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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ip atinga
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Prefeito e pecuaristas de Lajinha Adejair Barros autoriza obras na
visitam o campo experimental
região do bairro Bom Pastor
AAdministração de
de Coronel Pacheco
Manhuaçu autorizou o

início das obras de
revitalização e melhorias do trecho da
Avenida Aurino Cirilo
da Costa, ao lado do
Córrego Coqueiro
Rural, no bairro Bom
Pastor, em Manhuaçu.
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EDITORIAL

CHARGE

Associação fiscalizadora
Essa poderá ser a saída para resolver sérios problemas da municipalidade, os munícipes elegem seus representantes e passam se os
anos e não veem os resultados esperados é por esta e outras que em
alguns lugares o número de votos nulos, brancos e faltosos tem se
multiplicados. Pensando nisso um grupo de pensadores de Manhuaçu criou um modelo de associação com estatuto para aqueles que
desejam instituir uma associação fiscalizadora em seu município poderão entrar em contato conosco que disponibilizaremos cópia do
estatuto. Há momentos que pensamos que as autoridades não querem de fato acabar ou pelo menos amenizar a corrupção no país, o que
vemos é que aqueles que detêm o poder maior ou seja a presidência
da república, foi assim com muitos presidentes e agora com a Dilma.
Na cabeça de quem cabe que a fortuna do ministro Palocci que multiplicou por 20 vezes quando era deputado, é lícita? Está claro que aí
tem coisa e coisa feia.
E a presidenta Dilma e o PT não tomam providências, sabemos que
o Palocci é protegido do ex-presidente Lula e por aí vai levando e
empurrando com a barriga e aumentando a corrupção temos a impressão que no Brasil vale as decisões políticas da maioria não dando
bola para as leis, afinal de contas quem comanda o Ministério da
Justiça e a Policia Federal, órgãos essenciais em uma investigação,
mas fazer o que se o ministro da justiça ou o comandante da PF foi
indicação do Palocci? Isso é apenas uma indagação, é uma demonstração do quanto é difícil abrir uma CPI, a base do governo é poderosa
e para mantê-la obediente e fiel poderíamos dizer a frase de Getúlio
Vargas “Aos amigos, tudo! Aos inimigos, os rigores da Lei”. Nesse
contesto cabe bem o estado de podridão que tomou conta das instituições jurídicas e políticas de nosso país. A parcialidade entorta sua
balança, e tira a sua venda. No país temos bons exemplos, podemos
ver a correta aplicação da lei, no caso do governador do Distrito
Federal, mas para alguns só foi possível porque ele montou sua própria ‘estrutura de corrupção e suborno’, atreveu a agir independentemente das outras “máquinas de corrupção”, existentes nas diversas
esferas de poder. Por qual motivo não se investigam as “máquinas”
maiores, de gigantes estatais desviando dinheiro para ONGs de fachada, de lobbys governamentais favorecendo setores privados de
telecomunicações, de acordos internacionais que geram prejuízos aos
cofres públicos, e da privatização de recursos públicos pelos sindicatos? Será que o governo está preocupado em fazer justiça? A realidade é outra bem diferente e aí se o governo central não dá exemplo os
estados e municípios vão dando o jeitinho brasileiro, a fiscalização é
precaríssima nos municípios e tudo por causa da política, os prefeitos
fazem tudo pensando na reeleição se o executivo começa fiscalizar e
punir os infratores ele mexe com eleitores e as vezes poderosos eleitores. Você já notou que todos os problemas municipais esbarraram no
voto.
Está surgindo em Manhuaçu uma associação que vai inibir muito
os políticos mal intencionados, veja como vai funcionar: AMOM –
Associação Moralizadora Organizadora Municipal, a intenção é trabalhar em conjunto com ministério Público e com a iniciativa privada
tudo para o bem do município, os prefeitos que quiserem poderão ter
uma parceria de voluntários surpreendente. Exemplo: quando o prefeito contratar uma obra a AMOM não vai deixar o prefeito ser enganado ela terá todos os profissionais necessários para uma boa fiscalização, médicos, engenheiros, advogados, líderes religiosos empresários etc. Tudo será medido e comparado com obras do mesmo porte
feitas em outros municípios, com gasto de materiais, medida, valor e
qualidade, quando uma obra em que gaste por exemplo 300 sacos de
cimentos os engenheiros da AMOM medirão a obra e saberão se está
dentro do cronograma, quando uma rua ou uma estrada for calçada ou
asfaltada A AMOM com seus associados voluntários medirá e calculará tudo para que o município não seja lesado e atuará em conjunto
com o Ministério Público.
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Adorei ler este prestimoso jornal ao qual pude ler uma
reportagem que veio de encontro de minhas necessidades
e sinceramente não tem preço li duas matérias que me ajudaram bastante, Cantinho de Fé e a outra foi sobre vencimento de carteira de motorista, veja como são as coisas iria
viajar para Campinas São Paulo dirigindo meu carro, qual
foi minha surpresa fui olhar a data de minha CNH e ela
venceria no outro dia, adiei minha viagem, mas fui com
minha CNH renovada, ser multada e não poder continuar a
viagem não é brincadeira, dessa eu me livrei obrigado.
Janssen de Oliveira Lemos - Ibatiba/ES
Olá pessoal do Jornal das Montanhas
Sou nascido em córrego Rico e estudei na Prata, saudade demais da escola estadual e dos amigos que a muito
não vejo... um grande abraço a todos da região....
Hélio Alves, Brasilia-DF

Ao Jornal das Montanhas,
Sou filha do Distrito do Prata município de Lajinha, tem mais de vinte anos que mudei daí mas foi
a primeira vez que participei da festa de comemoração do aniversário do Prata, adorei, Prata está evoluindo muito e o povo daí merece cada vez mais,
Prata está de parabéns.
Almerita Lizardo de Souza Conceição do Castelo ES.
Ao Jornal das Montanhas,
Muito obrigada pela atenção de vocês. Agora
usarei o jornal on-line como fonte de informação e,
quando necessário deixarei um recado.
Aurelina Oliveira Ferreira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Fiscalização do Ministério do Trabalho multa produtores
rurais por falta de equipamentos em tratores
Com a chegada da colheita do café a movimentação
de tratores nas propriedades
rurais aumentou significativamente e consequentemente os riscos de acidentes no
trabalho.
No estado de Minas Gerais, o Ministério do Trabalho intensificou seu trabalho
de fiscalização nas propriedades agrícolas exigindo o
cumprimento da NR-31, que
trata da saúde e segurança
dos trabalhadores rurais. Os
acidentes com tratores são
preocupantes. O aumento
dos casos demonstra falta
de atenção por parte dos produtores em relação á segurança de seus funcionários.
Publicada desde 2005 a NR31 exige que todos os tratores tenham uma estrutura de
proteção na capotagem que
vise á proteção dos condutores das máquinas em caso
de acidentes. Diversos produtores foram autuados nas
últimas semanas no sul do
estado e cobrados pelo Órgão a se adequarem às leis
trabalhistas.
Equivocadamente muitos
acreditam que os chamados
“protetor solar”, que só evitam que os tratoristas sofram
com o sol forte e a chuva
sobre seus corpos, exercem

a função de proteger os trabalhadores em casos de acidentes, um engano fatal. As
“capotas protetoras solares”
normalmente são fabricadas
sem nenhuma orientação
técnica e com materiais de
baixa qualidade e não suportam o peso do trator em caso
de um tombamento ou de
uma capotagem colaborando
para que os profissionais
sejam esmagados pelas pesadas máquinas.
Os arcos de proteção colocados nos tratores á frente
dos condutores não os protege em casos de acidentes.
Esses produtos protegem
mais á maquina do que os condutores, que sem nenhuma
proteção lateral ou acima de
suas cabeças ficam expostos
nos giros de uma capotagem
e entregues a própria sorte.

A utilização desses dois
“produtos” ao mesmo tempo não protege os trabalhadores e atenda contra ás normas de segurança.
Pela avaliação técnica divulgada pelo Ministério do
Trabalho e Emprego apenas
as estruturas de quatro pontos fabricadas sobre as orientações da norma técnica
NBR-ISSO-5700/2009 publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT atendem as condições ideais de segurança dos
trabalhadores que trabalham
com os tratores agrícolas.
Presos ao cinto de segurança e protegidos pela Estrutura de Proteção na Capotagem – EPC certamente teremos menos casos de mortes
envolvendo trabalhadores
rurais.

Três assuntos de destaque na reunião da Câmara de Manhuaçu
A reunião Ordinária da Câ- tão sonhado calçadão . “Es“É preciso que se olhe a
mara de Manhuaçu, 02 de ju- pero que não seja preciso, mas questão da família, assisti-las,
nho aprovou vários projetos, se necessário for, vamos fazer fazer junto a elas um planejaalém de inúmeras reivindica- um movimento, uma
mento familiar, olhar as
ções.
grande manifestação
condições em que viDentre as reivindicações se para que esse problevem essas famílias
destaca o estudo e aprofun- ma seja resolvido para
precisam ser orientadamento do solo e o calçadão a nossa segurança e
das, as mães não esna Olimpio Vargas, do nº 371 principalmente dos
tão tendo condições
ao nº 615, feita pelo vereador alunos das escolas
de educar seus filhos
Antônio Xavier da Gama. Este mencionadas. Consozinha, pois precisam
pedido foi levado ao conheci- cluiu MarcoAntônio
trabalhar. Essas crianmento do executivo em 14 de
Segundo assunto
ças ficam sozinhas e
setembro de 2010 por Marcos em destaque: autori- Professora muitas desviam suas
Antônio que fez uso
zação de Dórca Pires condutas, e isso faz
da palavra. Ele questicontratação de Carvalho
aumentar a prostituiVidal
onou a questão do
por tempo
ção infantil e o uso de
melhoramento na ilucerto e determinado e drogas. Temos famílias em
minação pública. “Enoutras providências, condições precárias, não tem
quanto no Centro da
para ( Servente Esco- água em casa nem para beber
Cidade, a iluminação é
lares e Assistente já a 6 meses , mesmo que temelhorada, o que é louSocial ).
nha feito o devido requerimenvável, no bairro SagraTerceiro assunto to junto ao SAAE que alega
da família já foi feito o
Direito ao Planeja- que onde moram não existe um
pedido para mudar um Representen- mento familiar: É de loteamento regulamentado”.
único poste de lugar te de bairro suma importância Disse Dórca
Marcos
na rua Levindo Rocha,
para a sociedade MaO Presidente da Câmara
Antônio
e colocar luminária e
nhuaçuense o pro- Renato Cesar Von Rondow e
até agora nada”. Disse Marco nunciamento da Professora o vereador Antônio Xavier da
Antônio
Dórca Pires de Carvalho Vidal, Gama, explicaram a dificuldaDe posse de um abaixo as- sobre o Direito ao Planejamen- de de se regulamentar um losinado, com assinaturas dos to familiar Lei nº 9.263, de 12 teamento em que o terreno
alunos das Escolas Estaduais de Janeiro de 1996, que regula pertence a particular.
Salime Nacif e Maria de Lucca o 7º do art. 226 da ConstituiPinto Coelho reivindicando o ção Federal.
Por Marta Aguiar

Nova comissão
provisória do
PSDB de Lajinha 2011
Presidente APARECIDA
DAS DORÊS LACERDA
NUNES
Secretário WILLYAM
HOTT VIEIRA DE GOUVÊIA
Tesoureiro JULIO CEZAR
PIRES FERREIRA
Membro JOSÉ EDUARDO
HUBNER
MEMBRO FLÁVIO ELIAS DA SILVA
Dizem que a nova comissão não veio para brincar, estão levando a sério a possibilidade de se fazer uma frente
ampla com pelo menos 5 partidos para tentar chegar novamente ao comando do município, no momento três partidos estão comandando a
frente PSDB, DEM e PT, lembrando que algumas lideranças estiveram conversando
em BH com o secretário de
esporte Bráulio Braz sobre a
próxima eleição em Lajinha.

Expansão industrial e comercial

D

izem que a expansão comercial de Manhuaçu está
cada vez maior e muitas empresas têm aproveitado a
maré para navegar em outros mares, foi assim que a
Audiosystem empresa que fabrica auto-falantes e comercializa instrumentos musicais, através de seus sócios Tuca e
Luciano não pensaram duas vezes em ampliar as instalações
e dobrar a produção. Com o mercado consolidado em Pernambuco e Bahia rumou sua nau para Goiás, e acaba de fechar um contrato em BH com a denominação evangélica Igreja Batista Getsêmani que agrega mais de mil templos é a modernidade chamada parceria com isso ganham as igrejas que
com essa parceria vão pagar por um preço bem abaixo do
mercado e ganha a Audiosystem no volume de vendas.

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2011
O SIEEL – SINDICATO INTERMUNCIPAL DAS INDÚSTRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA
E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NO SETOR PRIVADO DE ENERGIA
ELÉTRICA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.828.760/0001-01, com sede à Rua Ofélia
Resende, 101, Bairro Bandeirantes, em Cataguases-MG (CEP 36773-082), vem, nos
termos do art. 605 da CLT, NOTIFICAR para pagamento da contribuição sindical
patronal todos àqueles da categoria econômica das indústrias de energia elétrica e
empresas prestadoras de serviços no setor privado de energia elétrica a ele vinculadas, com base territorial nos Municípios de Astolfo Dutra, Cataguases, Guarani, Itamarati de Minas, Mercês, Miraí, Piraúba, Rio Novo, Rio Pomba, São Sebastião da
Vargem Alegre, Santa de Cataguases, Silveirania, Tabuleiro, Antonio Prado de Minas,
Barão de Monte Alto, Eugenópolis, Miradouro, Muriaé, Patrocínio de Muriaé, Pedra
Dourada, Rosário da Limeira, Vieiras, Alto Jequitibá, Caputira, Durandé, Luizburgo,
Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Reduto, São João do Manhuançu,
Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Sericita, Simonésia, Araponca, Cajuri, Canaã, Coimbra, Divinésia, Ervália, Guidoval, Guiricema, Paula Cândido, Pedra do Anta,
Rodeiro, São Geraldo, São Miguel do Anta, Senador Firmino, Tocantins, Ubá, Visconde do Rio Branco, Além Paraíba, Argirita, Descoberto, Laranjal, Leopoldina, Palma,
Pirapetinga, Recreio, Rochedo de Minas, São João Nepomuceno, Santo Antônio do
Aventureiro, que nos termos do disposto no art. 580 da CLT, que terão que recolher os
valores relativos a suas contribuições sindicais, aplicável a todos que constituem a
classe deste Sindicato. Quer ainda salientar que a contribuição referente ao ano de
2011, deverá ser quitada impreterivelmente até o dia 31/01/2011. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Patronal até a data de vencimento acima indicado
constituirá o contribuinte em mora, e o sujeitará a pagamento de juros, multa e
atualização monetária previstas no art. 600 da CLT. O valor base é calculado em
função da alíquota aplicável ao capital social, conforme Tabelas a seguir:

ANO 2011
LINHA .. CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (R$) ........... ALÍQUOTA (%) ................... VALOR A ADICIONAR (R$)
1
2
3
4
5
6

...........
...........
...........
...........
...........
...........

De 0,01 a 10.191,00 .................................... Contribuição Mínima .............................................. 81,53
De 10.191,01 a 20.382,00 ........................... 0,8 ................................................................................. De 20.382,01 a 203.820,00 ......................... 0,2 ........................................................................ 122.29
De 203.820,01 a 20.382.000,00 .................. 0,1 ........................................................................ 326,11
De 20.382.000,01 a 108.704.000,00 ............ 0,02 ................................................................. 16.631,71
De 108.704.000,01 em diante ...................... Contribuição Máxima ...................................... 38.372,51

Cataguases, 03 de Janeiro de 2011.
Newton Antônio Dutra
Presidente
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Adejair Barros autoriza obras na
região do bairro Bom Pastor
A Administração de Manhuaçu autorizou o início
das obras de revitalização
e melhorias do trecho da
Avenida Aurino Cirilo da
Costa, ao lado do córrego
Coqueiro Rural, no bairro
Bom Pastor, em Manhuaçu.
Os investimentos foram
anunciados atendendo a
solicitação da Associação
de Moradores, representada pelo presidente Mário
Lúcio (Marão), e pelo Presidente do Coamma (Conselho das Associações de
Moradores) Vasco Fernando, na sede da Prefeitura de
Manhuaçu.
O prefeito Adejair Barros,
acompanhado do engenheiro Francisco Valory Nunes,
assinou a ordem de serviço
para a empresa Engelcon,
vencedora do processo licitatório, executar a constru-

Os investimentos foram anunciados atendendo a
solicitação da Associação de Moradores

ção das obras de estrutura
e melhoria na região próxima ao Centro Viva Vida.
“Solicitamos ao prefeito
Adejair Barros que fossem
feitas melhorias com uma
calçada e equipamentos de
lazer. Ele prontamente nos

atendeu e vai investir esses recursos na obra. Com
certeza, quem pratica exercícios vai ter um espaço
muito melhor”, reforçou
Marão. Ele salientou que o
bairro não conta ainda com
uma praça melhor estrutu-

rada.
INVESTIMENTOS: Segundo Adejair Barros serão
investidos cerca de 80 mil
reais. As obras contemplam
a construção de calçada
com proteção para os pedestres no trecho paralelo
ao córrego e na margem da
avenida. A proposta é completar o percurso de caminhada que já existe do lado
do Centro Viva Vida.
Próximo a Praça Bom Pastor, em frente ao centro de
especialidades médicas, serão instalados equipamentos de ginástica em área pública para adultos e um
playground para crianças.
Também será construída
uma passarela sobre o córrego para completar o circuito ligando as duas áreas.
Carlos Henrique Cruz

Prefeitura e polícia militar se reúnem por causa do trânsito
O Prefeito Adejair Barros
reuniu-se com o Comandante da 72ª Companhia de Polícia Militar Capitão Adenilson, o Comandante do Pelotão de Policiamento de Manhuaçu Tenente Fernando,
o Sargento Vitor (responsável pelo trânsito) e o Soldado Cleverson no Paço Municipal.
Através de convênio entre
a Prefeitura e a Polícia Militar, uma equipe de militares é
responsável pelo trabalho de
fiscalização de trânsito na cidade de Manhuaçu.
Durante o encontro, o Prefeito Adejair Barros e os militares discutiram a colocação de placas de sinalização,
inclusive na área do Estacionamento Rotativo, e a instalação de novas placas em
locais que foram danificadas
ou quebradas.
Além disso, a reunião serviu para tratar de medidas
que podem ser tomadas para
organizar melhor o trânsito
da cidade. “A questão do
trânsito é um dos maiores

automotivo durante a noite
nas ruas da cidade.
“Nosso objetivo é melhorar a questão do trânsito e
para isso é preciso trabalhar
em várias frentes e não apenas na questão da fiscalização. Trabalhamos com serviço de sinalização de ruas e
avenidas e também na educação para o trânsito. Nossa
meta é ampliar essas ações
em parceira com a PM, Consep e todas as entidades”,
frisou.
Prefeito Adejair Barros reuniu-se com o Comandante da
72ª Companhia de Polícia Militar Capitão Adenilson, o
Comandante do Pelotão de Policiamento de Manhuaçu
Tenente Fernando, o Sargento Vitor (responsável pelo
trânsito) e o Soldado Cleverson no Paço Municipal.

problemas de Manhuaçu.
Sabemos que é uma questão
difícil e contamos com o Consep e com a Polícia Militar
para nos ajudar a organizar
melhor o trânsito, que ainda
apresenta um quadro preocupante”, ressaltou.
Segundo o prefeito, o trabalho eficaz que já era desenvolvido pela equipe anterior

deve continuar e ser implementado sempre. Ele garantiu o interesse do município
em apoiar e até fazer estudos
para realizar eventuais mudanças. Adejair também manifestou a necessidade de
acompanhar mais de perto a
questão da poluição sonora,
especialmente aquela provocada por veículos com som

CONSEP
O Prefeito Adejair Barros
também se reuniu com o Presidente do Consep, Cláudio
Fynei, para definir a colocação de novas placas atendendo a solicitação do órgão. A preocupação, inclusive, é com a fixação de placas
do estacionamento rotativo.
O procedimento de licitação
já está em andamento para
atender ao pedido.
Carlos Henrique Cruz

A mala da sua vida
Cada um tem uma mala na sua vida. Não se trata aqui
de falarmos ou decidirmos se é uma mala sem alça, ou
pior, sem alça ou sem rodinhas, nem de definir seu tamanho ou tempo em nossas vidas. Mas de reconhecer a
importância que ela nos tem, e o valor que a ela devemos
dar.
Cada um de nós tem também a livre iniciativa de nela
guardar o que bem entender, porque afinal de contas,
esta mala é única e cada um decide o que nela guardar.
Podemos guardar antigas peças de roupas nossas ou
não, cartas, fotos, enfim... Um universo de bugigangas
que bem entendermos, e é justamente aí que se encontra
a importância de cada uma, de cada nossa.
Vou confessar que durante muito tempo, longos, mas
longos anos mesmo, minha mala estava sempre entulhada, estufada, porque nela jogava todos os meus dias,
bons e ruins. Chegou ao ponto de um dia ao abri-la,
caírem aos meus pés tantas tristezas, mágoas, injúrias,
traições, maledicências, lágrimas, frustrações, decepções,
mentiras, que me senti sufocado e quase destruído. Senti então que guardar tudo aquilo só ocupava espaço e
espaço importante demais na minha vida para manter
ainda dentro de um espaço tão pequeno como minha
mala. Nem seleção eu fiz. Joguei mesmo tudo fora, coloquei em um real saco de lixo, bem preto, e coloquei na
beira da calçada para que o tempo o levasse embora.
De volta à minha mala, a limpei, lustrei, e peguei cada
momento bom de minha vida e lá guardei. Jamais eu mesmo imaginaria que misturados a todos aqueles momentos ruins, eu tinha guardados tantos sorrisos, beijos
abraços, apertos de mãos, palavras de carinho, amor,
compreensão, amizade, de todos os tamanhos, cores e
formas, como via então.
Saibam que hoje ela pode estar até sem alças e sem
rodinhas, mas está tão fácil de carregar debaixo do braço, que me dá prazer abri-la e sentir dela saírem todos
meus melhores momentos de vida.
Poxa... Agora sim posso dizer, “esta é a mala da minha
vida!”
Antonio Jorge Rettenmaier, Escritor, Cronista e
Palestrante, membro da AGEI, Associação Gaúcha dos
Escritores Independentes. Esta Coluna está em mais
de oitenta jornais impressos e eletrônicos do Brasil e
Exterior. No You Tube acesse a Fala Sério! Em vídeo
através do ajorgefalaserio. Contatos
ajrs010@gmail.com
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Cremilda Lopes Nacif
Entrevistada em 30/01/1985. Nasceu em
Santa Margarida-MG, casou-se em 1922,
em Manhuaçu com o Sr. Salime Nacif formado em Leopoldina natural de Ouro Preto. Foi farmacêutico em Luisburgo, transfiriu-se depois para Manhuaçu, onde comprou uma farmácia junto com o professor
Hiram de Carvalho, que também tinha mesma profissão. Isso em 1939, o que possibilitou trazer os filhos para serem matriculados nas escolas de Manhuaçu.
Quando residia na cidade de Santa Margarida ajudou muito o povo da cidade,
durante um período de enchente do rio,
atravessava mantimento, agasalhos e cobertores de uma margem para outra do rio,
para as pessoas que estavam flageladas.
Com isso conquistou a confiança do povo
daquela cidade e passou a ser o representante da comunidade de Santa Margarida
na cidade de Manhuaçu. O casal teve 06
filhos, 03 mulheres : Vânia,Ruth e Margarida e 03 homens: Lilito, Bidoca e Manuelzinho. Ruth nos declarou, que nem sabe
dizer, o que o pai representava para ela.
Era muito amigo dos filhos. Foi um exemplo de honestidade de bondade e de trabalho. Labutou muito pela cidade, mandou
construir a 1ª casa de cimento armado em
Manhuaçu. É muito lembrado por todo seu
trabalho, e citado sempre como um bom
homem. Dª Cremilda acha que o filho que
mais parece com o pai é o Hélio. Confessa
que foi muito feliz com o Sr. Salime Nacif,
que era no seu dizer um grande solucionador de problemas”. Foi proprietário do Ginásio de Manhuaçu. Instalou o Banco
Nacional e foi o primeiro gerente, instalou
a Caixa Econômica Estadual e foi o primeiro gerente. Foi Prefeito nomeado pelo Dr.
Milton Soares Campos.
Durante sua gestão comprou o primeiro trator da cidade. Fez numa semana o
campo de aviação com os operários da
prefeitura, o que possibilitou a aterrissagem dos primeiros aviões de pequeno
porte a pousar por estas bandas. Gostava muito de cavalgar e era, as vezes visto
montando um belo cavalo, muito elegante, desfilando pelas ruas da cidade. Tomava parte em todos os movimentos para
o bem e o progresso de Manhuaçu. Era
muito dinâmico e firme em suas decisões.
Sua filha Vânia advogada e professora da
Escola Normal, mais tarde casou-se com
o Dr. José Fernandes Rodrigues, célebre

advogado e grande chefe político em Manhuaçu, lutando pela UDN ( União Democrática Nacional ), sendo admirador
incontestável de Milton Campos, Brigadeiro Eduardo Gomes e Carlos Lacerda.
Seus companheiros de Partido na cidade
eram: Chiquinho, Tito e Santos Fialho,
Nudante Pazelli e muitos outros comerciantes. Vânia e José Fernandes tiveram 04
filhos homens, 02 ( dois ) seguiram a carreira dos pais, o Dr. Hélio Fernandes Rodrigues e o Dr. Sálvio Fernandes Rodrigues. Além deles os outros dois filhos
José Fernandes Rodrigues Filho e Leonardo Fernandes Rodrigues. A filha de
Salime Nacif e Cremilda a Dª Ruth casouse o professor Elias Said Chequer, que é
contabilista muito conceituado em nossa cidade. Ambos muito inteligentes imortais da Academia Manhuaçuense de Letras. Ruth, foi professora,passou por várias funções pedagógicas e mais tarde
foi diretora da E.E. Salime Nacif, durante
muitos anos. Era incansável em seu trabalho. Seus alunos, principalmente os carentes, estavam sempre calçados e uniformizados. O casal teve dois filhos Drª
Florence (Cirurgiã-Dentista) e Elias (Contabilista). A outra filha do Sr. Salime Nacif e Dª Cremilda, a Drª Marilaia, também
professora, casou-se com Arturzinho Pinto Coelho de família muito tradicional,
que era sobrinho do Dr. Cordovil Pinto
Coelho, político que marcou muito a história política da cidade. Artur era filho de
Alberto Pinto Coelho e Dª Adilina, que
exerceu a profissão de costureira (Alta
Costura), e executou muitos modelos difíceis, para uma freguesia de elite. Lilito,
empresário casou-se com Rosemeire, filha do casal Dario e Magnólia Caldeira, a
qual foi diretora da E.E. Cordovil Pinto
Coelho, durante muitos anos. Uma ótima
diretora. O casal teve três filhos Dr. Salime (Médico), Dr. Marcelo (Médico) e
Rogério (Comerciante). Os outros filhos
homens do Sr. Salime residem na cidade
de BH. Podemos notar os herdeiros do
Sr. Salime Nacif se uniram com outras famílias desta terra, para formar novos ramos e povoar nossa cidade. Descendentes de árabes, portugueses e italianos.
Dessa mistura de raças, resultaram novas importantes famílias. São agora, genros, noras netos e bisnetos deste nobre
homem que foi o “Sr. Salime Nacif”

CHEQUER ADVOCACIA S/C

Advocacia Consultiva, Preventiva, Administrativa e Litigiosa

Dr. Alexander Chequer Ribeiro
OAB/MG 78.778

Fábio Macedo Pimentel
OAB/MG129831

Bruna Cunha dos Santos

OAB/MG30506E
Rua Nudant Pizelli, 188, Centro (Morro da Raposa) Manhuaçu/MG.

Tel: 3332.1713 e 3332.1930
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Chapéuzinho Vermelho
Aprendi que o tempo é
muito precioso e não
volta atrás.
Por isso, não vale a pena
resgatar o passado….
Pois o que vale a pena é
construir o futuro…
“As mais lindas coisas
da vida, não podem ser
vistas, nem tocadas, mas
sim sentidas pelo
coração.”
Se você quer mudar
tudo, basta mudar a sua
atitude.”
Pode-se cortar todas as
flores, mas não se pode
impedir o retorno da
primavera.”
“Espere o melhor,
prepare-se para o pior e
aproveite o que vier.”
Para encontrar um
amigo, devemos fechar
um olho. Para conserválo, devemos fechar os
dois.”
“Quando a gente pensa
que sabe todas as
respostas, vem a vida e
muda todas
as perguntas.”
“Temos duas orelhas e
uma só boca, justamente
para escutar mais e falar
menos.”
“A vida nos oferece 4
sentidos: Amar, Sofrer,
Lutar e Vencer. Quem
ama luta,
quem luta sofre, quem
sofre vence…por isso
ame muito, sofra pouco e
lute
sempre.
“Não deixe o medo de
errar impedir que você
jogue.
O valor das coisas não
está no tempo em que
elas duram, mas na
intensidade com que
acontecem. Por isso
existem momentos
inesquecíveis, coisas
inexplicáveis e pessoas
incomparáveis.

Era uma vez uma linda menina, que morava com sua
mãe, em uma bela casinha. Ela sempre usava uma capa
com um chapeuzinho bem vermelho.
Certo dia, sua mãe pediu que ela fosse levar uma cestinha de doces, para sua vovó:
– Chapeuzinho, evite o caminho da floresta que é perigoso, vá pelo bosque e não fale com estranhos.
Chapeuzinho adorava sua avó, e saiu em disparada,
cantando de alegria. Queria fazer uma surpresa para vovó
e começou a colher as flores que encontrava no caminho.
A menina estava distraída com as flores, quando deu
de cara com o lobo mau. Ela não sabia que ele era o lobo
malvado, mas não se assustou e nem sentiu medo.
– Bom dia, chapeuzinho Vermelho.
– Bom dia.
– Aonde você está indo assim tão cedinho?
– Vou visitar minha vovozinha, que está muito doente.
O lobo, como era muito esperto, disse a ela bem depressa:
– Por que não vai pela floresta, que é bem mais perto?
Ela ficou em dúvida, porque não gostava de desobedecer sua mãe, mas resolveu seguir o conselho do lobo.
Enquanto chapeuzinho seguia pelo caminho da floresta, o lobo rapidamente seguiu pelo bosque, cantando e
correndo. O lobo chegou na
casa da vovozinha e bateu na porta:
– Quem está aí? — Perguntou a velhinha.
O lobo respondeu, disfarçando a voz:
– Sou eu, Chapeuzinho Vermelho.
– Entre minha querida, aporta está aberta.
O lobo, que era muito rápido, foi entrando e de uma só
vez engoliu a vovozinha. Depois vestiu as roupas dela, e
ficou esperando Chapeuzinho Vermelho. Chegando na
casa da vovó, ela encontrou o lobo e perguntou:
– Vovó! Por que suas orelhas estão tão grandes?
– É para te ouvir melhor.
– Vovó! Para que esses olhos tão grandes?
– É para te ver melhor.
– Credo vovó, por que a senhora está com essa boca
tão grande?
– É para te comer! — respondeu o lobo.
Dizendo isso, o lobo começou a correr atras de Chapeuzinho. Depois de algum tempo ele tropeçou e caiu no
chão. Enquanto isso a menina escondeu dentro de um
velho armário. O lobo resolveu dar uma cochilada e começou a roncar. Um caçador que
passava escutou:
– Que ronco esquisito?
Ele entrou, e encontrou o lobo:
– Ah! É você que está aí seu malvado!
Escutando isso, Chapeuzinho apareceu e contou toda
a história para o caçador.
Aproveitando que o lobo estava dormindo, cortaram a
sua barriga, e tiraram a vovózinha de dentro. As duas se
abraçaram muito felizes.
– E agora o que faremos com esse malvado?
Os três resolveram encher a barriga do lobo de pedras.
Quando o lobo acordou, tentou fugir, mas ele caiu e nunca mais levantou. Todos ficaram aliviados e felizes. O caçador foi embora, e as duas foram se sentar na varanda
e saborear os doces. Chapeuzinho prometeu nunca mais
desobedecer a sua mãezinha.
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Manuel Candido: um índio preocupado com missões
Índio Manuel Candido,
missionário, conta o porquê
de estar fazendo viagens missionária fora da Aldeia a que
pertence. “Eu moro na Aldeia
do Bananal, próximo Aquidauana Mato Grosso do Sul.
Faço essas viagens missionárias para que toda nação indígena seja reconhecida e tenha todos os direitos como
todo cidadão brasileiro. Mas
eu estou aprendendo, estou
perguntando o que não sei,
para as pessoas que se interessam em me ajudar. Eu não
sou assalariado não recebo
fundo de nada, mas estou
vendendo meu CD para angariar fundos para essas viagens, e para não ficar com dívidas”. Ele conta também
como foi que conheceu o
Evangelho e da experiência
que adquiriu. “Há praticamente 100 anos, através dos missionários ingleses pela pesquisas que já fizemos, em 1911
chegaram os missionários Ingleses e começaram ensinar
as crianças, na minha área, na
Aldeia do Bananal. E foram
embora em 1970, deixando o
trabalho em nossas mãos. Por
isso tenho que sair para tomar conhecimento das causas, e principalmente das leis
do país”. Ele relata quando foi
que aceitou Jesus. “Olha eu

aceitei o Evangelho em 1986,
daí para cá estou com esse
ministério em minhas mãos.
Gravei meu primeiro CD em
2001, comecei a viajar, mas a
maior parte do tempo passo
na Aldeia”. Ele fala da diferença do desenvolvimento
dos indígenas da Aldeia. “O
desenvolvimento veio através dos governantes, do município, do estado e do Brasil
inclusive.
No governo do Lula em
muitas partes fomos beneficiados. A parte da consecular,
temos índios que estão concluindo o magistério, outros
concluindo direito das Terenas, seguindo nosso conselhos pois conhecemos pessoas lá de fora, sabemos que é
difícil, mas nada é impossível,
pois somos todos iguais.
É assim que vejo como
está se desenvolvendo as Terenas.Aqui temos escolas para
as crianças mantida pela Prefeitura de Aquidauana. Graças
a Deus a convite de um irmão
de Muriaé MG, Altalipio Francisco de Paula, um obreiro que
me levou um certo tempo na
reunião dos obreiros em Belo
Horizonte, sendo que o povo
dobrou a cada oração eles estão me ajudando, ajudam
comprando meu CD, não é
muito, mas se eu ganhar mui-

to dinheiro eu não vou saber
nem como usar e acho que é
esse o medo deles. Mas isso
não quer dizer que vou visitar
só essas casas de oração, qualquer igreja que me convidar.
Inclusive fui cantar em Belo
Horizonte na igreja católica, na
igreja testemunha de Jeová,
onde me chamar eu vou estar
lá.
A minha intenção é que o
evangelho seja conhecido e
que os índios estão sendo
evangelizados, os católicos
estão chegando, os padres
vão lá, tem uma igreja na Aldeia só esse ano ainda não foi
nem um padre, mas tem um índio que está tomando frente”.
Ele continua falando das dificuldades e da distancia que
percorre visitando outras aldeias. “Como o Pantanal é
uma área plana é difícil não sair,
em época da chuva fica tudo
inundado sempre estamos
sendo atingido pelas águas do
Rio Araguaia. Carro, ônibus,
nem moto passam, então nós
usamos a bicicleta, ela nós
carregamos nos ombros, e assim vamos de um lugar para
outro. Isso quando necessário, para pregar andamos 18,
20 até 40 quilômetro, nós temos a Aldeia Terena Bocoti
que é uma distancia de 90 quilômetros. Eu tive várias expe-

riências mas eu vou tentar explicar uma isso com Deus,
quando eu resolvi parar de
pregar o evangelho fui acometido de uma doença chamada
ulcera gastrite, e o médico me
disse que eu tinha 7 dias de
vida apenas.
Eu fui na igreja católica
pedi para quando rezasse, rezasse a meu favor, fui na igreja evangélica pedi para que
quando orassem, orassem a
meu favor, e graças a Deus eu
estou curado estava com 72
quilos cheguei a pesar 41
quilos, eu não podia comer
nada, nem tomar água, eu sou
pai de dez filhos como que
eles iriam ficar. Hoje dia 8 , dia
das mães fico feliz pois estou
aqui com a dona Luzia, eu não
tenho mãe então para mim ela
é minha mãe, para mim estou
em casa. Um dia eu fui visitar
com um pastor que já partiu
Jerbes Oliveira o Parque Nacional do Xingu a tribo dos
Raorá e a tribo Chucurumam,
eles são ferozes, prometeram
matar o pastor e eu , mas fiquei com muito medo, pois
para eles matar ou morrer tanto faz e não ficam no meio do
caminho, eles fazem mesmo.
Eu gostaria que viessem visitar as Aldeias para verem o
que precisamos lá para que
pudessem ajudar-nos”.

Índio Manuel Candido, missionário, conta o porquê de estar
fazendo viagens missionária fora da Aldeia a que pertence.

3º Festigospel em Manhumirim
Classificação normal
1° lugar: Natália Schueng - Música Ninguém pode Impedir ........................................ 99 %
2° lugar:Dayvisson e Priscila--- Música Who am I? .................................................... 95%
3°lugar: Lucimar Ribeiro---- Música Fidelidade ........................................................... 94%
4°lugar:Laysiana ----Música A visão da Glória ............................................................. 93%
Banda
1°lugar: Banda 7 Anjos(Alto Jequitibá) - Música Mais uma vez (composição própria) .. 98%
2° lugar: Banda L 4 G - Música Pirou ........................................................................... 97%
3° lugar: Banda Restituição -Música Restitui ............................................................... 33%
Especial
1°lugar ..................................................................Banda MCJ - Música Vitória no Deserto
2°lugar .................................................Edilson Eduardo Filho - Música Noites Traiçoeiras
Troféu Samaritano ........................... Tiãozinho do Supermercado Bom Preço Manhumirim
Melhor Composição.............................. Diego Ivo (Banda 7 Anjos) - Música Mais uma vez
Geral .......................................................... Natália Schueng - Ninguém pode impedir - 99%
Jurados .......................................... Dalton Nazaret, Lúcio Flávio, Mateus Gomes e Ruliano
Mestres de cerimônia....................................... Bianca Fulan Ricas e Maurício César Ricas
Agradecimentos:
Primeiro a Deus pela permissão e a benção de estar fazendo sua obra; e todos os que
colaboraram direta ou indiretamente com o evento
À Rádio 104,9 FM Pescadores de Manhuaçu
À Radio 104,9 Studio FM de Reduto
À Radio Manhumirim AM Locutores Geraldo Junior e Eli Aparecida
Ao Pastor da Congregação Batista de Manhumirim Reinaldo da Silva e Família

Torta de limão com sorvete de creme
Tempo de Preparo: 1 hora
Serve: 6 porções
Tipo de prato
Ingredientes:
• 1/2 pacote de biscoito tipo maisena (100 g)
• 3 colheres (chá) de raspas de limão
• 1 lata de leite condensado
• 1/2 xícara (chá) de suco de limão
• 1/2 pote de sorvete de creme KIBON Cremosíssimo
Modo de preparo:
1. Bata no liquidificador os biscoitos até obter uma farofa grossa.
2. Misture a farofa de biscoito e 2 colheres
(chá) de raspas de limão.
3. Misture o leite condensado com o suco de
limão até engrossar.

4. Em 6 taças pequenas, alterne camadas de
farofa de biscoito, o creme de limão e sorvete
de creme KIBON Cremosíssimo. Finalize com
sorvete.
5. Decore com farofa e raspas de limão restantes. Leve ao freezer por 1 hora e sirva em seguida. Se preferir faça em uma porção única.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO PARA DEFICIENTES
Comprometida com a política de inclusão social, no tocante à habilitação e reabilitação profissional, a Engelmig abre processo seletivo para
portadores de deficiência.
Os interessados devem cadastrar o currículo, através de formulário
específico, disponível na recepção do escritório da Engelmig, no Bairro
Ponte da Aldeia, em Manhuaçu.
Outras informações poderão ser obtidas através do telefone (33) 33392030, no horário comercial.
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PREFEITO E PECUARISTAS DE LAJINHA VISITAM
O CAMPO EXPERIMENTAL DE CORONEL PACHECO
LAJINHA/MG VALORIZA PECUARISTAS DE GADO LEITEIRO
Nos dias 19 e 20 de
maio/2011, foi realizada
com sucesso uma excursão técnica na EMBRAPA pecuária de leite na fazenda experimental de
Coronel Pacheco/MG,
com objetivo de viabilizar
o acesso de produtores
rurais, técnicos e lideranças no tocante às técnicas
de manejo, alimentação,
controle sanitário, genética e comercialização. Os
técnicos da EMBRAPA
gado de leite colocaram a
disposição de todas as pesquisas concluídas e em
andamento visando tornar

possível a capacitação dos
produtores rurais, técnicos
e lideranças, valorizando a
atividade leiteira, bem
como, o aumento da produção, produtividade, melhoria da qualidade do rebanho e do leite, refletindo no aumento da renda
da família e ofertando ao
consumidor um produto de
alta qualidade sanitária. As
ações da Secretaria municipal de Agricultura e
Meio Ambiente em parceria com Sindicatos, EMATER, Associações rurais,
visa a organização da cadeia produtiva do leite, fa-

cilitando os trabalhos e
resultados programados,
contamos ainda com recursos financeiros do
PRONAF e MAIS ALIMETO, para sustentar os
Investimentos que o pecuarista precisa e, tem direito o acesso ao crédito rural do Banco do Brasil,
BANESTES e SICOOB,
para isto procure a Secretaria da Agricultura, Emater e Sindicato trabalhador
rural de Lajinha.

RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA EXCURSÃO TÉCNICA:
01) .................................................. Sebastião Moreira Bastos – Prefeito Municipal Lajinha/MG
02) ............................................ João Batista M. de Abreu – Secretario Municipal de Agricultura
03) ........................................ Marcos Rodrigo Amorim Florindo – Médico Veterinário Prefeitura
04) ............................................................ Eduardo Evangelista Dias – Pres. Sind. Trabalhadores
05) .............................................................. Varnilson Arlindo do Carmo – Técnico da EMATER
06) ................................................................................. Ronaldo Florindo de Freitas – Pecuarista
07) ................................................................................. Rodrigo Florindo de Freitas – Pecuarista
08) .......................................................................................... José Carlos Rodrigues – Pecuarista
09) ................................................................................................ João Justo Ribeiro – Pecuarista
10) .................................................................................................. Ailton da Silveira – Pecuarista
11) .................................................................................... Julio Cezar Zigle de Oliveira – Técnico
12) ................................................................................. Marcos Roberto de Oliveira – Pecuarista
13) ............................................................................. Marcos José Ananias Amorim – Pecuarista
14) ............................................................................................ Cornélio Bretas Hott – Pecuarista
15) ...................................................................... Lauro Deps Almeida – Consultor Agropecuário

Lajinha recebe visita da consultora Janne Calhau - Instituto Natura

A consultora Janne Calhau realizou entrevistas com gestores, professores, alunos e seus familiares para coleta de informações sobre os projetos de leitura realizados
nas escolas municipais. Neida, Ana Cristina, Veronica, Maria Luiza, Janne, Anatália e Kátia Alvim.

D

urante os dias 24 e 25
de maio de 2011, a
Secretária Municipal
de Educação de Lajinha/MG,
recebeu a visita da representante do Instituto Natura Cosméticos através da

Abaquar Consultores, tendo como objetivo detectar e
registrar por meio de uma
pesquisa, as boas práticas
dos professores nos municípios que tiveram bons desempenhos no SAEB/Prova

Brasil.
A consultora Janne Calhau realizou entrevistas
com gestores, professores,
alunos e seus familiares
para coleta de informações
sobre os projetos de leitura

realizados nas escolas municipais. O objetivo da visita foi conhecer as ações
educacionais realizadas no
município que através do
último IDEB projetou o ensino municipal a um reco-

nhecimento em nível de
Brasil, alcançando a média
7,5 e ficando assim em 6º
lugar entre as instituições
do Ensino Básico do país.
A Secretária Municipal de
Educação,Maria Luiza Azi-

ne, atribuiu o êxito da escola a um trabalho de dedicação e responsabilidade de
toda a comunidade escolar.
Os docentes e discentes
descobriram a magia da leitura e se encantaram por ela.
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ENQUETE
Mundo Novo, Novo Mundo...
- Fazia calor corporal?
- Faz calor emocional??
- Fará calor intelectual???
1 - Nova Camisa – Quando eu morava em Mundo Novo,
por volta de 1965, chegava muita coisa nova ao meu conhecimento, que já não era infantil e nem infanto-juvenil, mas,
juvenil ou júnior, ou pré-adolescente. Ouvi uma música com
Renato e seus Blue Caps, e, a Calhambeque com Roberto
Carlos. Eu, que já ouvira falar nos times futebolísticos do
Rio, e ouvia muito os meninos gritarem “É gol do Flamengo!”, quando em suas brincadeiras fazia-se algum gol, e que,
antes, em outra vila que morava – Rosca Seca –, também
ouvira falar no Clube Atlético Mineiro, pela primeira vez ouvi
falar no Cruzeiro, que jogaria com um time alemão... Mas,
quero falar mesmo da camisa daquele momento – “Volta ao
Mundo” –. Alguém disse que ela era quente no calor, e fresca no frio. Eu tive uma amarela. A camisa volta ao mundo, não
voltou mais a Mundo Novo. E, muito menos, eu dei volta ao
mundo... Mas, Mundo Novo é a nova camisa que vesti nas
últimas décadas! Quando posso, volto!
2 - Nova Brisa – Quando eu morava em Mundo Novo,
por volta de 1965, eu dava meus 1ºs ensaios de saída em
passeios, e, de morar em outros lugares. Fui a pé com meu
pai até ao córrego Aterro. Pegamos um ônibus vermelho e
branco, velho e sujo, motor Mercedes-Benz e carroceria
Ciferal, com o mal-cheiro de combustível e almofadado
velho, que saltitava pela estrada de buracos e poeiras
avermelhadas, sob a iluminação do sol quente, que me
deixava bem acordado. Em Aimorés, pegamos a 2ª classe
do trem, com poltronas de madeira dura. Passamos por
Governador Valadares, a 1ª cidade grande que vi, embora
só de passagem, pelas janelas do trem. Fomos até Nova
Era... Pegamos outro ônibus alvo-rubro, novo, também
com intestinos Mercedes Benz e pele Ciferal, que deslizou
no macio asfalto negro, na negra noite fria, que me levou
para o sono e sonho... Acordei alta madrugada, sob a
placa luminosa do edifício Segura Minas-Brasil! Era Belo
Horizonte! Bela e nova brisa!!
3 - Nova Isa – Quando eu morava em Mundo Novo, por
volta de 1965, minha irmã primogênita Maria Luiza era chamada por muitos da abreviatura Muriza, e da corruptela
Iza... Na época não me passava pela cabeça que Luiza é
escrito com “s” – Luísa –, pois é forma feminina de Luís
(embora muitos, no Brasil, usem o “z”, igual o nome de
minha irmã). Muito menos passaria pela minha mente que
Luís é nome teutônico – Hlodoviko –, guerreiro famoso,
como informa um dicionário de nomes de bebê da Editora
Escala, Ltda., de S. Paulo/SP. Muito menos, ainda, tinha
eu conhecimento que Isa é nome, também teutônico, diminutivo de Isabel, que vem de Elisabete, como informa o
dicionário supracitado... Mas, o que estava mais longe de
meu conhecimento é que eu iria conhecer o Vila Isa, e, que
essa designação Isa não teria nada a ver com o apelido de
minha irmã, e, nem mesmo, com o nome Isa, mas, com uma
sigla. Próxima semana, completo, além do livro retro citado!!!
- Lembrei-me da Camisa que é sentimental!
- Lembro-me da Brisa que é capital!
- Lembrarei da Isa que é espacial!!!
(*) O autor é graduado em Teologia e pós em História
Eclesiástica.

"Para eles [ambientalistas], todos são criminosos"
Deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) sobre a estranha reação ao novo Código Florestal

Socialite do mensalão agora quer carteira do PT
A socialite paulista Maria Christina Mendes
Caldeira, que em 2005 envolveu o ex-marido
e deputado Valdemar Costa Neto (PL) no
“mensalão” e numa “caixinha” de Taiwan
para a campanha de Lula, quer se filiar ao PT
com o “aval” do ex-ministro José Dirceu, o
“chefe da quadrilha”, como apontou a Procuradoria-Geral da República. O desejo foi
revelado no Facebook a um velho amigo de Lula, há dias.

Família unida
O Instituto Futuro apoia muçulmanos sunitas no Brasil.
Duas filhas de Laila trabalharam na prefeitura de São Bernardo com Luiz Marinho.

Companheira
A socialite terá que vestir saia justa no PT: ela envolveu
Delúbio Soares, o “reintegrado”, na denúncia de “doação”
de US$ 2 milhões.

MG: Fazenda nega fraude em concorrência
A regional do Ministério da Fazenda em Minas nega fraude no pregão vencido pela empresa CNC Soluctions, em
dezembro de 2009, com proposta de R$ 34 milhões para
serviços orçados em R$ 170 milhões. A suspeita é que o
objetivo não era executar o contrato, mas obter o “registro
de ata de preços”, habilitando a empresa a contratos idênticos, sem licitação, em órgãos públicos. Para o MF é “absolutamente normal” emitir nota de empenho de 1 real para
providências iniciais do contrato.

Loteria
O “registro da ata de preços” foi utilizado pela empresa
CNC antes mesmo de executar os serviços para o MF-MG,
o primeiro licitante.

ado, na residência oficial de Águas Claras,
para discutir seu plano estratégico de ação.
Os secretários vão sair da reunião com as
metas a serem cumpridas até o final da administração.

Isolados antenados
Os Yanomami, na fronteira do Brasil com a Venezuela, descobriram o sequestro de avião como protesto contra a “má
gestão da saúde”. É a segunda vez que deixam funcionários
da Funai a pé, no mato.

Imposto digital
Ex-reitor da Universidade de São Carlos, o deputado Newton Lima (PTSP) apresentou proposta destinando parte dos lucros do sistema financeiro para que o governo federal entregue um computador a cada aluno
da rede pública, a partir da 5ª. série.

Atrasado
Ganha uma viagem a Cuba o brasileiro que descobrir em
algum país da Europa relógios com horário de Brasília, além
de Londres, Tóquio, Nova York etc. Buenos Aires continua
a única capital latina nos painéis.

Voz do Brasil
Ambos dizem que saíram, mas o deputado Carlos Alberto
Grana (PT-SP) e o secretário da prefeitura de São Bernardo,
Tarcísio Secoli, estão à frente da Fundação Sociedade, dona
da TV dos Trabalhadores.

Economia brasileira cresce 1,3%

O Ministério Público investiga a destituição de técnicos
que inabilitaram a CNC para a licitação. Apos a substituição, a empresa foi habilitada.

O Produto Interno Bruto cresceu 1,3% no primeiro trimestre
deste ano na comparação com o trimestre anterior, informou
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O maior
destaque foi a agropecuária, que registrou aumento de 3,3%
no volume do valor adicionado. Em seguida, aparecem a
indústria, com expansão de 2,2%, e os serviços, com elevação de 1,1%. Em relação ao primeiro trimestre de 2010, o PIB
registrou aumento de 4,2%. Nessa base de comparação, os
serviços foram a atividade econômica com maior expansão
(4%). A indústria cresceu 3,5% e a agropecuária, 3,1%. O
IBGE informou também que revisou o dado relativo ao quarto
trimestre de 2010 em relação aos três meses anteriores. O
dado previamente divulgado apontava uma expansão de
0,7%, mas na verdade o crescimento ficou em 0,8%.

Cara brincadeira

Pensando bem...

Os 137 projetos votados pelo 24 deputados distritais na
Câmara Legislativa do DF custaram R$ 337 milhões ao contribuinte, em 2010: R$ 232 milhões só em salários. R$ 2,4
milhões por projeto.

...poderiam ter esperado São João para jogar o Palocci na
fogueira.

Novo aporte
O MF informa que tão logo houve aporte de recursos, outro empenho de R$ 1 milhão foi liberado. Pouco, para um
contrato de R$ 34 milhões.

Sem obstáculo

Eles são vocês amanhã
Em vez de proibir passeatas de viciados em maconha, a
Justiça deveria determinar que fossem feitas na “Cracolândia”, para que esses bobões vejam o que os espera, no
futuro mais próximo que imaginam.

Giramundo
Por pouco não se esbarraram há dias em Oslo, Noruega, o
assessor top-top.2 Marco Aurélio Garcia e o ministro Cardozo (Justiça). Garcia veio exausto da “Conferência de Governança Progressista”, em Paris.

DF tem plano de metas
O governador do DF, Agnelo Queiroz, reúne seu secretari-

PODER SEM PUDOR

Show frustrado
O senador malasem-alça Eduardo
Suplicy (PT-SP)
sempre recorda a
frustração de uma
entrevista ao programa de Jô Soares, certa vez:
- Eu estava preparado para cantar...
Antes de ir para a tevê, ele ensaiou exaustivamente, até
no avião, “Father and son”, celebrizada por Cat Stevens.
Os telespectadores foram poupados.
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ENTRETENIMENTO
Campeão de cuspe
O caipira ia sentado num ônibus em
frente a um rapaz todo engomadinho.
De repente, o engomadinho dá uma
tossida, enche a boca de saliva, dá uma
cuspida que passa rente ao rosto do caipira
e sai pela janela.
O caipira olha feio, se ajeita no banco,
mas permanece em silêncio.
Dois minutos depois, outra cusparada passa
zunindo pela sua orelha.
Ao ser encarado novamente, o engomadinho se defende:
- Muito prazer! Eu sou Honorino Rodrigues,
cuspidor profissional.
O caipira fica quieto, enche a boca e vapt!,
uma cuspida bem na cara do engomadinho.
- Muito prazer! Eu sou Zé da Silva, cuspidor
amador!

Pescaria
No hospício, o doido, sentado num
banquinho, segura uma vara de pescar
mergulhada num balde de água. O médico
passa e pergunta:
- O que você está pescando?
- Otários, doutor.
- Já pegou algum?
- O senhor é o quinto!

Candidato
Certa vez um candidato a vereador
resolveu fazer campanha pros lados das
roças. Chegou em um aviário e se ofereceu
para pagar tudo o que as pessoas necessitassem. Veio o primeiro e pediu uma vara de
anzol. O segundo veio buscar isca para
pescar. O terceiro queria uma fisga, e assim
todos os que por ali passavam só pediam
artigos para pescaria. O candidato mesmo
intrigado com a folga do pessoal foi pagando.
Até que mais tarde chegou um sujeitinho
que queria comprar uma enxada. O candidato a vereador elogiou o moço, dizendo:
- Até que enfim alguém que deseja
trabalhar , parece que aqui quase todo
mundo só sabe pescar. Meu filho , escolha a
melhor enxada, pois ela irá auxiliá-lo no seu
trabalho.
E o caipira:
- Precisa não tio, para procurar minhoca
serve qualquer uma...

Caçando onça
Certo dia o avô de meu amigo foi cassar
junto com seu velho e bom cachorro na mata
de Banabúi, quando de repente ao longe ele
a vista uma onça, prepara sua carabina e
mira,quando o fato inusitado acontece:
quando ele mirou dentro dos olhos dela, ela
ficou em pé somente nas suas patas
traseiras e disse:
- Por favor não me mate. ele olhou para
seu cachorro e disse:
- Eu nunca vi uma coisa dessas! - e o
cachorro concordando, disse:
- NEM EU !!!!!!

HORÓSCOPO
Áries - 21/3 a 20/4
Desarmonia no seu setor de amizades. Tome cuidado para que sua
agressividade e radicalismo não façam com que as pessoas se afastem de você.
Touro - 21/4 a 20/5
Setor profissional. É preciso ter cuidado com suas reações diante das
dificuldades, preservando, sobretudo,
seus relacionamentos de trabalho.
Gêmeos - 21/5 a 20/6
A desarmonia entre o setor espiritual e o de crise indica uma tendência ao abatimento causado por pessimismo e derrotismo. Foque no que
precisa ser melhorado.

Más notícias
Em um acampamento do exército, o
comandante recebe a informação de que a
mãe de um de seus recrutas havia morrido.
O comandante chama o sargento Baltazar
em seu escritório e diz:
- Esta manhã, quando você for alinhar
as tropas vai precisar comunicar ao soldado
Damasceno que sua mãe morreu.
- Sim, senhor!
Na mesma manhã, quando os soldados se
alinham e Baltazar grita:
- Esquerdaaaa volver! Damasceno, sua mãe
morreu.
Damasceno desaba e tem um ataque do
coração.
Um mês depois, o comandante, chama
Baltazar em seu escritório:
- Baltazar, você precisa contar ao soldado
Peçanha que sua mãe morreu. Mas desta
vez, use alguma tática. Não quero perder
mais outro bom recruta.
- Sim, senhor! - Baltazar responde.
Após alinhar os soldados, Baltazar grita:
- Atenção! Todos os homens que possuem
as mães vivas deem um passo à frente! Você não, Peçanha!
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Câncer - 21/6 a 22/7
Você precisa ficar atento ao risco
de desentendimentos em sua vida
social, causados principalmente por
oscilações emocionais. Controle-se!
Leão - 23/7 a 22/8
O conflito entre seu setor de relacionamentos e o profissional lhe
aconselha a evitar discussões sérias, reuniões de trabalho ou qualquer
situação em que você se exponha.

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9
Propensão a uma queda de energia. É preciso se proteger optando
por recolher-se e descansar. Se isso
não for possível, tente desacelerar
suas atividades.
Libra - 23/9 a 22/10
Você tende a agir de modo impulsivo e imprudente, principalmente na sua
vida social. Propensão a se arriscar,
procurar aventuras e ter uma atração
pelo proibido. Tente se acalmar!
Escorpião - 23/10 a 21/11
Desarmonia entre seu setor familiar e o de relacionamentos. Você tende a observar apenas seus interesses, deixando de lado as necessidades dos outros. Seja mais generoso.
Sagitário - 22/11 a 21/12
Com suas áreas de comunicação
e profissional sob tensão, este se torna um período fértil para fofocas e
desentendimentos. Tome cuidado
com suas palavras!
Capricórnio - 22/12 a 20/1
Tendência a agir de modo precipitado no que se refere a investimentos.
Pense e pesquise bem antes de tomar qualquer atitude. Peça conselhos.
Aquário - 21/1 a 19/2
Sua postura impositiva pode provocar desentendimentos e aciona seu
lado controlador, principalmente com
sua família. Busque sempre o diálogo.
Peixes - 20/2 a 20/3
Temores e inquietações infundados,
principalmente sobre o que você não
conhece. Não dá para controlar tudo,
portanto, peça ajuda se preciso.
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AS BRASILEIRAS

ENSAIO SENSUAL

O time de atrizes que estará na série As Brasileiras, que vai ao ar no segundo semestre
está fechado. Juliana Paes será o grande nome
da atração, ao lado de Ivete Sangalo, Maria
Fernanda Cândido, Giovanna Antonelli, Cláudia Jimenez, Alice Braga, Ísis Valverde e Suyane Moreira.

A atriz Christine Fernandes mostrou que é
uma mulher fatal em um ensaio sensual e provocativo para a edição deste mês da revista
masculina Status. Para o ensaio ela encarnou uma loiraça dos filmes de romance policial americano.

PURAESTAMPA
José Mayer pediu para
ser desligado do elenco
de Pura Estampa. O ator
está muito envolvido
com o musical Um violonista no Telhado. Dan
Stulbach entra em seu lugar para fazer par
com a atriz Júlia Lemmertz.
FUTURO PAPAI
Lázaro Ramos está adiantando as gravações
de Insensato Coração, novela na qual interpreta André, para ter uns dias livres quando
o seu primeiro filho chegar. Taís Araújo, grávida de 7 meses, já marcou a cesárea e o casal
anda ansioso pela chegada do novo membro
da família.
NOVAVERSÃO
Tudo indica que Íris Abravanel irá escrever uma
versão brasileira da novela mexicana Carrossel, da
Televisa. A produção, que
foi reprisada inúmeras vezes pelo SBT, chegou a
ameaçar a audiência da Globo em 1991. A mulher de Silvio Santos já tem uma novela inteiramente gravada, Corações Feridos, que deve
estrear ao fim de Amor e Revolução.
MUDANÇA DE CASA
Celso Portiolli pode deixar o Domingo Legal,
do SBT, e se mudar para a Band. Portiolli estaria insatisfeito com a proposta de renovação do contrato e também estaria descontente com as mudanças na produção de seu programa. No entanto, sua assessoria de imprensa nega essas informações. É esperar para
conferir, pois como se sabe, onde tem fumaça, tem fogo!!!
PARASEMPRE
Susana Vieira (68 anos)
disse em entrevista que
Sandro, seu atual namorado, é o amor de sua vida e
que diria sim caso fosse
pedida em casamento. E aí,
Sandro, esse pedido, sai ou não sai?
BEM-HUMORADO
Prestes a estrear no cinema como diretor, com
o filme Giovanni Improtta - baseado em um
de seus personagens mais engraçados da TV,
o ex-bicheiro da novela Senhora do Destino o ator José Wilker afirmou em entrevista que
é bem-humorado e que gosta de uma boa piada. "Eu gosto muito de brincar. Sou só aparentemente sério. Sou uma pessoa altamente
debochada, me divirto com tudo. Prefiro piada mesmo. Não sou sisudo. Sou bem-humorado".

É O AMOOOOR...
A atriz Alinne Moraes (28
anos), declarou que está
realizada com seu relacionamento com Felipe Simão. Além da felicidade
no amor, ela está com tudo
no trabalho, também...
Alinne estará na macrossérie O Astro, este ano poderá ser vista nos
cinemas em O Homem do Futuro, com Wagner Moura, em Heleno, com Rodrigo Santoro, e no teatro, em Doroteia, de Nelson Rodrigues, que estreia no fim do ano.
EM REPOUSO
A apresentadora do Pânico na TV Sabrina
Sato está em repouso em sua casa, depois de
ter sido diagnosticada com um quadro de
broncopneumonia e sinusite bacteriana. A
apresentadora terá que fazer alguns dias de
repouso e tomar medicação indicada.
EX-BBB MORRE COM TIRO
O participante da nona edição do programa
Big Brother Brasil , da TV Globo, André Luis
Gusmão de Almeida (37 anos), conhecido
como Cowboy, morreu em Alumínio, no interior de São Paulo. A suspeita é de homicídio.
André foi encontrado ferido com um tiro na
nuca.
GORDINHA SIMPÁTICA
Depois de 4 anos longe da televisão, Suzy
Rêgo retornou às telas como a simpática gordinha Duda na novela Morde e Assopra, da
TV Globo. Ela ganhou o papel exatamente
por estar acima do peso. Suzy, que foi Miss
Pernambuco em 1984 disse que, se pudesse,
abandonaria imediatamente os quilinhos a
mais. Enquanto não emagrece, Suzy aproveita a fase na novela. "Estou muito feliz que
meu físico esteja sendo útil para eu voltar a
trabalhar na emissora onde comecei", afirmou.
BEBÊ A BORDO
Gabriela Duarte (37 anos) está grávida de seu
segundo filho. A informação foi confirmada
pela assessoria de imprensa da atriz. Gabriela é casada com o fotógrafo Jairo Goldflus,
com quem já tem uma filha, Manuela, de cinco anos.
VOLTANDO?
Danielle Winites e Jonatas Faro foram vistos
aos beijos na porta de uma churrascaria no
Rio de Janeiro. Será que com a chegada do
filho, Guy, nascido há semanas, bateu saudades? Vamos acompanhar o caso, talvez
seja só fogo de palha...
CONFIRMADO NO ELENCO
O ator Rodrigo Santoro, é um dos nomes

confirmados para um thriller policial que a
Globo vai lançar no segundo semestre. Por
enquanto, o projeto não tem título definido.
Quem também está confirmada ao lado de
Santoro é Débora Falabella. O texto e a direção são de Jorge Furtado.

dos, mas os fãs da série ainda terão que esperar um pouco para assistí-lo no Brasil. O
capítulo foi gravado em Nova York, onde
acontece o Nationals, mas a turma do coral
New Directions terminará apenas em 12º lugar na competição americana.

GALÃ MULTADO

TRÊS É BOM DEMAIS

Rômulo Arantes Neto, 24 anos, foi abordado
numa blitz por agentes da Operação Lei Seca.
O ator da TV Record passava pelo local em
seu Pajero quando foi detido e multado por
dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação. O veículo não foi apreendido porque o
galã apresentou um condutor com habilitação, que levou o possante.

A modelo Isabella Fiorentino anunciou que
está grávida de trigêmeos. A gestação foi divulgada no início de abril,
mas só agora ela soube
o número de crianças
que terá com seu marido, o empresário Stefano Hawilla, dentro de
cinco meses. Isabella, que será mãe pela primeira vez, está na 17ª semana de gestação.

BOA SORTE
Flávia Alessandra teve
sua participação dobrada
em Morde & Assopra, nas
últimas semanas. O capítulo em que sua personagem Naomi - humana-,
reapareceu rendeu recorde de 31 pontos. A atriz
traz sorte e audiência para
a Globo, funciona como uma espécie de amuleto da sorte.

ENXOVALDE RAINHA
A Globo, via “TV Xuxa”, vai bancar a criação
de um formato próprio e já tem aprovada a
realização do quadro “Enxoval de Rainha”.
Uma ideia proposta pelo autor Marcos Resende ao núcleo do Roberto Talma e que
começa a ser desenvolvida pela equipe do
diretor Mariozinho Vaz.

OCUPADÍSSIMA

ENXOVAL DE RAINHA II

Além de gravar a novela, de cuidar das duas
filhas, do marido Otaviano Costa e da casa,
Flávia, ainda encontra tempo para outras atividades. Dia 5 de agosto ela estreia no telão
em Não se Preocupe, Nada Vai Dar Certo, de
Hugo Carvana, como Flora, uma jornalista
misteriosa.

Durante quatro semanas, cinco noivas irão
competir entre elas, em provas relacionadas
à questão do casamento, até sobrarem duas
para a grande final. A vencedora vai ganhar
um enxoval completo, além de outros prêmios. Estreia prevista para o dia 18 de junho.

DIVERSIFICANDO
O autor Ricardo Hofstetter está de férias
desde que terminou a temporada 2009/2010
de Malhação. Mas, não ficou parado. Ele se
dedicou à literatura e lança este mês o romance A Transilvânia é o Catete. Para TV ele
entregou à direção da Globo a sinopse de O
Rei do Repente, novela candidata ao horário
das sete, faixa que vem apresentando problemas de audiência.
A SINOPSE
A sinopse apresentada conta a história de
um grupo de nordestinos que moram no Rio
de Janeiro, tendo um repentista como personagem principal. Ele está esperando a resposta...
EM PROCESSO
O jogador de futebol Alexandre Pato tenta
reduzir a pensão de R$ 50 mil que paga à exmulher Sthefany Brito. O advogado João Lins
e Silva diz que já entrou com recurso da decisão e aguarda os próximos passos para dar
andamento ao processo. Sthefany conseguiu
o valor na Justiça ao alegar que deixou de
trabalhar como atriz por ter se casado com o
jogador. Como ela estará na próxima novela
das seis, isso contará a favor de Pato, que
pretende reduzir a pensão para R$ 5 mil.
ÚLTIMO EPISÓDIO
O último episódio da segunda temporada de
Glee foi ao ar no dia 24/05 nos Estados Uni-

GALÃ NA DANÇA
Empolgado com o clima da competição, Guilherme Winter já garantiu até sapatos especiais de dança. “Quero fazer o meu melhor.
Tenho descoberto coisas que meu corpo jamais pensaria em fazer. Movimentos dificílimos, quase acrobáticos”, contou o ator.
LEVAJEITO
Já Miguel Roncato, demonstrando habilidade para a dança, estava ansioso para a estreia. “Adorei a primeira parte e especialmente em ver o trabalho todo montado depois”,
revelou Miguel.
DIVÓRCIO
No episódio de
‘Tapas & Beijos’,
Sueli (Andrea
Beltrão) finalmente teve o que
queria: Jurandir
(Érico Brás) assina os papéis do
divórcio. Tudo
começa quando a
vendedora da Djalma Noivas arruma um
novo paquera, Félix (Hugo Possolo), mas nem
desconfia que o pretendente é casado. Sem
avisar, o homem aparece em frente à loja e
pede que ela entre no carro dele. Félix tenta
terminar tudo, e Sueli o questiona, já que a
noite anterior havia sido tão divertida. Nesse momento, a vendedora é surpreendida
pela mulher dele, Regina Célia (Renata Tobelem), que aparece no banco de trás.
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Prefeito de Abre Campo é preso por suspeita de tráfico de drogas
O prefeito de Abre Campo,
na Zona da Mata, Davis Antônio Cardoso Júnior
(PSDB), 36 anos, foi preso
na tarde de sexta-feira em Rio
Casca, na mesma região,
suspeito de envolvimento
com o tráfico de drogas. De
acordo com a Polícia Militar,
ele e o assessor Cláudio
Márcio Lima Bicalho, de 39
anos, foram presos no carro
oficial da prefeitura quando
já estavam na BR-262, saindo da cidade.
Segundo informações da
Polícia Militar, ao serem abordados, o assessor, que estava no banco do carona, jogou um saco plástico pela
janela do veículo, onde os
militares encontraram nove
pedras de crack. O traficante
que forneceu a droga para
Davis foi identificado como
Paulo Henrique Amélio Moreira, de 28 anos, e foi preso
em casa, no Bairro Cruzeiro.
Ainda segundo a PM, a casa
do traficante já estava sen-

do investigada, pois a movimentação até a casa do traficante. O flagrante foi feito
depois que a polícia viu o
carro da prefeitura, com o
prefeito ao volante na companhia do assessor, saindo
da casa do traficante.
Na residência de Paulo
Henrique, a polícia encontrou mais nove crack. Os três
foram levados para a delegacia de Rio Casca. Ao contrário do traficante, Davis e
Cláudio Márcio não chegaram ao local algemados. De
acordo com moradores de
Rio Casca, é grande a movimentação de advogados e
familiares do prefeito. O carro da prefeitura foi levado
para o pátio da Polícia Civil.
Eles serão ouvidos pelo
delegado de Ponte Nova, já
que o da cidade está de licença. A PM informou ainda, que o prefeito alegou que
estava apenas acompanhando o assessor e Cláudio Márcio teria assumido a posse

da droga e declarado ser usuário de crack.
Em 2005, Davis Antônio
Cardoso Júnior, por pouco
não assumiu a prefeitura ao
ser eleito no seu primeiro
mandato. De acordo com inquérito policial, durante a
campanha política, em 2004,
o então candidato teria oferecido cachaça a um grupo
de partidários para que dessem uma surra em um eleitor
declarado de um adversário
político. O cadeirante Maurício Amorim morreu por causa de ferimentos na cabeça.
No entanto, Davis Antônio
conseguiu na Justiça o direito de ser empossado. Nenhum representante legal de
Davis Antônio Cardoso Júnior e do assessor dele, Cláudio Márcio, foi localizado na
prefeitura de Abre Campo
para falar do assunto e na
Câmara Municipal ninguém
ao telefone.
Juscelino Ferreira
Portal Uai

Polícia Militar prendeu um homem acusado de tentar
praticar atos sexuais com uma menina de 9 anos
A Polícia Militar de Santa
Margarida prendeu um homem acusado de tentar praticar atos sexuais com uma
menina de 9 anos no córrego
Bom Jardim, na manhã de
quarta, 01.
O pai da menina procurou
a Polícia Militar. Ele relatou
que estava na lavoura de
café de sua propriedade
quando foi procurado por
sua filha que estava muito

assustada e chorando, dizendo que um indivíduo conhecido com Germano (Maninho) havia entrado em sua
casa e lhe passado a mão
pelo corpo.
Em conversa com os militares, a criança contou que
estava em sua casa com seu
irmão de cinco anos quando
chegou o autor pedindo uma
faca emprestada. Percebendo que a menina estava sozi-

nha em casa, entrou e se assentou junto a ela no sofá e
começou a acariciá-la. A menina fez menção de gritar e
foi impedida pelo homem,
que fugiu em seguida.
Maninho foi localizado
pelo Sargento Ulisses e Soldado Elton Dias e encaminhado para a delegacia. O delegado ratificou o flagrante e
ele foi encaminhado para o
presídio de Abre Campo.

Prefeito de Abre Campo, na Zona da Mata, Davis Antônio Cardoso Júnior (PSDB),
36 anos, foi preso na tarde de sexta-feira em Rio Casca, na mesma região,
suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Denúncia grave contra
Hospital de Manhumirim
O Conselho municipal de
saúde de Manhumirim, mandou-nos um relatório anexo
a ATA nº 194. Que nos foi
entregue por um membro do
Conselho em uma reunião do
CMS, onde consta que a mãe
Iracema Aparecida de Oliveira, estava grávida sendo ela
acompanhada pelo CRAS e
o PSF do bairro da Penha, foi
convidada pela conselheira
Sr. Gisele Aparecida de Amorim Rodrigues para a reunião
CMS. Dona Iracema teve uma
gravidez tranquila, segundo
a enfermeira Rosane de Carvalho Buteres e ACS Meyra
que também à acompanhara.
E no dia 14/04/2011, ela foi
internada para ter seu neném
e a justificativa para parto
normal seria de que a paciente estava em trabalho de
parto. A criança nasceu com
4kg pois dona Iracema teve
uma gestação saudável e fez
todas as consultas, e ultrasson no pré-natal. Só que
depois de duas horas do
nascimento a criança morreu,
e ninguém soube explicar a
causa da morte.
A enfermeira Rosane falou da indicação do parto
cesário pela médica do PSF
ao realizar na paciente o ultrasson 3D pode constatar
diminuição de liquido amniótico, o que não aconteceu.
Antes, Dona Iracema havia sido internada para tratar de uma infecção urinária
do dia 07 ao dia 12 que não
foi comprovada por exames.
No sétimo dia trocaram o medicamento, colocaram soro
para dar dor, para que pudesse ter seu filho de parto
normal,das 11h15m até as
13h, e ela passou a perder
liquido e sangue. Consta

Mãe Iracema, mostra o enxoval do bebê

Diretora do Hospital - Irmã
Nadir Marcelino de Souza

que ela relatou que foi internada pelo Dr. Marco Antônio, e a passou para Dr. Denise que assumiu o
plantão.Consta no relatório
que com o que estava acontecendo ficaram desesperados e chegaram a colocá-la
até em quarto particular. O
marido de Dona Iracema estava inconformado com o
que acontecera, mas ao reunir forças para providenciar

o enterro foi impedido pelo
hospital dizendo que o corpo só poderia sair no dia
seguinte.
Eles mesmo providênciaram o enterro, e sepultaram a
criança em túmulo de gente
rica, no túmulo do Sr. Renato
Eller, os médicos que á atenderam não souberam explicar
a causa da morte, mas a mãe
do bebê diz que é erro médico, negligência pois o filho
dela não tinha como nascer
de um parto normal. Fato é
que não foi liberada a certidão de nascido nem a certidão de óbito. O conselho de
saúde ouviu as pessoas que
estiveram na reunião e deseja que seja esclarecido. O
conselheiro Sr. Cristiano Berbert Sathle fez uso da palavra e preferiu falar enquanto
enfermeiro, e parabenizou a
mãe por ter tido a coragem
de procurar o CMS, disse que
acompanha outras mães e
seus pré-natal, que outras
mães também perderam seus
filhos lá. Que está havendo
uma falha que precisa ser
corrigida.
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Programa Bom
Dia Cidade em
Reduto

Bryan completou mais um aniversário
dia 5 de junho. Parabéns!!!

A competente Fernanda, que está à
frente da CredZap em Manhuaçu

O jovem Manhumiriense e radialista
Mauricio Cesar Ricas é destaque na Radio 104,9 Studio FM de Reduto na programação que vai ao ar pela emissora
de Segunda a sexta-Feira das 08:00 às
10:30 da manhã no programa Bom dia
Cidade num estilo romântico com vários
quadros de informação que na verdade
tem atraído a atenção dos ouvintes Redutense enfim me parece que é mesmo
um talento de família já que ele é tio do
repórter Carlos Albuquerque da TV Leste Record em Governador Valadares

A linda Valentina, neta do nosso
amigo Roosevelt Póvoa

Miss Prata 2011 Lília Silva e Miss Prata
2010 Pâmela Mendes Ribeiro

Uma grande festa dia 4 de junho, no
Distrito do Prata marcou os 80 anos do
Sr. Antônio Feliciano, mais conhecido
por Antônio Totô. Felicidades!!!

