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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

XXII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA ACIAM PROMOVE INCENTIVO AO
DE LAJINHA 22 À 26/06
COMÉRCIO DE MANHUAÇU
Na manhã de sexta-feira, 17 de
junho, mais uma vez a Associação Comercial Industrial e Agronegócios de Manhuaçu ACIAM,
através de seu presidente Toninho Gama fez um sorteio referente ao dia dos namorados e o felizardo ganhador foi Felipe Junior
da Silva residente à Rua Agenor
Bento Salgado, que irá para Argentina com direito de levar um
acompanhante e passar 05 dias
em Buenos Aires. Pág. 6

Prefeito de Lajinha Sebastião Moreira o compromisso é a realização de uma grande
festa valorizando o que Lajinha tem de melhor. Pág. 9

CIDADE DO CAFÉ GANHA VARA
DA JUSTIÇA FEDERAL

Manhuaçu e mais de 35 municípios da região serão beneficiados
com a Vara da Justiça Federal. Pág. 12

Oposição de Manhuaçu quer
mobilizar e marchar unida

No dia 16 de junho, às 19h lideranças de vários partidos estiveram reunidas no
bairro São Jorge na casa da presidente do PT Dorca Pires de Carvalho. Pág. 4
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EDITORIAL

CHARGE

Corrupção e Impunidade
Os homens que são capazes de praticar a corrupção, em qualquer
sentido da palavra, são capazes de qualquer atrocidade (quando ficam impunes!). A pessoa que entra no mundo do crime não começa
com um assassinato ou coisa parecida. Os maiores bandidos começam com pequenos atos. Mas num país em que reina a impunidade,
esses pequenos atos não são barrados e acabam crescendo cada vez
mais.
Uma cidade, por sinal, que não dá o devido valor às suas crianças,
talvez porque o governante “desvia” o dinheiro da educação, aplica o
dinheiro onde lhe convém sem consultar o povo, superfatura obras,
não prioriza a educação e a saúde uma cidade que tem também, um
poder judiciário e uma polícia fraca. E o porquê tudo isso acontece
fica só no imaginário do povo. Em uma cidade do Rio, uma gang de
jovens invadiu a casa do prefeito, ele ficou furioso e pediu para que
alguns policiais (que conhecem muito bem os criminosos, apesar de
nunca os terem punido) dessem um “sumiço” nesse grupo de jovenzinhos arrogantes de um jeito que a justiça não descobriu quem estava por trás de tudo. E assim acaba um capítulo da história corrupção,
impunidade e violência. Exagerada? Não. É a mais pura realidade do
Brasil. Onde tudo é movido pelo orgulho e pela ambição.
Agora, imagine sua cidade se fosse bem organizada. As crianças
todas estivessem na escola. Uma escola bem estruturada, com professores profissionalizados, com salários dignos e pagamentos em dia e
órgãos governamentais cuidando da fiscalização das crianças que
não fossem à aula. O prefeito (a) fosse super honesto e humilde.
Exigisse competência e agilidade à polícia, que por sua vez seria muito
bem paga. A legislação bem organizada e a lei a palavra de ordem. Os
habitantes se respeitassem. Fossem solidários uns com os outros.
Ninguém teria arma ilegal em casa. A família seria a instituição mais
valorizada por todos. Enfim, a cidade dos sonhos. Parece até um conto de fada! Isso seria o ideal para que todos vivessem bem, mas os
próprios brasileiros desacreditam que isso possa acontecer. É possível uma cidade bem organizada e ordeira temos dezenas delas no país.
O que necessita é uma organização de pessoas de bem que coloquem
os interesses da coletividade acima de tudo e pensem em um futuro
melhor para seus filhos e netos. A sociedade tem também sua culpa
veja nossos arquivos há quanto tempo nós batemos nesta tecla, mas
infelizmente nada mudou até o momento.
Muitos municípios vão de mal a pior. Acorda Povo!
O povo espera que as organizações partidárias que tanto se reúnem
se mantenham unidas para que aconteça a tão sonhada virada do
bem, vereadores que façam seu papel e prefeitos que governem para
o povo e com o povo, nas câmaras não há opositores e, portanto não
há fiscalização, só nas eleições que eles combinam se dividindo aqui
e ali, para depois fazer o jogo do poder, além de que, as instituições
democráticas são fracas, a gestão dos bens públicos é feita por debaixo dos panos e fiscalizada por órgãos incompetentes.
Toda essa impunidade favorece ao esquecimento e banalização dos
fatos pelos próprios lesados. Assim a indignação, força motriz, “fica
para lá”. E o povo não protesta, não age. Só reclama...
Esses fatos são bons para questionarmos a democracia. Será que
essa forma social tão exaltada por nós é realmente democrática? Ultimamente o que se vê é o abuso de poder, é o famoso Farinha Pouca
meu Pirão primeiro.
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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
Se você filho, hoje é um vencedor, lembre-se que tudo
que conseguiu, é resultado da fé em ação, de quem por ti
tem amor. E o amor, deve ser bem tratado, e respeitado.
Porque o amor é uma jóia rara. Seus velhos é uma jóia, e
devem ser tratados com muito carinho, muito respeito.
Quem é velho no presente, no passado foi jovem tambem. Um abraço com carinho
Sr. Humberto Pinho da Silva.
Sou mãe de uma aluna do 6ºano antiga 5ª série, e estou muito
preocupada com noticias sobre violência dentro da escola.
Gostaria de saber noticias sobre providências tomadas pela
direção da instituição sobre este assunto, uma vez que existe
dentro da escola um trabalho da policia militar no qual minha
filha já participou no ano passado. Mas na realidade quero
saber se esta havendo punições destes alunos infratores.
Obrigada. Carmen

Não acho que é triste ser velho, pois a juventude conserva-se no espíito, no coração, no amor.
A vida é o maior presente de Deus, para nós seres humanos. E ele diz no Santo Livre. Quem honrar seu pai e sua mãe, terá vida longa na terra.
Isso é fantástico! Só ele pode garantir muitos anos
de vida na terra, e vida eterna, através do seu
filho Jesus, que entregou sua vida para garantir a
nossa. Estando com saúde, novo ou velho, é bom
estar vivo. E ver a sua geração, nascendo e crescendo. O que falta, para os velhos se sentir feliz,
é ser amado pelos seus. Não serem esquecido,
como um sapato velho, que alguém perdeu o interesse. Enquanto tivermos o coração batendo,
merecemos ser muito queridos. Beijos
Sr.Humberto, o senhor já é muito querido pela
minha pessoa.
Telma Santos
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Engenho da Serra pede ajuda
Atendendo aos pedidos dos moradores
do bairro Engenho da
Serra, que estão vivendo um verdadeiro dilema, esteve lá no bairro
e constatou que é realmente caótica a situação da Rua Maria Alexandrina, onde há esgoto a céu aberto, a poeira impera absoluta
trazendo transtornos
para a saúde das pessoas. É grande o número de crianças e
adultos com problemas respiratórios, o
enorme volume de poeira está causando ressecamento nas narinas chegando até a
sangrar. No início da rua funciona um lavador, o mesmo não possui as condições adequadas de escoamento da água usada para
lavar os veículos, escoando para rua trazendo uma série de transtornos para os moradores. Segundo o vereador Teté a indicação, ou
seja, o pedido já foi feito desde o ano passado na Câmara, mas até hoje nada foi feito.
"Nós fizemos o pedido que foi incluído no
pacote de obras, mas até agora os problemas
não foram resolvido. Fomos, alguns moradores e eu na prefeitura, conversamos com o
prefeito Adejair que assumiu um compromisso conosco de resolver está situação”. Disse o vereador

Não estou nem aí
"Um dia vieram e levaram meu vizinho que
era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei.
No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho que era comunista. Como não
sou comunista, não me incomodei.
No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não
me incomodei.
No quarto dia, vieram e me levaram; já não
havia mais ninguém para reclamar..."
Martin Niemöller, 1933

Pegou mal Brasil

Governador Valadares conquistou uma
fábrica do Laticínio Bela Vista, que leva a
marca Piracanjuba. Isto significa a criação
de dois mil empregos indiretos e valorização e crescimento para a cidade e região. A
notícia vem da prefeita Elisa Costa: “Agora, começamos a colher os frutos das sementes plantadas nestes dois anos de governo. Preparamos nossa cidade, com investimentos em educação para qualificar
nossa gente e infraestrutura necessária
para receber grandes indústrias. E, hoje,
damos mais um importante passo para o
desenvolvimento de nossa Valadares e re-

gião do Rio Doce”. A previsão de investimentos é de R$ 25 a 35 milhões.
A prefeita Elisa e a empresa Bela Vista
assinaram o protocolo de intenções para a
instalação da fábrica em Governador Valadares junto ao governo do Estado de Minas Gerais no dia 5 de maio. A partir desta
data, a Bela Vista tem o prazo de nove meses para iniciar a construção da fábrica e,
depois, mais 18 meses para a unidade de
Valadares começar a produzir. No momento, a empresa está em fase de negociação
para compra de terreno e instalação na cidade.

Polícia Federal investiga situação de Zezé Perrella

Siderurgia da Vale é certo,
mas o local é incerto
Apesar das informações ainda serem muito vagas, já existe um interesse de outras cidades mineiras em receber o investimento.
Só uma certeza: Minas Gerais. Mas a cidade
que receberá o projeto da Vale, de construção de uma usina siderúrgica, ainda é uma
incógnita, os dados ainda são escassos e
existem muitos boatos e dúvidas.
De acordo com as autoridades, a maior das
convicções é que projeto da siderúrgica existe, e entre os 27 estados do Brasil, Minas
Gerais foi o escolhido para sua implantação.
No entanto, não se sabe ao certo qual é a
data para o início das obras nem qual dos
853 municípios será escolhido.
Em reunião realizada com o gerente de minas da Vale em Itabira, Rodrigo Chaves, não
houve o repasse de grandes informações por
parte da mineradora.

Bico legalizado
Em São Paulo o governo resolveu o problema da polícia, instituindo o bico regulamentado, os policiais podem trabalhar nas
horas de folga por um salário que chega a
mais de mil reais por mês trabalhando para o
próprio governo nas autarquias e nas secretarias, é normal você vê militares fardados
dirigindo as ambulâncias do SAMU.

Educação em Minas
O governo de Minas não dá valor e nem
está aí para a educação, nada contra os salários dos militares, mas não é a educação a
prioridade de toda nação? Será que Minas
vai ter que acontecer algo extremoso para
acordar a sociedade e o governo. Dissse
uma professora indignada.
Após a liberdade de Battisti, a do ex-jogador Edmundo “Animal”, Menos de 24 horas
depois de ser preso, o ex-jogador e comentarista esportivo Edmundo deixou a delegacia
em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, no
início da noite desta quinta-feira, 16, após a
Justiça do Rio ter aceito o pedido de habeas
corpus impetrado por seu advogado. também foi destaque na imprensa italiana. A reputação do Brasil na Europa atingiu, com isso,
níveis críticos.

Oitava maior empresa de laticínios do Brasil virá para Valadares

Bombeiros e professores
Dizem que a receita foi dada pelos bombeiros do Rio a maneira de resolver mais rapidamente o problema salarial, se a moda
pega, não sabemos onde vai parar, pensando bem eles erraram, mas com um salário de
R$ 900,00 para uma classe que dá a vida em
defesa dos outros é vergonhoso.
Mais de 50% dos professores estaduais
de Minas estão em greve

A Polícia Federal (PF) abriu
na segunda-feira (6) inquérito
para investigar
indício de lavagem de dinheiro
na compra e incorporação de benfeitorias da Fazenda Guará,
controlada pela família Perrella. Segundo o suplente de senador e presidente do Cruzeiro,
Zezé Perrella (PDT), responsável pela compra
em 1999, a Fazenda Guará pertence hoje aos

seus dois filhos e um sobrinho, que têm o
controle acionário da Limeira Agropecuária e
Participações Ltda, a mesma firma usada por
Perrella para comprar a propriedade há 12 anos.
Suspeito de enriquecimento ilícito na gestão
do Cruzeiro, não é a primeira vez que Zezé
Perrella se torna alvo da PF. Em 2010, o cartola
foi indiciado pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas na negociação do
zagueiro Luisão, titular da Seleção Brasileira
na Copa do Mundo de 2010. A iniciativa de
investigar a fazenda veio depois da existência
da propriedade, avaliada em R$ 60 milhões.

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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Oposição de Manhuaçu quer
mobilizar e marchar unida
No dia 16 de junho, às
19h lideranças de vários partidos estiveram reunidas no
bairro São Jorge na casa da
presidente do PT Dorca Pires de Carvalho. Inicialmente
foi feito uma análise da conjuntura municipal, das muitas coisas erradas que vem
sendo feito em Manhuaçu e
outras prioridades que são
deixadas de lado, outro fato
discutido é a intenção dos
vereadores de não votarem
o aumento das cadeiras do
município que segundo a
nova lei poderá ser elevado
o número para 15 ou até para
17 tudo isso dependerá de
uma consulta no número de
habitantes, todos tiveram
oportunidade de se posicionar. Dentre os muitos assuntos discutidos estão: 1) a falta de representatividade dos
vereadores que são os fiscais
do povo, mas não fiscalizam,
2) Obras inadequadas e inacabadas, 3) Os altos alugueis
que a prefeitura paga e os
baixíssimo valores que ela
cobra dos seus próprios: rodoviária, as instalações do
centro da Praça 5 de novembro e Praça Cordovil Pinto
Coelho. Estiveram presente
vários políticos e discutiram
sobre vários assuntos e no
fim da reunião Dorca fala da
avaliação dos assuntos que
foram tratados e marcado um
encontrão para discutir a
política de Manhuaçu.
Qual avaliação que você
faz da reunião?
Dorca - A avaliação foi
ótima, há um anseio enorme
da população por mudanças,
e mudanças não quer dizer
que você tenha que ser adversário da prefeitura. Nós
temos um planejamento diferente para esta cidade e é isso
que este grupo discute. Nós
vamos promover um encontrão para levantar alguns
questionamentos da administração de Manhuaçu. Por
que nós vemos muitos reclames, mas ainda não tivemos
a oportunidade de reunir essas pessoas para tornar mais
transparentes esses reclames”.
Jornal das Montanhas-

Lideranças de vários partidos estiveram reunidas
no bairro São Jorge na casa da presidente do PT
Dorca Pires de Carvalho

Qual a avaliação que você faz
do momento político de Manhuaçu?
Professora Dorca- Quando nós falamos de mudanças, com certeza a mudança
tem que ser para melhor, para
tornar Manhuaçu uma cidade mais humanizada. Nós
estamos em uma cidade que
precisa começar a se desenvolver, porque crescer a cidade já está crescendo. Isso
significa uma Manhuaçu
com um lado mais humano,
mais acessível às causas

populares, mais acessível a
questão da saúde por exemplo: de você não depender
de ter que esperar para fazer
um exame dois três meses, ou
ter que ir para outra cidade
porque aqui não tem. Precisar sair daqui para fazer uma
cirurgia de olhos na cidade
de Mutum porque aqui está
sem condições. Então são
questionamentos que nós
precisamos avançar na
discussão até para a gente
entender porque isso tem
acontecido. Nós não

Estiveram presentes vários políticos e discutiram
sobre vários assuntos

podemos concordar com o
que aconteceu na feira livre,
onde um fiscal pisou e amassou os queijos, isso é um
desrespeito para com o ser
humano. Nós precisamos
ampliar os debates para
saber como fazer para
melhorar a qualidade dos
produtos, mas não é
afrontando o feirante que
nós vamos chegar lá. Porque
na verdade o que está existindo as vezes em determinadas ações da prefeitura é
que estão afrontando os cidadãos, os seres humanos.
Vou dar outro exemplo os
carros que estiveram na praça, mencionando o carnaval,
carnaval é carnaval e transporte é outra coisa. Então
nós temos que ter dinheiro
para manter o carnaval que é
uma festa para a alegria das
pessoas e verba para investir em transportes. No entanto olha o que a gente assiste, é festa lá no Parque de
Exposição na maioria das
vezes com ingresso enquanto que o carnaval que é uma
festa popular não tem apoio.
JM- Em sua opinião qual
é a prioridade nº1 para Manhuaçu?
Dorca - Nós não podemos
conviver com o descalabro de
pagar uma professora pouco
mais de R$ 500,00 (quinhentos
reais) como é você vai ficar
com discursos de qualidade
na educação quando você
está colocando nos jornais que
está contratando professores
por R$ 500,00 (quinhentos
reais). Isso nós consideramos
uma agressão não só aos professores, mas aos pais e os alunos, em pensar que uma professora não pode pagar uma
pessoa para cuidar da casa
dela para ir para escola dar
uma aula, acho isso imoral. Eu
gostaria de dizer que quando
falamos que estamos
formando um grupo, não é
grupo de oposição, mas sim
para tomar uma posição com
respeito a essa cidade. Eu
acho que aqui em Manhuaçu
já passou da hora dos
homens de bem dessa cidade
tomar posição, não é fazer
oposição.

No “Banco da Praça”...
Resolvi instalar meu escritório de gerente para alcançar
melhor visão do que se passava com nossas pessoas.
Logo um casal de jovens apaixonados passou, alheio
a presença de qualquer pessoa, como se investidores
experientes fossem, aplicando em cdbeijos, ppabraços,
tentando garantir naqueles momentos de carinho sem
parar a direção do futuro.
Um outro casal de cerca de quarenta anos passou discutindo, cada um de um lado da calçada, como se estivessem tentando em uma mesa de reuniões fechar um acordo
para o fim da sociedade, e agora parecia só importar quem
iria ficar com o quê? Na realidade de agora, ficava clara a
má aplicação dos recursos que a vida lhes dera, ao mesmo
tempo em que notei que, de nenhuma das partes aparecia
um sinal de boa vontade de demonstrar que houve alguma soma entre eles durante todo o tempo de dois.
Alguns senhores saíam de um café da praça, de mãos
nos bolsos, passos calmos e tranqüilos para buscar novos assuntos, quem sabe em outras paradas antes de
chegarem ao porto seguro construído no passado. Por
eles passou rápido e de rosto sério um cidadão com uma
longa tripa de extrato bancário. Deve ter saído de alguma
agência bancária ali por perto e parece que a coisa não
estava mesmo nada boa. Nem sempre mesmo nossas apostas são as mais corretas e se perdermos um ponto teremos
que correr atrás de dez. Esta é a lei da consequência.
Mas de meu gabinete gerencial e observador o que
mais chamou a atenção, foi o casal de idade já avançada.
Passos lentos e caminhando em um único compasso,
pareciam e não deveriam ter mesmo pressa de alcançar o
futuro, até porque do passado, das mãos entrelaçadas,
pareciam brotar milhares de notas de cumplicidade, apoio,
carinho e amor.
Olhei meu relógio, e decidi que depois destes clientes
poderia fechar meu escritório e ir embora, porque afinal
de contas, já havia encontrado os clientes perfeitos para
minha gerência, e o depósito que deixaram sobre minha
mesa de trabalho, precisava ser bem aplicado também
no meu “Banco da Praça”.
Antonio Jorge Rettenmaier, Escritor, Cronista e
Palestrante, membro da AGEI, Associação Gaúcha dos
Escritores Independentes. Esta Coluna está em
oitenta jornais impressos e eletrônicos do Brasil e
Exterior. No You Tube acesse a Fala Sério! com novos
vídeos através do Canal ajorgefalaserio. Contatos
ajrs010@gmail.com
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Manhumirim sediou o VI Fórum Ambiental
Nos dias 15, 16 e 17 de junho, aconteceu em Manhumirim o VI (SOREA) Fórum
Regional de Educação Ambiental. Sendo que o evento
promoveu vários debates ao
Meio Ambiente, onde ficou
a necessidade de se reciclar
o lixo urbano. A preservação
do meio ambiente, na preservação de nossas matas nativas. Os participantes se preocuparam de uma certa for-

ma com os animais nativos,
e segundo o Sr. Eliton Antônio Lopes coordenador de
fiscalização do Parque Nacional do Alto Caparaó, o primata Muriqui, Mono Carvoeiro o qual se encontra com
frequência na mata serrana
em Simonésia e na região de
Ipanema está em via de extinção.
O Sr. Dalton Nazaré leu um
verso em referência a natu-

reza de sua autoria, durante
o evento em oficina, os participantes foram visitar as
usinas de reciclagem Aguapé e o Parque Municipal do
Sagui.
Segundo o professor ambientalista do parque, foi
muito bom participar desse
evento e conscientizar os
participantes e fazer deles
defensores da natureza. O
prefeito Ronaldo Lopes Cor-

reia disse que foi uma troca
de experiência entre os palestrantes e vários delegados
vindos de várias cidades da
região.
E Manhumirim deu um
passo importante para continuar seu trabalho de preservação ambiental. No fim
do evento os participantes
levaram uma muda de árvore
nativa para Solenidade da
Polícia Militar de Manhuaçu

Colégio Manhuaçu
Funciona desde 19 29 –
Apresentou-se com fanfarra, a qual despertou
muita alegria na garotada.
Muitas bandeiras. É uma
escola de muita tradição,
por ela já passaram alunos
que hoje ocupam altos cargos nos governos Municipal, Estadual e Federal,
Ministros, Deputados, Senadores e outros. Citaremos alguns, Dr. Ibraim
Abi-ackel, Dr. Mario Assad, Dr. Mario Pacini, Altamir Garcia, José Almeida,
Antônio Teodoro, Ewald
Von Rondon e centenas de
bons contabilistas que labutam no comércio de Manhuaçu e em várias capitais do Brasil.
Teve seus dias de glória
no tempo do prof. Juventino Nunes e suas filhas, do
prof. Hiram de Carvalho,
farmacêutico Salime Nacif,
prof. Sylas Heringer, Elias
Boaventura e muitos professores de alto gabarito,
impossível citar todos eles.
Essa escola faz mesmo a

Todo Homem nasce livre
e, por toda parte,
encontra-se acorrentado.
(Rousseau)
Todos nós nascemos
originais e morremos
cópias. (Jung)

história de Manhuaçu. Quantos fatos alegres, crônicos,
tristes, marcaram seu trajeto,
quantos deles poderíamos
contar. Ela ficou nos corações de muitos jovens que
por ela passaram. O internato de moças e rapazes, os
namoricos escondidos. As
festinhas, os teatros, as paradas cívicas. Os jogos de
futebol e vôlei. Até o Tiro de
Guerra já funcionou em uma
de suas salas. Quantas saudades deixou...

Recordamos de Rui
Brant, Washington, do Elias Jorge, do Nilson e da
Terezinha, da Rosinha, da
Yolanda, da Elzira Tostes,
do Edson, do Jofre, Daniel e outros mais, que eram
do internato.
AMPM- (Associação
Protetora do Menor), também fez parte do desfile.
Bem uniformizados e disciplinados. Marcharam
com muito entusiasmo e
civismo

Histórias que o povo conta
Contam que na região vivia um fazendeiro viúvo, que
conheceu uma jovem e se
apaixonou por ela. No entanto a jovem que trabalhava
para ele em sua fazenda na
colheita de café, já estava
comprometida.
Ele fez de tudo para que ela
desistisse de se casar e por
muitas vezes foi visto chorando por causa dela. Como o
dinheiro compra tudo, só não
compra a felicidade, o ricaço
fazendeiro que daria tudo que
tinha para ter em seus braços
a mulher que amava, à perdeu
para um rapaz 15 anos mais
novo que ele, por quem a
moça se apaixonara perdidamente e acabou se casando.
Pobre fazendeiro, contam que

O Pássaro Lindo
Não sabermos o que
aconteceu antes de
termos nascido é
permanecermos eternamente crianças.
(Cícero)

Desfile do Colégio Manhuaçu em direção
ao centro da cidade na Rua Leandro Gonçalves 1957

ele a partir daí perdeu a vontade de viver, não se cuidava,
não cortava cabelo, não tirava a barba nem tomava banho. Se entregou a bebida, até
que um dia ninguém mais
soube dele.
Passados alguns anos, a
moça por quem ele se apaixonou deitou-se para dormir
ao lado do esposo que já estava dormindo e quando estava quase pegando no sono
sentiu algo estranho, olhou
para a porta do quarto e viu
o fazendeiro seu ex-patrão
em pé na porta olhando para
ela. No entanto ela não conseguia falar tamanho o susto que teve ao vê-lo ali. Ele
se aproximou dela e a abraçou, o estranho é que não

conseguia falar, gritar, ou até
mesmo se mexer. Ficando paralisada sem forças para se
levantar da cama, ela contava que aquele foi o abraço
mais gelado que ela recebeu
na vida. No dia seguinte ao
acordar contou para o marido do pesadelo que teve a
noite, que mais parecia ser
um fato real. Contam que o
marido dela saiu para trabalhar e ao voltar para o almoço falou para a esposa que
ela na verdade não teve um
pesadelo, mas que o referido
fazendeiro havia ido se despedir dela pois ele havia falecido.
Mentira! Verdade! Vai saber.
Marta Aguiar

Manhumirim deu um passo importante para continuar
seu trabalho de preservação ambiental

Muitos sem terem
aprendido a razão,
vivem segundo a razão.
(Demócrito)
O velho foi jovem.
Quanto ao jovem, não se
sabe se chegará a
velhice. (Estobem)
Vamos morrer! Ainda
assim, vivemos como se
fossemos viver para
sempre. (Guicciardini)
"É preciso que o discípulo da sabedoria tenha
o coração grande e
corajoso. O fardo é
pesado e a viagem
longa.” (Confúcio)
“A sabedoria é a única
riqueza que os tiranos
não podem expropriar.”
(Khalil Gibran)
“O esforço para unir a
sabedoria e o poder
raramente dá certo e
somente por tempo
muito curto.”
(Albert Einstein)
“Aquele que nunca viu a
tristeza, nunca reconhecerá a alegria.”
(Khalil Gibran)
“O segredo da criatividade é saber como
esconder as fontes.”
(Albert Einstein)

Marlene B. Cerviglieri
Sinto muita saudade do meu tempo de criança.Mas o que
para sempre ficará em minha memória, são as historias de
minha avó. Quase toda tarde nos reuníamos na sala grande
cheia de almofadas pelo chão.Lá minha avó fazia as costuras
os bordados dela.Ao mesmo tempo prestava muita atenção
em nossas conversas e desavenças de vez em quando. Creio
até que muitas das historias narradas ali, eram fruto de sua
imaginação no momento, e de acordo com as nossas necessidades também.Foi numa destas tardes que vovó nos contou uma historia do pássaro lindo.
- Vocês já ouviram a historia do Pássaro Lindo?
Ouviu um sonoro não de todos nós.
- Havia numa floresta pequena um pássaro não muito grande
e nem muito pequeno, era médio. Tinha um porte muito bonito, empinava o peito cada vez que cantava, e assim encantava a todos que o ouviam. Estava sempre saltitante parecendo ter uma alegria muito grande, pulando de galho em galho
com muita energia. Era o tempo de montarem os ninhos e
todos já estavam se preparando, levando gravetos brincando com sua namoradinha, prontos para formar uma família.
Porém o Pássaro Lindo só cantava e pulava de um lado para
outro, todas as passarinhas estavam prestando atenção em
seu modo tão alegre de ser. Daí, então, apareceu a passarinha
com quem ele gostaria de fazer o ninho. Mas como fazer?
Onde buscar os gravetinhos? Em que árvore seria melhor
morarem? E o principal: será que ela vai me aceitar?
Pensando assim foi entristecendo.Não mais cantava e nem
pulava, sua energia parecia que tinha ido para o espaço!
O que estaria acontecendo com ele?
- Vou conversar com dona Coruja pois dizem que ela sabe
tudo.
Chegando até ela logo foi contando suas dificuldades.
A dona Coruja ouviu tudo atentamente, e aconselhou o
Pássaro Lindo. Este voltou para sua árvore e depois de muito
pensar, tomou uma decisão.
- Não vou fazer nada que ela me disse, sou forte bonito
canto muito bem, tenho certeza que a Passarinha vai me querer.
E assim se comportou. Continuou a cantar e pular de galho
em galho.Nada adiantou. Ninguém se incomodava com ele.
Caiu novamente em tristeza e desta vez foi se socorrer com
sua mamãe.
- Meu querido filho, de nada te serve tua jovialidade tua
alegria, ser tão esperto.
- Nunca quiseste aprender as coisas da vida, as mais comuns.
- E quais são elas mamãe?
- Primeiro meu filho a Humildade. Se você não é humilde em
ouvir os conselhos de mais velhos, que naturalmente já viveram muito, já pularam muitos galhos e formaram muitos ninhos, não vais crescer. Depois meu filho o Respeito. É se
você não respeitar as tradições, os semelhantes como eles
são, não terás amigos, pois logo saberão como você é.
- Um Pássaro Lindo!
- Mas somente isto nada mais. Não serás capaz de desenvolver a tua vida como os outros, pois mesmo buscando
conselhos não os aceitaste.
- Vai meu Pássaro Lindo cante bastante é só o que sabes fazer.
Minhas crianças entenderam a história?
- Que sirva de lição para vocês mais tarde na vida, e hoje
deixem de discutir quem é quem, ou melhor, ouçam uns aos
outros e aprendam com seus próprios amigos.
E hoje, aqui sentado, me lembro da vovó com sua história
tão simples, mas tão cheia de verdades.
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Sebastião Costa defende municípios
Depois de promover na
Assembleia Legislativa um
intenso debate sobre a
transferência de recursos da
União para os municípios, o
deputado Sebastião Costa
considerou a medida proposta pela Caixa Econômica, de simplificação da planilha a ser apresentada pelos municípios," um avanço
importante e uma oportunidade para reivindicar novas
medidas de fortalecimento
dos municipios".
Essa nova modalidade de
transferência, foi anunciada pela própria CEF na reunião da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (requerida por
Costa), quando foi informa-

Deputado Sebastião Costa

do, também, que, pelo novo
sistema, as etapas a serem
cumpridas pelas Prefeituras
se reduziram de 21 para 11
as tarefas-base para conseguir os implementos financeiros federais específicos
- uma vez que a medida atinge exclusivamente os repasses feitos a título de cooperação.
SIMPLIFICAÇÃO
O deputado explicou que
"a simplificação proposta
se tornará norma com uma
portaria interministerial,
onde os ministérios manisfetarão sua concordância
com essa simplificação".
Presente no debate, o rela-

tor da LDO Federal, deputado Federal Márcio Reinaldo, manifestou sua posição
favorável à simplificação e
afirmou que, caso os ministérios não se manifestem
sobre o tema proposto, ele
fará inserir no texto de seu
parecer a permissão legal
para que a planilha seja simplificada.
Ao fazer um balanço do
debate solicitado por ele, o
deputado Sebastião Costa
voltou a afirmar que “são
necessárias mudanças
constitucionais urgentes
para que o principio federativo volte a vigorar nos moldes democráticos, isto é,
sem o atual engessamento
financeiro dos municípios e

dos Estados”. Contudo,
considerou a medida anunciada como “um avanço significativo, diante da extrema
penúria em que se encontram
os municípios brasileiros”.
Ele assinalou, ainda, que
continuará “lutando pelo
fortalecimento dos municípios, que são a base dos sistemas democráticos mas que
foram esquecidos pelos atuais gestores da União”.
Durante a reunião na Assembleia Legislativa, também falou o presidente da
Casa, deputado Dinis Pinheiro, criticando a concentração de recursos nos cofres da União, e o presidente da comissão, deputado
Almir Paraca.

ACIAM promove incentivo
ao comércio de Manhuaçu
Suflê de chocolate com calda quente
Ingredientes
.2 colheres (sopa) de manteiga
.2 colheres (sopa) de farinha de trigo
.4 ovos (claras e gemas separadas)
.1 lata de leite condensado
.3 colheres (sopa) de chocolate em pó
.1 pitada de sal
Calda de chocolate:
.3/4 de xícara (chá) de leite
.1 colher (sopa) de manteiga
.2 colheres (sopa) de chocolate em pó
.2 colheres (sopa) de açúcar

O sorteio foi realizado na sede da ACIAM com a presença do presidente, funcionários
e da imprensa, e quem retirou da urna o cupom que por sinal está ficando pequena
devido o grande sucesso da promoção foi o Paulinho, filho do Roberval Antunes

Na manhã de sexta-feira,
17 de junho, mais uma vez a
Associação Comercial Industrial e Agronegócios de
Manhuaçu ACIAM, através
de seu presidente Toninho
Gama fez um sorteio referente ao dia dos namorados e o
felizardo ganhador foi Felipe
Junior da Silva residente à
Rua Agenor Bento Salgado,
que irá para Argentina com
direito de levar um acompanhante e passar 05 dias em
Buenos Aires.
O sorteio foi realizado na
sede da ACIAM com a presença do presidente, funcionários e da imprensa, e quem
retirou da urna o cupom que
por sinal está ficando pequena devido o grande sucesso
da promoção foi o Paulinho,
filho do Roberval Antunes.
O ganhador pode procurar a
Associação Comercial para
receber seu prêmio, O Presi-

dente da ACIAM, Antônio
Carlos Xavier da Gama, fala
do sucesso da promoção e
de como os empresários que
não estão participando podem fazer para participar.
“Nós temos 05 sorteios por
ano, tivemos o sorteio do dia
das mães em que a ganhadora foi Dona Terezinha que foi
de R$2.000,00 em compras,
hoje o sorteio do dia dos namorados essa viagem para
Buenos Aires na Argentina,
e para o próximo sorteio vamos ter que mudar a urna,
pois ela está ficando pequena, para comportar os cupons até o dia dos pais no
mês de agosto. O prêmio
será uma TV de LCD de 52
polegadas, um excelente prêmio, que tenho certeza que o
papai ganhador do mesmo
ficará muito feliz em poder
assistir os jogos do campeonato brasileiro e outros cam-

peonatos que estão por vir.
O interessante é que são
05 prêmios ao longo do ano
e fechando com um carro zero
quilômetro que é o que nós
já dávamos todos os anos.
Então as empresas que não
estão participando nós vamos visitar, para que elas
também participem.
Aos interessados entre
em contato com Associação
Comercial pelo telefone:
3331-2829 e aderindo a essa
promoção. Lembrando que
essas empresas para participarem precisam estar situadas dentro do município de
Manhuaçu, ou seja, na cidade e nos distritos que pertencem à Manhuaçu. Portanto a empresa que quiser
participar é só entrar em contato que estaremos fazendo
uma visita para melhores explicações”. Concluiu Toninho Gama

Modo de preparo: Em uma panela, derreta a
manteiga, junte a farinha de trigo e mexa até
dourar. Retire do fogo, acrescente uma a uma
as gemas e continue mexendo rapidamente.
Misture o leite condensado e o chocolate em
pó. Bata as claras em neve com o sal e incorpore delicadamente ao creme de chocolate.
Distribua a massa em refratários individuais,
untados com manteiga. Asse no forno prea-

Suflê de chocolate com calda quente: é simplesmente ótimo!

quecido a 180ºC durante cerca de 35 minutos.
Calda: em uma panela, misture o leite, a manteiga, o chocolate e o açúcar. Deixe ferver em
fogo brando até dar ponto de calda. Sirva o
suflê quente acompanhado com a calda.
Dica: se preferir use um refratário grande.
Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos) Rendimento: 4 porções Dificuldade: Fácil Categoria: Suflê Calorias: 662 por porção

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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Jeito Mulher, Uma Mistura de Etnias

Pedagogo Adair, vice diretora Maria Tereza e diretora
Esloane, gestores da Escola Camilo Felipe Nacif

A EM Camilo Felipe Nacif
vem crescendo a cada ano.
Hoje devidamente autorizada oferece Ensino Fundamental de 1º ao 5º, atendendo a mais de 400 alunos.
Com um trabalho bastante
personalizado, tentando conhecer a realidade de cada
aluno, a Escola constatou
que grande parte dos problemas disciplinares advém de
famílias desestruturadas e
com conseqüência de violência doméstica.

Com o objetivo de buscar
amenizar a situação, desenvolveu no mês de maio um
projeto pedagógica intitulado “Jeito Mulher. Uma Mistura de Etnias” que teve
como lema: Toda mulher
deve ser tratada com muito
carinho. O projeto foi dividido em 9 temas a saber:
Mulher negra, Mulher operária, Mulher trabalhadora
rural, Mulher na política,
Mulher idosa, Mulher religiosa, Mulher secretária do-

Alguns participantes das palestras ministradas pela escola

Atividades desenvolvidas durante o projeto

méstica, Mulher mãe e a Lei
Maria da Penha.
Cada professor assumiu
um tema e trabalhou o projeto como se fosse seu, procurando resgatar a história da
mulher, conscientizar sobre
seus direitos e deveres, bem
como sua importância para a
sociedade, enfocando seu
tema específico; atraiu-se
debate, leituras, oficinas dentre outras atividades. No dia
28 de maio foi culminado o
projeto com uma tarde es-

parceria com o SENAC. Podemos concluir que a escola só alcançou este sucesso porque houve total envolvimento de todos os
funcionários, celebrando
verdadeira parceria do inicio ao fim do projeto.
O mais importante é que
só realizamos isso porque
acreditamos que mudanças
na educação só acontecerá
pela raiz, ou seja pela escola, pois é cômodo para as
autoridades políticas e edu-

plêndida onde a escola recebeu às famílias para apresentação dos trabalhos dos alunos.
Passaram pela escola
mais de 300 adultos que
participaram de 2 palestras
sendo uma sobre relação
familiar e criação dos filhos
e outra sobre a Lei Maria
da Penha, visitaram os trabalhos e ainda foram atendidos com cortes de cabelos e manicure. Estas atividades foram realizadas em

cacionais manter o cenário
de desprezo da educação,
atribuir ao professor toda
responsabilidade de transformação e continuar apresentando ao mundo números fictícios e alienatórios.
A todos que abraçaram
nosso projeto, nossa gratidão e respeito, na certeza que
é a partir daqui que iremos
plantar as mudanças.
Adair André da Silva
Pedagogo

Diretora diz que denúncia contra hospital não procede
Por Devair
Guimarães de Oliveira
Dona Iracema Aparecida
de Oliveira procurou o Conselho de Saúde de Manhumirim para denunciar o fato
que até agora continua um
mistério, ela suspeita que seu
filho esteja vivo, pois todo o
procedimento do hospital
fugiu a normalidade, o hospital não encaminhou para a
secretaria de Ação Social
como é de costume, fizeram
tudo e nada cobrado dos
pais. Segundo Iracema uma
grande dúvida é porque não
foi nos dado o direito de velar e sepultar nosso filho, já
que não somos carentes e o
local onde foi sepultado a
criança em local para gente
rica, onde está o túmulo do
Sr. Renato Eller. “Minha grande dúvida é porque o hospital fez tudo isso sozinho,
suspeito que meu filho esteja vivo, pois dois dias antes
fui a Manhuaçu e gastei
quase R$ Um mil reais para
fazer ultrassom e tudo estava normal com o bebe” Explica dona Iracema.
Anexo relatório da ATA
nº 194 do Conselho Municipal de Saúde CMS onde
consta que a senhora 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 Car-

valho Buteres e ACS Meyra
que também a 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 4 kg,
pois dona Iracema teve uma
gestação saudável e fez todas as consulta, e ultrassom
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
cesária pela médica do PSF ao
realizar na paciente o ultrassom 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 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

Mãe Iracema, mostra o enxoval do bebê

o corpo só poderia sair no
dia seguinte. Eles mesmos
providenciaram o enterro, e
sepultaram a criança em área
nobre onde está o tumulo 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 ti-

Diretora do Hospital - Irmã Nadir Marcelino de Souza

nha como nascer de um parto
normal. Fato é que não foi liberada a certidão de nascimento e 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-natais,
que outras mães também perderam seus filhos lá. Que está
havendo uma falha que precisa ser corrigida.
Irmã Nadir diretora geral do hospital: Nossa reportagem entrou em contato com
a direção do Hospital Padre
Júlio Maria e segundo a irmã
Nadir diretora geral do hospital a denúncia de Dona Iracema não procede, pois tudo foi
acompanhado pelo pai da criança, “abrimos sindicância
para apurar os fatos e assim
que tivermos resultado passaremos para o jornal”.
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Passeata de estudantes em Lajinha/MG,
alerta à preservação do meio ambiente
No dia 03 de junho de
2011, alunos, professores
e diretores das escolas do
município de Lajinha/MG
saem às ruas para conscientizar a favor do Meio
Ambiente.
Segundo a Secretária
Municipal de Educação,
Maria Luiza A. Vitor, a iniciativa faz parte do projeto “Meio Ambiente” desenvolvido nas escolas.
Para ela, trabalhar a educação ambiental é o caminho para formar adultos conscientes a fim de
ajudar a preservação e
utilização dos recursos
naturais.
Os alunos utilizaram
cartazes e faixas para chamar a atenção da população sobre o consumo de
água e preservação das
nascentes, distribuíram
sacolas ecológicas e mudas.
Participaram do evento
as escolas: E. M. Paulo
Cesar Hastenreiter Portes, E. M. Comendador
Leite, E. E. Capitão Nestor Vieira de Gouveia, E.
E. Antônio Sathler e E. E.
Dr. Adalmário José dos
Santos.

Alunos, professores e diretores das escolas do município de Lajinha/MG saem às ruas para conscientizar a favor do Meio Ambiente.

Participaram do evento as escolas: E. M. Paulo Cesar Hastenreiter Portes, E. M.
Comendador Leite, E. E. Capitão Nestor Vieira de Gouveia, E. E. Antônio Sathler e E. E.
Dr. Adalmário José dos Santos.

Os alunos utilizaram cartazes e faixas para chamar a atenção da
população sobre o consumo de água e preservação das nascentes,
distribuíram sacolas ecológicas e mudas.
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XXII EXPOSIÇÃO
AGROPECUÁRIA DE
LAJINHA 22 A 26/06
Segundo o prefeito de Lajinha Sebastião Moreira o compromisso é a realização de uma grande festa valorizando
o que Lajinha tem de melhor, oferecendo shows variados
e muitas outras atividades dando ênfase aos aspectos técnicos é as parcerias firmadas.
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ENQUETE
Anteriormente, enviei 3 artigos sobre pessoas (uma,
duas e 3 = 6) deste nosso Leste tão grande.
Veio, implicitamente, triques-troques ou trocadilhos e
atualidades... Vem, explicitamente...
Hoje começo a coluna – e a constância! –, com as 3
coisas, nos 3 pontos respectivos.
1 - Tributal: Nonda – Atenção, não é tri “brutal”, mas,
um tributo: Conheci em Mundo Novo de Minas, município de Aimorés/MG, senhor Nonda. Honrado como pessoa, esposo, pai e padrasto, avó, vizinho, e amigo. Sabia
contar estória. Lembro-me que, numa noite fria, sem televisão na vila, ele recepcionou meninos em sua casa, e não
decepcionou. Brilhou! Vibramos pelo que ele trazia à tela
de nossas mentes infantis, infanto-juvenis e juvenis... Ele,
viúvo, casou-se com a viúva Dona Quinoca, cada um
com 6 filhos. Tiveram o 7º. Já que 7 é o número da Perfeição, ali estava um casal perfeito! Ou melhor, nota 100!!!
Mãe – Rita Costa de Medeiros (de Mutum/MG) – era
amiga de D. Quinoca, e hoje o é da viúva D. Luquinha,
nora do Sr. Nonda. Todo janeiro, mãe e eu vamos lá. Visitamos os lares de D. Luquinha e Neném do Nonda, o exvereador Ademir Araújo. Amigos!.... Em Mundo Novo,
descobri novos mundos! Tenho histórias da vila!! Vale a
pena ler novos relatos!!!
2 - “tribucal”: Ronda – Aqui darei 3 boquinhas de
meus triques-troques; hoje, rondo frases dum futuro livro, com todas letras do alfabeto ... A- Ela é Altamira, e
tem alta mira. B- Dois bairros viraram um barro só. C- Calar
é bom. Calhar é melhor. D- Democracia não é demonocracia. E- Adolescente tem espinho e espinha. F- O fã tem
afã. G- Gota de água não causa preocupação. Goteira de
chuva efetua precaução. H- Tenho histórias de memória.
Não Memórias para História. I- Aqui tem Informação in
Formação. J- Jóia é jóia. K- Kit é estojo de ferramentas! –
Kital não abrir essa caixa? L- Literatura é letra à altura. MEle não era mala, mas, carregava mala. N- Nem toda nota
promissória é nota promissora. O- Tem osso do ofício e
ócio do oficio. P- O peão rodou o pião... Q- Quebra-queixo é quebra-dente. R- Ruy, sim. Ruim, não. S- Nem o serviço pode ser vício. T- Os três ganharam tributos e tri-bustos. U- A união faz a força. Mas, a má união faz a forca. VVan não é vã. W- Wolksvagen é carro do povo, não carro
do novo. X- O xá tomou chá. Y- Youtube não é sempre
doce como iogurte! Pode ser amargo!!! Z- Zé-ninguém
não existe. Todo Zé é alguém... Muito mais espero vir no
meu futuro livro.
3 – Tribunal: Sonda – Tutty Vasques tem blog no site
estadão – Tutty Humor –, com o lema “Má notícia é a
maior diversão”. Com permissão de Vasques, parafraseioo: “Má notícia é uma grande reflexão”. Por exemplo, sondamos em sites. Eis no ig, de 25/4/10, às 10h26: Um tornado no sul da Califórnia matou 10 pessoas, deixou mais ou
menos 31 desabrigados e 30 casas destruídas. Uma notícia dessas nos leva à reflexão: Primeiramente, agradecemos a Deus por isso não ter entornado em nós. Depois, a
gente pede para isso parar lá e nem começar aqui. E, finalmente, devemos ficar alertas... Não esqueçamos que as
profecias divinas registradas na Bíblia cumpriram-se, cumprem-se e cumprir-se-ão. Inclusive do fim do mundo, e do
tribunal de Deus julgando os homens. E devemos nos
preparar para isso. Lembramos que há as promessas bíblicas e cumprimentos atuais na natureza, inclusive com
terremotos e abalos sísmicos. E o mundo moribundo, no
CTI! Voltarei ao tema!!!
Alegro-me em recomeçar a escrever e começar como
coluna e em constância.
Com Sr. Nonda, meus triques-troques com frases tiradas e tiradas de frases, e com o alerta.
É claro que espero que você leia, e, também, dê um
retorno para gente! Far-nos-á muito bem!! Até!!!
(*) Pr. Celso de M. Costa é bacharel em Teologia,
tem pós-graduação em História Eclesiástica e está
colunista em 3 periódicos.

"Vocês querem acabar comigo, mas eu que vou acabar com vocês"
Gilberto Kassab a Rodrigo Garcia, ex-aliado e atual secretário de Geraldo Alckmin
Ministério da Fazenda dará parecer sobre
fusão da TAM e Lan em semanas
A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda deverá
divulgar em até três semanas seu parecer
a respeito da proposta de fusão das empresas aéreas TAM, do Brasil e LAN, do
Chile. O anúncio da união foi feito no
segundo semestre de 2010, mas ainda
está sob análise das autoridades de defesa da concorrência. Segundo o secretário Antônio Henrique da Silveira (foto),
o parecer está em fase de revisão final e deverá ser concluído até o final do mês de julho. Após passar pela Secretaria
de Acompanhamento Econômico, a avaliação da fusão deve
seguir para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça, onde deve ficar por até dois
meses, segundo o relator, Olavo Chinaglia.
Parecer ignorado
Um parecer da consultoria jurídica recomendou punição a
Balhmann (processo nº 13 de 22 de março), mas Fernando
Bezerra o “inocentou”.
Ela condenou
Na Controladoria Geral da União, quem flagrou a ilegalidade de Antonio Balhmann foi a corregedora setorial do ministério, Renata Rocha.
Valeu, amigo

mais grave: faz cara de paisagem diante da alegada paternidade de Leonardo, filho dele com uma copeira do Senado, e
de Tomás, com uma jornalista.
Lula: nova lorota
Lula culpou a “direita” da Itália pela repercussão negativa de sua decisão de proteger o assassino Cesare Battisti. Ele mente:
os protestos na Itália incluíram todos os
segmentos de esquerda.
Má reputação
Após a liberdade de Battisti, a do ex-jogador Edmundo “Animal”, menos de 24h após a prisão, também foi destaque
ontem na imprensa italiana. A reputação do Brasil na Europa atingiu, com isso, níveis críticos.
Psicografia
Depois da revelação de que o PSD do prefeito paulistano Gilberto Kassab tem até filiados mortos, a piada do momento em Brasília é que o novo partido fará reuniões psicografadas em centros espíritas.
Cadeira elétrica
Primeiro, o “assento conforto” por mais R$ 10. Agora, a
WebJet tem o “assento desconforto”, que não reclina. Amarrado pelo cinto e ereto como um poste, o passageiro teme
ser fulminado pelo “crime” de voar.
Papo-cabeça

Antonio Balhmann esteve em 25 de maio no Ministério
para agradecer a cortesia, com chapéu alheio, do ministro
amigo e correligionário.

O deputado Anthony Garotinho (PR-RJ)
reproduziu em seu blog o papo de Lula
com petistas: “Essa molecada do PSDB
e do DEM né (sic) páreo pra gente. Deixam de ser babacas e comecem a dar umas
porradas nele na Câmara”. Garotinho diz
que é candidato ao governo.

Sem resposta
A CGU quer explicações da anulação da punição ao amigo
do ministro, cuja assessoria informou só poder tratar do
assunto na segunda-feira.
Dilma mostrou a Marco Maia quem manda no governo

Hasta la vista

O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PTRS), ouviu poucas e boas da presidenta Dilma, numa conversa em que ele tentou acomodar o aliado Arlindo Chinaglia (PT-SP) na liderança do governo na Câmara. O problema é que Dilma herdou de Lula a ojeriza a Chinaglia e, ante
a insistência de Maia, sentiu-se obrigada a lembrar: “Quem
nomeia ministro e escolhe líder sou eu, deputado!”

Cresce a onda de rumores na Venezuela sobre o “abcesso
pélvico” do porralouca Hugo Chávez, operado em Cuba,
sexta (10), quando sumiu até do Twitter, onde tem quase 1,7
milhão seguidores.

Melhor tratamento
Diante da bronca federal de Dilma, Marco Maia balbuciou
que, como presidente da Câmara, “merecia melhor tratamento”.
Boicote discreto
Após a conversa com Dilma, Marco Maia decidiu boicotar
a posse da ministra Gleisi Hoffman (Casa Civil). Poucos
perceberam sua ausência.
Pergunta na concentração
Jeany Mary Corner, das festas na casa conhecida como
“República de Ribeirão Preto”, vai à Marcha das Vadias em
Brasília, neste sábado?
Faltam a Lula e FHC...
Na entrevista ao Correio Braziliense, o ex-presidente FHC
diagnosticou em Lula “algum problema psicológico” pela
falta de gestos amigáveis. Sociólogo, FHC ignora que o
divã de Lula está no boteco da esquina.
...‘gestos amigáveis’
Se Lula tem problema psicológico, o de FHC talvez seja

Pensando bem...
...está na hora de a “famiglia” Lula devolver o passaporte
italiano.

PODER SEM PUDOR
Como negar aumento
Magalhães Pinto
presidia o Senado
e tinha uma missão
difícil: convencer
o presidente Ernesto Geisel a aumentar os vencimentos dos parlamentares. Na ditadura, era o Palácio
do Planalto que decidia isso. Magalhães marcou audiência
e, na hora agá, convidou para acompanhá-lo o presidente
da Câmara, Célio Borja. O general recebeu os dois com cara
marrada, em pé, e ainda deu um soco na mesa. O senador
amarelou:
- Presidente, só vim acompanhar o Borja, que tem uma
proposição a fazer...
O presidente da Câmara, claro, nada tinha a propor. Os
dois balbuciaram algumas palavras e foram embora, cabisbaixos. Não se falou de aumento...
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ENTRETENIMENTO
ABSOLVIDO
Num julgamento o Juiz pergunta ao réu:
-"Como o senhor matou sua esposa?"
-"A chifradas, meritíssimo!"
-"Absolvido! Legítima defesa."

O bebado estava passando pela porta
da igreja, quando olhou pra dentro e ouviu o padre falar: "irmãos quem nunca errou que atire a primeira pedra" Ai o bebado pegou uma pedra no chão e tacou na
cabeça do padre que caiu; O padre levantou e disse " meu filho vc nunca errou?"
Ai o bebado "dessa distância não!"

Câncer - 21/6 a 22/7
Se você está chateada por causa
de um lindo caso de amor que terminou, é hora de enxugar as lágrimas
e partir para outra.

Certo dia estavam dois homens caminhando por um cemitério, quando se depararam
com uma sepultura recente.
Na lápide lia-se:
"Aqui jaz um homem honesto e um advogado competente".
Ao terminar a leitura um virou-se para o
outro e disse:
-"Desde quando estão enterrando duas
pessoas na mesma cova?"

Leão - 23/7 a 22/8
Sua sensibilidade e sua criatividade estão em alta. É um ótimo momento para entrar num curso de desenho, de violão, dança...

ATROPELAMENTO

O bebado atravessou a rua e perguntou
pro rapaz:Meu amiigzo oooondi fica o otro
lado da rua? Ai o rapaz: esta vendo a outra
calçada ali ó, então fica ali! O bebado:
"Maiissss eu tava lá, falaram que era aqui
passando pela porta da igreja
O bebado estava passando pela porta da
igreja, quando olhou pra dentro e ouviu o
padre falar: "irmãos quem nunca errou que
atire a primeira pedra" Ai o bebado pegou
uma pedra no chão e tacou na cabeça do
padre que caiu; O padre levantou e disse "
meu filho vc nunca errou?" Ai o bebado
"dessa distância não!"
BEBUM NA ESTRADA
Um cara foi à uma despedida de solteiro e
voltava para casa de madrugada, completamente bêbado.
Ainda na estrada, quase chegando na cidade, uma viatura da Polícia Rodoviária pára
o carro dele.
Os policiais pedem para ele descer do carro
para fazer o teste do bafômetro.
Nessa hora, um caminhão capota do outro lado da via. Os policiais correm para o
local, e o homem aproveita e se manda para
casa.
No dia seguinte ele acorda com a mulher
perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro
da Polícia Rodoviária na nossa garagem?

Áries - 21/3 a 20/4
Pode ser que você sofra um pouquinho, por causa de uma paixão impossível à qual teve de renunciar. Dedique-se aos estudos, aos amigos.

Gêmeos - 21/5 a 20/6
Nada melhor do que viajar, conhecer novas pessoas e aprender com
isso. Para você, o período é sensacional, aproveite!

PESSOAS DIFERENTES

BEBADO

HORÓSCOPO

Touro - 21/4 a 20/5
Apesar de ser um signo pé no
chão, os nativos de touro andam
meio avoados. Isso pode estar ligado a alguma lembrança do passado
ou à ansiedade.

PASSANDO PELA PORTA DA IGREJA

Dois trabalhadores estavam caminhando
pelo acostamento da Via Dutra.
Voltavam de uma Indústria onde haviam
trabalhado duro o dia inteiro, quando um
Advogado, que vinha a toda velocidade
no seu carro importado, atropela os dois.
Um deles atravessou o para-brisa e caiu
dentro do carro do Advogado, enquanto o
outro voou bem longe, a uns dez metros
do local do atropelamento. Três meses depois, eles saíram do Hospital e, para surpresa geral, foram direto para a cadeia...
Um, por invasão de domicílio e o outro
por se evadir do local do acidente.
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Virgem - 23/8 a 22/9
Saber reconhecer as coisas boas
que acontecem na vida já é um grande passo. Muito melhor do que ficar
reclamando pelos cantos.

SETE ERROS

Libra - 23/9 a 22/10
Evite atritos familiares. Está certo
que todo mundo tem esse tipo de
problema, mas é que às vezes fazemos tempestade em copo d’água.
Escorpião - 23/10 a 21/11
Às vezes a vida nos pega de surpresa e temos de realizar um montão de coisas ao mesmo tempo. Concentre suas energias naquilo que é
realmente importante.
Sagitário - 22/11 a 21/12
Esta é uma fase de muito sucesso. Mudanças podem acontecer, e
para melhor! É só você ficar esperta
para as boas oportunidades que vão
pintar.
Capricórnio - 22/12 a 20/1
Você conseguiu se livrar de vários fantasmas do passado. O que o
afligia antes, hoje não o incomoda
mais. E tudo com o tempo voltará a
entrar no eixo novamente.
Aquário - 21/1 a 19/2
Está na hora de pensar mais em
você. Que tal dar um trato na saúde? Você pode começar a andar
mais, praticar mais esportes, entrar
na academia...
Peixes - 20/2 a 20/3
De todos os signos do zodíaco,
Peixes é o que está com mais sorte
no amor durante este período. Fique
ligado, pois alguém muito especial
pode pintar.
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CANTINHO DE FÉ
“Jovem,
namorar ou
ficar?”

A NATUREZA DOS ANJOS
A Bíblia ressalta no Sl 34.7 que o anjo do Senhor
acampa-se ao redor dos que o
temem e os livra. Em contrapartida, alguns líderes promovem em suas Igrejas a Campanha de
Troca do anjo da Guarda. Daí, fica a pergunta: o
que fazer?
Não sei o que é pior: trocar de anjo ou ensinar
que os homens têm anjo da guarda.
Independentemente deste besteirol, devemos nos
despertar para a compreensão bíblica
acerca dos anjos, os mensageiros de Deus. Como
Martinho Lutero afirmou, anjos são criaturas
espirituais sem corpos, criadas por Deus para o
serviço da cristandade e da igreja.
Biblicamente, a essência, a natureza dos anjos é
que são seres criados (Sl 148.2, 5).
Como criaturas não devem ser adorados. Eles
são seres espirituais, incorpóreos (Mt 8.16; Ef
6.12; Lc 24.39), racionais, morais e imortais (Ef
3.10; Mt 24.36; Mc 8.38; Jo 8.44; Lc 20.3536). Por seres racionais quer se dizer que os anjos
são dotados de inteligência e de vontade.
Por seres imortais que eles são perpétuos, mas
não eternos. Por seres morais que os anjos
estão sob obrigação moral, isto é, são recompensados pela obediência, e punidos pela
desobediência.
É claro que há anjos bons e anjos maus, mas
nem sempre foi assim. Jd 6 revela um
estado original para os anjos e II Pe 2.4 descreve a sentença para anjos que pecaram.
Paulo ressalta em Cl 1.16 que os anjos são invisíveis: “pois, nele, foram criadas todas
as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e
as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele”.
Não se esqueça: “E não é de admirar, porque o
próprio Satanás se transforma em anjo
de luz”. (II Co 11.14). Se deseja aprender mais
saiba que às quartas-feiras na 1ª Igreja
Presbiteriana estamos estudando o assunto e você
é nosso convidado!
A realidade dos anjos aponta para a realidade do
mundo espiritual, sem dúvida.
Contrariando os saduceus (At 23.8), “os anjos
são prova de que o mundo invisível é real
(GRUDEM)”. Segundo Stanley M. Horton, o
estudo dos anjos é parte vital da teologia tendo
valor tangencial e implicações para outros ensinamentos da Bíblia, como os tempos do fim,
uma vez que os anjos estão incluídos nos eventos da primeira e segunda vindas.
Pense nisto antes de trocar seu “anjo da guarda”!
Rev. Ângelo Vieira da Silva
Pastor da 1ª IPB de Resplendor

Cidade do café ganha
Vara da Justiça Federal
Por Devair Guimarães
e Marta Aguiar
Manhuaçu e mais de 35
municípios da região serão
beneficiados com a Vara da
Justiça Federal. A Vara única
que fará os exames e julgamentos de todos os processos, ou seja, causas em que
a união, autarquias ou empresas públicas federais forem interessadas. Contará
ainda com juizados especiais federais, civil e criminal
adjunto- que julgam causa de
até 60 salários mínimos, conforme a Lei 10.259/01. Segundo a assessoria de imprensa
do TRF, mais 650 mil habitantes serão beneficiados na
jurisdição.
Terça-feira, 14 de junho de
2011, às 18h da tarde teve inicio na Câmara Municipal de
Manhuaçu, a solenidade de
implantação da Vara da Justiça Federal, com várias autoridades presentes, prefeitos, vereadores de Manhuaçu e região, o diretor da Seção Judiciária de Minas Gerais, juiz federal Itelmar Raydan Evangelista, o juiz federal Murilo Fernandes de Almeida, que de inicio responderá pela unidade e o Presidente do Tribunal Regional
Federal (TRF) da 1ª Região,
desembargador federal Olindo Erculano de Menezes. Em
seguida todos se dirigiram
para a Rua Duarte Peixoto nº
70, para a segunda parte da
solenidade o desenlace da
fita e o descerramento da placa inaugural da Subseção
Judiciária. Após desenlace
da fita e o descerramento da
placa, foi dado a palavra ao
padre Julio Pessoa Franco
que leu um trecho do livro
de Eclesiástico 4:9 “Liberta
da casa do orgulhoso aquele que sofre injustiça. Quando fizeres um julgamento,
não o faças com azedume.
Arranca os oprimidos das
mãos de seus opressores
que não praticares a causa
justa. Sedes como um pai
cordato, como um marido
para as viúvas. Então esse
tomará o vinho e terás consigo e se livrará da ruína, a
sabedoria nos fez seus filhos
e os que andam na sabedoria amam a vida e os que avistam atraem sobre si as bênçãos do Senhor. Nós o louvamos Senhor nosso Deus e
vos bendizemos porque em
vossas palavras que há todas as coisas para o Deus
vossas criaturas. Que os trabalhos em prol da justiça realizados nesse local se tornem uma benção para nossa
cidade e para a nossa região
e que nunca sejam causa

Público presente

Servidores empossados entre juizes e o desembargador e demais autoridades

para qualquer injustiça. Nós
vos louvamos Senhor por
tudo de bom que vai acontecer nessa sede da justiça,
abençoe Senhor este local e
todos aqueles que aqui vão
trabalhar em prol da justiça
do bem comum da paz, por
Jesus Cristo a quem pertence a glória o poder agora e
sempre.” Explanou Padre Júlio.
Em seguida os presentes
foram convidados a conhecer as instalações e assistir a
solenidade de posse dos
funcionários no segundo
piso onde foi servido um requintado coquetel.
O desembargador Olindo,
comentou sobre a interiorização e regionalização da
justiça Federal. “ Essa interiorização faz parte de um projeto de crescimento, tradicionalmente nós operamos
nas capitais e de algum anos
e para cá está havendo essa
política de interiorização. É
uma política vagarosa, e aqui
em Minas Gerais essa política se concretiza hoje aqui em
Manhuaçu, que é a 21ª Vara
de Minas Interiorizada. Essa
é uma aproximação da justiça federal aos jurisdicionados, normalmente eles teriam
que se dirigir aos grandes
centos, as capitais, com grandes sacrifícios pessoal, deslocamento, transporte, até a
própria recepção dessas
pessoas é algo difícil, agora
elas tem aqui a possibilidade
de ter acesso a justiça federal no local onde moram”. O

desembargador Olindo continua falando da importância
da justiça federal para as 35
cidades que a partir de hoje
poderá buscar aqui em Manhuaçu soluções para seus
problemas e explica para as
pessoas o que é justiça federal e em que área ela atua.
“Essa cidades não tem um
perfil técnico do que seja a
justiça federal, mas uma coisa elas tem. Elas tem as sua
necessidades que não é satisfeita na justiça do estado
por uma questão de competência, por exemplo uma
pensão,um benefícios previdenciário, uma aposentadoria e não há justiça federal na
cidade essa competência é
delegada ao juiz do estado.
Havendo uma Vara Federal,
ela cuida desse assunto
como se fosse assunto dela,
porque o juiz do estado cuida mas de um certo modo fazendo um favor a justiça federal, não é competência deles. As pessoas tem suas
necessidades e vão a justiça
federal, lá elas terão uma resposta, não digo se positiva
ou não , pois justiça é assim
as vezes a gente ganha as
vezes a gente perde”. Concluiu o desembargador Olindo.
O diretor da Seção Judiciária de Minas Gerais o juiz
Itelmar Raydan Evangelista
conta como tudo começou.
“ Nós começamos no ano
passado o inicio dessa Vara,
primeiro viemos em Manhuaçu, conhecer a cidade verifi-

car alguns imóveis, ter um
contato mais próximo com os
poderes constituídos, notadamente o poder municipal,
tivemos um apoio muito bom
da prefeitura na pessoa do
Prefeito Adejair Barros que
nos orientou.
Verificamos os imóveis fizemos uma seleção, escolher
e adequar esse espaço para
abrigar esse órgão que conta com 20 funcionários em
um lugar acessível para atender a comunidade e aptidão
para funcionar e bem. A nossa expectativa é que ela tenha uma administração própria através do juiz direto
dessa subseção que irá ditar
o seu rumo inclusive administrativo. Nós estamos na
expectativa de essa Vara da
Justiça Federal venha alcançar com êxito essa região importante que é a região da
Zona da Mata”. Disse o juiz
Itelmar Raydan
O Prefeito Adejair Barros
falou da importância e da satisfação de ver essa Vara da
Justiça Federal instalada aqui
em Manhuaçu. “ Com certeza, é uma satisfação enorme,
o nosso chefe foi o juiz Itelmar que não mediu esforço
para trazer aqui para Manhuaçu essa Vara que irá
atender não só Manhuaçu,
mas toda região da Zona da
Mata. São 35 municípios e
Manhuaçu se destacando
como cidade pólo mostrando sua grandeza sua importância”. Encerra o Prefeito
Adejair
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PENSAMENTOS

SEM PRESTÍGIO

Com quase 10 anos de carreira, a atriz Mel Lisboa (29
anos), ainda questiona
tudo na sua vida e que já
pensou em abandonar a
profissão. "Penso em desistir da carreira de atriz ao
menos três vezes por ano.
Tenho dúvidas, questiono
tudo. Desde o tipo de vida que levo até a
qualidade do meu trabalho. Mas toda vez que
penso em desistir, surge um trabalho bacana
e eu volto".

Depois de ter sido substituído por Ashton
Kutcher no seriado Two And a Half Men,
Charlie Sheen vem tentando retornar aos trabalhos na TV, mas, pelo jeito, está encontrando resistência das emissoras. Charlie ainda não conseguiu encontrar um canal no qual
possa ter sua própria série de humor.

FAMÍLIAMAIOR
Atualmente, Mel está em cartaz com a peça
Mulheres Alteradas, no Rio de Janeiro, em
temporada que já dura um ano. Casada há 3
anos com o músico Felipe Roseno e mãe de
Bernardo, 2 anos, a atriz tem planos de engravidar novamente. "Penso em ter outro filho daqui a um ano", declarou.
NOVO VISUAL
Suzana Pires está de visual novo para viver a
jornalista de moda Marcela, em ‘Fina Estampa’,
próxima novela das 21h.
A atriz estava irreconhecível na comemoração do
seu aniversário de 35
anos, segunda-feira, no
bar do Hotel Fasano, em Ipanema, no Rio.
Suzana estava toda feliz com seu look super
sofisticado. “ O corte moderno me deixou mais
chique!”, festejou a morena.
MÃE E FILHA
Não foi só Fernanda Rodrigues a protagonista do desfile da Maria Bonitinha, no Copacabana Palace, organizado pela ONG Rio
Inclui. Outra estrela que brilhou na passarela foi Luiza, filha da atriz, de dois anos. Fernanda usou um vestido fluido branco com
estampa de tulipas da nova coleção da Maria Bonita Extra, recém desfilado no Fashion
Rio.
MUDANÇA DE RUMO
O Grupo Silvio Santos vendeu o Baú da Felicidade para o Magazine Luiza. O que servirá
para "concentrar suas operações em atividades tradicionalmente exploradas pelo Grupo",
segundo um dos diretores do grupo SS, Guilherme Stoliar. A operação tem previsão para
ser finalizada até 31 de julho de 2011. A compra das lojas do Baú da Felicidade por R$ 83
milhões, foi feita numa operação que envolve 121 lojas em São Paulo, Minas Gerais e
Paraná, além de 3 milhões de clientes.
TROCA-TROCA
O apresentador Ronnie Von, que está há dez
anos na TV Gazeta, recebeu uma proposta
da RedeTV! e pode mudar em breve de emissora. Ele já havia recebido uma proposta
para apresentar um programa vespertino no
canal, mas desta vez ele pode ir para o horário nobre. Ele seria uma das opções caso
Luciana Gimenez deixe a RedeTV! quando
Marcelo Carvalho vender sua parte no canal.

CHEGOU....
Kauai, o filho da atriz e apresentadora Daniele Suzuki já nasceu. “Kauai chegou bem e
lindo demais!!estamos apaixonados!!”, escreveu ela no microblog. Kauai veio ao mundo
pesando 3.015kg e com 49 cm. Mãe e filho
passam bem. Kauai é o primeiro filho da atriz
com o marido, o empresário Fábio Novaes.
SOLTANDO A VOZ
Glória Maria fará uma participação especial
no show de uma amiga, em agosto, no Rio.
No repertório, rock, bossa nova e MPB. Fã
de Rita Lee, Glória afirmou que não vão faltar
músicas da cantora na apresentação. “Sempre gostei de cantar. Se não fosse jornalista,
meu sonho era ser cantora”, declarou.
NO LUGAR CERTO
Ana Maria Braga (62 anos) está feliz da vida
na Globo e quer apresentar o Mais Você por
pelo menos mais 5 anos... O contrato da apresentadora tem validade de mais um ano. Mas,
deve ser renovado pela emissora...
MAGRINHA...
Adriana Garambone ( 40 anos), teve que
emagrecer cinco quilos para fazer a cantora
Eva Messi em "Rebelde". "Ela tinha que parecer irmã da Roberta", diz a atriz, se referindo a Lua Blanco, que interpreta sua filha na
trama. Para diminuir a silhueta, Adriana eliminou de seu cardápio refrigerantes, doces e
frituras. Carboidratos só são permitidos até
as 17h. Com 56 quilos, a atriz está satisfeita
com o peso. "Não posso perder mais porque
vai ficar feio no vídeo".
ALTA
O humorista Francisco
Josenilton Veloso, mais
conhecido como Shaolin,
recebeu alta do Hospital
das Clínicas (HC) de São
Paulo. O comediante deixou o HC em estado mínimo de consciência e clinicamente estável.
O tratamento de reabilitação terá continuidade em Campina Grande, na Paraíba. Shaolin
sofreu um acidente de carro em 18 de janeiro
em Campina Grande.
CONVIDADA
A apresentadora Luciana Gimenez, da RedeTV!, participará do programa Tudo É Possível, apresentado por Ana Hickmann, na Record. Ela foi convidada para participar do
quadro Vale Tudo, Só Não vale Mentir, onde
será submetida a análise da "máquina da verdade".
INSENSATO CORAÇÃO!
Gilda (Helena Fernandes) está muito descon-

fiada de que Vinícius (Thiago Martins) seja o
responsável pelo sumiço de dinheiro em
casa. Ela não tem dúvida que sua empregada
seja uma pessoa de confiança, afinal, trabalha há tempos para a família. Já o enteado,
com quem Gilda tem uma relação complicada, passou a conviver com eles recentemente, o que o torna um forte suspeito. Oscar
(Luigi Baricelli) é o único que não consegue
enxergar o lado mau-caráter do filho, e isso
tem feito com que fique bastante chateado
com as insinuações da esposa.
PEGA LADRÃO!
Para tentar comprovar sua suspeita, a madrasta marca algumas notas de dinheiro e as
coloca em sua carteira. O rapaz cai na armadilha e pega as cédulas. Preocupada, ela pede
que Oscar vá falar com o filho e que seja
bastante severo na conversa com ele. Mas o
executivo tem coração mole e acaba perdoando Vinícius, que se faz de vítima e jura que
nunca mais repetirá o erro. Gilda, porém, não
se conforma com a atitude do marido e continuará de olho no enteado. As cenas de Gilda, Oscar e Vinícius serão exibidas a partir de
sábado, dia 18.
FAZENDEIRO
Está sendo dada como
certa a contratação do
Cumpadre Washington
para participar do reality
show A Fazenda, da Record. O programa começará em julho.
ESTRESS
Parece que a atriz Betty Lago está estressando a equipe nos bastidores da novela Vidas
em Jogo, da Record. A ex-modelo teria dado
um ultimato à equipe de figurino, pedindo
melhoras, caso contrário traria roupas de sua
casa para usar nas gravações.
FINA ESTAMPA
Fina Estampa, a próxima novela das 20h, escrita por Aguinaldo Silva, com previsão de
estreia para agosto passa por inúmeras desistências de atores já escalados. Entre as
baixas, Juliana Paes, Fiuk, Márcio Garcia...
DIZEM POR AÍ...
Dizem por aí que Márcio Garcia estaria negociando seu retorno à Record. Márcio foi contratado da emissora por quatro anos e trabalhou nela como apresentador.
ÍDOLOS
A grande atração da final do programa de
talentos Ídolos, foi escolhida a cantora Claudia Leitte. A final do programa vai ao ar ao
vivo no dia 14 de julho e será transmitida
pela Record direto do Via Funchal, em São
Paulo.
AMAZÔNIA
O reality show Amazônia estaria gerando
uma briga interna na Record. O ex-ator da
Globo Victor Fasano foi escalado para apresentar a atração, mas pode perder o posto
para o casal de namorados Cristiana Arcangeli e Álvaro Garnero. O reality contará com

12 participantes, entre famosos e empresários,
que serão confinados em um acampamento na
floresta amazônica e terão que passar por provas em que estarão envolvidas questões de
responsabilidade social e sustentabilidade. O
prêmio para o vencedor é de R$ 1 milhão.
O AMOR ESTÁ NO AR
Herson Capri não perde nenhuma oportunidade de declarar o seu amor pela mulher, Susana Garcia, com quem está casado há 16
anos. "O que sentimos um pelo outro é sólido e intenso. Gostamos de estar juntos em
qualquer circunstância", disse.
FINALMENTE
A Globo exibirá no segundo semestre a série
musical Glee. A emissora comprou os direitos de transmissão da trama em 2010. Glee
teve a 2ª temporada encerrada recentemente
e é exibida pelo canal a cabo Fox.
CHATEAÇÃO
A cantora Cheryl Cole (foto)
ficou bastante chateada por
ser demitida do júri do reality
americano X-Factor e acabou
sua amizade com Simon Cowell. Simon disse em entrevistas que ela ficou nervosa
e desconfortável em sua breve participação
no programa, o que gerou sua demissão.
DE VOLTA PARA CASA
O VJ Luiz Thunderbird está de volta ao canal
MTV Brasil. No comando do Programa do
VMB, atração semanal com 30 minutos de
duração que vai mostrar os melhores momentos da história da premiação anual de clipes,
o Video Music Brasil. No total, serão 20 programas sobre os grandes encontros musicais no palco do VMB, os convidados, apresentadores e também os maiores micos, que
todo ano dão o tom do evento. O VMB 2011
acontece em São Paulo, em 20 de outubro.
É NAMORO
Mais um casal se formou entre o time de protagonistas de Rebelde: Lua Blanco e Arthur
Aguiar. Arthur já teve um breve romance com
Pérola Faria, também do elenco. Chay Sued e
Sophia Abrahão também namoram. Os únicos que não se envolveram com atores do
elenco foram Micael Borges e Mel Fronckowiak. Pelo menos, por enquanto...
ROMÂNTICA
A atriz Mariana Rios, namorada de Di Ferrero, vocalista da
banda NXZero, contou em
seu blog que, no Dias dos
Namorados nem pensou aonde comemorar. “ O importante
é estar junto do meu amor. No
ano passado, dei um cachorro para ele pelas
duas datas: aniversário e pelo 12 de junho”.
RECEBEUALTA
Dedé Santana recebeu alta do Hospital Barra
D'Or, na Zona Oeste do Rio. O ator estava
internado na unidade desde o dia 27 de maio,
quando deu entrada com quadro de hemorragia estomacal.
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Briga de casal termina em tragédia no Bom Pastor
Uma briga de casal terminou em uma enorme tragédia
no início da tarde no sábado, 18, no bairro Bom Pastor,
em Manhuaçu. A discussão
terminou com a morte dos
dois. Flaviana Viana Lopes,
25, atirou várias vezes e matou o Soldado Wesley Marcos Pires, 22. Em seguida, ela
tirou a própria vida.
O fato ocorreu por volta
12h30. Os vizinhos contaram
que ouviram o barulho da discussão entre o casal. Um dos
moradores do prédio chegou

a pedir que parassem a briga.
Pouco tempo depois, ouviu
o barulho de tiros. O Corpo
de Bombeiros e a Polícia Militar foram para o local. A cena
encontrada pelos militares e
a perícia evidenciam a tragédia. Durante a discussão, Flaviana teria pego a arma de
Wesley. Há várias marcas de
tiros pela casa, inclusive no
chão. O militar teve a mão baleada, o que indica que tentou se defender e tomar o revólver. O corpo dele foi encontrado caído num dos cô-

Oito mil roubados em
propriedade rural
Em Simonésia, três bandidos roubaram oito mil reais
em uma propriedade rural na
região do Córrego Bom Sucesso, na zona rural de Simonésia, no final da manhã de
quinta-feira, 16.
Os três homens chegaram
num Gol vermelho, modelo
Bolinha, e renderam os dois
moradores da casa. Com uma
faca e um revólver, os ladrões
roubaram um cofre com documentos e cerca de oito mil
reais em dinheiro.

Um dos ladrões ficou o
tempo todo dentro do carro,
enquanto os outros dois praticaram o roubo. Na hora em
que chegaram, haviam apenas pedido água para beber,
somente depois é que anunciaram o crime.
Dos três bandidos, dois
eram magros, estatura mediana, mulatos, barba raspada
e não usavam qualquer coisa para ocultar os rostos. O
rapaz que estava no carro
não foi visto pelas vítimas.

Tentativa de assalto no
Sicoob em Padre Fialho
A Polícia Militar registrou uma
tentativa de roubo ao Sicoob de
Padre Fialho, distrito de Matipó, no início da tarde de quintafeira, 16. Os dois bandidos tentaram entrar na agência e render
funcionários e clientes.
Segundo relato do vigilante,
um homem entrou normalmente pela porta giratória com detector de metais e foi em sua direção afirmando “Você perdeu”
e tentando tirar sua arma. O segurança reagiu e começou a lutar com o ladrão, quando um
outro funcionário tentou ajudar.
Um cliente do banco, apavorado com a briga, decidiu sair da
agência. Ele entrou na porta gi-

ratória, mas como estava travada, acabou quebrando o vidro.
Nesse intervalo, os funcionários e clientes viram o segundo
bandido. Ele estava do lado de
fora tentando entrar no banco e
estava armado.
O primeiro ladrão acabou conseguindo escapar do interior do
banco e os dois fugiram num
Fiesta, placa de Contagem.
Policiais militares acionaram
o plano de cerco e bloqueio e
saíram em rastreamento. O carro foi encontrado abandonado na rodovia de acesso a BR262. Os bandidos conseguiram
escapar e não foram identificados.

Flaviana atirou várias
vezes em Wesley, em
seguida tirou a própria vida

modos do apartamento e a
mulher morta em cima dele
com um tiro na cabeça.
A arma foi totalmente descarregada e vizinhos relataram que notaram o soldado
fugindo dos tiros disparados
pela companheira. O Soldado Wesley formou em 2007 e
trabalhou em Luisburgo e
Abre Campo. Recentemente
retornou para Manhuaçu.
Segundo a PM, ele trabalhou
normalmente na noite a sexta
e estava em casa no sábado.
Portal Caparaó

Uma briga de casal terminou em uma enorme
tragédia no bairro Bom Pastor,

Caso Américo: Autor é condenado a dez anos
O Fórum Desembargador
Alonso Starling ficou movimentado durante todo o dia
15, por moradores de São João
do Manhuaçu, que, em meio
à expectativa e incerteza
acompanharam o julgamento
do lavrador José Gilmar Fernandes Praça “Gil Pé-de-Bicho, acusado de participar do
assassinato do presidente da
Câmara Municipal, vereador
Américo Gonçalves Courrasdesqui, 32 anos.
O crime aconteceu no dia
5 de junho de 2009, em frente
a sua casa no centro de São
João do Manhuaçu. Américo Courradesqui foi surpreendido pelo assassino, quando lavava o carro que acabara de comprar. Foi alvejado
por vários tiros, sem nenhuma condição de reagir a ação
de seu algoz.
O acusado foi denunciado
pelo Ministério Público por
homicídio qualificado (motivo torpe, vingança e crime
praticado mediante recurso
que dificultou a defesa da
vítima).
Jose Gilmar Fernandes Praça chegou ao Fórum Desembargador Alonso Starling
bastante tranqüilo e, durante o julgamento permaneceu
de cabeça baixa. Em seu depoimento, por várias vezes
entrou em contradição, mas
admitiu ter matado Américo
Gonçalves Courradesqui
compelido pela emoção, para

se ver livre das provocações
feitas pela vítima, que, às
vezes o constrangia e atribuía alguns adjetivos que o
mesmo não gostava. “Não
matei a mando de ninguém.
Comprei o revólver porque
estava barato. Apenas quis
lavar minha honra”,disse o
acusado.
Homicídio privilegiado e
pena razoável - Depois de
ouvir os depoimentos, debate entre a acusação e defesa,
o Conselho de Sentença reconheceu que José Gilmar
Fernandes Praça não agiu
por motivo de vingança e,
sim pelo motivo de valor
moral visto que a vítima o
provocava, bem como seus
familiares. O promotor de
Justiça, Dr. Fábio Santana
explica que a pena foi bem
aplicada e considerada “meio
termo”. O MP não irá recorrer, entendendo que 10 anos
e 5 meses é o suficiente para
o acusado cumprir a pena e,
ainda repensar sua conduta.
“A desclassificação para homicídio privilegiado foi entendimento dos jurados e, a
motivação foi o fato de a vítima ter apoiado o homem
que assassinou o irmão do
acusado”, cita o promotor.
A defesa do lavrador José
Gilmar Fernandes, patrocinada pelos advogados Roberto Gomes e Alex Barbosa de
Matos, a todo o momento
sustentou que o acusado

Jose Gilmar Fernandes Praça chegou ao Fórum
Desembargador Alonso Starling bastante tranqüilo e,
durante o julgamento permaneceu de cabeça baixa.

agiu compelido pela emoção.
Dr. Alex Barbosa cria a expectativa de que o fato do
STF reconhecer, que o homicídio privilegiado não é crime hediondo, José Gilmar
possa ser beneficiado com a
progressão de regime em
outubro próximo.
O outro comparsa de José
Gilmar Fernandes Praça, Cleidimar de Praça Freitas foi jul-

gado em novembro do ano
passado, condenado a 4
anos de prisão, o que garantiu o regime semi-aberto.
Mas, já ganhou o livramento
condicional. Para Dr. Alex
Barbosa de Matos, a pena
veio a atender os anseios
sociais,pois, considera-se
justa naquilo em que o acusado merecia ser punido.
Portal Caparaó

Fórum Desembargador Alonso Starling ficou movimentado
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A última gravação do
filme “Sonhos Reais”

Cesar Francisco agente ambiental

Elton Antônio Lopes Coordenador
de fiscalização do Parque Nacional
do Caparaó

A última gravação do filme “Sonhos Reais” produzido em Manhuaçu aconteceu
na tarde de sábado dia 11 de
junho de 2011. O idealizador
da produção, Teógenes Nazaré, contou com vários voluntários da cidade que exercem as mais variadas atividades.
As gravações aconteceram na nova sede da APAC,
na saída de Manhuaçu para
Reduto, na subida da usina
de compostagem de lixo. Às
15h, os voluntários começaram a chegar e rapidamente
foram sendo preparados
pelo produtor com a ajuda de
colaboradores. Após duas
horas de preparação com o
figurino para a caracterização dos personagens, os
voluntários se organizaram e
foram orientados para cada
cena.
Teógenes Nazaré seguiu a
máxima do cineasta Glauber
Rocha: uma câmera na mão e
uma ideia na cabeça. Acrescente-se a isso muita força
de vontade, é desta forma
que ele está conseguindo finalizar o filme Bíblico Sonhos Reais baseado na história de José do Egito. A
saga é contada a partir do
ponto de vista de um garoto
de rua.
UM SONHO QUE
VIROU REALIDADE

Rosemary, comemora data feliz no
dia 23 de junho. Felicidades!!!

Maria Duque comemora o aniversãrio de sua querida filha Ju Duque
Souza dia 21 de junho

Diretora Carolina e vice-diretora Beatriz da Escola Padre Geraldo Silva ao lado
de algumas professoras da mesma escola

O cinegrafista Teógenes
Nazaré arriscou fazer um filme, que vem arrancando elogios de cineastas, jornalistas
e internautas do Brasil e do
mundo. O trailer “Sonhos
Reais” já está postado em
vários sites e blogs do Brasil. Veja www.jm1.com.br
Nazaré fala a nossa reportagem de sua alegria em concretizar este filme, quem vai
assistir não imagina os poucos recursos existentes é feito totalmente por voluntários desde que iniciou os trabalhos de gravação em 2003,
Teógenes Nazaré – diretor e
produtor do filme - disse que
a ideia do filme surgiu quando conseguiu comprar uma
câmera Panasonic VHS. Depois passou a visitar famílias e entidades carentes.

Otaviana e David

“Através de um programa da
TV mostro a realidade do
povo mais necessitado ao
qual mobiliza toda a comunidade a ajudá-lo. Vendo que
as necessidades eram ainda
maiores, tive a iniciativa des-

te projeto social e cultural do
programa Mão Amiga, recentemente fui entrevistado pelo
repórter da Record Minas
que me perguntou quanto
teria gasto com o filme, a minha resposta foi que não
gastei nada contei somente
com a boa vontade dos voluntários para fazer este filme ‘Sonhos Reais’”, conta
Teogénes Nazaré.
“O roteiro do filme mostra
a triste realidade dos meninos de rua e mescla com a
emocionante história de José
do Egito. “Sonhos Reais”
será em prol do menos favorecido”, explica o diretor, dizendo que muitos não acreditam que todo o trabalho
está sendo feito aqui no interior de Minas Gerais.

Amilca Pacheco, Devair Guimarães, Dr. Paulo, Paulo
Timóteo, Gervasio, Lázaro Adão, Teógene Nazaré
cinegrafista e Marcelo Costa

Parte do elenco

