços Nº.002/2010
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu –
MG Torna a público e atendendo o art.109, § 1º da
Lei nº 8.666/93, o resultado do julgamento do Processo de Licitação Modalidade Tomada de Preços
nº002/2010. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para construção de uma UBS ( Unidade
Básica de Saúde) na Rua Manoel Rolim, s/n, Centro, neste Município. Foi considerada vencedora a
empresa CONSTRUTORA P&R LTDA, inscrita no
CNPJ: 10.676.847/0001-44, por atender todos os
requisitos exigidos no edital e apresentar preço compatível com o mercado. Presidente da CPL.
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Quando Retirar
a Fralda do filho
na mãe, levando-a tirar e recolocar as fraldas na criança. Isto pode deixar a criança confusa quanto aos
limites que estão sendo introduzidos para ela.
Treinando o uso da Privadinha

O

momento ideal para a retirada da fralda de
uma criança é quando ela já fala e anda. Quan
do o pequeno já pode pedir para ser levado
ao banheiro e já dispõe de recursos simbólicos que
lhe permitam compreender melhor esta rotina. Este
aprendizado do controle das funções da bexiga e dos
intestinos se dá num espaço de três anos, entre os 2 e
os 5 anos de idade; poucas crianças têm controle confiável antes dos 2 anos, e poucas têm problemas, exceto por "acidentes" ocasionais, depois dos 5.
Quando retiramos a fralda, estamos iniciando a criança no cuidado com a sua própria pessoa; isto significa, subjetivamente, um processo de separação entre
a criança e a mãe, algo que teve início no nascimento
e veio se processando gradativamente, com o desmame e o desenvolvimento motor. Esta é a única razão
responsável pelas ansiedades que cercam tal mudança na vida da criança.
É claro que mãe e filho não vão se separar com a
retirada da fralda, mas é a qualidade de relação que
vai mudar. Após este processo, haverá uma mãe mais
autônoma e uma criança também mais autônoma, pronta, por exemplo, a freqüentar uma escolinha maternal.
Esta separação às vezes provoca alguma ansiedade

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº026/2010 DE 11/05/2010
MODALIDADE: CONVITE
CONTRATADO: Industria Gráfica Dois Irmãos LTDA
CONTRATANTE: Municipio de Santana do Manhuaçu/MG
CNPJ: 10.746.191/0001-99
Objeto: Contratação de Empresa Especializada no
ramo de impressos gráficos para a confecção de
pastas timbradas, blocos de receituário médico, fichas de controle de vacinação, papel timbrado e demais impressos .
Valor: R$ 74.225,20 ( Setenta e quatro mil, duzentos
vinte e cinco reais, vinte centavos)
Vigência: 31/12/2010
Dotação Orçamentária: 0412200012001 339030 F
073, 1030500252007 339030 F 226, 0412200262057
339030 F 097, 0812200042021 339030 F234,
0412300032014 339030 F 103, 0824300052018
339030 F 240, 0412500022033 339030 F 110,
1545200212010 339030 F277, 0412500032017
339030 F 117, 1339200182054 339030 322,
1212200102032 339030 F129, 1339200272066
339030 F 327, 1236100102034 339030 F 142,
1339200282065 339030 F 333, 1236500092071
339030 F 169, 27811200182040 339030 F 343,
1012200072023 339030 F 182, 2781200182049
339030 F 347, 1030100062027 339030 F 198,
2060600162046 339030 F361, 1030100072028
339030 F 208, 2060600162097 339030 F 368.
Publique-se

Compre um penico ou uma privadinha quando seu
filho estiver com mais ou menos 1 ano e meio. Fale
com ele e lhe explique para que serve. Não espere
que ele a use imediatamente. Continue usando a fralda durante o dia ou enquanto for necessário; somente quando ele estiver controlando a urina e as
fezes por algumas horas é que você deve sugerir,
nunca insistir, de vez em quando que ele use o peniquinho.
Existem várias maneiras de levar o seu filho a usar o
banheiro. Vai depender muito do grau de desenvolvimeto da criança, da sua personalidade e da rotina da
família. O mais importante é não fazer da privadinha
um motivo de conflito e tensão. A criança não pode
considerar o banheiro um castigo e sim um prazer. A
criança aprende a controlar o intestino e a bexiga
quando estiver psicologicamente pronta. O único trabalho dos pais é criar condições para que o processo
deaprendizado seja o mais descontraído possível.
A criança Adquire Confiança
Você deve continuar incentivando o seu filho a usar
o peniquinho sempre que ele quiser fazer "xixi" ou
"cocô", mas nunca fique aborrecida ou irritada quando não der certo; da mesma maneira, não seja tão

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº039/2010 DE 05/05/2010
MODALIDADE: DISPENSA
CONTRATADO: Mais Peças Automotivas LTDA
CNPJ: 18.537.067/0001-70
Objeto: Aquisição de peças e serviços de mão de
obra para reparos de veículos.
Valor: R$ 7.373,00 (Sete mil trezentos setenta e três
reais).
Vigência: 31/12/2010
Dotação Orçamentária: 02.012.2678200172038
339030 F 381
Publique-se

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº029/2010 DE 03/05/2010
MODALIDADE: DISPENSA
CONTRATADO: LIMATELECOM (LIMA& RAPOSO LTDA)
CNPJ: 07.135.901/0001-30
Objeto: Contratação de Serviços de Comunicação
de Multimídia (Internet).
Contratante: Município de Santana do Manhuaçu/MG
Valor: 5.600,00 (Cinco Mil e Seiscentos Reais)
Vigência: 31/12/2010
Dotação Orçamentária: 1012200072023 339039 F
184, 0412200012001 339039 F 75, 1212200102032
339032 F 131, 0812200042021 339039 F
236,0618100260029 339039 F 50, 0618100260028
339039 F 47.
Publique-se

efusiva quando ele conseguir usar o peniquinho, adequadamente. Aos poucos vá espaçando o uso das
fraldas até colocá-las somente à noite.
O Uso do Vaso Sanitário
e o Controle Noturno:
Quando a criança já estiver usando o peniquinho
com segurança, comece a levá-lo ao vaso sanitário.
Você deve comprar aqueles assentos especiais para
criança que se encaixam nos vasos normais Com ele
a criança se sente mais segura.
Você deve explicar ao seu filho que o vaso pode
ser usado da mesma maneira que o peniquinho. Vá
alternando o vaso com o penico até a criança se sentir segura em ambos.
Nessa época é que você deve verificar se o seu
filho está pronto para deixar a fralda noturna. A melhor maneira de ter certeza é quando a criança acorda com a fralda seca depois de várias manhãs consecutivas.
Quando você decidir deixá-lo sem fralda durante a
noite, prepare-se para encontrar a cama molhada
uma noite ou outra. Forre a cama com um protetor
impermeável. Evite dar-lhe muito líquido antes de
dormir.
Molhar a Cama
Quando Já Está Maior
Algumas crianças continuam a molhar a cama, as
vezes, durante toda a infância. Raramente é motivo
para preocupação, mas se ocorrer com freqüência
poderá criar dificuldades para a criança e para os
pais. A maioria larga este hábito antes da adolescência, mas você poderá acelerar o processo premiando as noite secas ou usando alarme contra a cama
molhada.
O primeiro método deve ser usado como incentivo
para a criança. Dê ao seu filho um calendário e marque com estrelinhas todas as noites que ele acordar
seco. Ofereça um prêmio depois de um certo número combinado de estrelas. O número crescente de
estrelas dará segurança a ele e o incentivará a controlar a bexiga.
O segundo método é utilizado quando o primeiro não dá certo. O sistema de alarme é um mecanismo instalado na cama da criança que toca uma
campanhia assim que a criança começar a urinar.
Isso farácom que ela acorde e termine de urinar
no vaso.
Recomendações do tipo não dar líquidos à criança
antes de dormir, fazê-la urinar antes de ir para a cama,
retirá-la ainda uma vez no meio da noite podem servir como medidas preventivas de grande utilidade,
mas, não se esqueça de que a retirada da fralda é um
processo natural e deve ser encarado como uma coisa corriqueira, que só muito raramente pode causar
problemas na vida de uma pessoa.
Lúcia Helena Salvetti De Cicco
Diretora de Conteúdo e Editora Chefe

