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EDITORIAL

CHARGE

Ainda falta seriedade no Brasil
Por se multiplicar as irregularidades e os desmandos com o famoso
jeitinho brasileiro, fica cada vez mais difícil acreditar na seriedade brasileira, a esperança é a última que morre e enquanto tiver homens e
mulheres comprometidos com a moralidade devemos acreditar, não digo
que seremos uma Dinamarca, mas que pelo menos alcancemos níveis
aceitáveis de corrupção.
Na tarde da última quinta-feira (03/02), quando ocorreu a abertura da
sessão ordinária da Câmara na nova legislatura, a deputada Luiza Erundina (PSB-SP) apresentou o Projeto de Lei n° 55/2011, que institui referendo popular obrigatório para a fixação dos subsídios do presidente
da república e dos deputados e senadores.
Na prática, isso significa que os atos legislativos que definirem os vencimentos do Presidente da República e dos parlamentares somente entrarão
em vigor se forem aprovados pela sociedade por meio de referendo popular.
“Eu espero que essa proposta tenha acolhimento da maioria desta Casa,
não só por estar de acordo com o Estado Democrático de Direito, mas
também para evitar o enorme desgaste que, a cada fim de legislatura, esta
Casa sofre por estabelecer reajustes em interesse próprio sem consultar a
sociedade” argumenta a deputada Luiza Erundina, autora do projeto.
No projeto, Erundina justifica que os agentes políticos eleitos pelo
povo não têm legitimidade para fixar, sem o consentimento do povo
que os elegeu, o montante dos subsídios a que fazem jus pelo exercício
da atividade pública.
“Nós não podemos deliberar no nosso próprio interesse, contrariando o interesse público. Nós somos servidores públicos, representantes do povo. Quem deve decidir sobre os honorários dos representantes do povo é o próprio povo”, destaca Erundina.
É bom lembrar que a deputada está coberta pela lei maior “a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito,
onde todo o poder emana do povo”. Lembramos que em muitos casos,
como neste, pede-se que apenas se cumpra a constituição, se é verdade que o poder se emana do povo nada mais justo que assim, tornando
obrigatória a prática do referendo popular para a fixação de subsídios
do Presidente da República e dos integrantes do Congresso Nacional,
o projeto quer dar plena aplicação ao princípio democrático que fundamenta a nossa ordem constitucional.
Luiza Erundina não concordou com o reajuste de 62% aprovado pela
maioria dos parlamentares no final da legislatura passada, considerado
por Erundina como “absurdo, desrespeitoso e atentatório ao interesse
público”.o que motivou a apresentação do PL 55/2011
Impressiona a rapidez em que os parlamentares legislam em causa
própria, o reajuste foi proposto e aprovado no dia 15 de dezembro de
2010, no “apagar das luzes” da última sessão legislativa, em votação
simbólica e concedeu reajuste aos membros do Congresso Nacional na
ordem de 61,8%; aos ministros do Executivo e ao vice-presidente da
república na ordem de 148,63%, e ao presidente da república na ordem de
133,96%.
O poder legislativo brasileiro tem dado constantes demonstrações de
irregularidades, fato esse que contribuiu para que o Poder Legislativo
fosse uma das instituições piores avaliadas pela sociedade. Precisamos
de medidas moralizadoras como a PL nº 55 para que o legislativo resgate
o respeito e a credibilidade tão arranhada na legislação passada.
Se o exemplo não vier de cima fica cada vez mais distante o sonho do
povo por um país mais justo e igualitário.
Os 10 Países mais e menos corruptos do mundo 2010
Mais Corruptos: 1º. Somália, 2º. Mianmar, 3º. Afeganistão, 4º. Iraque,
5º. Uzbequistão, 6º. Turcomenistão,7º. Sudão, 8º. Chade, 9º. Burundi,
10º. Guiné Equatorial.
Menos Corruptos: 1º. Dinamarca: 2º. Nova Zelândia: 3º. Cingapura:
4º. Finlândia: 5º. Suécia: 6º. Canadá: 7º. Holanda: 8º. Austrália: 9º. Suíça:
10º. Noruega: 69º. Brasil:
Fonte: Transparência Internacional
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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
Luisburgo/MG
Realmente é uma vergonha, como isso não aparece
nos informativos que todos os anos a prefeitura faz
questão de distribuir pela cidade? Onde se vê uma cidade sempre organizada, bem estruturada, etc… Seria
de muito bom decoro do nosso prefeito olhar pela área
urbana da cidade. Sou moradora de Luisburgo há mais
de 10 anos, e nunca a praça/cidade ficou tão em desmazelo.
Angélica
Cadê a verba que veio para ser usada no campo de
futebol , o gato comeu? Estou achando que o campo
virou depósito de material de construção.
É hora de acordar povo de Luisburgo, cadê o lazer
para nossos jovens ? É muito dinheiro para poucas obras,
estão repartindo o bolo entre eles e estão esquecendo do
povo.
A prefeitura não tem obrigação de limpar, mas tem a
obrigação de fazer com que os proprietários limpem, existe
lei para isso.
Luiz

Estou envergonhada com a situação em que a
educação no Brasil anda. Lei 100 PIADA, será que
nossos governantes não entendem que isso é inconstitucional. Até quando a lona desse circo ficará armada?
Vejo em escolas estaduais professores efetivados pela lei 100 no 1º cargo e designados para um 2º
cargo no estado de Minas. E aí, cadê a igualdade?
Realmente no Brasil os errados são os certos, e cada
um quer garantir o seu. Meus pêsames para educação.
Graciela
Dengue é uma doença, causada por falta de educação da população do Brasil com o meio ambiente.
A população não pensa no mal que faz ao jogar lixo
em qualquer lugar, o ser humano só se cuida quando acontece consigo mesmo algo de ruim, eu estou
fazendo minha parte cabe a cada um fazer a sua,
vamos acabar com o mosquito e os focos de criadouro do mosquito.
Lucilene / Amazonas
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Carreta no centro
Os comerciantes da cidade e motoristas
que dependem do perímetro urbano estão
reclamando da quantidade de carretas transitando nas ruas principais da cidade. Se as
ruas, principalmente do centro mal estão
suportando carros de passeio, tendo que trocar constantemente as pedras da Amaral
Franco, imaginem um veículo pesado com
57.000 kg. Quem deve levar o cartão vermelho numa hora dessa, motorista ou fiscalização?

Festa da APAE sem PAI
Dizem que a festa de posse do novo presidente da APAE foi linda, autoridades presentes, todos bem arrumados, comes e bebes à vontade, ornamentação impecável, só
faltou convidar os principais que são os pais
e alunos que elegeram a nova diretoria. Será
por que?

Sacramento
Dizem que após ter
mudado de Sacramento
para Manhuaçu, o Vereador Juarez Eloi só visita os conhecidos por
lá. A entrada de acesso
está toda asfaltada, mas
o abandono é total dentro da localidade. Moradores reclamam que
as autoridades não fazem nada, “Está virando terra sem lei”, roubos, prostituições, algazarras e obras sem fazer.

Feira Livre
É laranja, é manga, mamão e abacaxi, atenção dona de casa, venha comprar baratinho
aqui, mercadoria fresquinha pertinho de
você. O Ceasa de Manhuaçu que todos queriam entrou rapidamente na cidade, não legalmente, mas através de feirantes que durante a semana estacionam seus veículos nas
ruas oferecendo frutas e legumes. A fiscalização está em cima, mas eles precisam trabalhar, o que fazer? Alguma medida deve ser
tomada para beneficiar o cliente e o vendedor.

Faculdade
A cidade cresceu e ganhou muito com as
novas faculdades e cursos oferecidos por
elas. E com isso o trânsito triplicou nos horários de 6 h da tarde e 11 h da noite. Ônibus
e topic´s, dividindo o espaço com carros e
motos e um engarrafamento que Manhuaçu

nunca teve. O Bairro Coqueiro está ficando
pequeno até mesmo para receber novas instituições de ensino superior e ampliar a educação de qualidade.Peguemos exemplo de
Cachoeiro do Itapemirim, que para liberar os
congestionamentos na cidade, a prefeitura
concedeu terrenos fora da área urbana, chamada “Cidade Universitária” para construções de prédios, uma infraestrutura que ajudou muito o local e com acesso a linha de
ônibus. Medidas simples, com retorno garantido.

ACIAM em baixa
Dizem que a briga que a
entidade arrumou vai ser
difícil de ser digerida pelos comerciantes de farmácias de Manhuaçu, só
em uma semana mais de
15 associados pediram
descredenciamento, a ira
contra Toninho Gama,
possível candidato a prefeito, vai ser uma pedra em seu sapato, estão
todos unidos em subir e descer morros contra sua candidatura, para alguns a campanha
também será contra a continuidade de Toninho a frente da ACIAM.
Fala-se até em fundar uma outra entidade
para abrigar os comerciantes descontentes
de Manhuaçu. Os farmacêuticos da cidade
sentiram-se desprestigiados pelo presidente da ACIAM, que ao invés de apoiar um
grupo da cidade interessado em abrir uma
drogaria de grande porte preferiu apoiar uma
outra drogaria de fora, é o papo que se ouve
por aí.

Associação Comercial de GV
Começou a limpeza geral
na Associação Comercial
de Governador Valadares,
Wellington Braga ganhou a
tão esperada e travada eleição, no contar dos votos
teve até birra de menino
grande agarrando a urna. A
próxima limpeza direciona
para AC Credi e logo em seguida a UNIVALE.

Mulheres no poder
Com a vitória folgada de Dilma referente ao
novo salário mínimo o comentário seria que a
música que se cantava era “Não vou não,
não posso não a Dilma não deixa não...”

Discursos invertidos
Quem diria o PT defendendo um salário
mínimo menor e o PSDB esbravejando a defender um valor maior para o mínimo.

Manhuaçu sem enchentes
Logo no início da reunião, houve o pronunciamento do Secretário da ONG Pró-Rio
Manhuaçu, Alisson Campos Sad, sobre a
mobilização que a entidade vem desenvol-

vendo junto à população, no intuito de captar assinaturas para um abaixo-assinado.
Alisson Sad traçou um breve histórico de
trabalhos da ONG e seus principais projetos
relacionados à prevenção às enchentes e
deslizamentos nas encostas.
O abaixo-assinado preparado pela ONG
será anexado junto a um documento que será
encaminhado ao Governador Antônio Augusto Junho Anastasia, com o propósito de
solicitar o cumprimento da Lei Estadual nº
15.660/2005 que estabelece normas, programas, planos, procedimentos, estudos e atividades visando à prevenção a desastres decorrentes de chuvas intensas e à mitigação
de seus efeitos.
As assinaturas para o documento estão
sendo coletadas no centro da cidade e em
locais de grande movimentação de pessoas,
além de escolas e instituições.
Ainda em plenário, Alisson Sad explanou
sobre o Projeto de construir barragens em três
pontos distintos do curso do Rio Manhuaçu,
conforme estudo elaborado pelo especialista,
Professor Nilo de Oliveira Nascimento (Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais), visando reduzir ou
mesmo eliminar os riscos de enchentes.
A proposta da ONG é que, após a coleta
das assinaturas, a Câmara apóie as atividades da entidade, sobretudo na capital mineira para que este trabalho tenha sua continuidade e obtenha os resultados esperados.

Bom exemplo: crianças de Valadares ganham clube

Não falta vaga
Tuca continua arrumando vaga para todas
as pessoas que o tem procurado, a ordem do
deputado Lael Varella é que com vaga ou sem
vaga todos de Manhuaçu devem ser bem recebidos no hospital da Fundação Cristiano
Varella e que ninguém fique sem atendimento

Cooperativas
Cresce o descontentamento com os
chefes das cooperativas que na realidade parece mais empresas particulares são
cargos quase vitalícios e algumas irregularidades que ficam sem solução, se é
cooperativa e abrigam todos os tipos de
cooperados não tem porque prestigiar
uns em prejuízos de outros, em Manhuaçu o movimento tomou rumo surpreendente e ao invés de uma chapa que todos pensavam certa no último minuto
apareceram mais chapas, agora é esperar
e vê o resultado.

A

Ilha dos Valadares, a 400 metros do centro de Paranaguá/Paraná, é uma das regiões
mais pobre do litoral, em dezembro de do ano passado, os 22 mil moradores
comemoraram a maior obra pública da história da Ilha – um clube de lazer para os
filhos dos pescadores, com um investimento de R$ 1 milhão. Com menos de três quilômetros quadrados, a ilha liga-se a Paranaguá por uma ponte. O complexo construído num
terreno de 8,6 mil metros quadrados, na localidade conhecida como “ Mar de Lá”, tem
piscina semiolímpica, quadra poliesportiva coberta, parquinho infantil, campo de futebol,
quadra para vôlei de areia, vestiários, área administrativa, sala da coordenação e moradia
para o caseiro.
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Fundação Cristiano Varella O Hospital do Câncer de Muriaé
Radioterapia e Física
Médica ou Radiológica

tes técnicas de ventilação mecânica.
Para tal, são utilizados respiradores
computadorizados nos quais se pode ajustar diferentes parâmetros de ventilação
como o volume a ser dado, o fluxo necessário e os limites de pressão a que o
paciente será submetido, entre outros.
Na UTI são realizados também, pequenos procedimentos cirúrgicos como a
colocação de cateteres intravasculares,
dissecção de veias ou artérias, drenagem
de tórax, traqueostomias ou outras formas de acesso às vias aéreas.
Fisioterapia

Radioterapia e Física Médica ou Radiológica estão associadas desde a descoberta dos raios X e da Radioatividade por
vários aspectos que integram o médico e
o físico.
O físico, como conhecedor dos fenômenos atômicos e nucleares, controla o
uso das fontes de radiação, desenvolve
programas de controle de qualidade, propicia rápida assimilação e desenvolvimento de novas tecnologias, atualizando planos de tratamento, assegurando aos pacientes maior curabilidade e melhor qualidade de vida.
A função do físico será promover o serviço em todos os aspectos referentes ao
uso de feixes de radiação ionizante, principalmente na dosimetria, no planejamento do tratamento, na radioproteção, no
ensino e na pesquisa.

Deputado Lael Varella busca incasável por recursos no tratamento do câncer

A Oncologia Clínica

UTI

A Oncologia Clínica destaca-se como
área de desenvolvimento significativo na
medicina. Novas drogas e o transplante
de medula trouxeram índices de sobrevida e incremento na qualidade de vida
para os portadores de câncer.
A quimioterapia é preparada sob as
mais rígidas técnicas de assepsia em fluxo laminar de ar, por farmacêuticos experimentados em sua manipulação. A
quimioterapia pode ser adjuvante, quando é ministrada posteriormente ao tratamento principal e neo-adjuvante, quando
é administrada previamente ao tratamento definitivo, seja cirúrgico ou radioterápico.
A oncologia clínica conta com uma
equipe composta por oncologistas, hematologistas, farmacêuticos, enfermeiros,
nutricionistas e outros.

Em nossa UTI contamos com uma
equipe médica com ampla formação e
com vários trabalhos científicos realizados nesta área. A Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) é um local em que o paciente tem suas funções vitais monitorizadas durante todo o tempo, possibilitando corrigir imediatamente possíveis alterações.
Para esta monitoração são utilizados
monitores cardíacos, de pressão arterial
não invasivos, de saturação arterial de
oxigênio, controle de horário do ritmo de
diurese, e de temperatura.
Quando necessário pode ser realizada
uma monitoração mais invasiva, através
de cateterismo cardíaco direito. Além
desta monitorização, na UTI é possível
realizar uma terapia de substituição do
sistema respiratório, através de diferen-

Pediatria Oncológica

A Pediatria Oncológica (Onco pediatria) é uma das especialidades médicas
que mais evoluíram nos últimos anos.
Graças ao desenvolvimento de novas técnicas diagnósticas e terapêuticas, tanto
para tumores sólidos quanto para leucemias, os especialistas podem hoje curar,
em média, cerca de 70% das crianças
com câncer.
Para alguns tumores, os índices já passam dos 90%.

O serviço de fisioterapia da Fundação Cristiano Varella atua preventivamente e dando suporte aos pacientes
que evoluem com complicações clínicas devido ao tumor ou seu tratamento. O setor de fisioterapia tem sido
cada vez mais solicitado no pós-operatório imediato de cirurgias de grande porte, uma vez que este suporte
acelera a recuperação diminuindo o
tempo de hospitalização e minimizando a incidência de complicações como
pneumonia, atelectasia, necessidade
de intubação, trombose venosa profunda, fraqueza e fadiga. A nível ambulatorial também atua preventivamente com o grupo de pacientes mastectomizadas, que tendem a evoluir
com limitação dos movimentos dos
ombros e edema, e o grupo de pacientes prostatectomizados, estes com o
intuito de recuperar mais rapidamente
a continência urinária após a cirurgia.
Além dos grupos existem os tratamentos individualizados com os pacientes
que evoluem com complicações físicas
ou respiratórias. O setor de fisioterapia tem ainda contribuído com o conhecimento científico, que é ainda escasso na área de oncologia, através da
realização de pesquisa clínica de alta
qualidade com os pacientes da instituição após aprovação do corpo clínico e
do comitê de ética. E também no intuito de melhorar a qualidade de vida dos
pacientes que estão recebendo o tratamento oncológico, este semestre a fisioterapia implantou um programa de
atividade física preventiva para todos
os pacientes que se encontram acolhidos na casa de apoio.
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Medicina Nuclear

A Medicina Nuclear é uma especialidade médica de diagnóstico por imagem
que utiliza in vivo pequenas doses de
substâncias radioativas, os radiofámacos,
os quais são captados por órgãos ou células específicas do organismo humano.
Do interior dessas estruturas, os radiofármacos emitem sinais que são captados por um aparelho chamado Gama
Câmara, possibilitando a construção de
uma imagem. Este estudo é então denominado Cintilografia, um exame não invasivo, desprovido de riscos para o paciente e que utiliza doses extremamente
baixas de radiação (menos que uma Radiografia simples de tórax).
O principal objetivo deste exame é a
avaliação funcional dos diversos órgãos
e tecidos do corpo humano. Como a
maioria das patologias altera primeiro a
função para depois alterar a anatomia, a
Cintilografia tem, em geral, uma maior
sensibilidade para detectar doenças em
comparação com outros métodos diagnósticos. Isto significa uma chance de
se fazer o diagnóstico precoce de muitas patologias, possibilitando um tratamento mais simples e eficaz.
Além da área de diagnóstico por imagem, a Medicina Nuclear realiza também
alguns tipos de terapia e marcações para
cirurgias radioguiadas. Dentre as terapias, destaca-se a Iodoterapia, utilizada
para tratamento de patologias tireoidianas como o hipertiroidismo e o câncer
de tireóide, e também o tratamento com
Samário-153 para dores ósseas de ori-
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gem tumoral. Com relação às cirurgias
radioguiadas, a Medicina Nuclear promoveu uma verdadeira revolução no tratatamento de determinados tipos de tumores como o câncer de mama e o melanoma, propiciando cirurgias menores e
menos agressivas com resultados ainda
mais seguros.
Com as inovações tecnológicas que não
param de avançar, já se vislumbra que a
Medicina Nuclear possibilitará, em breve, o diagnóstico e o tratamento de patologias ao nível intracelular, tornando-se
uma ponte para o entendimento da relação entre a genética e o metabolismo
celular. Essa será a Medicina do futuro.
Quimioterapia

Entendendo a Quimioterapia
O que é Quimioterapia?
Quimioterapia é o tratamento do câncer com drogas que podem destruir as
células cancerígenas. Essas drogas freqüentemente são chamadas de drogas
“anticâncer”.
Como a Quimioterapia Funciona?
As células normais crescem e morrem
de uma maneira controlada. Quando o
câncer aparece, células anormais no organismo mantêm-se dividindo e formando mais células sem controle. Drogas
anticâncer destroem as células cancerígenas fazendo com que o crescimento
ou multiplicação cesse. As células saudáveis também podem ser danificadas,
especialmente aquelas que se dividem rapidamente. A destruição das células saudáveis é que provoca os efeitos colate-

rais. Estas células geralmente se refazem após a quimioterapia.
Devido à algumas medicações trabalharem melhor em associação do que
sozinhas, geralmente duas ou mais drogas são dadas ao mesmo tempo. Isto se
chama quimioterapia combinada.
Outros tipos de drogas podem ser usados para tratar o câncer. Isto pode incluir certas drogas que podem bloquear
o efeito do hormônio. Ou o médico pode
usar terapia biológica, que consiste no
tratamento com substâncias que estimulam o próprio sistema imunológico do
paciente contra o câncer. O organismo
geralmente faz estas substâncias em uma
quantidade muito pequena para combater o câncer e outras doenças. Estas
substâncias podem ser feitas no laboratório e dadas ao pacientes para destruir
as células do câncer ou mudar a maneira do corpo reagir ao tumor. Elas podem
também ajudar o corpo a curar ou fazer
novas células destruídas pela quimioterapia.
O que a Quimioterapia Pode Fazer?
Dependendo do tipo de câncer e quão
avançado ele está, a quimioterapia pode
ser usada para diferentes objetivos:
Para curar o câncer: câncer é considerado curável quando o paciente fica
livre da evidência de células cancerígenas.
Para controlar o câncer: é feita para
evitar que o câncer se espalhe; retardando o seu crescimento e matando as células cancerígenas que podem ter se espalhado a outras partes do corpo através do tumor primário.
Para aliviar os sintomas que o câncer
pode causar: aliviar os sintomas como
dor pode ajudar os pacientes a viverem
com mais qualidade de vida.
A Quimioterapia É Usada Com Outros Tratamentos?
Algumas vezes a quimioterapia é o
único tratamento que o paciente recebe.
Mais freqüentemente, quimioterapia é
usada juntamente com uma cirurgia, radioterapia, e/ou terapia biológica para:
- Diminuir o tumor antes da cirurgia ou
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radioterapia. Isto é chamado de quimioterapia neoadjuvante.
- Ajudar a destruir qualquer célula cancerígena que pode eventualmente ter
permanecido após uma cirurgia ou radioterapia. Isto é chamado de quimioterapia adjuvante.
- Fazer com que a radioterapia e terapia biológica funcionem melhor.
- Ajudar a destruição do câncer se o
mesmo recorrer ou espalhar-se para outras partes do corpo que não a do tumor
original.
A Fundação Cristiano Varella e o
seu Tratamento?
A Fundação Cristiano Varella dispõe de
toda infraestruta para realizar o seu tratamento, tanto a nível ambulatorial quanto
hospitalar e os mais modernos equipamentos. Contamos ainda com uma equipe interdisciplinar composta por médicos,
farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos,
nutricionistas, assistente social e fisioterapeutas prontos para esclarecer suas
dúvidas e prestar um atendimento de forma humanizada.
Neurocirurgia

O Departamento de Neurocirurgia realiza os seguintes procedimentos: Cirurgias de Tumores cerebrais, sejam eles
malignos ou benignos, próprios do SNC
ou metastáticos, Cirurgias da Base do
Crânio, Cirurgias para Tumores Orbitários, Cirurgias para Tumores Cerebrais,
Cirurgias para Tumores Medulares, Cirurgias para Tumores de Nervos Periféricos.
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Bolo de Sorvete

Comunidade da Matinha
reinvidica melhorias no bairro
Por Marta Aguiar

CALDA:
5 colheres de chocolate em pó, 7 colheres de água
1 forma de bolo com furo no meio (ou como desejar)
1 panela pequena
Creme 1: 4 gemas, 1 lata de leite condensado, 1
lata de leite comum, 1 liquidificador, 1 panela grande, 1 bandeja com água
Creme 2: 4 claras, 1 lata de creme de leite, 5 colheres de açúcar, 1 batedeira
MODO DE PREPAR
Calda:
1. Coloque na panela o chocolate em pó e a água,
misture até dissolver o chocolate e leve ao fogo
2. Deixe até engrossar
3. Depois pegue a calda e coloque na forma untando somente o fundo
4. Leve a calda ao congelador ou ao freezer
Creme 1:
1. Coloque as gemas, o leite condensado e o leite
no liquidificador
2. Bata até misturar bem
3. Coloque a mistura na panela e leve ao fogo
4. Mexa até virar um mingau
5. Deve ser mechido até engrossar (é importante
que não borbulhe, senão o bolo não fica cremoso)
6. Logo depois coloque a panela em uma bandeja
com água fria para esfriar o creme
Creme 2:
1. Coloque a clara na batedeira e bata, até virar neve
2. Adicione o creme de leite e o açúcar e bata de
novo até misturar bem
3. Adicione o creme 1 e bata de novo até ficar bem
misturado
4. Retire a forma do freezer e coloque a mistura
5. Leve ao freezer e deixe por mais ou menos 24
horas até virar um sorvete
6. Depois de descansar no freezer desenforme o
bolo e este estará pronto para comer
7. Bom apetite
8. Dicas:
9. Antes de começar o bolo coloque o creme de
leite no congelador, para que o soro fique mais consistente
10. Se desejar poderá fazer o bolo de outro sabor,
basta, ao invés do leite, colocar um suco de fruta
11. Se desejar fazer uma quantidade maior, poderá
dobrar a receita

O JM nos Bairros em sua
nova rota, esteve presente na
comunidade da Matinha,
sendo recebido por Nicolina.
A primeira suplente da câmara municipal que todos já conhecem por sua espontaneidade, percorreu conosco algumas ruas do bairro e comenta que a situação é crítica devido o descaso do poder público: “Temos muitos
problemas, as ruas são buracos puro, precisamos que
seja construído muros, que
seja feito calçamento na parte mais alta, nas ruas Santa
Fé e Moreira, construção de
uma quadra e uma Sede própria para a creche”. disse Nicolina.
A creche do bairro ficou um
bom tempo fechada, o que

Nicolina (DEM), primeira suplente da Câmara

prejudicou muitas mães que
não tinham opções de deixarem os seus filhos para trabalharem, conforme elas já chegaram a passar fome, por não
ter como deixá-los sozinhos .
Depois de muitas reuniões
com o Sr. Eduardo Portilho, vereador Teté a pedido do ExPrefeito Sérgio Breder foi alugado um imóvel onde atualmente funciona a creche, a
promessa é de posteriormente adquirir um terreno para a
construção da mesma. Para
finalizar Nicolina deixa um apelo ao executivo: “ Prefeito
Adejair o Sr. poderia colaborar conosco pois nós votamos
no Sergio Breder esperando
melhoria para nosso bairro,
mas só porque somos pobres
acho que é por isso que o Sr.
não olha por nossa comunidade”. Disse Nicolina

O JM nos Bairros em sua nova rota, esteve presente na comunidade da Matinha, sendo recebido por Nicolina. A
primeira suplente da câmara municipal que todos já conhecem por sua espontaneidade, percorreu conosco algumas ruas do bairro e comenta que a situação é crítica devido o descaso do poder público

CHEQUER ADVOCACIA S/C

Advocacia Consultiva, Preventiva, Administrativa e Litigiosa

Dr. Alexander Chequer Ribeiro
OAB/MG 78.778

Dr. Daniel Saunders Rodrigues
OAB/MG 78.733

Rua Nudant Pizelli, 188, Centro (Morro da Raposa) Manhuaçu/MG.

Tel: 3332.1713 e 3332.1930
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Manhuaçu: Bomfim é convidado para
reunião de um novo grupo político
O advogado e jornalista
Mauro Bomfim, pré-candidato a deputado federal nas
próximas eleições, a convite
do seu amigo particular Flávio Baía e também do médico Dr. Guliver, grande incentivador do esporte e movimentos sociais em Manhuaçu, participou dia 12 de fevereiro, de uma agradável reunião no sítio da família Baía,
em Manhuaçu, para discutir
a formação de um novo grupo político.
Mauro Bomfim, que atua
como advogado em Manhuaçu há mais de 20 anos,
tendo prestado serviços na
gestão de quatro ex-prefeitos, Cici Magalhães, Mário
Assad, Sérgio Breder,), e do
atual prefeito (Adejair Barros) "aceitei o convite como
um cidadão que gosta de
Manhuaçu e que está preocupado com o desenvolvimento sustentável dessa cidade onde desfruto, graças
a Deus, de muitas amizades".
-“Manhuçu é uma cidade
de grandes potencialidades,
região de fronteira. Precisamos defender aqui a implantação de uma zona especial
de tributação, protegendo os
nossos micro, pequenos e
médios empresários, que são
obrigados a enfrentar a concorrência da tributação baixa no vizinho Estado do Espírito Santo. Além disso,
Manhuaçu precisa de um
choque de cultura para diversificar as opções das crianças e jovens, seja com ativi-

CANTINHO DE FÉ
Leia a Bíblia
Pastor, Marcio Melo

“Jovem, namorar ou ficar?”
Vivemos em uma época em que a tecnologia se avança
a cada dia e devido a esta evolução constante cria-se na
sociedade o conceito de que tudo é descartável, inclusive o relacionamento entre as pessoas... É daí que surge o
"FICAR".
O "FICAR" é um relacionamento sem compromisso e
que pressupõe intimidades físicas e sem compromisso
mais sério. Entendemos que todo ser humano tem uma
profunda necessidade de relacionar-se, de amar e ser
amado, compreender e ser compreendido, procurar intimidade, afirmação e companheirismo, pois Deus assim
nos fez seres sociáveis. Entretanto, é necessário que os
jovens tenham sabedoria para saber como "administrar
seus relacionamentos ". Da parte de Deus ele está constantemente interessado em aperfeiçoar esses relacionamentos, tal verdade é percebida nas 123 páginas da BÍBLIA que são destinadas a conselhos aos jovens. Se
hoje é tão difícil para você jovem não se sentir atraído
pelo "FICAR", como então resistí-lo? Vou lhe dar aqui
três dicas para você vencer essa batalha e ser diferente
do mundo, pois ele passa junto com seus padrões, mas
"o que faz a vontade de Deus permanece para sempre".
Confira...

O advogado e jornalista
Mauro Bomfim, pré-candidato a deputado federal
nas próximas eleições

dades na música, no teatro,
nas artes plásticas, na inclusão digital”– salientou Mauro Bomfim.
O encontro político foi suprapartidário, contando com
representantes de vários partidos, inclusive do PT, representado pelo ex-vereador
João Amâncio e pela presidente Dorca, além de representantes de segmentos da
sociedade local e da zona
rural de Manhuaçu, de excandidatos a cargos eletivos,
como Juca Miranda, Linhares, Gilson , radialista SJ, expresidente da Câmara, Glauco; ex-secretário municipal
Fábio, Jaiminho, ex-chefe de

I - SAIBA QUEM VOCÊ É.

O encontro político foi suprapartidário, contando com
representantes de vários partidos, inclusive do PT,
representado pelo ex-vereador João Amâncio e pela
presidente Dorca, além de representantes de segmentos da sociedade local e da zona rural de Manhuaçu

gabinete da Prefeitura de
Manhuaçu, entre outros.
Segundo Mauro Bomfim, o
“momento é mesmo de conversas políticas entre os diversos grupos" e ainda é
cedo para o lançamento de
nomes para a sucessão mu-

nicipal, mas é importante a
formação de novos grupos
políticos, inclusive deste grupo de grande credibilidade liderado pelo Dr. Guliver, pessoa a quem estimo e que tem
muito futuro na política de
Manhuaçu".

Saúde é o assunto de Pauta na reunião
da Câmara Municipal de Manhuaçu
Na última reunião quinta dia
(17), a Câmara municipal de
Manhuaçu em reunião ordinária teve como pauta a saúde.
Essa é uma iniciativa da Câmara
em trazer uma vez por mês um
secretário municipal ou dirigente de autarquia para fazer suas
colocações sobre as áreas em
que atuam. E para falar sobre o
assunto da reunião receberam
o Secretário de saúde, Dr. Luiz
Carlos Lemos Prata e sua equipe. “Estamos aqui fazendo uma
prestação de contas no sentido
de dar esclarecimento para os
presentes. Não é uma prestação
para o tribunal de contas, mostramos os investimentos que
estão sendo feitos, os projetos
que já foram realizados os que
ainda estão em andamento, dos
custos, dos gastos, acreditamos
que não fazemos mais porque
não depende da gente”. Disse
Dr. Luiz Prata.
Quanto ao pronto atendimento ele disse: “A obra não foi
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feita por uma equipe relacionada a área médica e sim por uma
secretaria de obras do estado e
não adequaram para UPA, conversamos com o Prefeito, conseguimos uma assessoria do
estado e fizemos a adequação.
Algumas partes ficaram faltando, laboratório, uma sala para
ortopedia, refeitório para funcionários e também uma central
de esterilização. Fizemos um
acordo com o asilo e o Prefeito,

Secretário de saúde, Dr. Luiz
Carlos Lemos Prata

estamos mandando um projeto
de lei para a Câmara e acreditamos que vamos ficar com o atendimento de urgência da melhor
qualidade possível”. Concluiu
Dr. Luiz Prata. O Presidente Renato Cesar Von Rondow relatou que foi de grande importância pois mostrou a realidade da
saúde em Manhuaçu, ressaltou
também o desempenho e a capacidade do Dr. Luiz a frente
dessa secretaria.

Em um primeiro aspecto você precisa descobrir quem
você é, e saber que é um ser humano criado por Deus
com instintos sexuais, porém, estar ciente desta realidade não é suficiente para colocar rédeas em seus hormônios. Você precisa aprender a lidar principalmente com sua
vida espiritual, para então controlar o lado físico da sexualidade. ( II Ca 10:5 ), pois o fato de ser crente o torna
imune aos ataques do inimigo ( EF 6:12 ). Mas, é possível
ser vitorioso quando você se intensifica com Cristo e
somente unido a ele terás uma vida pura, quando pressionado a pecar ( EF 2:3 , I JO . 5:11-12).
II - PROCURE ENTENDERAVONTADE DE
DEUS NA SUA VIDA.
Um segundo aspecto que lhe dá resistência ao "FICAR" é saber a vontade de Deus para sua vida. ( EF
5:17,I JO 2:17). De uma lado, a vontade divina para você
abrange duas esferas geral e específica; por outro lado, a
vontade geral de Deus já está revelada na sua palavra.
Com certeza Deus só vai mostrar sua vontade específica
se você obedecer sua vontade geral e desde que você esteja pronto a aceitar esta vontade, mesmo sem saber qual é,
tendo a certeza que será o melhor para você ( RM 8:32 ).
III - SAIBA SELECIONAR SUAS AMIZADES.
Deus está mais interessado em quem você é, do que
naquilo que você faz, pois não é o que você pratica que
determina quem és, mas quem você é que determina o
que você faz. Um terceiro aspecto que quero abordar
para você resistir ao "FICAR" é quanto a escolha de
suas amizades ( PV 22:11). Se você não se sente maduro
o suficiente para namorar corretamente dentro dos padrões aceitos por Deus, não se precipite, vá com calma,
jamais abaixe seus valores, nunca aceite nada inferior ao
melhor que Deus tem para você. Não permita que o inimigo lhe roube a esperança. Deus vai lhe dar o
companheiro(a) de que você precisa no momento certo e
quando você estiver preparado (a) para isso. Enquanto
isso....faça amizades, saudáveis amizades, pois os amigos são uma das mais fortes influências em sua vida, que
podem te levar para o bem ou para o mau. Não despreze o
melhor amigo que você pode Ter, Jesus, que sempre se
dispõe a lhe ensinar a ser um verdadeiro amigo ( I JO 3:16
). Escolha bem seus amigos, tenha e seja um amigo exemplar, para ser capaz de resistir ao "FICAR". E lembre-se
você futuramente vai acabar se casando, dentro da vontade de Deus, com alguém que 1º é seu amigo. Portanto,
esteja consciente de sempre ser " A PESSOA CERTA " e
Deus também lhe fará encontrar " A PESSOA CERTA"
para aprofundar seu relacionamento ( SL 37:3-7 ).
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Estação de Tratamento de
Está em fase final a obra que vai ajudar a despoluir o Rio Manhuaçu a Estação de Tratamento de Esgoto - O ETE
de Manhuaçu depois de pronta irá tratar 30% do esgoto de Manhuaçu, a
ETE está localizada no Bairro Engenho
da Serra ao lado do Rio Manhuaçu, se
tudo correr como esperam os construtores a obra será inaugurada em março. “Este é um dos primeiros passos de
muitos que virão depois, para que tenhamos 100% do esgoto de Manhuaçu
tratado, esta é minha vontade e meu
sonho” Disse o diretor do SAAE Gentil Pazeli.
Além da complexidade da obra mais
de 3.000 metros de rede interceptoras
para a interligação com rede coletora
de esgoto serão construídas e Manhuaçu terá um processo de tratamento inodoro e a água será liberada com 95%
de pureza conforme demonstra o fluxograma do funcionamento da ETE,
num investimento de R$ 4 milhões. Detalhou o engenheiro civil Fabrício Santos de Souza, chefe do setor de Operação, Manutenção e Expansão do
SAAE.

ETE está localizada no Bairro Engenho da Serra ao lado do Rio Manhuaçu, se tudo correr como
esperam os construtores a obra será inaugurada em março.

Caixas recolhedoras de sólidos, gorduras e areias

Tanque visto por dentro

Obra da rede que vai canalizar o esgoto
do Rio Manhuaçu para tratamento

Sistema de canteiros de
secagem de lodo

Vista superior dos reatores de tratamento de esgoto com execução de guarda
corpo e passarela
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Esgoto – ETE de Manhuaçu
Descrição do sistema
de tratamento da ETE
Caixa de areia

Execução dos reatores de tratamento de esgoto e leito de secagem

Retém areias e outros detritos
inertes e pesados que se encontram nos efluentes (seixos, partículas metálicas, etc.). A remoção
protege as bombas, evita entupimentos e obstruções de canalizações, e impede o depósito de
material inerte nos outros dispositivos do tratamento. A deposição
das partículas dá-se pela redução
da velocidade de escoamento
que permita a deposição destes
resíduos no fundo da caixa.

Tratamento biológico
O sistema de tratamento biológico é o de lodos ativados por batelada - SBR. As vantagens em
relação aos métodos convencionais de lodos ativados são:

Desinfecção
É efetuada via automação uma
desinfecção final com hipoclorito
de sódio (cloro), de forma a garantir baixos valores de coliformes
no efluente final tratado.

Tratamento de lodo
Casa de operação e execução dos reatores de tratamento de esgoto

É realizado através de um sistema de canteiros de secagem de
lodo com uma área total de aproximadamente 600 m². O lodo,
após seco nos leitos de secagem,
é encaminhado para disposição
em aterro sanitário industrial, devidamente licenciado pelos órgãos ambientais.

Tratamento secundário

Interceptor de esgoto 900mm de diâmetro que irá interceptar os esgotos
que são lançados no Rio Manhuaçu

O polimento do fluente do reator UASB é realizado em biofiltros
aerados submersos,cujo a principal função é remoção de compostos orgânicos e nitrogênio na
forma solúvel , contribuindo para
uma eficiência global de remoção
de DBO iguala 95 %.O lodo de

excesso produzido nos biofiltros
é removível rotineiramente através de lavagens contracorrentes
ao sentido do fluxo sendo enviado para a elevatória de esgoto
bruto na entrada da ETE, que o
acompanhará por recalque ou
reator,UASB para digestão e
adensamento pela via anaerólogica.

Decantador secundário
O decantador secundário(DS)é
a unidade em que o efluente tratado é introduzido sob as lâminas
paralelas inclinadas que ao escoar entre elas ocorrerá a sedimentação do lodo.O esgoto decantado sai pela parte de cima do decantado, após ser escoado pelas
lâminas e a coletados por calhas
coletoras.
Essas inclinações assegura a
auto-limpeza dos módulos, ou
seja, a medida que o lodo vai se
sendimentando em seu interior e
aglutinando uns aos outros, as
maiores massa do lodo que vai
se formando, adquirem peso suficiente para se soltarem dos módulos e se arrastarem em direção
ao fundo.

Tratamento do biogás
Um dos subprodutos da decomposição anaeróbica (Reator
UASB) é a formação de gases,
tais como gás metano e gás sulfídrico. O primeiro é altamente
energético; enquanto que o segundo é gerado de odor fédido,
frequente nos sistemas anaeróbicos, além de também ser energético. Devido as características
intrínsecas de cada gás, promove-se a queima controlada do
mesmo em “Queima dores de
biogás”. Este consiste num sistema de queima de gás de forma
constante e de ignição manual,
acompanhado de dispositivo de
segurança
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Universidade Federal de
Valadares deve iniciar
atividades ainda este ano
Processo de licitação do projeto executivo da sede
do campus já está sendo providenciado pela UFJF
Por Maria
Júlia Mendes
O deputado Leonardo
Monteiro (PT-MG) se reuniu
dia 16 de fevereiro, com o secretário de Ensino Superior
do Ministério da Educação
(MEC), Professor Luiz Cláudio. O parlamentar estava
acompanhado do Reitor da
Universidade Federal de Juiz
de Fora (UFJF), professor
Henrique Duque, e da prefeita de Governador Valadares
Elisa Costa. Na pauta, a implantação do campus avançado da UFJF em Valadares.
O compromisso de realizar
ainda este ano o sonho de
todos os valadarenses foi assumido pelo secretário Luiz
Claúdio. “Nós vamos fazer. Já
é uma decisão minha e do ministro Fernando Haddad. Vamos começar as obras do
campus avançado da UFJF
em Valadares ainda esse ano.
É um compromisso nosso”,
afirmou com veemência o secretário.
Durante a reunião, Monteiro ressaltou a importância de
uma universidade federal
para Valadares e região. “A
região do Vale do Rio Doce é
uma das poucas que ainda
não possui uma universidade federal. Nós precisamos
democratizar o acesso ao ensino superior. Uma universidade federal é como uma
grande indústria do saber,
além de gerar conhecimento
e mão de obra qualificada
para o mercado de trabalho,
o campus vai gerar cerca de
600 empregos diretos entre
docentes e técnico administrativo”, afirmou o deputado.
O parlamentar explicou a
necessidade da realização do
vestibular ainda este ano, já
que muitos valadarenses
aguardam essa oportunidade
para ingressar no ensino superior. “A falta de uma faculdade federal em nossa região
faz com que muito dos nossos jovens se desloquem
para os grandes centros universitários ou desistam do
seu sonho por não ter como
manter o custo de vida em
outra cidade. Com isso, nós
perdemos profissionais altamente qualificados e impedimos o crescimento social e
econômico da nossa região.

O deputado Leonardo Monteiro (PT-MG) se reuniu dia 16
de fevereiro, com o secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC), Professor Luiz Cláudio.

Nossos jovens merecem essa
oportunidade”, destacou
Monteiro.
Os avanços já conquistados para a implantação do
campus foram ressaltados
pela prefeita Elisa Costa. “O
terreno para a construção da
sede definitiva da UFJF foi
doado por um empresário da
cidade e está localizado na
extensão da Avenida Minas
Gerais, no Bairro Cidade Nova,
onde também fica a sede do
IFMG. Até a conclusão da
obra os cursos vão funcionar
no antigo prédio MIT, no bairro Vila Bretas”, informou a
prefeita.
O reitor da UFJF, professor
Henrique Duque, não escondeu a ansiedade para dar início ao campus. “O campus
avançado da UFJF em Valadares é uma realidade. Essa
fase requer muito trabalho da
Instituição, e estamos tomando todas as providências para
agilizar o início das aulas.
Também, já estamos providenciando a licitação do projeto executivo da área que foi
doada para a sede”. A política de continuidade do Governo Federal na área da educação foi lembrada pelo reitor.

“Tudo o que o ex-presidente
Lula prometeu para a educação está sendo cumprido no
atual governo da presidenta
Dilma. É uma política de continuidade. E o campus da
UFJF em Valadares é uma promessa dele (Lula) com o município”, revelou o reitor.
A expectativa é que, no futuro, esse campus avançado
se torne uma universidade
autônoma. O deputado lembrou que a UFJF vem complementar a oferta de educação de nível superior gratuita já oferecida na cidade. “Temos a educação como a bandeira principal do nosso mandato. Por isso lutamos pela
implantação do Polo da Universidade Aberta do Brasil
(UAB) e do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
(IFMG), em Valadares. Juntas,
hoje, as unidades oferecem
um total de 15 cursos de nível de graduação e pós-graduação. Mas o nosso sonho
maior sempre foi a nossa universidade federal. Estamos
todos felizes com mais essa
conquista para a nossa região” afirmou Leonardo
Monteiro.

Depoimento de Maria Tereza Nacif filha do saudoso
Ex-Prefeito personagem do Livro Fragmento da História
de Manhuaçu escrito por D. Ivone Ribeiro de Almeida.
Meu Pai tinha o segundo grau incompleto, nascido em Manhuaçu filho de
Sírios e Libaneses, família
Zaballem e Nacif, que vieram para o Brasil ainda jovens e aqui constituíram
família. Quando criança trabalhou na roça com meu
avô estudou no colégio interno em Alto Jequitibá
onde estudou até o segundo ano do segundo grau
hoje segundo ano do ensino médio . Ele sempre trabalhou no comércio, já foi
caminhoneiro , antes de
chegar o asfalto ele tinha
um combi e fazia frete, não
existia uma linha de ônibus
regular, então toda semana
meu pai levava passageiro
para o Rio de Janeiro. Foi
sempre apreciador de música na época possuía uma
rádio-vitrola um móvel lindo talhado a mão e chegou
a ser durante um período o
maior colecionador de discos de vinil de Manhuaçu,
chegando a possuir mais
de 3 mil discos. Como ele ia

muito ao Rio todas as novidades dos cantores de sucesso como Silvio Caldas,
Ângela Maria, Dalva de Oliveira, Elizete Cardoso ele trazia, além das músicas orquestradas. Foi vereador por três
vezes, presidente da Câmara
isso numa época em que o
cargo de vereador não era
remunerado,eram cargos voluntários assim como Zé pequeno, Zé Nagib .Nessa ocasião ele e o Sr. Zé Nagib eram
desafeto político. Disputou
eleição de Prefeito com o Sr.
Getúlio Vargas e perdeu, éramos muito pequenos não me
lembro com detalhes, quatro
anos depois foi eleito Prefeito governou Manhuaçu por
6 anos. Eram 4 anos mas o
governo federal decretou
mandato tampão de 2 anos.
No centenário houve um
grande festa, algumas
inaugurações,incluindo uma
que foi considerada a obra do
século, a captação da água
do rio Manhuaçuzinho feito
esse desejado por outros governantes a décadas. Então

o Sr. Getúlio que havera perdido as eleições para meu
pai disse que se ele conseguisse trazer a água que
tomaria banho nu na praça. A água veio e foi colocado um chuveiro na praça
e foi feito o convite só que
ninguém apareceu. Outro
feito dele pela época que
considero de grande importância foi a instalação
do DDD, Manhuaçu foi pioneira se destacando dentre tantas outras. É considerado o Prefeito que mais
construiu escolas na região, existia um companheirismo entre os funcionários e ele. Voltou a disputar com Eduardo Xavier
e perdeu,passou a apoiar
outros candidatos, nunca
deu importância ao luxo,
tanto que o carro dele era
um Corcel que tinha como
uma relíquia que nós fizemos questão de conservar.
Faleceu em 2002 e nos deixou esse legado
Por Marta Aguiar

Histórias que o povo conta
Conta-se que no início
do século 19, havia uma
mulher negra de nome Joana que morava na senzala de uma fazenda. Joana
era mãe de leite dos filhos
de seus senhores, mas quis
o destino que ela engravidasse vindo a dar à luz a
trigêmeos. Por infelicidade
sua dona Sinhá Malvina
deu à luz também a uma
linda menina, chamada Valentina. Pobre escrava!
Como amamentar quatro
crianças! A pequena Valentina chorava dia e noite, os pais não sabiam o
que fazer, embalavam-na o

tempo todo. Partindo do princípio que criança só chora
quando está com fome, sobrou para Joana. O senhorzinho Rodolfo acreditando que
o leite da escrava estava sendo pouco para as quatro crianças, ele a proibiu de amamentar os filhos para que o
leite ficasse apenas para Valentina, mas não adiantou, a
menina continuava chorando.
O Senhorzinho ficava furioso,
acreditava que Joana amamentava os filhos escondido,
por isso que a filha chorava
de fome. Não passava na cabeça dele a possibilidade de
Valentina estar com cólica, um

mal que atinge algumas crianças recém-nascidas. Então ele chama o capataz e
manda colocar Joana no
tronco e deixá-la sem comida e sem água e ordenou
que lhe desse cinquenta
chibatadas todos os dias.
Pobre Joana não resistiu a
tortura, morreu no tronco.
Há quem afirme que a partir daí passaram à vê-la perambulando na fazenda e
nas estradas próximas com
os seios expostos perguntando: Quer mama, quer
mama, quer mama. Mentira
ou verdade, vai saber.
Por Marta Aguiar

Horti Minas
Manhuaçu
Foi inaugurado no dia 16
de fevereiro de 2011 em
Manhuaçu uma casa especializada , com uma variedade de frutas, legumes, peixes e uma lanchonete para
bem atender os compradores. Horti Minas está situada à Rua Salime Nacif nº
120 Baixada. José Braz do
Nascimento é o proprietário.
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ENQUETE
Papo de Impressoras
Duas impressoras estavam no maior papo, até que uma
diz à outra: — Me diga uma coisa. — Fala aí... — Esta folha
é sua, ou é impressão minha?

Só duas Honda
Numa cidade havia muitas motos Yamaha e só duas
Honda. Qual o nome do filme? R: Poca Hondas

Bêbado e o acidente
Um bêbado estava dirigindo seu carro, quando acontece um acidente. Ele sai do carro, procura o celular, e tenta
discar alguns números achando que estava ligando para a
polícia, mais a ligação cai nos Estados Unidos. -Hello, diz
uma moça do outro lado da linha. E o bêbado responde. Ralou o caralho, amassou foi é tudo..

Aleluia
Um bêbado, ao passar em frente a uma igreja, vê uma
bela jovem gritando: - Aleluia! Aleluia! Ontem eu estava
nos braços do Diabo, hoje estou nos braços de Jesus. E o
bêbado pergunta: - E para amanhã você já tem compromisso?

Cão caipira
O caipira entra na venda com um bonito cão policial.
Outro caipira vê o cachorro e diz: - Bonito cão... - Bonito
mesmo... quer ver uma coisa? Coça o focinho dele. O outro
coçou e ficou esperando. - Ué, ele não fez nada! - Pois é...
- Então porque ocê mandou eu coçar o focinho dele? - É
que eu achei esse cachorro ali na estrada e não sabia se ele
mordia, sô!

Coisa veia
O pai caipira fala para o filho, também caipira (afinal ele
não teve escolha): - Fio! Põe a sela no cavalo véio pra eu!
- Ah, pai… Mas porque ocê vai com o cavalo véio? - É que
eu acho que nóis tem que gastá as coisa véia primeiro! Ora, intão por que o senhor não vai a pé?

O mar de Minas
Por que que Minas não tem mar? Por que na hora de
rezar os mineiros falam... Mais livrai-nos do MAR!! Amém..

Estelionato
Um aluno de Direito é chamado pelo professor para um
exame oral:
- O que é estelionato?
Responde o aluno:
- É o que o sr. professor está fazendo.
O professor, muito indignado:
- Ora essa, explique-se!
Diz o aluno:
- Segundo o Código Penal, comete estelionato todo aquele que se aproveita da ignorância do outro para prejudicálo.

"Ele quer competir com o Tiririca, como comediante"
Deputado Ricardo Berzoini (PT-SP), reagindo às criticas de Aécio Neves a Dilma

Kassab define: vai se filiar ao PSB
O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab,
hoje no DEM, deverá assinar sua ficha de
filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB)
até setembro deste ano. Ele já acertou tudo
com o presidente e maior liderança do PSB,
Eduardo Campos, governador de Pernambuco. Kassab cumprirá um roteiro imposto
pela legislação: primeiro vai se desfiliar ao
DEM, em seguida criará um novo partido e depois promoverá sua fusão ao PSB.

...para cumprir a lei
O autor da idéia da creche domiciliar, deputado Luiz Pitiman
(PMDB-DF), atual secretário de Obras no DF, lembra que,
pela legislação, 50% das crianças de até 3 anos devem estar
em creches em o ano de 2020.

O máximo do mínimo

Além do grupo de políticos paulistas de vários partidos,
que o seguirão para o PSB, Kassab se articula com lideranças de outros sete estados.

Relator dos R$ 545, o ex-sindicalista deputado Vicentinho (PT-SP) não merece
críticas: ele se empenhou muito pelos
mais de dez salários mínimos que o filho
Hudson recebe na prefeitura de Diadema (SP).

Articulação

Virada paulista

Kassab tem conversado com líderes do PSB, como Luiza
Erundina, e também do DEM, como o governador catarinense Raimundo Colombo.

Aliado fiel de José Dirceu, o deputado Carlos Zarattini (PTSP) tenta se viabilizar como candidato a vice de Gabriel
Chalita (PSB), para prefeito de São Paulo, em 2012. Mas a
senadora Marta Suplicy (PT) se opõe.

Pesos pesados

Outra História
Os dirigentes do PSB consideram que a filiação de Kassab
consolidará a mudança na correlação de forças dos partidos políticos no País.

Fará uma falta...
Apesar da votação raquítica para governador em 2010, o
paulista Paulo Skaf já avisou: Kassab entra no PSB por
uma porta, ele sai por outra.

Médico acusado revolta família de sua vítima
Acusado pelo Ministério Público do DF de homicídio doloso,
o médico Lucas Seixas Docas Jr deixou ainda mais revoltada a
família da vitima, Maria Cristina Alves da Silva: no dia do
terceiro ano da morte, sexta (18), uma funcionária da clínica
dele telefonou dizendo que o médico “se solidarizava” com
família. Cristina teve o intestino perfurado, ao ser operada por
ele e, sem atendimento, morreu de infecção generalizada.

História de horror...
O recado de Lucas foi recebido por Quitéria, irmã da vitima.
As ligações da clínica para Quitéria constituem uma história à parte, de horror.

...de desorganização
A família chorava a morte de Maria Cristina quando a clínica ligou para saber se ela gostaria de uma nova cirurgia
estética com o Dr. Lucas.

...de insensibilidade
Um ano depois, a clínica Endogastrus, de Lucas, ligou para
Quitéria perguntando se Maria Cristina não gostaria de
nova consulta com ele.

Exemplo raro
O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

tadas gratuitamente e remuneradas pelo governo, para cuidar de crianças de até três anos.

O ex-senador Marco Maciel (DEM-PE) é
mesmo uma espécie de ET, no vale-tudo
da política. De forma inusitada e exemplar, ele devolveu R$ 222,7 mil que havia
recebido para passagens aéreas que não
usou.

Creches domiciliares...
Um projeto inovador propõe remunerar donas-de-casa sem
trabalho que aceitem o papel de “mães crecheiras”, capaci-

Carnaval no fogo
Ex-prefeito de Icó (CE), Francisco Nunes, deve estar pulando num pé só para pagar cerca de R$ 3 milhões, determinados pelo TCU há quase 15 dias, por não prestar contas à
Funasa de recursos para a Saúde.

OAB: mais ações contra aposentadorias
As sete Ações Diretas de Inconstitucionalidade (Adin 4552) enviadas ao Supremo Tribunal Federal pela OAB, questionando o pagamento de subsídios a
ex-governadores de estado, tende a atingir todo o território nacional. Prova disso é que a entidade prepara mais cinco
pedidos exigindo a suspensão das pensões na Paraíba, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Santa Catarina e Rondônia. Segundo o presidente nacional da OAB,
Ophir Cavalcante (foto), essas ações tendem a acabar com
leis criadas pelos estados que não têm alinhamento com a
Constituição Federal, principalmente pelo fato de oferecer
subsídios vitalícios a agentes políticos que não têm vínculo empregatício com o governo.

Pergunta no deserto
Será que finalmente o ditador Muamar Kadafi, que é a cara
de Cauby Peixoto, vai cantar em outra freguesia?

PODER SEM PUDOR

As legítimas
Boêmio, o deputado
federal Raimundo Asfora não perdia uma
balada em Campina
Grande, seu reduto.
Nas festas de fim de
ano, fazia de tudo para
agradar a todos e, claro, todas. Levou ao réveillon, de um clube da cidade, três mulheres famosas pela
vida fácil no sertão paraibano. Foi barrado:
- O senhor entra, mas elas, não – avisou o leão de chácara
– são suspeitas.
- São, não, meu amigo. Elas são raparigas de verdade... As
suspeitas estão aí dentro – encerrou o deputado.
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Audiosystem a fábrica de som de Manhuaçu
Férias, Leituras & Cia.
- Minhas férias destacadas!
- Minhas leituras historiadas!!
- Minhas companhias ilimitadas!!!
1 - Sua Geografia – Os leitores têm muitos lugares ou geografias, até sofisticados, de suas férias.
Eu também já tive férias em lugares inclusive bucólicos; até já contei de minha ida com a esposa na
“capital” Vila dos Remédios, a ilha principal do arquipélago Fernando de Noronha... Todavia, o 1º lugar das minhas férias é Mutum – 1º na cronologia
(1ª vez!), 1º na matemática (mais vezes!!) e, sobretudo, 1º na preferência nacional (e internacional!!!)
–. Para você não pensar que estou só fazendo triques-troques ou trocadilho, veja só: Desejo muito
conhecer Buenos Aires. Mas, quando minha esposa me consultou se eu poderia interromper minhas
férias em Mutum para levar o primogênito, Buni di
Medeiros, que cursará Relações Internacionais, para
grande Buenos Aires, eu disse não... Confesso que
as terras da Palestina, os países da Europa e outro
lugares, prefiro conhecer nas leituras. Mas, em
Buenos Aires, quero ir. Desde que não atrapalhe
minhas férias em Mutum.
2 - Rua Bibliografia – Nas primeiras férias em
Mutum, eu não descobrira a beleza do mundo da
leitura, mesmo com os tios maternos estudando, e a
avó paterna gostando de ler. Em férias no lar do
então ginasiano Clemir de Oliveira Silva, aqui já citado, em São Sebastião da Vala, ele se mostrava
leitor exemplar! Aí, tentei a carreira de leitor!! Foi
só um pequeno começo!!!... Durante residência no
Recife, não fui à praia, pois aproveitei, até em férias e feriados, e sábados, minha biblioteca, e, mais,
outras duas – a da escola, clássica (a maioria dos
livros em Inglês), e a daoutra faculdade que estudava, contemporânea (muitas obras em Espanhol)
–. Isso passou a ser rua, ou melhor, avenida de mão
dupla, pois eu transportava livros das bibliotecas para
o quarto, e vice-versa... As férias em Mutum, desde estudante em Campinas/SP em 1975, passaram
a ser recheadas de mala com livros; depois, passei
a montar escritório na casa dos pais, e mãe até comprou uma mesa para essa biblioteca ambulante.
3 - Lua Companhia – As internacionais férias em
Mutum têm a leitura como Cia. Ltda.? – Ilimitada!!!
Mesmo quando programo ler só a Bíblia – o que já é
de mais (!) e, mais (!!), demais!!! –, ou, quando penso
ler pouco, leio muito... Programei ler menos neste ano,
mesmo com notebook (inclusive, quando escrevia o
artigo enviado anteriormente, lia estatísticas de mortos
no Rio, e os sites mostravam que crescia, enquanto
escrevia o texto, o número de mortos); li mais que o
agendado... Para o último dia, leria só Josué, para terminar mais uma leitura do Hexateuco, ou 6 1ºs livros
da Bíblia. No início da noite, linda e grande lua me
encantou. Depois, o editor Cláudio José de Souza me
apresentou algo do centenário de Mutum. Esplêndido!
E, emprestou-me de/sobre um político, não como tal,
mas o Trajetória de um Empreendedor; só dormi após
ler esse livro!!! Escreverei dele, como de outras leituras – essas companhias ilimitadas! –, na próxima!!
Espero sua companhia!!!
- Férias dependem de local?
- Leituras não são algo genial??
- Cias. Iltdas. não são elas, afinal???
(*) O autor é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.

"Audiosystem – lança
sua linha de auto
falantes 2011 - Venha
Conhecer nosso Show
Roow com o que há
de mais moderno na
sonorização "
" Fábricação Própria
- Linha Profissional e
Automotiva "
"Não perca esta
oportunidade de
conhecer nossos
produtos e preços "
Empresa especializada
em instrumentos musicais, sonorização profissional, som automotivo e
toda linha de equipamentos de Áudio e vídeo.
Estamos localizados no
Leste de Minas Gerais, na
cidade de ManhuaçuMG, atingindo 48 municípios e uma população
aproximada de 450.000
habitantes. Possui assistência técnica especializada e profissionais treinados. São mais de 25 anos
de experiência no ramo.

GARANTIA
A Audiosystem é autorizada das principais marcas do mercado como Bomber,
Selenium, Roland. Nossos clientes: câmaras municipais, prefeituras, clubes e igrejas.
Prestando serviços de qualidade a Audiosystem começa a ganhar mercado em
todo o Brasil na cidade de Porto Seguro
com um centro de distribuição para todo
o sul da Bahia e demais estados.

Possuímos também uma marca própria
de Glicerina líquida e fabricação de Drivers e Twitters para som automotivo.
Conheça nossos produtos e confira o
que a Fábrica de Som tem a oferecer.
Não Perca Mais tempo. Rua Antônio
Wellerson 192 www.audiosystem.com.br
Fones: 33-3331-3611 e 33-3332-2502
- Centro Manhuaçu MG.

Vara Federal de Manhuaçu terá
jurisdição sobre 29 municípios
A Vara Federal de Manhuaçu terá jurisdição sobre 29 cidades da região.
A notícia foi divulgada pelo
Juiz Diretor do Fórum da
Justiça Federal, Dr. Itelmar Raydan Evangelista,
durante visita ao Prefeito
Adejair Barros na tarde
de quarta-feira, 16.
Desde agosto de 2010,
a Justiça Federal iniciou os
entendimentos para instalação da Vara Federal de
Manhuaçu. O imóvel foi
avaliado e escolhido pelo
setor de engenharia e está
passando por obras.
“Quando visitamos o local
e notamos que existem
salas amplas e um acesso
no nível da rua, decidimos
que o imóvel atenderia
muito bem a instalação da
Vara Federal. Assinamos
o contrato hoje e vamos
continuar com as obras e
procedimentos técnicos”,
destacou o magistrado.
O local é na rua Duarte
Peixoto, no bairro Coqueiro, em frente ao Centro
Médico. O espaço estava
sendo utilizado pelo Colé-

Reunião foi no Gabinete do Prefeito Adejair Barros

gio Anglo, que mudou para
o prédio construído atrás.
SETEMBRO
O prazo para instalação
é no mês de setembro. Segundo o Juiz Itelmar Raydan, como Manhuaçu é
uma nova unidade terá que
demandar licitações para todos os equipamentos, móveis e serviços necessários
para o funcionamento. Já
está certo que a cidade receberá dois juízes e terá jurisdição sobre 29 municípios: Abre Campo, Alto Jequitibá, Alto Caparaó, Cai-

Juiz Diretor do Fórum da
Justiça Federal, Dr. Itelmar
Raydan Evangelista

ana, Caparaó, Carangola,
Caputira, Chalé, Conceição
de Ipanema, Divino, Durandé, Espera Feliz, Ipanema,
Luisburgo, Lajinha, Martins
Soares, Manhumirim, Matipó, Mutum, Orizânia, Pedra Bonita, Pocrane, Reduto, Santana do Manhuaçu,
Simonésia, São José do
Mantimento, Santa Margarida, Sericita e Taparuba.
Na conversa com o
Prefeito Adejair Barros, o
Presidente da Câmara
Renato Cezar Von Randow, o Presidente da
OAB José Paulo Hott e os
juízes Vinícius Dias Paes
Ristori e Walteir José da
Silva, o juiz federal notou
uma excelente receptividade das autoridades.
“Nós colocamos o município a disposição para apoiar e facilitar essa instalação
da Justiça Federal. A vinda
desse novo investimento
tem um significado muito
grande para a cidade e para
os cidadãos, especialmente
aqueles que têm demandas
com o INSS”, ressaltou o
prefeito Adejair Barros.
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ENTRETENIMENTO
CAÇA PALAVRAS

O Docinho da
Formiga

HORÓSCOPO
ÁRIES - REGENTE: MARTE. Livre-se de receios que
acabam por impedir sua liberdade e cerceiam sua espontaneidade. Assim, procure estar disponível às pessoas,
independente se elas têm ou não afinidades, pois de um
encontro fortuito e inesperado poderá surgir uma grande
amizade. Estar aberto contribuirá para também formar
novos contatos e até mesmo descobrir possibilidades de
conhecimento e troca. O trabalho está favorecido por
conta desse aspecto. Aproveite!
TOURO - REGENTE: VÊNUS. Agora você terá a oportunidade de falar sobre coisas que realmente são importantes, mesmo que sua carga emocional torne a abordagem
mais difícil. O período proporciona mais distanciamento
e objetividade, de modo que pode manter seu envolvimento emocional com determinada questão num nível
que permita a discussão. Porém, corre o risco de perder
seu tempo agindo assim.

Marlene B. Cerviglieri
Num dia muito lindo, de sol e céu
azul o formigueiro todo trabalhava
avidamente, pois logo chegariam o
inverno e tempos difíceis. A mamãe
formiga trabalhava e cuidava também
de suas formiguinhas, tinha muitas
delas, mas uma era muito danadinha.
Sempre se metia em encrenca e confusão, pois se afastava do formigueiro, de tanto que gostava de tudo saber.
Todos sabemos que é muito bom
saber das coisas, mas quando somos
pequenos devemos sempre ouvir os
mais velhos, principalmente a mamãe,
o papai, a vovó e o vovô.
- Por que?
- Ora, eles sabem das coisas! Já
aprenderam antes e naturalmente vão
passar para os menores.
- Bem, voltando à formiguinha Bibica, era assim seu nome,gostava
muito de mexer em tudo e, às vezes,
tentava carregar folhas bem maiores
que ela, e conseguia, porque a formiga tem muita força.
Até aí a mamãe dela não se
preocupava,mas sim com o que ela
comia. Sempre estava dizendo para
Bibica comer menos açúcar. Era demais como gostava de docinhos, coisas doces como dizia.
Uma tarde viu no chão umas bolinhas, comeu uma e gostou muito.
Eram docinhos e foi comendo, comendo, comendo... De repente não viu
mais nada, só ouvia sua mamãe chamando muito longe... Ficou assim por
muito tempo. Quando finalmente conseguiu acordar já havia passado um
dia inteiro.
- Bibica, disse a mamãe, que te sirva de lição formiguinha danada! Nem
tudo que é docinho se pode comer!
Você precisa aprender a ver e saber
o que põe na boca, formiguinha
danada.Não sabe o trabalho que deu,
pois comeu remédio de humano. Sempre que for comer alguma coisa precisa saber o que é. Às vezes os humanos jogam remédio para nós comermos e aí é o fim! Aprenda Bibica, só coma aqui no formigueiro que
é a sua casa.
Ouvindo a história toda, Luisa arregalou os olhos e disse:
- Mamãe eu só vou comer aqui em
casa e nunca vou querer o docinho
da formiga.
- Isso mesmo filhinha, também
para comer tem que se aprender.
Agora vamos descansar um pouquinho, e não pensar no docinho da
formiga.
Com histórias simples se pode evitar muitos acidentes!
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GÊMEOS - REGENTE: MERCÚRIO. Cada vez mais desejará fazer mais coisas, ressentindo-se de tudo que lhe
restrinja a liberdade. O desafio agora consiste em conscientizar-se de si mesmo e do que faz, de modo a planejar
com inteligência e trabalhar em função de seus interesses. Levando em conta suas limitações intrínsecas é bem
provável que seja muito bem-sucedido em tudo aquilo que
liderar ou mesmo em que possa agir de sua maneira.
CÂNCER - REGENTE: LUA. O momento é muito bom
para aprofundar seu conhecimento sobre as inter-relações e pressentimentos de como o processo de cura e
auto-desenvolvimento pode ser percebido. É importante
que converse com outras pessoas interessadas sobre
esse tema, pois a partir desse contato poderá fazer importantes descobertas que virão de encontro aos seus
interesses pessoais.
LEÃO - REGENTE: SOL. Pode estar sentindo-se como
se quisesse sacudir a letargia de todos que vivem a sua
volta. Caso não sinta esse desejo, é bem provável que
atraia pessoas que irão sacudi-lo. Na verdade, qualquer
que seja a circunstância, vai querer estar em companhia
de pessoas estimulantes e excitantes. Tanto em casa
como em outros ambientes íntimos você não desejará
viver as mesmas situações conhecidas ou habituais. É
bem possível que vá encontrar meios de modificar isso.

SETE ERROS

VIRGEM - REGENTE: MERCÚRIO. Agora você poderá
enriquecer e expandir um relacionamento existente na
medida em que se der conta da força de seus próprios
sentimentos, ao proporcionar plena vazão à força de sua
emoção. É certo que qualquer emoção que venha a sentir será muito vigorosa. Não há possibilidade de experiências superficiais durante essa fase e, de qualquer modo,
nada desse tipo o satisfaria.
LIBRA - REGENTE: VÊNUS. Assim, pode desejar viajar
e começar a planejar algo para suas férias que ainda
estão por vir. Por mais que a grana esteja curta, invista
em algo que possa ser parcelado ou dividido e conseguirá manter seu orçamento em equilíbrio e sem defasar
muito o conforto doméstico. É um tempo em que vai
querer estar mais próximo de quem ama, assim como,
conseguirá se sentir bem com suas emoções e a demonstrar tudo o que sente.
ESCORPIÃO - REGENTE: PLUTÃO. O que vai de fato
acontecer é a chegada de novos recursos e que possibilitarão a compra ou mesmo a aquisição de algo que há
muito namora. Assim, dê chance a esse prazer sem se
culpar ou ficar imaginando o dia de amanhã, pois o dia de
amanhã pertence ao futuro. Trate de viver as circunstâncias do presente, extraindo de cada dia um aprendizado e
algo que possa enriquecer seu íntimo.
SAGITÁRIO - REGENTE: JÚPITER. Pode questionar se
está indo na direção certa ou se está agindo de uma
maneira muito rápida e precipitada. Parar é preciso quando algo não está bem. Assim, observe o que está deixando seu espírito triste, procure analisar se também esse
desalinho amoroso não parte de sua pessoa ao invés de
jogar toda a culpa nos ombros do outro. Ser sincero com
você mesmo é a única forma de realmente aparar as
arestas e descobrir mecanismos que façam a vida a dois
ser feliz.
CAPRICÓRNIO - REGENTE: SATURNO. Interiormente,
vai fantasiar um pouco além do previsto, pois estará
mais criativo e, conseqüentemente mais disposto a criar situações que existirão muitas vezes somente em
sua cabeça. Entretanto, isso não vai ser ruim, pois o
tira um pouco da racionalidade que comanda a sua vida
e lhe traz um colorido todo especial ao lidar com as
pessoas, inclusive com os desconhecidos que fizerem
parte de sua vida durante essa fase. Procure canalizar
essa boa energia para o campo afetivo e viva bem com
quem ama.
AQUÁRIO - REGENTE: URANO. Por mais que isso possa parecer negativo ou mesmo deixá-lo com um ar mais
distante, você se sentirá muito bem com essa atitude,
pois muitas vezes estar em sua própria companhia é o
melhor. É como se intrinsecamente, em seu âmago,
houvesse realmente uma vontade ferrenha de ficar só
com seus pensamentos e emoções. A partir disso, poderá chegar a boas conclusões e tomar decisões que vão
de encontro ao que considera necessário para chegar a
sua realização pessoal.
PEIXES - REGENTE: NETUNO. Liberar as emoções será
providencial para equilibrar sua mente e trazer a paz que
tanto deseja. Ficar remoendo dores e mágoas só prejudicará ainda mais você, além de criar um comportamento
que acabará por somatizar energias ruins ao seu corpo.
Procure se libertar de tudo aquilo que for negativo, dando
a chance de viver aspectos positivos e também a direcionar melhor sua energia, criando novas oportunidades de
crescimento e expansão.
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CEGONHA À VISTA
A cantora Claudia Leitte iniciou tratamento para engravidar novamente. Ela, que é
mãe de Davi (2 anos), parou
de tomar pílula no ano passado e iniciou o controle de
sua ovulação junto com um
ginecologista. Claudia disse
que adoraria engravidar no
Carnaval e que seria a melhor
coisa do mundo, porque iria
contar com a delicadeza e carinho das pessoas.
CRUZEIRO DO REI
Roberto Carlos embarcou
mais uma vez em seu cruzeiro
Emoções em Alto Mar. Em entrevista à imprensa, listou os
seus maiores medos: "Em primeiro lugar, tenho medo da
calvície; em segundo, da velhice. O terceiro medo não vou
contar, vocês imaginem o que
quiserem. Deus me livre e
guarde", disse, aos risos.
LIVRE, LEVE E SOLTO
Roberto negou que esteja saindo com alguém. E,
sobre o romance com a cantora Paula Fernandes,
que participou de seu especial de fim de ano, falou
o seguinte: "Ela foi escolhida pelo talento dela,
pelo que já tinha mostrado no especial Emoções
Sertanejas. Ela correspondeu às expectativas". Ou
seja, não negou, e nem confirmou...
DISCO DE INÉDITAS
RC revelou que tem músicas suficientes para gravar dois discos inéditos. "Estou trabalhando muito. Tenho músicas novas, composições minhas e
em parceria com Erasmo Carlos.
BEM MELHOR...
Roberto confidenciou que está "um pouco melhor" do TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) e admitiu estar numa fase mais sociável, indo
com mais frequência a eventos: "Sempre que algo
me motiva, eu vou".
SHOW EM JERUSALÉM
Roberto anunciou oficialmente que vai fazer o seu
primeiro show em Jerusalém, no dia 22 de junho,
no anfiteatro Sultan Pool, onde já cantaram Sting e
Bob Dylan.
7.0 TURBINADO
Em 19 de abril, Roberto completa 70 anos. E falou/ "Não me sinto com 60, imagina com 70! Se
puder fazer algo para que o público esqueça que
cheguei aos 70 anos, vou fazer".
TAL PAI, TAL FILHO
Fiuk, filho do cantor Fábio Jr.,
está solteiro. O cantor e a produtora de moda Natália Frascino terminaram o namoro. Eles
estavam juntos há três anos. O
cantor atualmente grava um
novo CD em estúdio. A previsão de lançamento é para o final desse semestre.
QUEM GANHOU MAIS...
A cantora Lady Gaga foi a celebridade pop que
mais ganhou dinheiro em 2010. A intérprete de
Born This Way lidera uma lista da revista americana Billboard e faturou mais de US$30,5 milhões no ano. Bon Jovi é o segundo na contagem
com US$30,4 milhões e a estrela do Pink Floyd,
Roger Waters, é o terceiro com US$24,4 milhões.
O grupo Dave Matthews Band chega em quarto

com US$23,9 milhões, e o astro-mirim Justin Bieber é o quinto, com US$22,4 milhões.
TOP TEN
O Top 10 ainda tem Taylor Swift (US$20,7 milhões), Michael Bublé (US$19.8 milhões), o Eagles (US$18,3 milhões), o Black Eyed Peas
(US$16,8 milhões) e o Sir Paul McCartney
(US$14,1 milhões).
DIVERSIFICANDO
O ator Wagner Moura será o diretor do clipe da música Te Amo, da
cantora Vanessa da Mata. A gravação acontece no dia 28, no Rio.

HOMENS DE PRETO 3

TI-TI-TI

Produzido em 3D, o novo episódio, uma sequência da comédia de ficção lançada em 1997, trará
novamente os atores Will Smith e Tommy Lee
Jones nos papéis de agentes secretos que defendem a Terra de ameaças alienígenas. Na trama, o
agente J (Will Smith) viaja para o ano de 1969
para impedir que o vilão Yaz (Jemaine Clement)
destrua o mundo no futuro. O elenco conta ainda
com Emma Thompson, Alec Baldwin e a cantora
Nicole Scherzinger. A direção é de Barry Sonnenfeld, responsável pelos dois filmes anteriores.

Drica Moraes já gravou as primeiras cenas
de sua personagem,
Teresa Batalha, na novela Ti-ti-ti. Na trama
global ela será uma das
parceiras de Jaqueline
(Claudia Raia) na época da banda Boletim de
Ocorrência, nos anos
80. "Ela sobrevive com seu trabalho de fisioterapeuta, mas seu sonho mesmo era voltar ao bom e
velho rock roll", disse Maria Adelaide Amaral.
Drica volta à TV depois de um tratamento para
combater a leucemia.

RECONHECIMENTO

Adriana Calcanhotto fez um disco de samba que
deve chegar às lojas entre março e abril. O Micróbio do Samba foi gravado com um trio-base de
músicos formado por Alberto Continentino (baixo), Domenico Lancelotti (bateria e percussão) e
Davi Moraes (violão).

Rodrigo Lombardi está nos Estados Unidos para
promover a novela Caminho das Índias, de Gloria
Perez. Lá, a novela é exibida diariamente às 22h e
é um dos programas mais assistido no horário
pela comunidade latina que vive no país. "Fiquei
muito contente com o reconhecimento. Ser convidado para promover a novela, ser reconhecido nas
ruas, tirar fotos com fãs e dar autógrafos são provas de que o Raj foi um personagem muito especial na minha carreira", destacou o ator.

DESABAFO

ACABOU O NAMORO !

O cantor country Billy Ray, pai
de Miley Cyrus, disse que o seriado "Hannah Montana", que
lançou a filha para a fama, destruiu sua família. "Vou dizer agora, esse maldito programa destruiu minha família", disse Ray
em entrevista. "Se pudesse voltar atrás, não teria permitido [que
ela fizesse]”. Segundo Billy, os assessores de
Miley impediram que ele agisse como pai diante
de vários escândalos protagonizados por ela. Desde o mais recente deles, quando ela fumou uma
erva alucinógena, eles não se falam.

Luana Piovani está solteirinha e feliz. A atriz acabou o relacionamento de quase dois anos com
Felipe Simão. O empresário, ex- de Ivete Sangalo,
foi visto, semana passada, mergulhando no mar
do Arpoador, Rio, na maior intimidade com uma
morena linda. Luana fez questão de dizer à imprensa que está feliz solteira!

SÓ SAMBA

LIVRE INSPIRAÇÃO
Parece que a apresentadora Eliana se inspirou em
Rodrigo Faro para um novo quadro em seu programa no SBT. Ela começará a protagonizar enquetes
em que imita, caracterizada, cenas clássicas de musicais em sua atração, que deve estrear em março.

PAÍS DO FUTEBOL
A Globo só entrara na concorrência pelos direitos do Campeonato Brasileiro, de 2012 a 2014, se
tiver chance de ganhar, dentro do que pretende .
Se uma concorrente fizer uma oferta maior , além
do seu limite, que leve, não está nem ai! . O que
não falta é campeonato para cobrir: os principais
regionais, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Copa América, Copa das Confederações e
amistosos da Seleção Brasileira. No Brasil, futebol é uma das maiores fontes de renda.
NOVA GRADE DA BAND
Será no dia 1° de março, no Leopolldo Itaim, o
lançamento da nova grade da Bandeirante, Os
principais executivos da emissora , apresentadores e jornalistas estarão presentes. Claro, também
a imprensa e o pessoal da propaganda. Entre os
destaques: a cobertura do Carnaval, a etapa brasileira da Indy, o Miss Universo, o programa “Band
Clássicos” e o novo reality show de Adriane Galisteu.
A VOLTA DO “CQC” NA BAND

SUCESSO
TODA NUA
Uma combinação de ídolos antigos, como Mick
Jagger e Barbra Streisand, com novos como Justin Bieber e Katy Perry deu à cerimônia de entrega do Grammy, no domingo, sua maior audiência
televisiva dos últimos dez anos. A rede CBS informou que 26,55 milhões de espectadores assistiram ao evento nos EUA, o que significa 3 por
cento a mais do que os 25,87 milhões do ano passado.

A transexual Ariadna, que ficou conhecida por
participar do BBB 11, fechou contrato com a Playboy e posará nua para a revista. Ela será capa de
uma edição especial da publicação, que chegará às
bancas na metade de março. Quem estampará a
capa do próximo mês, segundo a coluna, deve ser
Michelly, também do BBB 11.
SER SÓBRIO É CHATO

O AMOR É LINDO
A atriz Eva Longoria está namorando o irmão caçula de Penélope Cruz, Eduardo. O rapaz até já
tatuou o nome de Eva no antebraço ao lado da tatu
de um navio. Eva e Eduardo estão namorando há
cerca de dois meses. A atriz se separou no fim do
ano passado do jogador de basquete Tony Parker,
devido a boatos de traição, dele.

O ator americano Charlie Sheen (45 anos), que
passa por um programa de reabilitação personalizado em sua casa, em Los Angeles, como mais
uma medida de desintoxicação por abuso de drogas e álcool, afirmou que não tem a intenção de
mudar de vida. "Fui sóbrio por cinco anos, muito
tempo atrás, e simplesmente fiquei entediado",
declarou. O ator é o astro da série de TV Two and
a Half Men e filho do também ator Martin Sheen.

O “CQC” volta ao ar no dia 14 de março. A primeira segunda depois do carnaval. Tomara que os
apresentadores retornem com o humor menos ácido e com um tom mais educado com os entrevistados.
DEIXAR SAUDADES..
Maria Adelaide Amaral, responsável pela adaptação de “Ti Ti Ti”, entrega esta semana os últimos capítulos da novela. A trama que foi um
sucesso de audiência, vai deixar saudades. Agora,
a autora vai poder se dedicar a microssérie “Dercy”, que será exibida no começo do ano que vem.
EXCLUSIVO!
O “Domingão do Faustão”, da Globo, será o primeiro a mostrar o novo trabalho do grupo “RPM”,
que já está em estúdio preparando as músicas desse
retorno.

CALÇADA DA FAMA
O ator Alec Baldwin recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. A atriz Megan
Mullally e o irmão mais novo do ator, Stephen,
estiveram com ele na cerimônia. A estrela de Baldwin é a de número 2.433.
NO BRASIL
O ator Mickey Rourke é dado como certo no elenco do filme de Ash Baron-Cohen, que será rodado
no Brasil em maio. O longa, intitulado The Blind
Bastard Club, será estrelado por Lenny Kravitz e
pode contar com Rodrigo Santoro no elenco.

MELHORANDO

FÉRIAS

O humorista Chico Anysio recebeu alta do Centro de Terapia Intensiva e está na Unidade Intermediária, de acordo com boletim médico do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. O ator está
internado desde o dia 2 de dezembro. Chico respira espontaneamente, mas continua usando o suporte mecânico por poucas horas como forma de
exercício. Ele faz tratamento com fonoaudióloga
para reabilitar a glote e mantém o uso de antibióticos. Apesar da estabilidade do seu estado de
saúde, ainda não há previsão de alta.

Primeiro, Silvio Santos resolveu os pepinos das
suas empresas, zerou todos os problemas, pelo
menos por enquanto, e foi descansar nos Estados
Unidos . Trabalho agora, só depois do carnaval,
quando reinicia as gravações do seu programa.
ÍDOLOS
Preta Gil gravou como convidada especial no júri
do programa “Ídolos”, que estreia 5 de abril.
REDE TV!

REESTRUTURAÇÃO
HOMENS DE PRETO 3
A retomada das gravações de Homens de Preto 3,
que deu uma parada em dezembro para que Jeff
Nathanson fizesse revisões no roteiro escrito por
Etan Cohen, foi adiada para março. Mas, nada disso afetará o lançamento do filme para maio de 2012.

O jornalismo do SBT vai passar por mudanças. O
diretor Luiz Gonzaga Mineiro foi encarregado de
elaborar e apresentar um novo plano. A atual linha
editorial e o esquema de apresentação são apontados como as principais causas da baixa audiência.
Mas, o jornalismo nunca foi forte no SBT!

Comentam por ai, que Marcelo de Carvalho, casado com Luciana Gimenez, está prestes a vender suas ações da Rede TV! O sócio apresentador, não diz que sim ou que não, muito pelo contrário... Marcelo voltou a gravar o "Mega Senha"
sem Luciana Gimenez, que está de licença-maternidade.
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Coveiro ajuda filho matar adolescente em Sacramento
História macabra e cruel.
Está esclarecido o misterioso
assassinato do garoto Mateus, 14 anos, do distrito de
São Sebastião do Sacramento que foi encontrado com
marcas de estrangulamento
na noite do último dia 04 de
fevereiro, dentro do cemitério daquela localidade. Naquele dia, um rapaz de 17 anos
e o outro irmão de 14 anos
foram apreendidos, suspeitos
de estarem envolvidos no crime. Com base no depoimento prestado pelo adolescente, a equipe da Delegacia da
Infância e da Juventude, coordenada pela delegada Lujan Pinheiro iniciou uma minuciosa investigação, juntamente com os agentes Alex,
Ernesto Francisco e Maycon,
para desvendar o que realmente havia ocorrido. A PM
havia apurado que o adoles-

cente tinha praticado furto
em uma residência em Sacramento, acompanhado dos
colegas de 17 e 14 anos. Também ficou sabendo que ele
havia delatado tudo para o
dono da casa. Diante dessa
situação, o menor de 17 o levou até ao cemitério onde
supostamente outras pessoas estavam aguardando.
Analisando o local onde
o corpo foi deixado e vestígios no interior do
cemitério,a polícia descobriu
que, por onde passaram com
o garoto desfalecido estava
evidente que os dois garotos não haviam agido sozinhos. “O garoto foi morto na
capela e, em seguida foi ocultado atrás de uma
catacumba”.No dia seguinte,
forjaram que depararam com
o corpo e fizeram um
“alarde”,destaca a delegada.

Favorecimento a
prostituição em Reduto
Os militares de Reduto sob
o comando do Sargento Luiz
Narcizo foram acionados durante patrulhamento de rotina por uma menor "T", 11
anos. A criança alegou que
frequentava a casa de Renata Paula Veríssimo Fuly, na
escadaria Mauro de Oliveira,
e a mulher a forçava a ficar
com homens em troca de dinheiro e cachos de bananas.
A menor relatou aos policias que Renata lhe pediu para
buscar lenha e, ao chegar ao
local, um homem com o rosto
coberto lhe agarrou, passando as mãos sobre todo o seu
corpo. A menor teria conseguido fugir e, ao chegar na
casa de Renata e contar o
acontecido, a mulher a levou
para os fundos e disse que a
mataria se contasse para mais
alguém.
A criança alegou ainda que
José Rodrigues da Silva, namorado de Renata, no mês

passado, durante uma noite
em que a menor dormia na
casa da acusada, tentou abusar sexualmente dela.
A menina disse que, devido às ameaças, não procurou a polícia e nem o Conselho Tutelar, até que uma amiga sugeriu que fosse até a
PM.
Renata e José Rodrigues
negaram todos os fatos. Os
militares apuraram no Sistema
Integrado de Defesa Social
(SIDS) que Renata já possui
cadastro por maus tratos,
abandono material, corrupção de menor e lesão corporal.
Toda a ocorrência foi acompanhada pelo Conselho Tutelar de Reduto e os envolvidos foram conduzidos para a
Delegacia de Polícia. Eles foram ouvidos e liberados para
comparecer posteriormente.
Foi instaurado inquérito para
apurar a história.

5,4 quilos de pasta base de
cocaína apreendidos na BR-262
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) encontrou 5,4 quilos de
pasta base de cocaína em um
ônibus que fazia o itinerário
Belo Horizonte X Guarapari. A
apreensão aconteceu no KM
159 da BR 262, em Ibatiba (ES).
Duas mulheres foram presas.
O material foi localizado por
dois cães farejadores da PRF
em uma bolsa que era transportada junto às poltronas do
veículo. A droga estava acondicionada em 5 balões de borracha. Duas mulheres, que

eram as donas da mala, foram
detidas.
As mulheres informaram aos
policiais que haviam sido contratadas na capital mineira por
um indivíduo conhecido como
“Magrinho” para trazer o entorpecente até a rodoviária de
Vitória, onde seriam procuradas
por um desconhecido. Elas receberiam R$ 1 mil para realizar
o serviço. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do
Imigrante.

Paulo Jerônimo e Juscelino foram apresentados pela equipe da Delegada Lujan Pinheiro

Contradição na
reconstituição do crime
Inicialmente, Paulo Jerônimo de Oliveira foi trazido como testemunha do
fato, mas algumas contradições no depoimento do
acusado Juscelino Braga,
acabou incriminando o coveiro e o vizinho como executores do crime, juntamente o adolescente, filho
de Paulo Jerônimo.
O acusado Juscelino
Braga entrou em contradição com o depoimento de
que o garoto tinha sido estrangulado. A perícia técnica encontrou sinais de

pauladas na cabeça da vítima e marcas pelo corpo.
Durante a reconstituição do
crime, ele acabou contando
para os policiais que havia
dado pauladas na cabeça
do garoto e, que havia sido
procurado e ameaçado por
Paulo Jerônimo de Oliveira
para assumir o homicídio
sozinho. Apresentados à
imprensa negaram as acusações. Em determinado
momento, Juscelino Braga
disse que estava sendo coagido e,que Paulo Jerônimo
é temido em Sacramento.

“X 9 tem que morrer”
Frase macabra marca o fim
“X 9 tem que morrer”. A
frase foi deixada na catacumba onde o garoto foi
encontrado. Esse detalhe
também chamou a atenção dos investigadores,
para um crime macabro,
cruel e teria como motivação a vingança ou queima de arquivo. Outro detalhe é que, somente Paulo Jerônimo tinha a chave
da capela, local onde foi
executado o garoto.
A delegada Lujan Pinheiro explica que, o in-

quérito policial possui provas robustas, que apontam
a participação direta de
Paulo Jerônimo de Oliveira, Juscelino Braga e o
adolescente M. J.F.O, de 17
anos. Com o caso elucidado, a delegada Lujan Pinheiro pedirá o indiciamento do coveiro e do
vizinho,para que sejam denunciados pelo Ministério
Público Estadual (MPE)
pelos crimes de homicídio
qualificado e ocultação de
cadáver.

Adolescente mata pedreiro a machadadas em Pocrane
Um lavrador de 16 anos
matou a machadadas o pedreiro Maurino da Paz Ferreira, 52 anos, na noite de
quarta, 16, no córrego Santa
Rita, em Pocrane. Ele foi assassinado enquanto dormia.
Policiais militares foram
chamados durante a tarde de
quinta, quando vizinhos encontraram o corpo e deram
falta da motocicleta e do casal de adolescentes que morava na casa.
Com a suspeita, militares
iniciaram buscas e encontra-

ram a moto abandonada na
MG-108. A partir de levantamentos, o adolescente foi encontrado numa casa no córrego São Mateus, na zona
rural de Ipanema.
Ele confessou ter utilizado
um machado para tirar a vida
do pedreiro por motivo de
ciúmes. O casal morava na
companhia de Maurino e ele
estaria assediando a namorada do menor.
O adolescente foi encaminhado para a delegacia de
Ipanema.

Armas e o machado apreendidos na casa em que o
crime ocorreu

Mulher de 64 anos aplica golpe da aposentadoria em idosa
Maiza Mendes Alves Costa, 64 anos, é acusada de aplicar um golpe no valor de
R$100,00, numa senhora de
62, na noite de terça-feira, 15,
no Centro de Manhuaçu.
A Polícia Militar compareceu ao local, onde segundo

informação, Maiza Alves
hospedou-se no Hotel Itália
e após angariar confiança
com a idosa, aproveitou desta e convenceu a vítima que
lhe arrumaria uma aposentadoria.
Para que fosse possível o

prometido, a autora solicitou da vítima a quantia de
R$100,00 em dinheiro, dizendo que o seu cartão eletrônico teria ficado retido na
máquina eletrônica do banco, e que estava precisando
se alimentar, de modo que

esse dinheiro lhe foi entregue.
Após o golpe, a mulher
deslocou-se de táxi para a cidade de Ipatinga.
A ocorrência foi encaminhada à delegacia para demais providências.

Mais de 13 mil reais são furtados de posto de combustíveis
A quantia de R$13.500,00
foi furtada, na madrugada de
segunda-feira, 14, do Posto
de Combustíveis Pequeno
Príncipe, situado na Rodovia
BR-262, em Manhuaçu.

A Polícia Militar compareceu ao local, onde segundo relato de um dos
funcionários do posto
que trabalha durante a
noite como vigilante, ale-

gou que por volta de
03h00 percebeu que a
porta do escritório do estabelecimento estava
apenas encostada.
Ao chegar ao escritório, o

gerente tomou conhecimento dos fatos e ao abrir o cofre,
deu por falta de R$13.000,00
em dinheiro e R$500,00 em
cheque. Não houve sinais de
arrombamento.
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Feliz Aniversário
Deputado Lael Varella apresentando Tuca ao Senador Aécio Neves

Oziel Júnior - Diretor da Escola
Cordovil Pinto Coelho

Demerval comemora
aniversário dia 27 de fevereiro

Um dia estava Deus a pensar...
Em seu coração o desejo imenso de criar...
Alguém que Ele pudesse amar;
Alguém que pudesse amar;
Alguém que existisse para ser feliz.
Então Ele teve uma ideia!
Resolveu, com amor e ternura, criar você:
Por amor e para o amor.
Nesse momento,
Deus exultou de alegria em saber que você, do
jeitinho que é, iria se tornar realidade.
Assim, toda a criação esperou, radiante, para ver
tamanha obra prima das mãos do criador.
E esse dia aconteceu.
Você veio a existência e, para alegria de toda
humanidade,
Você nasceu.
Você é importante, você é inspiração amorosa do
Pai do céu.
Seja feliz, hoje e sempre!!!
Desejo que Nosso papai do Céu, lhe conceda
muita saúde, amor, paz, amigos e também muita fé
Hoje em especial e sempre você merece.
(Transcrito)

90 anos, 90 bênçãos para cada ano de sua
vida para você e para aqueles que você
ama e se dedica durante sua vida.

Dona Rita do Distrito do
Prata - Lajinha - MG, comemora seu aniversário de 90
anos dia 5 de março com
seus filhos, netos bisnetos
e tataranetos

