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Distribuição gratuita

Possíveis candidatos em Manhuaçu 2012

Quem pensa que estamos longe das eleições vai aqui um alerta em muitos municípios
os acordos já foram costurados, diversas reu-

niões vêm acontecendo de forma interna em
todos os partidos e as que acontecerão até
julho podem ser para definir a união em torno

de um só nome, que seria indicado por seus
respectivos partidos. Nenhum dos dirigentes
partidários quer se pronunciar a respeito, pre-

ferindo aguardar as reuniões de seus grupos,
mas é certo que o problema a ser resolvido
seria definir qual partido indicaria o seu vice.
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EDITORIAL

CHARGE

Por que não temos muitos Alencares?
Nós brasileiros temos falta de homens éticos em nossa política e
quando perdemos pessoas como o ex vice-presidente José Alencar
toda a nação fica chocada.
Ele foi um homem correto como empresário no trato com seus funcionários, as homenagens feitas para José Alencar provam o quanto
ele era respeitado, sua coragem em enfrentar a doença fez dele um
ótimo exemplo digno de ser imitado, sempre com otimismo e sorrisos
que emocionavam as pessoas,vale ressaltar que José Alencar sobressaiu-se em nosso país,uma vez que os nossos políticos andam
muito em baixa,sua história de vida é uma prova do quanto é possível
superar e vencer desafios. Terça-feira (29), o Brasil recebe a notícia
do falecimento de José Alencar após uma luta de 13 anos contra o
câncer.
O empreendedor político sério que ocupou por duas vezes o cargo
de vice-presidente da República, perdemos um bom exemplo de brasileiro que, foi pobre, mas que construiu uma bela carreira empresarial e
política e já tem um lugar garantido na história como um dos grandes
empreendedores e político honrado que este país já teve.
Estudou até a primeira série do antigo ginasial, saiu de casa aos 14
anos, aos 18 anos abriu sua primeira loja. De vendedor de tecidos,
transformou-se num dos maiores empresários do país. Não satisfeito,
exerceu forte influência empresarial e entrou na vida política partidária. Seu sonho era de ser um dia presidente da República e revolucionar o Brasil. Não chegou à posição almejada, mas assumiu por várias
vezes a presidência sem dúvida nenhuma deu a sua contribuição na
construção de um Brasil melhor.
A trajetória de homens como José Alencar nos motiva a acreditar
que é possível vencer e alcançar nossos objetivos. Se aquele que
ganhava tão pouco, que não tinha dinheiro para pagar o quarto de
uma pensão e precisou se contentar com uma cama no corredor de um
pensionato conseguiu, nós também podemos conseguir.
A história nos mostra que é possível começar mesmo com poucos
recursos, pois ele, com dinheiro emprestado por um irmão, aos 18
anos abriu sua primeira loja de tecidos, em Caratinga (MG), a “A
Queimadeira”, e isso foi só o começo, depois ele alçou outros empreendimentos e não parou mais de crescer.
Outro exemplo que o empreendedor José Alencar nos deixa é que
as oportunidades estão por aí e cabe a cada um cidadão ficar atento e
aproveitá-las. Em 1967, ele conseguiu um financiamento subsidiado
da Sudene para instalar, em Montes Claros, a Companhia de Tecidos
Norte de Minas (Coteminas), e desse investimento surgiu um dos
maiores grupos industriais têxteis do país, com fábricas em quatro
estados e que exporta para os Estados Unidos, Europa e países do
Mercosul.
Quando já poderia se dar por satisfeito por ter chegado onde jamais imaginou, José Alencar começa a atuar em entidades empresariais, entra na política, se candidata a governador (perdeu a eleição), se
elege senador e depois ajuda Lula a chegar à Presidência da República, tornando-se o seu vice.
Em 2009, ele surpreendeu o país com suas afirmações ao ser internado disse: "Não tenho medo da morte porque não sei o que é a
morte. A gente não sabe se a morte é melhor ou pior. Eu não quero
viver nenhum dia que não possa ser objeto de orgulho. Peço a Deus
que não me dê nenhum tempo de vida a mais, a não ser que eu possa
me orgulhar dele”.
José Alencar pode descansar tranquilo pois tem muito do que se orgulhar de sua trajetória de vida. Cometeu erros e acertos, não economizou
vida, lutou até o fim, deixou um legado admirável, ergueu um império que
beneficiou muita gente, começou e recomeçou diversas vezes, amou este
país, sonhou com um país melhor e fez toda a diferença. Há momentos
que um simples homem com frases curtas se torna um grande pregador,
e em minha opinião José de Alencar foi um destes.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA,
LEIAACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Demorou a prefeitura se posicionar em relação à
situação da rodoviária de Manhuaçu. Hoje ela está
jogada às traças, mas creio que com as reformas
melhorará muito para os usuários, principalmente na
questão da segurança. Para essa mudança é preciso
principalmente o apoio da PM, pois é notável que no
momento não é muito atuante nas causas da rodoviária embora esteja presente no local com um posto
policial.
Vítor Hugo
Por que este governo sempre jogou sujo e ainda
ganhou? Onde está o nosso reposicionamento
?Sou aposentada, porque subsidio ? O que está

pretendendo? Como se explica se meu enquadramento conf. a lei 18975, não ficou de
acordo com a Lei ??
Maria do Carmo
José Alencar exemplo de vida e fé. Apesar
de todo sofrimento com a doença José Alencar tinha um humor contagiante, sempre otimista e sem deixar de lutar pela vida deixa-nos
o exemplo de fé e esperança mostrando-nos
que temos de lutar pela vida não importando
as circunstâncias.
Ana Carolina
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Atuação
da Polícia
A operação Momo da Polícia Civil e da Polícia Militar,
terminou em Governador Valadares com resultado positivo. De acordo com o Delegado Regional Dr Jéferson
Botelho, foram presas seis
pessoas. A Polícia apreendeu ainda crack, maconha, 1
pistola semi automática com
20 munições e 4 revolveres.
Foram apreendidos também
vários objetos adquiridos de
forma ilícita pelos presos ou
recebidos como pagamento
no tráfico de drogas.

Nota aos
nossos
internautas
Muitos são os comentários na página do
www.jm1.com.br gostaríamos de orientar aos
nossos leitores que comentários ofensivos as
pessoas xingamentos
etc, não serão aprovados quem desejar fazer
uma crítica construtiva
será bem vinda, falar de
uma administração ser
contra algumas obras
dar opinião sobre a maneira em que exerce o
cargo tudo bem, mas
falar da pessoa, já foge
das nossas diretrizes e
não compactuamos
com tal desejo de alguns
leitores em difamar pessoas.

A vereadora Maria Imaculada Dutra entrará com recurso
contra a lei em que proibiu a
venda de bebidas alcoólicas
em torno da rodoviária.

Servidores Municipais
de Governador Valadares
decidem por greve
Os servidores municipais de Governador Valadares, lotaram o espaço do Sindicato da categoria (Sinsem-GV) na
noite de quarta-feira, 30/03, em assembléia. Os trabalhadores manifestaram sua indignação com as medidas da
administração liderada por Elisa Costa (PT). A prefeitura
nega todos os pontos financeiros da pauta de reivindicações. Em unanimidade, os servidores deliberaram greve,
com início no dia 13 de abril. Uma manifestação também
está programada para o próximo dia 05, em frente à sede
da Prefeitura, a partir das 16h. Em seguida, o Sinsem-GV
participa de audiência pública convocada pela Câmara
Municipal.
A insatisfação da categoria ficou ainda mais evidenciada depois do resultado frustrante da negociação salarial
e, principalmente, pelo reajuste zero na data base, manutenção do pagamento para o décimo dia do mês, o nãopagamento da avaliação de desempenho, além da falta de
um plano de carreiras. A data-base dos servidores municipais de Governador Valadares é o dia 1º de março.

CPI de Valadares define membros:
Vereador Lierte quer ser relator
A Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) que fiscalizará possíveis irregularidades cometidas pelo Serviço
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) já tem definidos
os seus componentes. São
eles: vereador Geovanne
Honório (PT), vereador
Glêdston Araújo (PV) e vereador Lierte Júnior (PMN).
Este último, por sua vez, já
antecipou seu desejo de
ocupar o cargo de relator da
CPI. “Já que o Governo será
a maioria nesta comissão,
que eu então exerça o cargo

tinue os professores e funcionários sem receber salário,
marcarão em breve nova paralisação.
Como acordado a paralisação de alerta pelos funcionários que não receberam
seus vencimentos integrais,
permanecem em greve entre
os dias 28 e 29 de março, voltando as atividades normalmente no dia 30 corrente
quando o funcionamento da
universidade tomará o seu
rumo normal, com retorno
das aulas e todo o serviço
administrativo.
Procurada a administração
da universidade Univale, não
obtemos qualquer contato
tendo apenas a informação
de que a paralização de alerta não é total, estando funcionando alguns setores da
administração como sendo
realizado algumas aulas.

(PSDB) e Juca Amorim
(PSDB).
Sobre a aspiração de assumir o cargo de relator da
comissão, Lierte é enfático.
“O governo já vai presidir, eu
quero ser o relator. Quem não
deve, não teme, nem treme.
Os vereadores não podem
trabalhar com parcialidade;
temos que trabalhar à luz do
direito, pois a CPI tem um
caráter de investigação institucional”, posicionou-se.
Os cargos da CPI serão
definidos e distribuídos por
seus próprios membros.

Atenção idosos: Vacina contra
gripe começa no dia 25 de abril

Professores e funcionários
da Univale que não receberam
salário integral fazem
paralisação de alerta
Sem acordo quanto à data
de pagamento dos 50% de
salário não efetuado no ultimo dia 05 de março, os professores e funcionários fazem paralisação de alerta
Professores e funcionários que não receberam pagamento integral do mês de fevereiro, tanto do campus I
quando do campus II, sem
solução quanto ao recebimento do complemento, resolveram fazer paralisação de
alerta, na esperança que a
administração geral da Universidade, apresente proposta a esse respeito, que ate o
presente momento não foi
divulgado qualquer acordo.
A coordenação da paralisação de alerta espera que a
direção geral da Univale entre em negociação a fim de
que todo este impasse seja
solucionado, pois caso con-

de relator”, declarou Lierte.
A CPI foi criada para apurar algumas anormalidades
apontadas no processo licitatório e no pregão presencial dos serviços de locação
de veículos do SAAE. O
nome do parlamentar Lierte
Júnior foi primeiramente indicado pelo autor da proposição da CPI _Chiquinho
(PDT)_, com quem Lierte forma o “Bloco da Minoria”.
Depois, a nomeação foi também apoiada pela Bancada
Parlamentar, formada pelos
vereadores Maurício Morais

A campanha nacional de
vacinação contra a gripe
deste ano incluirá dois novos grupos para imunização:
crianças entre seis meses e
dois anos de idade, além de
gestantes e idosos acima de
60 anos como acontece todos os anos. A grande campanha começa dia 25 de abril
e tem término previsto para
13 de maio.
19 milhões de pessoas serão vacinados: Este ano,
quem tomar a dose estará
imunizado contra o vírus das
gripes comum (Influenza) e

Em concorrida sessão solene da Academia Mineira de
Ciências Contábeis, em Belo
Horizonte, o Contabilista
Daniel Gerhard Batista tomou posse como Membro
Efetivo Perpétuo, passando
a ocupar a Cadeira nº 44 –
que tem como Patrono Olívio Koliver. O nome do contador manhuaçuense foi
aprovado, após criteriosa
eleição, sendo selecionado
dentre outros renomados
profissionais do setor.

da suína (H1N1). A meta do
Ministério da Saúde é vacinar 80% das 23,7 milhões de
pessoas estimadas - cerca de
19 milhões de pessoas. Conforme o Ministro da Saúde
Alexandre Padilha, este ano
as gestantes podem ser vacinadas em qualquer momento da gestação e também as
crianças de seis meses a dois
anos. A vacina é gratuita. No
dia 30 de abril, uma campanha nacional será realizada,
a fim de mobilizar as pessoas
para a necessidade de imunização.

NOTA DE PESAR
"Foi com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do exvice-presidente da república José Alencar. Homem
de caráter reto, de conduta ilibada e competência
admirável como empresário e político.
Muriaeense dotado de
excepcionais qualidades,
voltou seus olhos - com
admirável atenção - para a
sua terra natal, em especial
nos últimos oito anos,
como vice-presidente da
república, quando dedicou
esforços a tornar Muriaé
uma referência na Zona da
Mata. De vendedor de tecidos a senador e em seguida vice-presidente, José
Alencar tornou-se uma figura histórica para a política do país e um exemplo
para as futuras gerações.

Neste momento triste,
prestamos a nossa solidariedade à sua família, a seus
amigos e correligionários,
e sobretudo aos mineiros.”

Dr. Wilson Batista (PSL) - Deputado Estadual
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CANTINHO DE FÉ
Leia a Bíblia

O amor a Deus passa
pelo amor ao próximo
Jesus passou por esta vida
fazendo o bem, porém, os fariseus não compreenderam de
tão bloqueados que estavam.
Embora todos vissem que:
“Jesus pregava a Boa Nova,
anunciava o Reino, e curava
toda espécie de doença entre
o povo” . A idéia fixa dos inimigos do Senhor era de que
Ele deveria morrer.
O mal quer sufocar o bem, porque não suporta a caridade;
esse é o grande perigo da busca pessoal e egoísta do prazer e do
poder que pode atingir nosso coração. A verdade está somente
em Deus e no poder de Sua salvação. Façamos o bem enquanto
temos tempo! Para que consigamos atingir esse objetivo [de
praticar o bem] precisamos colocar tudo em oração, clamando
ao Espírito Santo que nos socorra. Não sabemos como agir nem
o que é melhor para nós, por essa razão, muitas vezes, ficamos
inseguros, indecisos e até deprimidos. No entanto, nossa vida
muda quando cremos verdadeiramente no Senhor e em Seu amor
por nós, permitindo que Ele conduza nossos passos. Tenho
feito a experiência de ouvir o Senhor em todas as situações;
quanta luz tem surgido nas situações mais difíceis de minha
vida, para as quais parecia não haver saída. Diante dos problemas, adotei a postura de louvar a Deus, porque o louvor abre as
portas para a solução.Não nos deixemos conduzir pelo egoísmo, nem pelo desânimo ou pela incredulidade, porque o Senhor
está conosco em todas as ocasiões. Jesus, eu confio em Vós

Peixe ao leite de coco
Ingredientes
1 Kg de cação ou merlin
1 pacote de creme de cebola
1 vidro pequeno de leite de coco
Modo de preparo
1. Passe as postas do peixe no creme de cebola, coloqueas em um refratário, 2. cubra com o leite de coco e asse em
forno médio por 25 minutos. 3. Depois é só se deliciar

Peixe ao Forno
Ingredientes:
4 filé(s) de pescada branca
1 unidade(s) de cebola picada(s)
2 unidade(s) de tomate em pedaços médios
2 unidade(s) de alho picado(s)
1 folha(s) de louro
quanto baste de azeitona verde picada(s)
2 unidade(s) de batata em pedaços médios
quanto baste de sal
quanto baste de salsinha picada(s)
Modo de preparo
Tempere o peixe com sal. Em uma panela com azeite
coloque as batatas e a cebola, deixe até que doure.
Em seguida coloque os tomates, o alho e o louro. Deixe
refogar um pouco. Coloque o peixe em um refratário e em
seguida jogue o molho com batatas.
Leve ao forno baixo até que o peixe cozinhe.
Na hora de servir decore com salsinha.

Eleição do Sicoob movimentou Manhuaçu
Depois de 17 anos fazendo eleições sem muitos votantes a de quinta-feira 31 de
março superou todas as expectativas. A maioria pensando nas eleições anteriores imaginava o comparecimento de pouco mais de
2.500 pessoas, mas desde
cedo o movimento foi muito
grande e depois das 15 horas o número de votantes
aumentou consideravelmente e chegou a congestionar
o trânsito na baixada, a sorte
dos organizadores foi que as
dependências da 1ª Igreja
Batista são amplas, com inúmeras salas onde puderam
aumentar os locais de votação, mais mesmo assim filas
enormes foram formadas e os
votantes tiveram de ter paciência. Parecia até eleição para
prefeito, muitos políticos,
atuais prefeitos, ex-prefeitos
e vereadores tiveram empenhados na disputa. O senhor
Nayme José de Salles foi o
vitorioso eleito presidente
do conselho de administração do Sicoob Credilivre.

ção e que tudo se desenvolveu num clima de muita ordem e respeito e por isso nós
agradecemos a todos nossos
associados e a todos os candidatos e aqueles que contribuíram para que isso se
desenrolasse da melhor maneira”. Declarou Domingos
Ferreira Rios Neto, atual presidente.
Com 1031 votos de frente
a chapa de Nayme composta
por Luís Ismael de Castro,
Sebastião de Lourdes Lopes,
José Eustáquio Ambrósio da
Costa, Vinícius Magalhães
Dutra e Anderson Reinaldo
Bastos além de Nayme. A
chapa ganhou nas urnas das
agências de Manhumirim,
Carangola, Reduto, Simonésia, Santana do Manhuaçu,
Luisburgo, Caputira, Santa
Margarida, Realeza e nas urnas de Manhuaçu das três
agências.
Hermen foi mais votado em
Matipó, Padre Fialho, São
João do Manhuaçu, São José
do Mantimento, Urnas que
representavam essas agências.

Parecia até eleição para prefeito, muitos políticos,
atuais prefeitos, ex-prefeitos e vereadores tiveram
empenhados na disputa.

RESULTADO / CHAPAS
Nayme .............2.051 votos
Hermen ............1.021 votos
Walter................ 212 votos
A chapa Nayme obteve um
total de 1.031 votos de frente do segundo colocado. O
resultado foi: Nayme com
2.051 votos, a chapa de Hermen Sanches de Almeida Júnior com 1.021 votos, a de
Walter Vargas Júnior com 212
e houve 22 pessoas que votaram em branco e outras 19
que acabaram anulando seus
votos. A apuração teve início às 23h00min horas e só
foi finalizado ás 03h15min da
manhã do dia 1, o resultado
foi muito comemorado pela
chapa vencedora.
“Procurei durante este
período de campanha eleitoral, estar defendendo o nome
da cooperativa, porque para
mim ela está em primeiro lugar, está acima de qualquer
chapa acima de qualquer
pessoa; creio que tudo transcorreu da melhor maneira
possível e nós agradecemos
a todos que participaram conosco desse evento tão importante e que certamente
será um marco inesquecível
na vida da nossa cooperativa, parabenizo a todos que
participaram, fiquei muito feliz com o resultado e não
desmerecendo ninguém, mas
é a chapa que está mais preparada, que tem mais condição de continuar a frente de
nossa cooperativa para que
ela possa continuar crescendo dentro da nossa região e
para que possa está fazendo
o melhor para os nossos associados. Foi uma surpresa
agradável o comparecimento das pessoas que atenderam a esse chamado da elei-

VEJA OS NÚMEROS POR AGÊNCIA
Agências de Manhumirim,
Carangola e Reduto, três agências numa urna apenas compareceram 254 votantes;
Desses números 29 votaram
em Hermen; 162 em Nayme e
57 em Walter; já na sessão de
Simonésia e Santana do Manhuaçu, 226 pessoas votaram:
50 em Hermen; 144 em Nayme
e 27 em Walter; Na urna de
Santa Margarida, São domingos 94 no candidato Hermen,
145 em Nayme e três em Walter. Na urna de São João do
Manhuaçu e São José do
Mantimento compareceram
675 votantes, 394 votaram em
Hermen, 268 em Nayme e 12
em Walter. Na urna de Matipó
e Padre Fialho , 127 em Hermen, 66 em Nayme e 2 em Walter . Na urna de Luisburgo,
Caputira e Realeza 142 em
Hermen 314 em Nayme e 22
em Walter. Na urna da agência
do Bairro Santo Antônio próximo ao estádio JK 25 em Hermen, 170 em Nayme e 20 em
Walter. Na urna da baixada: 59
em Hermen, 240 em Nayme e
23 em Walter. E na outra que
teve o maior número de vo-

tantes 677 no centro de Manhuaçu Hermen teve 101, Walter 16 e Nayme 545 votos foi
inclusive a maior diferença.
“Eu estou surpreso com
essa campanha talvez fosse
uma campanha inédita em
todo o estado inclusive com
essas duas outras chapas que
surgiram e na época eu era reeleito por aclamação, eu não
esperava essa concorrência
tão grande e me sinto até muito orgulhoso de voltar ao Sicoob e de dissipar essa conversa que não prosseguia pelas ruas de nossas cidades
onde existe o nosso Sicoob e
fico meramente satisfeito e espero em Deus que levemos o
Sicoob acima de qualquer interesse pessoal. Assim eu
agradeço muito a vocês, estou muito emocionado, não
reparem porque não disse
tudo que queria mais fico grato com 2.051 votos que foi
muito surpreendente para
mim”. Disse Nayme José de
Salles
“Nesse resultado tem também a aprovação daquele tra-

balho que vem sendo feito e
que vai continuar a partir de
agora. Se Deus quiser, mesmo
com toda conversa que tivemos anteriormente nós continuamos em terceiro lugar e
quero crer com a minha equipe que nós voltemos ter aquele prestígio que estava um
pouco estremecido, mas temos fé que vamos crescer
cada vez mais, não é o objetivo de passar as outras três
cooperativas para trás, mais é
um trabalho que envolve 173
funcionários e que por trás de
cada funcionário tem uma família então nós deveríamos ter
olhado com mais atenção,
amor por essas autoridades
municipais aqui que não é
igual às outras cidades que
quando termina algum evento, prefeito presente a prestigiar a cooperativa deste local.
então não tem como segurar
toda transparência, toda boa
fé, com o nosso Sicoob Credlivre com funcionários que
vestem a camisa, é isso que eu
tenho a dizer por hoje. Agradecendo a todos que vieram
nesse local de votação.”

Comemoração da vitória, com 1031 votos de frente a chapa de Nayme composta por
Luís Ismael de Castro, Sebastião de Lourdes Lopes, José Eustáquio Ambrósio da
Costa, Vinícius Magalhães Dutra e Anderson Reinaldo Bastos além de Nayme.

Primeira quinzena de abril / 2011

acesse: www.jm1.com.br

5

Calendário Esportivo de Manhuaçu 2011 é lançado
Com o propósito de reforçar
competições de sucesso do ano
passado, apoiar modalidades não
tão disseminadas no município,
mas que tiveram destaque ao longo de 2010 e consolidar o elo
entre as atividades desenvolvidas
pela Secretaria de Esportes e
Lazer de Manhuaçu e a população foi lançado oficialmente o
Calendário Esportivo 2011.
Elaborado pela Secretaria de
Esportes da Prefeitura de Manhuaçu, com apoio da Liga de
Esportes Amadores de Manhuaçu, o calendário integra eventos
do calendário esportivo estadual
e competições já tradicionais,
como a Olimpíada do Trabalhador. As principais propostas inclusas no novo cronograma esportivo vão dar visibilidade e incentivo a modalidades com potencial de crescimento no município, sem, obviamente, esquecer
o que deu certo no ano que passou.
Além de permitir uma maior
organização das atividades, o calendário também facilita a preparação de atletas e equipes.
Eles já sabem prazos, locais de
inscrição e as competições previstas para todo o ano.

Calendário
esportivo
dos jogos
estudantis
em Manhuaçu
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer definiu o Calendário Esportivo de Manhuaçu
para os Jogos Estudantis de
2011. A programação de eventos para este ano foi definida
durante encontro com a participação de professores de Educação Física das escolas estaduais, municipais e particulares
da cidade e distritos.
O modelo adotado em 2010
conseguiu organizar e dinamizar
o setor esportivo, facilitando a
preparação e organizando as
equipes e atletas.
A Superintendência Regional
de Ensino e a Prefeitura de Manhuaçu acreditam que o esporte é parte integrante na formação educacional dos alunos e
ressaltam a importância da participação e apoio dos diretores
e professores das escolas durante as aulas de Educação Física e na preparação das equipes para uma boa participação
nos Jogos.

Nº .................... MODALIDADE ............................. CONGRESSO TÉCNICO.............. PERÍODO DE REALIZAÇÃO
01 ......................
02 ......................
03 ......................
04 ......................
05 ......................
06 ......................
07 ......................
08 ......................

JEM - HANDEBOL04 DE ABRIL ............................. 03 à 10 de MAIO
JEM - VOLEIBOL ......................................................... 17 DE MAIO ................................... 14 à 17 De JUNHO
JEM -BASQUETEBOL.................................................. 17 DE MAIO .................................... 06 à 09 DE JULHO
JEMG ................................................................................. ------------- ...................................... 25 À 29 DE MAIO
JEM - FUTSAL ...........................................................22 DE JUNHO .................. 23/08 á 02/09 DE SETEMBRO
JEM - PETECA...........................................................22 DE JUNHO ........................... 14 à 16 DE SETEMBRO
JEI.............................................................................. 04 DE JULHO .............................. 05 à 08 DE OUTUBRO
JEM - NATAÇÃO.............................................................. A DEFINIR .................................... 22 à 30 OUTUBRO
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Prefeitura de Manhuaçu inicia obras para
resolver cratera na Tancredo Neves
Manilhas de concreto de
dois metros de diâmetro
serão utilizadas pela Administração de Manhuaçu
na construção da nova
rede sob a rua Avelino
Dutra de Barros e a Avenida Tancredo Neves. A
obra foi iniciada na semana passada pela Secretaria de Obras e tem como
objetivo eliminar os problemas de inundações na
rua do Triângulo e a cratera surgida no meio da
rua no final do ano passado.
Funcionários da secretaria de obras e uma máquina escavadeira estão
trabalhando no local a fim
de retirar os paralelepípedos, fazer o corte na rua e
trocar a tubulação que
agora passará a ter dois
metros de diâmetro. A antiga, que está bastante desgastada devido a ação do
tempo, tem 1,5 m de diâmetro. Já a cratera que
assustou os moradores
será aterrada após a construção da nova rede.

PROJETO

Novos tubos de concreto armado com dois metros de diâmetro irão substituir os antigos

Segundo a Secretária
Municipal de Obras, a
prefeitura elaborou o projeto e agora começa a colocar em prática. Há uns
três meses foram iniciados
os projetos e a licitação a
fim de resolver o problema. A antiga tubulação foi
corroída pelo tempo e não
dá vazão suficiente ao
córrego Pouso Alegre em
dias de chuva mais intensa. A prefeitura agora vai
colocar manilhas de concreto com dois metros de
diâmetro. É uma solução
definitiva que a prefeitura tomou.
No local da cratera a
rede pluvial será construída no Centro da Rua
Avelino Dutra de Barros,
protegendo imóveis e resolvendo o problema. A
expectativa é concluir o
serviço em até 30 dias.
Assessoria de
Imprensa PMM

Tubulação será trocada a fim de resolver o problema

Buraco na Avenida Tancredo Neves será aterrado

Prefeitura de Manhuaçu inicia mutirões de limpeza nos bairros

A iniciativa visa, entre outras coisas, garantir uma melhor
qualidade de vida para a população do Bairro Santa Luzia.

Varrição, capina, recolhimento de lixo, tapa-buracos,
limpeza e pintura de meiofio e coleta de entulhos são
os serviços que estão sendo realizados no mutirão de
limpeza da Administração
de Manhuaçu. A iniciativa
começou pelo Bairro Santa
Luzia e contou com esforços de equipes da Secretaria de Obras e do SAMAL

com a participação vários
funcionários, caminhões e
tratores.
Iniciado na segunda-feira, 28, o Mutirão de Limpeza é uma ação da Prefeitura Municipal para
melhorar o ambiente do
bairro Santa Luzia e será
levado a outras comunidades. A definição de começar pelo bairro atende a

Varrição, capina, recolhimento de lixo, tapa-buracos, limpeza e pintura de meio-fio e coleta de entulhos são os
serviços que estão sendo realizados no mutirão de limpeza da Administração de Manhuaçu.

proposta da Polícia Militar que lançou o projeto
Rede de Vizinhos Protegidos na comunidade.
A proposta é também promover melhorias na iluminação de vielas e escadarias
reforçando a sensação de
segurança na comunidade.
Segundo Maria Imaculada,
projetos sociais de geração
de renda para famílias do

bairro também serão iniciados, integrando e valorizando a comunidade trabalhadora do Santa Luzia.
As ações serão realizadas em outros bairros da
cidade de acordo com o
cronograma da Administração Municipal. A direção
do SAMAL solicitou a colaboração de toda a comunidade do Santa Luzia no

sentido de não jogar lixo ou
entulho em local impróprio.
A iniciativa visa, entre
outras coisas, garantir uma
melhor qualidade de vida
para a população do Bairro Santa Luzia. Além da
visível melhora no visual e
na auto-estima, a Administração explica que até
o combate ao mosquito da
dengue fica mais fácil. O

bairro Santa Luzia é o primeiro dessas ações. O
Governo Municipal irá
promover esse mutirão em
outras comunidades, tapando buracos, limpando
as ruas, retirando o entulho e garantindo uma nova
fase para Manhuaçu.
Assessoria de
Imprensa PMM
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Prefeitura de Manhuaçu instala
hidrômetros no Distrito de Palmeiras
Todas as residências do
Distrito de Palmeiras estão recebendo a instalação dos hidrômetros que
é feita pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Manhuaçu),
autarquia da Prefeitura de
Manhuaçu.
Na manhã de segundafeira, 27, diretores do
SAAE visitaram alguns
moradores e perceberam
que a ação está sendo
elogiada. Muitos falaram
que a economia de água
está sendo percebida e
que a qualidade da água
está própria para o consumo.
Palmeiras é o último
distrito que está recebendo a instalação. O investimento irá proporcionar
melhor qualidade de vida
aos moradores.
Quando o sistema de
tratamento foi implantado, foi feito um entendimento de que nos quatros
anos iniciais, os moradores não iriam pagar água
e isto foi cumprido, sendo que se passaram até
cinco anos. Hoje a lei
determina a cobrança.
O SAAE iniciou a implantação e vai cobrar o
que é justo. A pessoa pagará pelo que consome.
A medida também ajuda
a evitar o desperdício.
Segundo a autarquia, os

ELOGIOS

Palmeiras é o último distrito que está recebendo a instalação.
O investimento irá proporcionar melhor qualidade de vida aos moradores.

O morador da Rua Francisco Romualdo de Aquino, em
Palmeiras, Luiz Carlos Lopes,
elogiou o trabalho do SAAE.
“Estamos percebendo a melhoria, pois aqui alguns moradores abusam muito da água,
principalmente quando vão
lavar carros e agora já percebemos a economia, inclusive
em minha casa também já
notei. Alguns acharam ruim
porque irá pagar, mas é para
o nosso benefício. Já percebemos também que a qualidade da água está muito boa
para o consumo”, comentou.
Outro morador de Palmeiras, da Rua Santo Antônio,
Ernando Elias, disse que a
economia de água já é realidade. “Com a hidrometragem,
a água será suficiente para
todos e ninguém irá reclamar
da falta de água”, explicou.
De acordo com o SAAE,
em apenas uma semana já
foram instalados 50 hidrômetros, sendo que no total, serão
250 equipamentos. O prazo
para terminar o serviço é de
30 dias.
Assessoria de
Imprensa PMM

recursos arrecadados no
distrito não precisam dar
lucro, mas o sistema tem
que pelo menos se manter.

O SAAE iniciou a implantação e vai cobrar o que
é justo. A pessoa pagará pelo que consome. A
medida também ajuda a evitar o desperdício.

Muitos falaram que a economia de água está sendo percebida e que a qualidade da água está própria para o consumo.
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Deputado Lael reúne em Manhuaçu
com nova direção do DEM
Por Devair Guimarães
de Oliveira

Após a reunião fomos
ouvir algumas opiniões:

O deputado federal Lael
Varella o mais votado na região se reuniu quinta-feira
31 de março com a nova diretoria do DEM e com o
grupo que trabalha para viabilizar uma candidatura
que venha satisfazer a
vontade popular. “Fui o
segundo deputado mais
votado em Minas Gerais e
não tive nenhum vereador
ou prefeito me apoiando,
nossa aliança deve ser com
o povo.
Ventos da mudança começam a soprar em Manhuaçu, temos que ter neste grupo gente comprometida com o povo. Nada de
políticos profissionais tem
que ter compromisso com
o povo”. Disse Lael Varella.
O deputado demonstrou
um grande apreço pelo seu
grupo em Manhuaçu saindo de Brasília direto para o
aeroporto de Santo Amaro
onde seu motorista já
aguardava para trazê-lo
para a reunião. Algumas peculiaridades chamam à atenção daqueles que convivem com o deputado Lael,
primeiro sua fidelidade para
com as pessoas que o apóiam, para Lael as reuniões
políticas devem ser tratadas com seriedade é por
isso que ele acha que em
reuniões desse tipo deve
ser servido apenas cafezinho e água. Outra coisa que
ele deixou bem claro é que
ele vai dar total apoio, mas
quem deve determinar o
que será bom ou ruim para
o grupo será o partido, e
brincou “faça o roçado e me
chame que boto fogo”.
Concluiu Lael Varella

JM - Qual é avaliação que
você faz da reunião com Lael
Varella?
Glauco- Muito positiva,
principalmente porque ele é
um homem muito firme nas
suas respostas, e um homem
de um seleto grupo, mais um
grupo de gente honesta, de
gente direita e que está muito empenhado em trabalhar
por Manhuaçu e teve o respaldo do Lael neste momento. Bom estava a ver, por
exemplo, a história da representante sobre o núcleo do
câncer, recebeu total apoio
do grupo que está empenhado e que fará o levantamento de planta, para fazer
aquisição de lotes, etc; para
ser enviado ao Lael Varella
concluir lá em Brasília, um
repasse volumoso para
construir um núcleo do câncer a altura de Manhuaçu.
JM - Você acredita que
esse grupo poderá viabilizar
uma mudança para Manhuaçu?
Glauco - Interessante, eu
vou ser muito franco, eu só
estou nesse movimento porque acredito piamente nisso,
porque eu pessoalmente,
não tenho mais nada a querer, eu já estou de hora extra
inclusive, e já quero ver Manhuaçu crescer. É a única
coisa, não dependo de política para nada na minha vida
e quero mexer politicamente
para ver se nós conseguimos elevar o nome de Manhuaçu, melhorar cidade, dá
uma coisa mais dígna para o
povo que mora aqui; e não
essa mentira que existe atualmente; todo mundo fala
mentira um para o outro e não
tem ninguém que tenha coragem de falar a verdade, é

sobre isso que parece que vai
acontecer e esse grupo não
é o exemplo de pessoas não,
esse grupo na realidade era
para ter mais 100 pessoas
aqui hoje, muitos por causa
do dia não puderam vir, outros empenhados na eleição
lá do Nayme e outras coisas
mais, então tem muita gente
que não pode estar aqui
hoje, mais gente boa e honesta vamos criar sim, vamos
lançar que seria na terça o
movimento que estamos criando, porém vamos esperar
um pouco, porque Fábio não
vai poder está aqui no dia
marcado e depois vamos escolher onde vão ser lançado
o movimento em pról de Manhuaçu.
JM – Em sua opinião que
valores deveriam ser relevantes para este grupo? E
gostaria que você falasse um
pouco do perfil e qualidade
do grupo e de que maneira
você gostaria de agregar
mais pessoas?
Glauco - Obviamente vamos procurar que o grupo
cresça em cima de quem não
tem nenhum vínculo com
passado, de marcar reputação ou honra de quem quer
que seja, é um grupo honrado, diversas pessoas conhecidas, com vida pública e eu
não tenho muito a dizer que
é óbvio que nós não vamos
chamar para o grupo pessoas que venham manchar a
boa reputação daqueles que
desejam uma Manhuaçu melhor para o povo.
Tuca
A cada vez que falo com
Lael Varella fico impressionado pelo seu conhecimento e a postura que adota quando se trata de política que o diferencia dele

NOVA DIREÇÃO DO DEM EM MANHUAÇU

Presidente- Wilson Guimarães Pacheco – (Tuca) ......................... Empresário
Vice Presidente- Luciano de Oliveira ............................................. Empresário
Secretario Geral - Roosevelt do Carmo Póvoa ............................... Empresário
Tesoureiro - Devair Guimarães de Oliveira...................... Empresário Jornalista
Membro - Geraldo Adão da Silva ...................................... Policial Aposentado
de outros políticos que vivem por aí. Nunca vi outros políticos tratar com seriedade as reuniões políticas assim como Lael o faz,
a começar ele nunca promete nada que não tenha a
certeza de que pode fazêlo. Lembro-me de um dia
em que visitei uma cidade
para participar de uma reunião política juntamente
com o deputado ao chegarmos encontramos aproximadamente umas duzentas
pessoas em um churrasco
regado a muitas bebidas, e
ouvi de Lael o seguinte:
Reunião para tratar de política é coisa séria e não
pode ser feito desse jeito.
Fiquei muito satisfeito com
a reunião e mais uma vez
Varella reitera que devemos

fazer uma aliança com o
povo e que todos os problemas concernentes ao
grupo deve ser resolvido
por nós, isso demonstra o
grande respeito que ele
tem pelas pessoas deixou
claro que deseja ajudar
Manhuaçu e orientou ao
grupo que faça um planejamento para ajudar Núcleo
do Câncer em Manhuaçu e
colocou seu gabinete a
disposição do nosso
grupo.Quero ainda dizer
que no outro dia recebi um
telefonema de Lael onde
ele me disse que ficou satisfeito com as pessoas
que participaram da reunião. O assunto em pauta
foi a nomeação da nova
direção municipal do DEM
de Manhuaçu

Luciano vice-presidente
do DEM Manhuaçu
“Percebemos novamente
que Lael Varella faz política
com responsabilidade e respeito, isso aumenta nossa responsabilidade em fazer um ótimo trabalho no DEM de Manhuaçu com gente nova, sangue novo e tudo isso, respaldado pelos 243.000 votos do
Deputado Lael e pelo trabalho brilhante que esta comissão provisória desempenhou
na Campanha de 2010”. Estamos percebendo que pessoas
de bem que as vezes nunca
haviam entrado no meio político se sentem pressionadas a
ajudar nossa cidade, tão abandonada. Grupo novo – Tudo
Novo no DEM – Manhuaçu”.
Disse Luciano.
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Fortes Gladiadores indicados para o
“Coliseu das Urnas em 2012”
Por Devair Guimarães
de Oliveira
Nós do Jornal das Montanhas esperamos que essa
brincadeira seja recebida
com espírito público pelos
homens e mulheres que entraram na vida política e desejam disputar as eleições.
Nosso objetivo é o de ajudar
o povo em suas reflexões
usando essa brincadeira
para que a vida não seja um
fardo, como na letra da música de Roberto Carlos abaixo.

Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver
Toda pedra no caminho
Você deve retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver

É preciso saber viver
Saber viver
Toda pedra no caminho
Você deve retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher
É preciso saber viver
Quem pensa que estamos
longe das eleições vai aqui
um alerta em muitos municípios os acordos já foram costurados, diversas reuniões
vêm acontecendo de forma

interna em todos os partidos
e as que acontecerão até julho podem ser para definir a
união em torno de um só
nome, que seria indicado por
seus respectivos partidos.
Nenhum dos dirigentes
partidários quer se pronunciar a respeito, preferindo
aguardar as reuniões de seus
grupos, mas é certo que o
problema a ser resolvido seria definir qual partido indicaria o seu vice. Em Manhuaçu o grupo do deputado Lael
Varella está fazendo um tra-

balho diferenciado procurando pessoas éticas para ajudar na formação de uma nova
frente para mudar o rumo da
cidade, já o que se mais ouve
nas rodas de bate-papos por
aí é o descrédito dos políticos profissionais.
Outro fator que vem sendo levado em conta é o desgaste financeiro pelo qual
passam todos os partidos.
Recém-saídos de uma eleição
de grande porte, muitos ainda negociam pagamentos e
tentam refazer seus caixas, de

olho já nas eleições municipais de 2012.
Pensando nas próximas
eleições o Jornal das Montanhas apresenta alguns
fortes candidatos que preferimos chamar de Gladiadores das Eleições 2012, que
irão travar uma batalha rumo
à conquista da prefeitura de
Manhuaçu. As armas que
esperamos que sejam usadas é a verdade, honestidade, respeito e uma Manhuaçu cada dia melhor para todos!

Nomes de relevância na política de Manhuaçu que poderão lutar no “Coliseu das Urnas” em 2012

Vereadora Maria Imaculada (Gladiadora Milady Imaculada) – Nome forte na Câmara Municipal de Manhuaçu, possui eleitores que de eleição em eleição depositam votos de confiança, pode
até não sair candidata, mas com vice ou a vereadora puxa muitos votos ao candidato que indicará,
seria uma das grandes armas da Gladiadora Maria
Imaculada, tem demonstrado seu interesse em
apoiar o projeto Lael Varella para Manhuaçu.

Vereador Toninho Gama (Gladiador Lord Gama)
– Lutando pelos votos e indicações o Gladiador Toninho Gama é indicado pelo Deputado Estadual Braulio Braz, alguns foram contra sua posição de apoio
ao deputado em questão, mas o Gladiador Lorde
Gama mostra com este apoio unido com quem caminha com ele. Uma das armas do Gladiador Gama é
sua posição de ser vereador por diversas eleições e
presidir a ACIAM, já esquiou em ondas maiores.

Cici Magalhães (Gladiadora Milady Magalhães)
– Já foi prefeita da cidade é irmã do deputado João
Magalhães, carismática e de fácil diálogo, os Magalhães
já navegaram em vento mais aprazíveis, perdeu a eleição para deputada, mas foi bem votada em Manhuaçu.

Tuca (Gladiador Lord Tuca) – É a oportunidade de
passar a prefeitura de Manhuaçu a limpo e colocar o
município em lugar de destaque, como merece uma cidade polo. “Se o poder se emana do povo e em seu nome é
governado é preciso que o povo seja consultado e nada
melhor do que ouvir o povo para que as obras sejam
feitas com aprovação popular” Disse Tuca. O povo está
cansado do desmando e dos políticos profissionais, aos
52 anos entra na política por chamado de seu amigo Lael
e alguns amigos. Desejando mudanças em diversas áreas.
O Gladiador Lorde Tuca tem a grande arma, seria o apoio
do campeão de votos em Manhuaçu nas últimas eleições, o Deputado Federal Lael Varella.

Prefeito Adjair Barros (Gladiador Lord Adjair)
- Um vice-prefeito que assumiu a prefeitura de
Manhuaçu, com a saída de Sérgio Breder. Este Gladiador é um homem técnico e as vezes lhe falta o
jogo de cintura que todo político precisa ter. Tem
se esforçado, mas o momento não lhe tem sido
favorável, pelo os grandes problemas que acumularam ao município ao longo dos últimos anos e não
há dinheiro para fazer as obras necessárias para a
cidade. Sua arma a máquina administrativa.

Dr. Gulliver (Gladiador Lord Gulliver) - O
médico Gulliver também se movimenta na esperança de alcançar dias melhores para o povo de
Manhuaçu é também um novato na política e desejoso de mudanças, também vê com desconfiança os velhos caciques que mandam na política de
Manhuaçu, tem a seu favor a vontade de renovação e de nunca ter sido político. Lord Gulliver tem
carisma entre os polulares resta saber se possui
carisma na política.

Vereador Renato da Banca (Gladiador Lord
Renato) – Voltou a Câmara de Vereadores de
Manhuaçu depois de ter perdido seu mandato,
apresenta hoje como presidente da Câmara de
Manhuaçu, o momento é pior que sua gestão anterior o Gladiador Renato da Banca tem a seu favor
suas armas a gestão frente a APAE de Manhuaçu.

Nailton Heringer (Gladiador Shaolin Naiton
Heringer) - Conhecido como candidato de oposição, já foi vereador em Governador Valadares, O
Gladiador Nailton representa uma situação que
deseja mudança em Manhuaçu. Foi candidato a
prefeito na eleição passada. Sua arma nome limpo
e o desejo de em ser prefeito de Manhuaçu.
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O Ursinho sonhador
Todos os dias eram de alegria, naquela floresta imensa
onde todos viviam muito felizes. Eram várias famílias de
animais que ali moravam no meio de tantas árvores e
vegetações. Existiam também algumas cachoeiras e muitos córregos onde bebiam água a vontade. Nas cachoeiras brincavam e tomavam o banho. Havia uma família de
Ursos com papai mamãe e quatro filhinhos.
Era o tesouro dos pais tão lindinhos e rechonchudos.
Viviam felizes e aprendiam rápido tudo que os pais lhes
ensinavam. Porem havia um deles o ursinho de nome
Dórico, que era muito quieto. Parecia que sempre estava
no mundo da Lua, dizia a mamãe ursa. Brincava com os
demais porem quando podia ficava isolado.
Um dia a mamãe ursa resolveu ficar espiando o que ele
iria fazer. Que surpresa, pois não fazia nada, apenas sentava e ficava muito quietinho.
A mamãe chegou pertinho e deu um susto nele!
Ora Dórico o que fazes aqui tão quietinho?
-Nada mamãe só estou sonhando.
-Sonhando acordado perguntou a mamãe?
-´E gosto de ficar imaginando coisas.
-O que, por exemplo?
-Não fica brava comigo sonho em ser humano.
-Humano meu filho, mas por quê?
-Para poder conhecer o mundo e tudo lá fora.
-Meu querido isto é um sonho impossível!Agora.
-Por que mamãe?
-Você ainda é muito pequeno para entender certas coisas, mas preste atenção no que vou te falar.
-Todos nós nascemos por um motivo, humanos ou
animais como nós.
-Devemos agradecer todos os dias a oportunidade de
termos nascido.
-Não importa como, mas estamos aqui debaixo deste
céu lindo e muito grande que Papai do céu fez.
-Temos vida alimento família.
-Ah mais eu queria ser humano.
-Tudo bem meu filho, não precisa ser humano para ver
o mundo.
Saia da floresta e vá ver o mundo se isto realmente te
faz feliz.
Será que posso mamãe?
-Sim claro, mas irá sozinho pois nós ficaremos aqui que
é nosso lugar.
Dizendo isto, muito triste saiu dali sabendo que iria
perder um de seus filhotinhos.
É claro que Dórico arrumou uma mochilinha de folha
de bananeira,juntou suas coisinhas deu um abraço em
todos e se foi.
Não precisou muito tempo para ser pego por caçadores.
Que maravilha diziam este vai valer um bom preço.
Vamos levá-lo para o Circo agora mesmo.
E assim foi feito.
Dórico ficou numa pequena jaula sendo visto por muitos humanos.
De cabeça baixa pensava na floresta onde morava, em
seus pais e irmãos.
-Ah o banho de cachoeira, agora era de mangueira e de
vez em quando.
E a comida? Que saudades sentia.
Querer ser o que não se pode, ou sonhar alto demais,
um dia se acorda e cai.
Cada ser vivente é um, sendo humano ou não é único.
Quem nunca esta contente com o que tem precisa ler
esta historinha para aprender que sonhar é muito bom,mas
para realizá-los deve-se aprender muito ainda.
E você ainda quer sair e ver o mundo lá fora?
Ah só quando for maior é claro.
E tiver aprendido muito ainda com seus pais.
Nem sempre o que se quer fazer é possível naquele
momento. Primeiro ouvir os mais velhos estudar bem o
que vai fazer. A vida é cheia de surpresas e de Circo
também.
Abraço.
Marlene B. Cerviglieri

Novo Código Florestal
protege o café da montanha
Mais de 30 mil agricultores
de café da Zona da Mata de
Minas Gerais estão confiantes na aprovação do novo
Código Florestal. A manifestação foi feita durante o 15.
Simpósio do Café da Montanha, em Manhuaçu, e terminou nesta sexta-feira, dia 18.
“Nossa região é cortada
por nascentes, cuja água desce dos diversos parques ecológicos que temos aqui”, informou o coordenador da
Emater de Manhuaçu, Paulo
Roberto Correa. “E este é o
nosso problema atual: a cada
cinco hectares existem pelo
menos oito nascentes. Na lei
atual, praticamente todos os
agricultores estão irregulares.
A cidade de Manhuaçu
está próxima a Serra do Caparaó, um dos locais mais
bonitos e protegidos do Brasil. É ali que fica o Pico da
Bandeira, o segundo mais
alto do Brasil. Além do turismo, a economia vive em torno do plantio do café. Em 20
municípios ao redor de Manhuaçu existem 130 mil hectares de plantação de café de
montanha. A maior parte, segundo o coordenador da
Emater, é de pequenos agricultores, com até cinco hectares plantados.
Manifestações
Manhuaçu foi apenas um
exemplo. Até junho, a Câmara dos Deputados em Brasília vai receber milhares de
manifestações sobre o novo
Código Florestal brasileiro. O

novo Código prevê a regra
do desmatamento zero em
cinco anos. “O IBAMA tem
liberado diariamente autorizações para o desmatamento em
áreas como Amazônia, Mata
Atlântica e Cerrado. Estamos
propondo uma moratória:
durante cinco anos não será
permitida a abertura de novas
áreas. Depois de cinco anos,
volta a valer a situação prevista na legislação atual”, afirma o deputado.
Reflexos em Minas Gerais
O relator do projeto é o deputado federal Aldo Rebelo
(PC do B), de São Paulo.

relator do projeto é o deputado federal Aldo Rebelo (PC
do B), de São Paulo. São mudanças significativas em cima
de um código do século passado. Dois fatores, no entanto, merecem destaque: a legalização de fronteiras agrícolas e a moratória no desmatamento.
Se aprovado em 11 de junho próximo, o novo Código
anistia as multas, desde que
cumpridos os termos de adesão ao “Programa Mais Ambiente”, nome dado ao programa Federal de Apoio à
Regularização Ambiental de
Imóveis Rurais, tratado pelo
Código Florestal. As multas
serão convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
No caso da moratória, o

Em Minas Gerais, duas reuniões foram feitas para o debate público do assunto.
Aldo Rebelo sabe que deve
ceder em alguns pontos para
haver um consenso geral. O
exemplo mais recente é a decisão sobre o princípio de
compensação da Reserva
Legal fora da propriedade,
desde que no mesmo ecossistema, com amplo apoio de
ambientalistas. Esta medida
evita a diminuição da área
cultivada, sobretudo no Triângulo Mineiro, com o cultivo da cana de açúcar. “Essas
propriedades teriam que ser
embargadas e os produtores
rurais teriam proibido o acesso ao crédito”, afirma o relator.
As discussões ainda estão
abertas e a propostas estão
agradando principalmente o
pequeno agricultor.
O bancário Wanderley M.
Oliveira, do sul de Minas, diz
que ajuda quatro irmãos “microagricultores”, e sabe

como é viver da agricultura
familiar. “O atual código,
como está, inviabiliza a agricultura familiar no Brasil.
Aqui no sul de Minas, quase
100% das áreas exploradas
pela agricultura e pecuária
estão enquadradas dentro
das Áreas de Proteção Permanente (APP)
descritas no Código, ou seja: topos de morro, encostas, várzeas, margens de rios, córregos e nascente. Se fosse aplicado o atual Código ao pé da
letra, nossos agricultores
voltariam a ser índios, vivendo de caça e pesca”, diz.
Cadastros
O novo Código Florestal
pretende legalizar áreas de
cultivo em todo o Brasil, deixando a fronteira agrícola
como está hoje. Para essa legalização será necessária a
participação do agricultor no
Cadastro Ambiental Rural.
Este cadastro possibilitará o
monitoramento de todas as
matas e florestas brasileiras,
divisando-as com a área de
cultivo. Também como mudança significativa está a fusão da APP com a reserva legal, permitindo novos cálculos de áreas de preservação.
“Em toda a proposta não há
nenhuma hipótese de aumentar o desmatamento”, afirma
o deputado Aldo Rebelo.
Para ele, o que existe “é uma
espécie de troca, um pacto:
proteger o que está protegido e consolidar aquilo que
está em uso”.

Ministério Público investiga máfia que atua na
exportação de café, fraude chega a R$ 100 milhões
Já foram abertas investigações em nove Estados
Os depoimentos do empresário Genivaldo Marques serviram
de prova e para a abertura de
investigações em nove Estados. Além da ação das empresas da merenda, Santos forneceu documentos e depoimentos que permitiram à descoberta da identidade de pessoas
acusadas de participação em um
esquema de fraude na obtenção de créditos fiscais em Minas obtidos por empresas que
atuam na exportação de café.
De acordo com o promotor
de Justiça Fabrício Pinto, o
chefe do esquema de emissão
de notas frias mantinha escritórios na Grande Belo Horizonte. "Eles forneciam notas
para as empresas da merenda
e também para a exportação do
café", afirmou o promotor. A

fraude no café chegaria a R$
100 milhões - já as empresas
da merenda teriam movimentado R$ 280 milhões em notas
frias entre 2008 e 2010. Em
Minas, a promotoria recebeu
os depoimentos de Santos e
apura contratos de merenda
terceirizada em seis cidades.
Santos também foi o responsável pelo início da apuração que levou os promotores de São Paulo a fazer buscas que atingiram o empresário Paulo Ribeiro, cunhado
do governador Geraldo Alckmin. Ribeiro seria suspeito de
fazer lobby para as empresas
de merenda em Pindamonhangaba (SP). Ele nega. Em
Pindamonhangaba, a Verdurama, da qual Santos era sócio, forneceu merenda entre

2007 e 2008. Santos disse que
a empresa pagava propina de
10% sobre os valores recebidos no contratos.
Outro foco de investigação é
no município de Jandira, na
Grande São Paulo. Nesta semana, os promotores Silvio Antônio0 Marques e Arthur Pinto
Lemos Junior fizeram buscas na
cidade que levaram à prisão o
ex-prefeito Paulo Bururu (PT)
por porte ilegal de arma. Bururu, que foi solto no dia seguinte, nega as acusações.
Santos disse que entregava pessoalmente a propina
para o petista e ainda teria
comprado um Corolla blindado para o sucessor deste, o
prefeito Braz Paschoalin
(PSDB), assassinado em dezembro de 2010. Os promoto-

res têm planilhas e memorandos feitos pelas empresas da
merenda que confirmariam os
tais pagamentos. Eles foram
apreendidas em julho de 2010
depois que Santos contou
sobre a existência dos documentos aos promotores.
Isso ocorreu no primeiro depoimento do empresário após
o acordo de delação premiada,
Santos disse que o diretor financeiro da Gourmaitre, Silvio
Marques, guardava consigo
pen drives. Os pen drives foram achados na casa de Marques em julho. Neles estavam
também os supostos pagamentos em São Paulo. Cópias
foram enviadas para promotorias dos nove Estados. Cada
uma é responsável por apurar
os crimes em sua região.
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Representante do corpo de bombeiro visita
áreas para base da companhia em Manhuaçu
Fotos Geilson Dângelo

Autoridades visitaram antigo pátio do DNER, mas viabilização da Companhia no local está praticamente descartada

Autoridades ainda visitaram o Pelotão de Manhuaçu, um
terreno perto do Pelotão e a Câmara Municipal

Uma comitiva do corpo
de bombeiro de BH visitou
Manhuaçu dia 31 de março, a fim de verificar as
áreas disponíveis que possa abrigar os bombeiros
caso o pelotão seja elevado à companhia conforme
projeto enviado ao coman-

seu gabinete e os vereadores Renato, Toninho
Gama, Maria Imaculada,
José Damasceno, Nelci
Alves, Francisco de Assis,
José Geraldo e o empresário Claudinei Domingues
integrante do Rotary de
Manhuaçu foram visitar os

dante em BH. Participaram desta visita técnica, o
Ten. Cel. Félix, Ten. Adilson, o Major Primo, Major Rildo e os Capitães :
Moisés ,Alexandre, Peterson e Washington, que
após se reunirem com o
prefeito Adejair Barros em

três pontos disponíveis.
O Ten. Cel. Félix comentou sobre os espaços
e elogia os locais dizendo
que a visita realizada por
eles era técnica com o
objetivo de verificar e fazer uma análise criteriosa para fazer uma instala-

Engenheiro do Corpo de Bombeiros apresentou projeto
para a nova Companhia de Manhuaçu

ção segura e a altura do
município.
“A área aqui em frente
ao quartel é muito boa , já
aquela lá da rodovia, embora a saída seja muito
boa , temos uma área ao
lado com muita infiltração
e também uma possibilida-

de de risco de algumas
edificações ao lado. Mas
essa análise vai ser encaminhada para o município , posteriormente bem
detalhada, com esclarecimento e propostas do corpo de Bombeiros.” Disse
o Ten. Cel. Félix.

ATENÇÃO PROFESSORAS FORMADAS EM 1961 NA ESCOLA
NORMAL DE MANHUAÇU. ENTREM EM CONTATO
COM LÚCIA: (31) 3227-9642 - BH
Atenciosamente, Laura Marques Martins - (31) 9254-1182 - Nextel: 55*81*62938
lauram_martins@yahoo.com.br
martins.laura@gmail.com

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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ENQUETE
Colhedores de medas...
- Tornou-se boa senhora?
- Dar-me-á u´a nora??
- Quando essa vai embora???
1 - de Medeiros e Malvina – Não trato das Malvinas,
na Argentina (para os argentinos, pra inglês ver!), mas,
de uma pessoa que chamá-la-ei de Malvina. Segundo
uma parenta, Malvina traiu-a, quando as duas já eram
casadas e mais novas. Depois de muito tempo, Malvina,
que era má-vina, tornou-se como que boa-vina (não bovina!), pois se convertera a Cristo... A parenta esteve em
Aimorés, a negócio, hospedando-se em nossa casa, e
revendo a Malvina. Não aceitou a conversão desta, mas
ficou lembrando do passado nada recomendável da convertida.... Minha querida parenta não conhecia, não se
lembrou, ou/e não quis considerar a conversão do perseguidor dos cristãos, Saulo de Tarso, que se tornou o
cristão perseguido Paulo, na estrada de Damasco, chegando a ser o apóstolo Paulo, historicamente conhecido
como São Paulo. Este futuro velho de Medeiros sabe
que a regeneração ou nova vida do Espírito Santo dá a
vida espiritual eterna à pessoa, e muda-a pra melhor.
2 - de Medeiros e Argentina – Na 4ª, dia 9 de março
último, levei meu filho ao aeroporto de Confins, com fins de
viajar pra Argentina, via São Paulo, parar nessa capital, e
chegar em Buenos Aires no mesmo dia. Na terça de noite
pra alta madrugada e madrugada da 4ª, a poltrona do ônibus
foi minha cama. Na 4ª de manhã, comecei a dar recomendações ao meu primogênito, Buni di Medeiros. No final, minutos antes dele entrar pra sala do embarque, fui dizer que sua
mãe fora importante para essa dele fazer Relações Internacionais noutro país. Engasguei! Disse que sua mãe diria o
restante do que eu queria dizer, ao telefone!! E saí chorando!!! Ele, também, ficou mais nessa reação. Não pude ver o
avião decolar, pois precisava voltar... De tarde, voltei pra
Governador Valadares... De noite, antes de sair pro templo,
sua mãe recebera a notícia que ele estava em táxi argentino,
que levá-lo-ia para o bairro Palermo. Fiquei preocupado se
os choros não eclipsaram tal chegada.
3 - de Medeiros e Medicina – Minha ultimogênita,
Thayma d´Medeiros, diz querer ser médica. Para isso,
graças a Deus, já paga o preço. Está em escola que exige
aula de manhã, programações de tarde, e estudo em casa
de noite. Seus finais de semana são recheados de livros
e cadernos... Já que falamos em de/di/d´Medeiros, lembro o seguinte: Os judeus, perseguidos religiosamente,
mudaram seus sobrenomes, alguns recebendo o de Medeiros – que veio de medas –. Essa palavra, pra Antônio
Houaiss, é de 1608 e tem o 1º significado como “amontoado de feixes de trigo, palha etc., arrumados uns sobre os
outros, em forma proximamente cônica, e apoiados em
uma vara vertical encimada por uma proteção de palha
que desvia a chuva”... Nós, que deveríamos ser Cruz ou
Maria, sobrenome e apelido de sobrenome do meu avô
paterno, recebemos o de Medeiros da avó paterna. Mas,
queremos colher medas de vitórias. Para isso, sabemos
que devemos plantar! E não desanimar!!!
- Malvina, boa-vina, na hora!
- Argentina, lá o primogênito mora!!
- Medicina a ultimogênita explora!!!
(*) O autor é graduado em Teologia e pós em História
Eclesiástica.

"Temos totais condições de aprovar este ano"

Ministro José Eduardo Cardozo (Justiça) sobre a pretendida “Comissão da Verdade
Atualização do Código Florestal leva
20 mil produtores rurais para Brasília
Vinte mil produtores rurais e representantes da sociedade civil de
todos os Estados brasileiros estiveram reunidos na terça (5), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para defender junto ao Congresso Nacional a votação urgente da proposta que atualiza o Código Florestal brasileiro. As caravanas chegaram em 500 ônibus
vindos de todas as regiões do País.“Se há 45 anos, o brasileiro gastava 48% de seu salário com comida, hoje ele gasta 18%”, afirma a presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), senadora Kátia Abreu,
que estará à frente da manifestação.

Escafedeu
O DEM estranha o sumiço de Jorge Bornhausen, que se juntou a
Gilberto Kassab para derrubar Rodrigo Maia da presidência do partido.
DF: aposentadorias suspensas
Mais de dez mil aposentados e pensionistas do governo do DF não
atenderam às chamadas para recadastramento, por isso os proventos
podem ser suspensos já no final de abril. O governo suspeita que pelo
menos duzentos já morreram e “fantasmas” recebem no lugar deles.
Celebridades
Entre as figuras ilustres que recebem aposentadorias do
governo do Distrito Federal estão o arquiteto Oscar Niemeyer e o ministro Edison Lobão (Minas e Energia), pioneiro na cidade. Ambos se recadastraram.

Deprimido, Dutra deve deixar a presidência do PT

Camarada Dilma

A presidenta Dilma foi informada de
que ex-senador José Eduardo Dutra,
presidente do Partido dos Trabalhadores, não deseja reassumir. Ele foi internado com problemas de saúde, há
duas semanas, e se licenciou da presidência do PT. Porém, mergulhado em
nova crise depressiva, não pretende
retomar o cargo, ocupado interinamente pelo vice-presidente, o paulista Rui Falcão, por quem Dilma sente ojeriza.

Diplomatas se divertem, nos preparativos da visita da presidenta Dilma à China, lembrando que em Pequim ela se
sentirá em casa, bem à vontade: o governo de lá é fechado,
estilo burocrático, gelo afetivo.

Falcão fora
Dilma vetou a presença de Rui Falcão na última reunião do
conselho político do governo. E o PT teve de se virar para
achar um substituto.
Pietá dentro
O secretário-geral Eloi Pietá representou o PT no conselho
político e será a cara do partido em eventos do governo.
Rui Falcão, nunca mais.
Usina de crises
Dilma não quer Rui Falcão, que é ligado a Marta
Suplicy, nem mesmo frequentando o Planalto.
Acha que ele está na origem de várias crises.
Trapalhão
Para derrubar adversários internos, Rui Falcão teria vazado a suposta produção de dossiês contra José Serra, na
campanha de Dilma.
Marta se arrisca em polêmica com Bolsonaro
Pode ser um novo tiro no pé a proposta da senadora Marta
Suplicy (PT-SP) de pedir a cassação do deputado Jair Bolsonoro (PP-RJ), pelas infelizes declarações homofóbicas no
programa “CQC”, da Band. Candidata derrotada à prefeitura
paulistana em 2008, teve que retirar da campanha a pergunta
se o rival, Gilberto Kassab, “era casado, tinha filhos”, após a
enorme repercussão da insinuação preconceituosa.
Carisma
Oremos: ex-assessor da deputada Eliana Pedrosa (DEMDF), Leandro Salles é o presidente do recém-criado Partido
Carismático Social.
Um parto
Líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros já acertou no
governo os cargos de segundo escalão para o partido.
Caso único na base aliada.

A bronca vem a galope
Dilma virou motivo de deboche, em Portugal, ao se revelar
surpresa, durante entrevista, com a renúncia do primeiroministro, ocorrida uma semana antes. O chanceler Antonio
Patriota, coitado, vai ouvir.
Moreno de Angola
Qualquer dia baixa por aqui (de novo) o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, 32 anos no poder, beneficiado por Lula com empréstimos bilionários. A Human Rights
Watch denunciou prisões de opositores e fuga de partidários do regime para o Brasil e Portugal.
A maior bomba
Os governadores da Bahia, Jacques Wagner (PT), e de Pernambuco,
Eduardo Campos (PSB), arrefereceram o entusiasmo com a instalação
de usinas nucleares em seus Estados. Riscaram o tema da pauta.
Operário no paraíso
Lula viaja com três seguranças para Acapulco, semana que
vem, para conferência em território amigo: a Associação
dos Bancos do México. O único risco é a famosa “maldição
de Montezuma”, o conhecido piriri.
Escalada
O quiproquó de Bolsonaro lembra a tirada de Sérgio Porto,
o Stanislaw Ponte Preta: “Pelo jeito, em breve o terceiro
sexo estará em segundo”.

PODER SEM PUDOR

Jóquei valente
Gaúcho com a faca na
bota, o general e ex-governador Flores da Cunha achou, certa vez,
numa corrida de cavalos,
que o jóquei fora desonesto.
- Você roubou a corrida,
seu safado!
- Ladrão é sua mãe! – reagiu o jóquei, para a perplexidade geral.
- Muito bem, você reagiu como homem – surpreendeu Flores da
Cunha – Se outra tivesse sido sua resposta, confirmaria que era um
canalha.
Cumprimentou o jóquei e foi embora.
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ENTRETENIMENTO
Testando o Caráter

CAÇA PALAVRAS

Certa vez, o dono de uma grande empresa resolve testar o caráter de um de
seus empregados e resolve colocar quinhentos reais a mais no salário dele.
No dia do pagamento, ele deposita na
conta do empregado o salário e os quinhentos reais a mais. Passaram-se duas
semanas e nada do empregado falar algo
e devolver os quinhentos reais.
Nisso o empresário pensou: Safado
hein? Vou fazer o contrário agora, ao invés de colocar os quinhentos reais eu
vou tirar quinhentos reais do salário dele
e quero ver como ele vai reagir..
Dito e feito. Chegando novamente o
dia do pagamento o empresário fez o que
tinha planejado, ele tirou quinhentos reais do salário do empregado.
No dia seguinte o empregado entra rapidamente no escritório do empresário e fala:
- Olha aqui doutor, fui no banco ontem
receber o meu salário e estava faltando
quinhentos reais, o que aconteceu?
E o empresário responde:
- Ahã, seu safado! No pagamento anterior eu coloquei quinhentos reais a mais
no teu salario e tu não falou nada, e agora, o que tu me diz?
O empregado responde:
- Olha, um erro eu tolero, mas dois não!!!

Confusão no Trânsito
Depois de bater na traseira de um carro, o motorista se justifica com o guarda
que registra a ocorrência:
- A mulher fez sinal que ia virar a esquerda... E não é que virou mesmo?

Estatísticas Políticas
- Uma pesquisa mostrou que 93% da
população não acredita nos políticos.
- E os outros 7%?
- São políticos!

Boca Suja
Um homem, viajando de ônibus, fica
impressionado com uma matéria que lê
no jornal, falando sobre o índice de mortalidade no mundo. Ele vira-se para a passageira do lado e diz:
- Senhora, você sabia que cada vez que
eu falo uma palavra morre alguém no mundo?
- Nossa! ? exclama ela ? Você já experimentou escovar os dentes antes de falar?

A mina
Um amigo chega pro outro e diz:
-Pô cara, peguei 3 mina ontem na festa.
o outro responde.
-É, eu conheço uma pessoa que pegou
mais de 30 homens.
E o amigo pergunta:
-É, quem
O amigo responde:
-A mina do Chile!

Três bandidas
Era uma vez três mulheres, elas tinham
assaltado o banco e fugiram e se esconderam em três sacos o policial foi chutar o
primeiro saco e a primeira mulher
disse:miau, e o policial chutou o segundo
saco e a segunda mulher disse:miau, e o
policial foi chutar o terceiro saco e a terceira mulher disse:é outro gato!

SETE ERROS
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HORÓSCOPO
ÁRIES - Relacionamentos marcados por
disputas por espaço. O momento é delicado também para sua vida financeira, indicando que não é uma boa hora para empréstimos.
TOURO – Maior disposição para lidar
com suas tarefas. Porém, você tende a ser
prático demais em situações que pedem
sensibilidade. Observe mais.
GÊMEOS - Você terá dificuldades em lidar com sentimentos mal trabalhados. Encarar seus medos será o primeiro passo
para resolver assuntos complicados em
suas relações.
CÂNCER - Assuntos mal resolvidos nos
seus relacionamentos de amizade. Sua tarefa é entender os limites dos outros e
mostrar-se tolerante do que deseja, mesmo que isso afete seus planos.
LEÃO - Incentivo a realizar suas tarefas
com determinação. Porém procure equilibrar suas responsabilidades para não se
sobrecarregar. Preserve-se!
VIRGEM - Tendência a adquirir maus hábitos para suprir carências emocionais. O
conselho é para que você evite qualquer
tipo de excesso que possa causar mal-estar.
LIBRA - Momento de busca intensa por
prazeres, no qual o excesso de expectativas pode gerar frustração. Não se deixe
guiar por aparências e pense bem antes
de envolver-se.
ESCORPIÃO - Fase de fragilidade nos
seus relacionamentos afetivos, na qual
pequenos desentendimentos podem crescer. Possibilidade de disputas para se afirmar. Controle-se!
SAGITÁRIO – Cuidado nas relações de
trabalho. Use toda a sua calma para lidar
com questões delicadas. O excesso de
pressões pode abalar seu humor. Fique
atento!
CAPRICÓRNIO – Cuidado com suas relações no círculo social. Gastos além da
conta é um problema que merece atenção,
então tenha consciência de seus limites financeiros.
AQUÁRIO - A angústia que deve lhe incomodar pode limitar suas ações em seu
meio familiar. Oscilação de humor, o que
pode dificultar o convívio com as pessoas
ao seu redor. Controle-se!
PEIXES – Você está propenso a reações
dramáticas frente às dificuldades. Guarde
suas opiniões para si, já que o excesso de
franqueza pode alimentar mal entendidos
e discussões.

CURIOSIDADES
PARQUE RIO DOCE – As primeira iniciativas no sentido de preservar o Parque Estadual do Rio Doce, surgiram no início da
década de 1930, pelas mãos do arcebispo
de Mariana, Dom Helvécio Gomes de Oliveira, conhecido como bispo das matas virgens. Em 1944, a área tornou-se oficialmente a primeira unidade de conservação
de Minas Gerais.
Quando o cano da pia estiver entupido,
jogue dentro dele um pouco de bicarbonato, derramando em seguida meia xícara de
vinagre.
Para não sujar o forno de microondas,
coloque os recipientes pequenos dentro de
filtros de papel para café. Se o alimento
derramar vai ser absorvido sem problemas.
As hortênsias são flores de frio e muito
sensíveis.Quando elas começarem a ficar
feias, mergulhe na água com as pétalas
pra baixo. Deixe por 2 horas. Elas voltarão
a ficar bonitas.
Manchas de gordura nos tapetes saem
colocando óxido de magnésio em pó. Deixe por algum tempo e depois escove ou
passe aspirador
Manchas de graxas saem com margarina vegetal. Coloque um pouco sobre a
sujeira e deixe por alguns minutos. Depois
lave normalmente com água e sabão.
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BBB-11 – A VENCEDORA MARIA
Protagonista de dois romances
e de muita confusão na casa do
BBB 11, Maria conquistou o
público e é a grande vencedora
do programa. Com 43% dos
votos levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ela competia na final do reality com Wesley (31%) e Daniel (26%).
MARIA É PRA CASAR
Linda, milionária e carismática, Maria - que talvez
fosse prejudicada por rumores de que seria garota
de programa - ficou indignada ao saber da fofoca
que a ex BBB Ariadna espalhou a seu respeito.
“Não sei como a Ariadna foi inventar isso de
mim. Ela que disse que já foi prostituta. Nunca fiz
programa. Sou atriz e já fiz quatro peças de teatro.
Imagina, nunca passou pela minha cabeça me vender”, afirmou a nova milionária em sua primeira
coletiva à imprensa, logo ao sair da casa.
MUITO BEM, OBRIGADA!

pouco da minha naturalidade. Se deixar, eu falo
demais, brinco demais e aí pode parecer frescura",
falou. A partir do sábado (2/4), o TV Xuxa trocará as manhãs pelas tardes e vai ao ar entre o Estrelas, de Angélica, e o Caldeirão do Huck, de Luciano Huck.
VEM POR AÍ...
Na Globo, entre as novidades, Batendo o Ponto,
protagonizado por Ingrid
Guimarães. Estreia dia 3.
Divã, seriado sobre uma
mulher de meia-idade, vivida por Lília Cabral, que
tenta se adaptar à vida de
divorciada, baseado em
texto de Martha Medeiros. Estreia dia 5. Lara com Z:
continuação de Cinquentinha, explora a vida da diva
Lara Romero depois que ela compra um teatro e resolve montar um texto de William Shakespeare. Estreia
dia 7, na Globo. Macho Man: protagonizado por
Jorge Fernando e Marisa Orth, o seriado mostra um
cabeleireiro gay que leva uma sapatada na cabeça e, a
partir daí, vira heterossexual. Estreia dia 8, na Globo.

E Maria nem precisaria fazer programa. A vencedora do BBB 11 recebe pensão de 15 mil reais do
falecido pai. Além disso, a mãe de Maria é uma
conceituada cardiologista no interior de São Paulo. A família tem um elevado padrão de vida. “
Vivo muito bem, tenho meu carro. Minha família
nunca passou necessidades. Mas não quero falar
sobre isso”, esquivou-se a beldade, dizendo logo
em seguida que não é consumista e que irá aplicar
o prêmio de R$ 1,5 milhão.

JÁ LÁ NA RECORD...

ATÉ NUNCA MAIS MAU !!!

Vamos ter a estreia de um reality show de moda
comandado por Adriane Galisteu, o Projeto Fashion; de um talk show de Danilo Gentili, o Agora é
Tarde; e do Edgard à Tarde. The Phone - A Missão:
reality previsto para estrear no ano passado e engavetado até 2011. O programa começa com dois
telefones tocando em pontos distintos e quem atende
é convidado por uma voz misteriosa a participar de
uma competição. Estreia em abril, na Band.

Maria não deixou dúvidas sobre
se vai correr atrás do carioca Mau
Mau. “ Não quero mais o Mau
Mau, nem que ele fosse o último
homem do mundo! Já se o Wesley quiser me namorar eu aceito.
Ele é um fofo. Se soubesse que
era tão bom ficar com ele, não teria perdido meu
tempo com o Mau Mau”, confessou a paulista.
A SUBSTITUTA
Carolina Dieckmann ficou com o
papel que seria de Juliana Paes
em Fina Estampa, próxima novela das 21h de Aguinaldo Silva,
que estreia em setembro, na Globo. Carolina será Teodora, exmulher de Joaquim José (Malvino Salvador), filho mais velho de Griselda (Lilia
Cabral).

Ídolos: versão nacional do American Idol, tem candidatos de vários estados brasileiros que sonham
em gravar um CD. Marco Camargo a cantora Luiza
Possi e o produtor musical Rick Bonadio são os
jurados. Estreia dia 5 de abril. Uma nova versão de
A Fazenda e de O Aprendiz estão previstas.
NA BAND

DE VOLTA À CASA
Ildi Silva fará uma participação em Insensato Coração, na pele de Daniela, uma das conquistas de
André (Lázaro Ramos), com quem terá somente
uma noite de prazer.

eles me deram a Melissa Leo, que também
aceito”, brincou.
WAGNER MOURA EM TODAS
O ator Wagner Moura, que também é cantor, vai estrelar uma
campanha de refrigerante. No
comercial, o ator e sua banda,
chamada "Sua Mãe", vão interpretar uma versão de um clássico de Roberto Carlos.
NOVO SÓCIO
O apresentador e empresário Silvio Santos ganhou um novo sócio na TV Alphaville, que pertence a seu grupo. Trata-se de João Alves de Queiroz Filho, conhecido como Júnior, controlador da
Hypermarcas. O sobrinho de Silvio, Guilherme
Stoliar, confirmou que vendeu para ele 30% da
TV por assinatura que atua na região de Barueri,
na Grande São Paulo.

MORDE E ASSOPRA
Morde & Assopra, a nova novela das 19h da Globo. Traz uma mistura inusitada: fósseis de milhões de anos e robôs. “É uma novela bem ágil,
com um ritmo intenso de ação. Acho que essa
velocidade é importante nas tramas das 19h, apesar da leveza que o horário já determina", afirma o
diretor Rogério Gomes.

Depois de uma reunião, no sábado, entre autor
e direção, ficou decidido que a partir de agora
Walcyr Carrasco ficará responsável pela supervisão da edição de todos os capítulos de “Morde & Assopra”.Algo incomum nas novelas da
Globo.

Sheron Menezes será Sarita em
Um Mundo Melhor, novela de
Miguel Falabella, Maria Carmem
Barbosa, Flávio Marinho e Antônia Pelegrino, que estreia em outubro, às 19h, na Globo. Será uma
das heroínas da trama e Alberto
(Edson Celulari) se apaixonará por
ela. O que vai dar o que falar, pois
além dele ser casado, com Marusca (Marília Pêra),
ela é a líder da comunidade que ele quer desalojar
para construir a Comprai-Home, uma loja sofisticada que tem como lema: "compro, logo existo".

ANTÔNIO FAGUNDES
X CAMILA PITANGA
A partir do dia 2 de maio, em “Insensato Coração”, serão exibidas as cenas da nova fase de Raul,
personagem de Antonio Fagundes. É nesse momento da história que terá início o seu envolvimento com Carol, Camila Pitanga.
PEDRO BIAL
Novo programa do Pedro Bial na Globo começa a
ganhar formato definitivo: A ideia é que seja em
auditório, ao vivo, misturando jornalismo e variedades.
BONINHO
Depois das férias do BBB, Boninho vai pensar
no próximo “Hipertensão”, que será novamente
realizado na Argentina.

INSENSATO CORAÇÃO

LUCIANA GIMENEZ

Ellen Roche passa a integrar o
elenco de Insensato Coração, no
núcleo de Natalie Lamour (Deborah Secco).

Luciana Gimenez volta ao Brasil em maio, mas só
deverá reassumir o comando do “Superpop” na
última semana daquele mês ou começo de junho.
A FILA VOA...

Fiuk estará em um Um Mundo Melhor, próxima
novela das 19h, de Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa, que estreia em outubro, na Globo.

O comediante Sergio Mallandro conseguiu ser contratado pela Record após participar do reality show
A Fazenda 3. Ele fará o quadro Pegadinhas do
Mallandro, sucesso na TV Gazeta entre 1998 e
2007, e o apresentará no Programa do Gugu. Além
de Mallandro, Daniel Bueno, Lisi Benitez e Geisy
Arruda também foram contratados pela Record.

Luana Piovani não está nem aí para
o romance do seu ex-namorado, o
empresário de moda Felipe Simão,
com Aline Moraes. A atriz tem
sido vista aos beijos com o surfista Snoopy, ex- de Isis Valverde.
Resta acompanhar qual casal vai
mais adiante...

CONVIDADO

AMAZÔNIA

O mais novo queridinho da Globo, Tiago Leifert sairá do estúdio uma vez por semana e apresentará o Globo Esporte de um
ônibus, que vai estacionar em
qualquer canto da cidade de São
Paulo.

Rodrigo Santoro foi convidado para participar da próxima
novela de Aguinaldo Silva,
"Fina Estampa", que estreia
em agosto. A última novela
que Santoro participou foi
"Mulheres Apaixonadas", de
2003. As gravações de “Fina
Estampa” começam na primeira semana de maio.

A Record e a Endemol estão preparando um reality show que promete ter carreira internacional, a
ser intitulado de Amazônia. A atração reunirá 12
participantes, entre eles celebridades e nomes de
destaque em diversos ramos - publicitários, empresários e artistas plásticos - em um acampamento armado na floresta amazônica.

PUXÃO DE ORELHA

INTERNACIONAL

Xuxa Meneghel disse durante o lançamento do
novo horário de seu programa, que a Globo a quer
menos espontânea. "Pediram que eu tirasse um

O autor de “Fina Estampa”, Aguinaldo Silva
quer que uma estrela de Hollywood participe
de sua trama. “Eu queria Meryl Streep, mas

As provas não serão de sobrevivência, mas estarão ligadas à promoção da sustentabilidade na região da mata. Para que seja possível, o reality
contará com a ajuda da ONG Fundação Amazonas Sustentável, que ajudará na criação de provas

QUERIDINHO

A novela Morde & Assopra superou a audiência
do capítulo de estreia de sua antecessora, Ti-ti-ti.
A trama de Walcyr Carrasco, que estreou na segunda-feira (21/03) na Globo, marcou 30 pontos,
enquanto o remake assinado por Maria Adelaide
Amaral registrou 29.

UM MUNDO MELHOR

CONTRATADO

No Saia Justa, sai a atriz Christine Fernandes e
entra em seu lugar a também atriz Camila Morgado, na próxima temporada do programa.

BOA AUDIÊNCIA

INCOMUM

UM MUNDO MELHOR

SAIA JUSTA

adequadas para o programa. As gravações devem
durar um mês, mas o programa pode ficar até três
na grade. O vencedor levará o prêmio de R$ 1
milhão.

AS PROVAS

PONTO FINAL
Chegou ao fim o casal formado pelos atores Malvino Salvador e Sophie Charlotte. Os atores assumiram o romance em fevereiro de 2010, durante o
Carnaval.
APRENDIZ 2011
A Record informa que o reality show “O Aprendiz”, apresentado por João Dória Jr. está garantido na grade deste ano, com estreia em novembro.
LICENÇA MATERNIDADE
São grandes as chances de Eliana não ter uma substituta no SBT, aos domingos, durante sua licençamaternidade. A apresentadora deverá deixar quatro
edições gravadas ou até um pouco mais, para voltar
o quanto antes ao trabalho. Dizem as más línguas
que o bebê terá até um quartinho só para ele.
MALVADA
Cristiana Oliveira está com uma
caracterização perfeita como a
malvada Araci de Insensato Coração, da Globo. Aatriz, apesar
de ficar pouco tempo no ar- sua
personagem vai ser assassinada- agarrou a oportunidade com
unhas e dentes.Atualmente, as
cenas do presídio quando contracenamAraci e Norma ( Gloria Pires) são as melhores da novela.
MALHANDO
Antonio Fagundes, conhecido por
não gostar de atividades físicas,
chegou à conclusão que estava enferrujando e passou a fazer Pilates,
musculação, esteira, etc. “Esteira eu
detesto, a gente fica andando e não
chega a lugar nenhum. Ainda bem
que não tem a volta”. “O esforço
valeu a pena, estou me sentindo
ótimo, sem cansaço, com mais disposição”.
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Padrasto é filmado molestando
criança de 9 anos em Manhuaçu
Uma criança de 09 anos foi
supostamente molestada
pelo seu padrasto Roberto
Marinho Dias, 46 anos, nesta quarta-feira, 31, no Bairro
Santa Luzia, em Manhuaçu.
Toda ação foi filmada por
uma câmera.
A companheira do suspeito chegou a denunciá-lo um
dia antes do fato, o qual foi
conduzido à delegacia, mas
foi liberado por não haver
provas concretas na suspei-

ta levantada pela menina.
A mulher relatou aos policiais que convive há dois meses com Roberto. Por coincidência, a garota ao ligar a televisão e deparar com um
caso de pedofilia que estava
ocorrendo em um noticiário,
contou para a mãe que estava sendo assediada pelo padrasto.
A menina contou detalhes
do fato dele fazendo carícias
intimas nela há uma semana,

ato que teria sido repetido
por diversas vezes.
Os PMs relataram que a
criança alegou que as investidas do padrasto estavam
ocorrendo quase todos os
dias, e num determinado momento ele a molestou no
sofá e a perguntou se ela
havia gostado da brincadeira.
Imediatamente, na terçafeira, a mãe levou sua filha
até o pronto atendimento.

O MÉDICO NÃO
CONSTATOU
EVIDÊNCIAS
DE ESTUPRO.
A ocorrência foi registrada
pela Polícia Militar e foi constatado também que, havia um
mandado de prisão em aberto
contra Roberto. Além da ocorrência e das suspeitas, nada
mais pôde ser feito.

Jovem é executado com três tiros de arma de fogo
Elton da Silva, 18 anos, foi
encontrado morto na manhã
desta quinta-feira, 31, no
Córrego dos Albinos, zona
rural de São João do Oriente.
O rapaz foi atingido por três
disparos de arma de fogo
sendo um no tórax e dois na

nuca. Os militares receberam
denúncia de que no local a
vítima estava caído ao solo
já sem vida, aparentando ter
sido atingida por disparo de
arma de fogo. Os militares
constataram a veracidade da
denúncia, encontrando o ra-

paz. Segundo informações
preliminares ele tem envolvimento com drogas. Foi encontrado na mão de Elton um
celular e uma bucha de maconha. Elton foi atingido por
três disparos de arma de
fogo, no tórax pela frente e

dois na cabeça. Compareceu
ao local a perícia técnica, que
realizou os trabalhos de praxe e liberou o corpo para o
IML. A PM está em rastreamento a fim de descobrir, localizar e prender o autor do
crime.

Lavrador mata a ex-companheira a facadas e tenta suicídio
O lavrador Denílson Dias
da Silva, 34 anos, matou a exesposa Conceição Santiago
Dutra, 34 anos, na tarde de
sábado, no Córrego Santa
Catarina, zona rural do distrito de Dom Correa, em Manhuaçu. Após o homicídio,

ele tentou tirar a própria vida.
Segundo a Polícia Militar,
os dois foram casados por
aproximadamente 10 anos.
Estavam separados há oito
meses e Denílson nunca se
conformou. Após várias tentativas de reconciliação, o

lavrador decidiu tirar a vida
da ex-companheira.
Neste sábado, ele foi ao
trabalho e, ao retornar, deslocou-se até a casa de Conceição. Após matar a mulher
com duas facadas no tórax e
no ombro esquerdo, ele vol-

tou para o trabalho e tentou
suicídio.
Denilson foi socorrido para
a UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) de Manhuaçu,
foi medicado e liberado. Ele
está preso na Cadeia Pública
de Manhuaçu.

Golpe da aposentadoria é aplicado em Santa Rita
Com a promessa de aposentadoria fácil e rápida, um
homem fingia ser advogado e extorquiu mais de 20
mil reais de moradores da
zona rural de Santa Rita de
Minas. Geraldo Soares
Neto, 47 anos, foi preso na
quinta-feira por uma equipe da Polícia Militar.
O golpe só foi descoberto porque duas pessoas
enganadas por Geraldo
procuraram a Polícia Militar.
Depois de ouvir a história,

os Soldado Bruno e Mendes e o Cabo Júnior foram
até a casa de Geraldo, localizada no distrito de Santa
Luzia, na zona rural de Caratinga.
O acusado dos golpes
tentou fugir, mas foi detido.
Os policiais apreenderam
aparelhos de DVD e de
som, um celular e diversos
DVDs que estavam na casa
e sem qualquer prova de
origem.
“Ele enganava as vítimas,

a maioria da zona rural, se
passando por um advogado
de um escritório de Caratinga e dizia que iria aposentálas com rapidez. Para isso,
Geraldo exigia certa quantia
em dinheiro e levava as pessoas ao cartório para assinar uma procuração dandolhe totais direitos”, detalhou
o Cabo Júnior.
Os militares também encontraram algumas procurações na casa. “Quem não
tinha dinheiro, ele aceitava

mercadorias para pagar os
honorários. Esse foi caso
do aparelho de som apreendido. Quando perguntado
sobre o dinheiro, ele disse
que gastou comprando móveis para a casa”, completou Cabo Júnior.
Segundo a PM, Geraldo já
possui passagem por porte
ilegal de arma de fogo. Na delegacia, ele afirmou que está
disposto a pagar pelo crime e
não se arrependeu de extorquir o dinheiro das vítimas.

Agente penitenciário é preso com drogas em Valadares
Um agente penitenciário
de 29 anos foi preso, em flagrante, na quinta-feira, 31, em
Governador Valadares, região
do Vale do Rio Doce, transportando maconha. O suspeito era investigado pela polícia e recebia dinheiro para
burlar a segurança e favorecer detentos.
Segundo a Polícia Civil de
Governador Valadares, Bruno Soares de Oliveira, de 29
anos, foi abordado quando
seguia para a Penitenciária
Francisco Floriano de Paula.

(PACA). O suspeito usava o
uniforme de trabalho e carregava uma mochila, onde foi
encontrado 100 gr de maconha escondidos em um saco
plástico. A droga estava ainda dentro de outra embalagem com barras de chocolate, que teriam sido usadas
para encobrir e disfarçar o
cheiro do entorpecente.
Sem resistir a prisão, Oliveira negou que a maconha
seria levada para a penitenciária e alegou ser usuário.
No entanto, a Polícia moni-

torava o ex-agente há cerca
de seis meses, após receber
denúncias do esquema.
Além de drogas, o suspeito
também estaria repassando
celulares aos presos.
Conforme a investigação,
Oliveira receberia de traficantes presos na (PACA)
R$1.500 por quilo de droga e
R$1.000 por celular. O pagamento estaria sendo feito
através de parentes dos detentos. O suspeito foi autuado por tráfico de drogas,
corrupção e formação de

quadrilha e será encaminhado para a cadeia pública da
cidade.
Em nota, a Subsecretaria de
Administração Prisional (Suapi), destacou que a prisão é
resultado da parceria com a
Polícia Civil denominada Tolerância Zero, que tem como
objetivo tirar de circulação
profissionais que não têm
conduta condizente com as
diretrizes de segurança prisional. A Suapi informou que
Oliveira era agente desde
2006 e será demitido.

MOMENTO DA FILMAGEM
Surgiu uma idéia na mãe
da criança após voltar à sua
casa. Ela resolveu instalar
uma câmera filmadora dentro de uma caixa de sapatos, com uma perfuração, de
forma que o aparelho pudesse filmar o cômodo que
o suposto autor usava para
molestar a criança.
Na noite de quarta-feira,
momento em que a mulher
foi tomar banho, a menina
ficou deitada sobre o sofá
da sala. O padrasto apro-

veitou-se do momento e
passou a cariciá-la de forma libidinosa. Mas o pior
ele não sabia, o fato foi
todo filmado em DVD.
Roberto foi preso em
casa, após a mãe e a família
da criança tiveram a certeza que a ação delituosa fora
gravada pela câmera.
O padrasto foi autuado
em flagrante e encaminhado à delegacia. Já o mandado de prisão é por pensão
alimentícia.

Taxista é assaltado
em Dom Corrêa
O taxista André Fernando
Garcia, 28 anos, foi assaltado por dois homens armados
durante a noite de sexta, 01,
no Córrego dos Diniz, zona
rural do distrito de Dom Corrêa, em Manhuaçu.
O taxista estava com seu
carro quando dois indivíduos sinalizaram solicitando
uma corrida até o Córrego
São Simão do Rio Preto (Simonésia). No trajeto, por
volta de 23 horas, anunciaram o assalto e exigiram todo

o dinheiro dele. Além de levar 925 reais, o som do carro,
uma máquina fotográfica e
três celulares, eles ainda socaram a cabeça de André
contra o volante.
Os assaltantes ainda colocaram a arma na cabeça
dele dizendo que era para
correr sem olhar para trás.
Logo após o roubo, abandonaram o Gol. A Polícia
Militar fez rastreamento,
mas não conseguiu localizar
os bandidos.

Ladrões arrombam e
furtam na APAE Manhuaçu
A Polícia Militar procura
informações sobre os autores de arrombamento na
sede da APAE Manhuaçu,
no bairro São Vicente, na madrugada de sexta-feira, 01.
Um nome chegou a ser denunciado para a polícia, mas
o suspeito não foi localizado.
Na manhã de sexta, quando chegaram para trabalhar,
funcionários da cozinha que
prepara alimentação para as
crianças da APAE e da escola encontraram a janela da
cozinha arrombada. Os ladrões ainda quebraram o cadeado do freezer.
Foram furtados 16 quilos
de carnes de boi e de frango,
dois litros de refrigerante,
uma sacola de arroz e duas

botijas de gás. Em uma sala
de aula localizada ao lado da
cozinha foram arrombados
dois armários metálicos, de
onde foram levados materiais escolares como cola, borracha, tesoura e folhas de
papel oficio.
O vigia contou que, no
período noturno policiais estiveram no local, após denuncia anônima noticiando que
um rapaz teria pulado o muro
e invadido a APAE.
A Central de Operações
recebeu uma denúncia de
que o furto teria sido praticado por um rapaz, de 20
anos, contumaz na prática de
furtos na cidade, acompanhado de alguns menores.
Foram realizadas diligencias,
mas ele não foi localizado.
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Parabéns para Marjorie Miranda
Pacheco, filha do nosso amigo Tuca

A simpatica vendedora Magda da
Máxima Veículos em Manhuaçu

Rosangela de Fátima Pereira e sua filha Ana Carolina proprietárias do Bom Tempero Restaurante e Tele-marmitex na
cidade de Manhuaçu

Ailton da Prefeitura e sua amigo
Wellington, escrivão da Polícia Civil

Primeira quinzena de abril / 2011

Luciano e esposa Telma

Denise e Michele da Herbalife

Representantes da Herbalife em Manhuaçu

