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HCM inaugura terceiro acelerador linear
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Deputado Lael Varella, com a inauguração deste terceiro acelerador o HCM se iguala aos maiores hospitais do mundo
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EDITORIAL

CHARGE

Má condição de trabalho
jornalístico em Manhuaçu
Procuro não misturar a vida pessoal com a profissional como
editor e jornalista responsável do Jornal das Montanhas, desde
novembro de 2003 mantemos nossa periodicidade sem falhar
uma edição que era mensal e posteriormente se tornou
quinzenal, viemos conquistando nossos leitores aos poucos,
mais sempre crescente, é nosso objetivo aprimorar a cada
edição o nosso jornal online e impresso, os leitores esperam
com ansiedade o JM, um jornal regional com milhares de
leitores e na internet www.jm1.com.br está entre os mais lidos
do estado.
Temos tido dificuldade com as licitações, todos sabem como
é difícil concorrer quando o poder quer direcionar seus serviços
para outra empresa, mas resolvemos a partir de agora levar
para o Ministério Público, vamos ver se dará resultado, esta
semana mesmo deveremos ingressar na justiça contra uma
prefeitura da região, onde literalmente fomos garfados. As
dificuldades vamos superá-las não há nada que dure para
sempre, muitos empresários já começam a descobrir que
anunciar no JM dá resultado, conquistar clientela é o objetivo
de todo empresário.
Estamos sempre procurando levar aos nossos leitores tudo
que acontece na cidade e região, mas nem sempre
conseguimos, causa que não entendemos. A abertura dos jogos
da taça BH em Manhuaçu foi um sucesso. Nosso protesto;
não deixaram que nosso veículo estacionasse no JK, tive que
deixá-lo na rua e eram tanto carros que a distância foi
considerável, mais de 500 metros do estádio, fui correndo para
lá, mas não consegui entrar fui barrado mais uma vez. Acredito
que isso só aconteça em Manhuaçu, nosso jornal recebe
correspondência de todo o país e dos dirigentes da Taça BH
não foi diferente divulgamos o evento como é nosso costume,
mesmo sem remuneração como é feito em outros jornais, fomos
para lá para trabalhar e infelizmente não pudemos entrar. Além
de nossa indignação, pedimos mais respeito com os milhares
de leitores de nosso jornal impresso e online. Outro dia fui
convidado para cobrir a visita do governador de Minas em
Muriaé, conforme matéria nas páginas centrais, tive todo o
apoio tanto da assessoria do governador quanto dos diretores
da Fundação Cristiano Varella, e assim tem sido em Valadares,
Espírito Santo e outras cidades, mas na nossa cidade acontece
sempre isso, veja no site do www.observatoriodaimpresa.com.br,
busque a matéria “jornalista é proibido de trabalhar em
Manhuaçu”. Somos multiplicadores de notícias de Manhuaçu e
região contribuindo para o desenvolvimento e gostaríamos que
fossem levados em consideração.
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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
Sou filho da Lajinha. Nascí aí em 23.02.1.956. Sou Neto
de Fernando Correa Carvalho, já falecido, à época,
conhecido aí por Fernandinho. Pela Graça de Deus nascí
“fora de tempo”, com sete meses de gestação, e não
puderam manter-me em uma UTI neonatal. Já naquele
tempo os recursos hospitalares eram escassos. Pelo jeito,
a situação perdura. Graças aos fartos seios da minha
saudosa e querida vovó Servolina Moreira, que forrados
em muito tecido de algodão eu, com meus 1.200 kg era
depositado, cujo regaço avolístico funcionou como
“estufa” ou, a bolsa de um cangurú pelo que imagino.
Segundo meu pai(um autodidata que não tendo nem o
Ginasial chegou a Tabelião aquí no Paraná) e minha mãe,
bela lavradora filha de Lajinha, daí saimos no ano de 1.961
– filhos pela ordem de nascimento Newton, Nei e Neiva –
em um “pau-de-arara”, juntamente com outras duas famílias
que dividiram as despesas do caminhão. O motivo da saída:
falta de perspectivas para uma vida melhor, devido a
miserabilidade que já imperava àquela época. Região muito
montanhosa e a parte de serrado baixo que existia estava
nas mãos dos latifúndios, que pouco se importavam em
dar finalidade econômica às suas terras, preocupados

apenas em manter seus feudos.Posso dizer, que tendo
saido da Lajinha com pouco mais de 5 anos de idade,
me lembro muito da terra branca da rua acidentada
onde brincava e, do primeiro cavalinho de pano que
ganhei na missa dominical, por ter sido a criança que
melhor leu um versículo da Bíblia, aleatóriamente
escolhido pelo pároco local.
Mas, acreditem, o magnetismo que a terra exerce
sobre nós é muito grande. Tenho muitas saudades
da Lajinha, apesar de nunca mais ter voltado aí. Estou
nos capítulos introdutórios de uma autobiografia que
tem como título definitivo: “A SAGA DE UM
MINEIRO VIVENTE”. A fim de buscar subsídios para
terminar os primeiros capítulos, no final do ano, irei
pela 1ª vez depois que saí, rever a Lajinha que não
esqueço. Espero encontrar muitos de voces aí. Com
muita ansiedade para fazer esta viagem, finalizo com
um “abraço de tamanduá” – bem apertado -. NEI
CARVALHO DA SILVA, Maringá-Pr, 20 de julho 2011
NEI CARVALHO DA SILVA - Maringá - Pr
nei_advogado@hotmail.com

24 de julho / 2011

acesse: www.jm1.com.br

3

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Sobre a corrupção

A dúvida continua

Torna-se cada vez
mais complicado
educar nossos filhos,
diante de tanta
irresponsabilidade e
corrupção, falta algo
daqueles
que
deveriam dar bons
exemplos de correção
e retidão neste país.
Como esperar que os
jovens de hoje se tornem adultos dignos e
honestos com a falta de ética e de moral que
se vê por todos os lados, começando pelos
detentores do poder, as autoridades que
comandam os destinos e o futuro de nossa
gente.
As pessoas de fora não acreditam como
nós aceitamos calados, a tudo. E a pergunta
é quando vamos nos levantar contra esse
estado que afeta diariamente nossas vidas?
Tenho um amigo Ucraniano que mora no
Brasil há mais de 20 anos e fica indignado
com a passividade de nosso povo. Grandes
jornais de outros países estão publicando
reportagens a respeito, da corrupção em
nosso país. É o caso de um artigo publicado
na semana passada pelo jornal espanhol El
País com o seguinte título: “Por que os
brasileiros não reagem à corrupção de seus
políticos?”. O texto assinado pelo jornalista
Juan Arias lembra que em apenas seis meses
do governo Dilma dois ministros foram
depostos de seus cargos em decorrência de
denúncias de irregularidades e a sociedade
parece ter encarado os fatos como
absolutamente normais.

Enquanto em
vários municípios
os partidos já se
organizaram e
acertaram seus
candidatos, em
Manhuaçu muitas
conversas
e
pouca ação, alguns temem que a
desorganização facilite a vida de candidatos
que não tem o perfil que Manhuaçu precisa,
telhados de vidros e dependência, muitas
pessoas que os eleitores de Manhuaçu
querem distância podem se alojar em algum
lado que pareça oposição, mas não é,
segundo alguns analistas o povo deseja
mudança total e trocar seis por meia dúzia
não vai resolver o problema do povo.
Toninho Gama ganha fôlego com a
criação do (MEC) Manhuaçu Esporte Clube,
mas já estão chamando o MEC de “Clube 7
de Outubro”. Todos sabem que o esporte é
uma alavanca para o progresso, o Ipiranga
não deu certo por estar ligado diretamente a
uma empresa e isso inviabilizou o apoio de
outros empresários, opinião de alguns, vai
saber. Um clube para dar certo precisa ter
apoio de todos os segmentos. Como
Toninho Gama fundador do MEC deseja ser
candidato a prefeito, fica aí a dúvida. Vamos
torcer para que tudo dê certo.

Vou de taxi

Taxistas do interior de Minas estão
preocupados com a nova lei, não sabem se
serão beneficiados ou prejudicados. Somos
perseguidos e parados pela polícia acusados
de fazer lotação, mas nunca eles param os
ônibus muitos deles sem condições de
trafegar, se um ônibus atrasa muito, como é
normal por aqui e um ou dois passageiros
com compromisso resolvem pegar um taxi,
vem à polícia e leva todos para a delegacia.
Disse um taxista acusado duas vezes de estar
fazendo lotação.

Fique ligado vai passar logo
O Programa Minha
Casa Minha vida em
Manhuaçu
está
virando novela, é uma
vergonha uma cidade
do porte de Manhuaçu
não ter ainda resolvido
esse impasse, e assim
vai de capítulo em capítulo tomara que
tenhamos um final feliz. Se você está cansado
de esperar melhorias, aguente mais um
pouquinho os eleitores desta cidade vão
saber dar a resposta. Isso é o que se fala
todo dia nas ruas de Manhuaçu. Como
queremos estar em sintonia com vocês
leitores nada mais correto que escrever o que
dizem por aí.

Ainda há tempo I
Dizia um cidadão
e n q u a n t o
conversava com um
político do PT de
M a n h u a ç u ,
“oposição
bem
organizada era aquela
feita pelo PT antes da
eleição de Lula, a
militância ia para as
ruas voluntariamente
levantando
suas
bandeiras vermelhas
e enchendo as
câmaras municipais e
legislativas estaduais
e falando sem medo das filas dos hospitais,
má administração, falta de escolas, desvio
de verbas, corrupção, os monopólios e todas
as mazelas que prejudicavam os
trabalhadores, só que infelizmente a militância
aqui de Manhuaçu parece que não existem,
não digo do PT de todos os partidos, como é
que vocês querem dizer ao povo que precisa
de mudança, mas permanece com os braços
cruzados a câmara dos vereadores de
Manhuaçu faz seções sem platéia, cadê os
políticos da oposição, para levar o povo para
assistir o que estão fazendo os nossos
representantes, política se faz todo ano e não
em véspera de eleições”.

Silvio Santos vem ai!
A direção da TV Alterosa está chegando
definitivamente em Governador Valadares e
vai atinguir no bom sentido de informações,
mais outras 85 cidades que circulam em volta
de Valadares.
Informações obtidas dão conta de que a
TV Alterosa além de informações locais e
regionais diárias, poderá ter programas
também locais - estilo os independentes.
Pertencente a um dos mais bem sucedidos

homens da comunicação, Silvio Santos, a TV
Alterosa tem sede regional em Manhuaçu; a
inauguração da sede em Valadares está
marcada para as 18h do dia 2 de agosto, com
benção ecumenica das instalações na Rua
Bárbara Heliodora, 374, e as 20h30m jantar
festivo no Filadélfia para convidados
especiais. Traje passeio completo e como
convidado, lá estaremos.
Que seja bem vinda TV Alterosa/SBT de
Governador Valadares.

Bomba! Bomba!
Corre a boca pequena que um médico tentou
seduzir um garotinho quando em consulta,
ouve denúncia e o caso foi parar na delegacia,
em Valadares. verdade ou mentira?

Ponte da Vila Isa e
São Raimundo, SOS!

Avante manhuaçuense

Não sei se estou certo ou errado, mas
peço licença para entrar nessa conversa gosto
de política, mas estou indignado e
bronqueado com esses políticos que passam
o tempo e ninguém se mexe, é só falar de
eleições começam a surgir os donos da
verdade. O que precisa ser feito e ainda dá
tempo, é organizar um grupo de homens e
mulheres de bem e começam a participar da
vida pública da cidade se inteirar do que
acontece no município quanto de dinheiro
entra e onde é gasto, tomar ciência das
improbidades, das leis inconstitucionais dos
desvios de funções, das leis que não são
cumpridas dos desperdícios de dinheiro
público, se os vereadores não fiscalizam os
partidos devem tomar providências. Alguém
precisa defender o povo, denunciar as
distorções, as irregularidades e sabemos que
muitas coisas são resolvidas quando chega
ao conhecimento do prefeito. Candidato a
prefeito em Manhuaçu que não falar da gestão
da saúde do Hospital Cesar Leite, não falar
que Manhuaçu precisa urgente de outro
hospital, não mostrar um plano de governo
claro tratando das obras inacabadas, do
trânsito da cidade, da urgência do anel
rodoviário, resolver o problema da água,
pagamento das dívidas do município e fazer
obras que gere empregos e cuidar da
educação. Se isso não entra em seu plano
candidato desista, pois é isso que o povo
quer do futuro prefeito desta cidade.

Boatos matam Maurício
Morais... Só boatos!
Algumas
pessoas
ligaram perguntando se de
fato o Vereador Mauricio
Morais, do PSDB morreu.
Imediatamente
entramos em contato com
ele, quinta feira e ele está
bem, passa por uma
baterias de exames em São
Paulo, mas está bem. A voz
era tranquila e ele sabe
que o problema dele é
sério. Mas para alegria de todos nós que o
admiramos, ele está bem, e para Deus nada é
impossível!

Muita , mas muita gente mesmo espera do
Deputado federal Leonardo Monteiro duas
coisas boas e urgentes: ILUMINAÇÃO DA
BR 116 e uma melhoria radical na Ponte que
liga a cidade aos bairros Vila Isa São Raimundo
e outros 12 lotados de gente de bem!
A ponte esta um cacareco, suja, cheia de
emenda no asfalto, iluminação das mais
precarias e tudo isto depende do governo
federal e na área do deputado. Cobrança feita,
vamos continuar!

Augusto Barbosa em campanha
despistada para prefeito
O Ex-Presidente da Câmara
Muncipal de Valadares e exvice-prefeito
Augusto
Barbosa, já esta em campanha
para arrecadar apoio politico
para ser candidato à Prefeito
de Valadares; ele obteve quase
30 mil votos para Federal;
votos de quem não queria
votar em Brito e nem em Leonardo Monteiro.
Augusto tem feito visitas e mais visitas,
despistadamente pedindo votos também.

Futuro do presidente Heldo
Vereador Heldo
Armond que está no
seu
segundo
mandato pelo PT,
parece ter mesmo
brigado com toda
cúpula do PT.
Segundo algumas
fontes do poder
legislativo, ele tem
como presidente,
engavetado muitos projetos cuja
necessidade de serem votados cazoam
rapidez podem estar travando o
desenvolvimento da cidade.
Segundo outras fontes muito ligadas a ele
mesmo, dão conta de que ele não convoca
reuniões extraordinárias para analisar
projetos de suma importância para a cidade,
deixando-os para as reuniões ordinárias dos
meses subsequentes.
Já outros informantes, dão conta de que a
briga não é com o PT, mas sim com um colega
do mesmo partido na Câmara Municipal e
ainda, respaldo das eleições para presidente
da mesa.
Manso, calado e meigo, Heldo parece como
o ex-presidente Itamar Franco, que guardava
mágoas assim no congelador. Será ele
canditado pelo PT mais uma vez? Heim?
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Manhuaçu é um município brasileiro do
estado de Minas Gerais. Sua população
estimada em 2007 era de 74.297 habitantes.
Como chegar: Manhuaçu é cortada pelas
rodovias MG 111 e BRs 262 e 116. A cidade
está a 290 km de Belo Horizonte, 224 km de
Vitória,420 km do Rio de Janeiro,70 km de
Carangola e 50 km de Caratinga.
Manhuaçu, o maior polo industrial da região,
começou sua história por volta do século XIX,
quando Domingos Fernandes Lana juntamente
com os índios Tupi, então habitantes da região,
estabeleceu o comércio da ipecacuanha, uma erva
medicinal. Logo após o guarda-mor Luiz Nunes
de Carvalho e o alferes José Rodrigues de Siqueira
Bueno, vindos de Ponte Nova e Abre Campo,
criaram as primeiras propriedades agrícolas da
região.
Entre 1860 e 1874 imigrantes suíços, alemães
e franceses começaram a chegar dando
continuidade ao desenvolvimento que hoje
representa a grande potência industrial,
principalmente na cultura cafeeira, de toda região
da Zona da Mata Mineira. Com 628 km² de
extensão territorial e aproximadamente 80 mil
habitantes, Manhuaçu se destaca com suas
reservas naturais de imensa beleza, repletas de
cachoeiras, montanhas e matas atraindo
visitantes de todo território nacional. Na cachoeira
Sette, com queda livre em torno de 20 metros, foi
construído um balneário com piscina artificial,
bicas, passarela, ponte pênsil, bar, playgraund e
churrasqueiras. O turismo ecológico e histórico

de Manhuaçu vem se destacando a cada ano.
Novos empreendimentos na área trazem de todo
mundo, turistas amantes das arquiteturas de vários
estilos e belezas naturais que se destacam. O
artesanato local, obras de grande estilo, está
exposto na Casa do Artesão, famosa por seu acervo
que reúne o trabalho de aproximadamente 80
profissionais. Confecções em madeiras recicláveis,
palha, linhas e tecidos, bordados e crochê, marcas,
cestarias, cristais, quadros, bolsas e instrumentos
musicais rústicos como atabaque e berimbau. A
Apicultura tem papel fundamental no
desenvolvimento do Agro Turismo.
A Associação de Apicultores, entidade que
reúne cerca de 90 produtores cultiva mais de
2,5 mil colméias produzindo anualmente 80
toneladas de mel. Cidade de muita fé com
grandes episódios religiosos,possui duas matriz
a de São Lourenço e a Matriz do Bom Pastor
localizada na Baixada, ambas passaram por
grandes reformas para preservação de suas
crenças e peregrinações,89% da população é de
religião Cristã,sendo 56% católicos e 33%
evangélica (pesquisa COPPEM).
Os outros 11% se dividem em espíritas e outras
crenças ou ceitas, que a cada ano que passa vem
crescendo consideravelmente. A cidade possui
festas religiosas de grande destaque,como a
tradicional procissão de Corpus Christ e a festa
de São Lourenço,onde se comemora o padroeiro
da cidade. Os visitantes de Manhuaçu se encantam
com toda sua estrutura turística e principalmente
com a arte da culinária local.

Osso buco
Osso buco é uma receita de origem Italiana.
A guarnição à milanesa inclui o filete de
anchova e a raspa da casca do limão. Também
pode ser servida com risoto. Este prato de carne
leva mais de 2 horas a ficar pronto e dá para 6
pessoas.
INGREDIENTES: 6 rodelas de osso buco,
4 tomates, 2 cebolas, 2 cenouras, 3 dentes de
alho, 1 filete de anchova, 1 haste de aipo, 4
colheres de sopa de manteiga ou margarina,
2 colheres de sopa de farinha, 1,5 dl de caldo
de carne, 1 dl de vinho branco. Raspa da
casca de 1 limão, salsa, sal e pimenta q. b.
PREPARAÇÃO: Pica as cebolas e o aipo
finamente. Raspa as cenouras e corta-as em
quadradinhos. Retira a pele e as grainhas ao
tomate e pica-o. Passa as rodelas de osso buco
pela farinha. Derrete 3 colheres de sopa de
margarina numa caçarola de fundo espesso e
deixa alourar o osso buco de ambos os lados.
Retira com cuidado para não deixar escapar o
tutano. À gordura que ficou de alourar o osso
buco junta a restante margarina, a cebola, as
cenouras, o aipo e o tomate. Deixa estufar e,

O insucesso é apenas
uma oportunidade para
recomeçar de novo com
mais inteligência.
(Henry Ford)
Amizade é como
dinheiro: mais fácil de
conseguir do que de
manter. (Samuel Butler)
Visite os amigos com
frequência. O mato
cresce depressa em
caminhos pouco
percorridos. (Provérbio
Escandinavo)
Por que cometer erros
antigos se há tantos
erros novos a escolher?
(Bertrand Russel)
Há vários motivos para
não se amar uma pessoa
e um só para amá-la.
(Carlos Drummond de
Andrade)
Preocupe-se mais com
seu caráter do que com
sua reputação, porque
seu caráter é o que você
realmente é, enquanto a
reputação é apenas o
que os outros pensam
que você é. (John
Wooden)
Para quê preocuparmonos com a morte? A vida
tem tantos problemas
que temos de resolver
primeiro. (Confúcio)

quando o tomate começar a desfazer-se,
introduz o osso buco. Rega com o caldo de
carne bem quente e com o vinho branco e
tempera com sal e pimenta ao teu gosto. Deixa
cozer durante 1 hora. Junta o filete de anchova
raspado e os dentes de alho picados. Deixa
cozer mais 30 minutos. Verifica os temperos e
serve o osso buco regado com o molho e polvilhado com a raspa da casca do limão e a
salsa picada. Acompanha com triângulos de
pão frito e com tagliateli cozidos e temperados com manteiga.

A humildade é a única
base sólida de todas as
virtudes. (Confúcio)
A experiência é uma
lanterna dependurada
nas costas que apenas
ilumina o caminho já
percorrido. (Confúcio)
É fazendo que se
aprende a fazer aquilo
que se deve aprender a
fazer. (Aristóteles)

Uma colher de chá de...
De que mesmo?
Preciso reconhecer que quando moleque não tinha mesmo
a mínima atenção para ser auxiliar de receitas de bolo ou de
qualquer outra coisa. Às vezes o barulho de uma bola
quicando no terreno do vizinho fazia mais estragos na minha
atenção do que qualquer possibilidade de um bom bolo de
chocolate... Aliás sou chocólatra até hoje, mas naquele
tempo me chamavam de chocolatista. Pode?
Minha mãe pronta na mesa da cozinha com uma série de
ingredientes para fazer a receita eu precisava ler, e entre
estupefata e depois irada e incrédula, perguntou por que
quando lhe disse que era melhor primeiro colocar a água a
ferver para depois iniciar a receita que ia demorar um
monte, e embora minha afirmação pudesse parecer uma
desculpa para correr atrás da bola do vizinho, não era.
Tratava-se sim de uma simples pequena confusão, como
tantas outras que já fizera. Nada m ais normal do que
colocar primeiro a água a ferver, uma vez que na receita
havia indicação de uma colher de chá de açúcar, uma colher
de chá disto, uma colher de sopa daquilo. Então ora, era
primeiro fazer os chás e sopas daqueles ingredientes. Ou
não? Estava escrito ali na receita e ela me disse que era
para ler direitinho todas as instruções, ora!
O tempo passou, os anos correram e eu não poucas
vezes a dobrava e convencia nas minhas vontades quando
ela me dizia não, e sem colher de chá. Eu a olhava dengoso
e com carinho e lhe pedia então, que me desse logo era
uma colher de sopa, maior do que a de chá, e estava
alcançado o pretendido. Até que em um belo dia, ela me
olhou calmamente e com todo carinho me disse... “Hoje
não tem colher de nenhum tamanho e nem precisa pensar
em concha! Aprenda que nem sempre na sua vida, haverá
alguém disposto a lhe dar uma colher de chá!”
E não é que ela tinha razão?
Pensando bem, quantas vezes como eu, nas vidas de
vocês não precisaram de uma colher de chá, mas só
encontraram quem mandasse que fosse se lixar? Por isso
talvez hoje você pense demais quando está a preparar
uma nova receita.
Vamos, esqueça a de chá e dê logo a de sopa, vai!
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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Bairro Santa Luzia cobra melhorias
JM nos bairros após 6
meses, volta ao bairro Santa
Luzia para ver se os
problemas que afligiam os
moradores
daquela
comunidade
foram
solucionados. Encontramos
mais uma vez com Erminio o
conhecidíssimo carioca que
se diz indignado e
decepcionado com o poder
público de Manhuaçu:
“Olha,
desde
que
estiveram aqui nada mudou
infelizmente. Apesar de
todo nosso esforço, pois
estamos sempre cobrando,
nada foi feito. A questão do
lixo aqui da rua da Caixa d´
àgua, já pedimos 02 lixeiras
para resolver parte desse
problema, a terra e entulho
também é um problema sério
que precisa de solução, a
limpeza da cidade precisa
começar de cima para baixo
para que quando a chuva
vier não traga nenhum
transtorno
para
os
moradores da baixada. Do
jeito que estão vendo isso
aqui, já imaginou a imundice
que a enxurrada irá arrastar
morro abaixo se chover!
Quando chove a água que
entra aqui nesse bueiro da
esquina da Rua da Caixa D
àgua (Onofre SegalA.C.S.B.S.L.), sai no bueiro
da Rua Zequinha Campos
Bloco II que está entupido,
entra pela porta da sala da
casa de Dona Lucia e sai na
porta da cozinha descendo
para a Rua Santa Luzia. Já
procurei as autoridades
competentes nem se quer
vieram olhar, eles precisam
ter consciência de que não
adianta enfeitar o centro da
cidade e esquecer os morros,
pois
sabemos que
Manhuaçu tem o relevo
montanhoso por isso quem
não mora nos morros, mora
as margens do rio assoreado
e invadido por construções,
podendo trazer para nossa

Bueiro entupido da Rua Zequinha Campos

Ermínio “Carioca”

Lúcia Elena Altino

Lixo toma conta das ruas do bairro

Pessoas convivem com o lixo a céu aberto

cidade nessa época muito
prejuízo. Para se ter uma
ideia, as associações e
presidentes de bairros estão
ficando desacreditados,
tivemos eleições aqui 22 de
julho, para presidente da
associação e precisávamos
de 30 votos no mínimo, em
um bairro de 5 mil habitante
apareceram apenas 10
pessoas para votar, isso é
resultado da falta de
investimento nos bairros.
Os presidentes de
associações é que levam os
problemas até o poder
legislativo e executivo, a
bem da verdade são eles
que fazem parte do trabalho
do vereador e sem ganhar
nada por isso, pois o
trabalho deles não é
remunerado. Na hora de
pedir voto, de meia em meia
hora tem um batendo na
nossa porta dizendo: você
é meu amigo com tapinha
nas costas e um monte de
promessas e nós não
acreditamos mais em
promessa”.
Conclui
Erminio.
Falamos com Dona Lucia
Elena Altino, moradora da
Rua Zequinha Campos que
relata os transtornos que
tem enfrentado.
“Esse bueiro ali está
entupido e quando chove ele
transborda e a água de
enxurrada entra casa a dentro
e desse para a rua de baixo, já
fomos lá na secretária de
obras já reclamamos, liguei
para a Defesa Civil para vir
ver isso aqui, fomos na rádio,
sem contar que a rua fica
nessa sujeira que você está
vendo ai, eles dessem
varrendo mas aqui eles não
varrem. Meu marido trabalha
com caminhão de gás, não
tem como descer aqui para
fazer entrega porque desceu
parte da rua, o que sei é que
estamos aqui esquecidos”.
Disse Dona Lúcia
Falamos com Dona
Nicolina Pereira da Silva
com
quem
também
conversamos há 6 meses
atrás e ela disse:
“Ninguém veio aqui ver
nossa situação, depois que
vocês estiveram aqui eu fui
na secretária de obras eles
não estão nem ai para nós,
se barranco está caindo ou
deixando de cair, mas agora
eles virão está chegando a
política. Relata Dona
Nicolina
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Brincadeiras de Ontem
Cresci brincando em quintais muito grandes e mesmo na rua
que sempre era em frente de nossas casas.
Digo nossas casas, pois meus amigos partilhavam desta
brincadeira toda.
Naquele tempo se podia empinar pipa no campinho, não havia
fios elétricos para enroscarmos a linha.
O tal de Cerol nem se ouvia falar.
Eram brincadeiras divertidas e inocentes.
Também jogávamos saquinho na calçada.
Eram mesmo saquinhos de panos recheados de milho ou feijão.
Como nos divertíamos coma figurinhas jogando a bafo.
O que era bafo? Bater nelas com a mão em forma de concha,
quem ganhava era aquele que conseguia vira-las ao contrario.
No meio da rua se jogava barrabol e muitas vezes vôlei também.
Sem rede sem nada.
Já muitas meninas preferiam brincar de casinha.
Tinham tudo que precisava o fogãozinho as panelinhas e os
bebes que eram as bonecas com suas caminhas.
Lembro-me que havia até um joguinho de chã, com xícaras e
pires eram uma gracinha mesmo.
Saladas mil se faziam com as plantas dos jardins, montavamse tijolos formando salas e cadeiras, tampas de pasta de dente
eram vasinhos...
Bem, agora é que começa a pequena historinha que tenho para
vocês!
-Certa tarde as meninas se reuniram no jardim da casa de uma
delas.
Iam brincar com todas as panelinhas e fogãozinhos que tinham.
Montaram as casinhas separando-as com blocos de tijolo,
aqueles bem vermelhinhos não os de cimento.
Foi quando Zequinha chamou os amigos e disse:
-Ei amigos vamos dar um susto nas meninas?
É claro que todos concordaram...
E assim foi.
Foram para o campinho em frente lá na rua, e começaram a
procurar por tatus.
Sabe, tatu bolinha, aquele bicho que quando você encosta ele
vira uma bolinha!
É, faz isto para se proteger.
Outros cavaram a procura de minhocas
Colocaram tudo num pedaço de jornal e lá se foram para o lado
das meninas.
-Oi, gostaríamos de brincar com vocês também.
Elas aceitaram e eles sentaram no chão junto a elas.
Disse Zeca:
Vamos ajudá-las com o almoço, podemos?
Ah não sei não pensou Renatinha meio desconfiada.
Porque não jogam saquinhos disse ela.
Mesmo assim os meninos continuaram sentados lá.
No primeiro descuido delas colocaram os tatuzinhos na
panelinha...
Mais um pouco puseram as minhocas no caldeirão...
Não precisou muito tempo para que uma delas abrisse a
panelinha.
E, quando viu as bolinhas, foi um grito para se ouvir no
quarteirão todo.
-O que é isso?
Azeitonas disseram!
Não deu tempo viram a minhoca querendo sair do caldeirão...
E isto também.
Macarrão disse o Zeca e todos riam para valer...
Não ia ficar assim não pensou Renatinha.
E enquanto eles riam muito, virou a panelinha na boca de um
deles!
Foi um engasgo geral.
Mas espera ai, pegaram as minhocas e quando iam jogar neles...
Saíram todos gritando, pois um enxame de abelhas chegara
pronto para picá-los.
Foi um corre corre danado.
A vovó que ouviu muito barulho foi para lá.
Todos queriam falar ao mesmo tempo.
No final riram juntos e foram para o meio da rua jogar barrabol.
É a vida era outra, simples brincadeira, no meio de tatus
minhocas e até vaga-lumes pegos a noite. Subir nas arvores e
colher fruta.
E ai voltaram para suas casas sujos rindo e alegres. Fazendo
guerra com mamonas
O jantar cheirava na casa toda.
Era o caldo do feijão a batatinha frita a noite caindo e
prometendo mais brincadeiras só que agora dentro de casa.
Leitura, jogos, quebra cabeças e muita contação de historia.
Foi assim que cresci, com cães e gatos, muita chupetinha de
pirulito, puxa puxa bolo de fubá e doce de abobora, e fruta no pé.
Tentem imaginar todas estas brincadeiras e quem sabe brincar
de verdade.
Abraço.
Marlene Cerviglieri
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Diretores que "sobraram" no DNIT
também são citados em denúncias
A dificuldade da presidente Dilma
Rousseff em promover as substituições no
Ministério dos Transportes, Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes
(Dnit) e Valec – o que deve ocorrer ainda
esta semana – é explicada pelo nível de
corrosão que atingiu essas instituições.
Depois da queda de sete pessoas em 14 dias
de crise, os três diretores que sobrevivem no
Dnit – Hideraldo Caron, Geraldo Lourenço e
Jony Marcos – não escapam à regra. Eles
são citados em processos no Tribunal de
Contas
da
União
(TCU)
por
superfaturamento de preços em aditivos para
obras já consideradas irregulares, fraudes em
editais de licitações e supostos conluios com
funcionários de empreiteiras que têm
contratos com a autarquia.
O Diário Oficial da União publicou nessa
segunda-feira novas regras para substituição
do diretor-geral do DNIT. Curiosamente, a
resolução é assinada por José Henrique
Sadock de Sá (exonerado sexta-feira) e os três
diretores restantes. Pela resolução, o ministro
dos Transportes tem autonomia para indicar
um servidor de carreira como diretor-geral em
caso de vacância no cargo, desde que tenha
"conduta ilibada e notório saber na área de
transportes".
Militante petista, o diretor de
Infraestrutura Rodoviária do DNIT, Hideraldo
Luiz Caron, ignorou um parecer da
Procuradoria Federal Especializada do próprio
órgão e assinou termos aditivos para uma
obra com mais de 30 anos. Um convênio entre
o Dnit e o governo do Amapá para execução
de obras na BR-156 foi assinado em 1976. Em
dezembro, a obra, que jamais ficou pronta,
sofreu o 20º aditivo. A procuradoria
considerou "imoral" a prorrogação de um
convênio cujas obras teriam tempo certo para
conclusão.
Auditorias em outras obras coordenadas
por Hideraldo apontam o mesmo problema.
Dentre elas, estão um aditivo de 135% na
duplicação da BR-153 em Minas Gerais (o
permitido é 25%); superfaturamento na
inclusão de serviços na adequação da BR101 no Rio Grande do Sul; e prorrogação de
um convênio de 1997 com o governo da
Paraíba para obras na BR-230.
Na diretoria de Infraestrutura Ferroviária,
cujo titular é Geraldo Lourenço de Souza
Neto, o TCU detectou irregularidades no

Presidenta Dilma Rousseff

convênio firmado com o consórcio STE/
Siscon. Contratado para assessorar a
execução de obras ferroviárias, o convênio
passou a servir como instrumento de
contratação de funcionários terceirizados que
atuam no órgão. A assessoria de imprensa
do Dnit informou que o consórcio "presta
serviços de consultoria de engenharia e não
de fornecimento de mão de obra terceirizada".
Já o diretor de Planejamento e Pesquisa
do Dnit, Jony Marcos do Valle Lopes,
aparece citado em dois processos do TCU.
O primeiro, de 2007, aponta a superestimativa
de valores de aluguel de máquinas num custo
anual de R$ 3 milhões, um sobrepreço de R$
2,1 milhões de acordo com o processo, já
extinto, que determinava a suspensão do
edital.
Outro processo aponta irregularidades
nas obras das rodovias BR-364 e BR- 417,
ambas no Acre. Entre 2004 e 2008, elas foram
alvos de 22 processos do TCU e a partir de
30 de setembro de 2008 transformaram-se em
tomada de contas especiais. As suspeitas
remontam a 2002, época em que Lopes era
chefe de serviço da Diretoria de Planejamento
e Pesquisa.
O Dnit afirmou que, no caso do edital de
2007, "houve um equívoco por parte do TCU
e o acórdão final liberou a licitação de novo
edital”. Com relação às obras do Acre, a
assessoria informa que Jony Marcos
sustenta
que
"está
citado
equivocadamente”, já que o edital é de 1992
e ele entrou no órgão, por concurso, em
1994".

Comissão da Assembleia
bate recorde de apreciações
Com um dos seus períodos
mais intensos de trabalhos, a
Comissão de Constituição e
Justiça da Assembleia
Legislativa encerrou o primeiro
semestre
de
2011
contabilizando mais de dois mil
projetos apreciados. Uma das
razões apontadas para essa
otimização pelo presidente da
comissão, deputado Sebastião
Costa, foi a adoção de medidas
de priorizações internas. Entre
elas destaca-se a desabililtação
de projetos com méritos já
declarados inconstitucionais e
que, geralmente, eram
reapresentados com pequenas
mudanças que não alteravam
sua essencia legal.
Esse avanço permitiu
desobstruir a pauta de debates
e agilizar o processo de análise,
julgamento e devolução das
matérias enviadas à C.C.J.
Como resultado, 2.171 projetos
foram analisados pela
comissão, sendo que 708
foram aprovados, outros 493
também retornaram para
deliberação do plenário e 33
foram retirados de pauta pelos
próprios autores. Além desses,
mais 215 tiveram considerações
conclusivas, 518 tiveram
pedidos de diligencias e o
restante teve também sua
constitucionalidade avaliada.
Todo esse esforço esteve
concentrado m 19 reuniões

Foto: Alair Vieira

Deputado Sebastião Costa, presidente da Comissão
de Constituição e Justiça

ordinárias e oito extraordinárias,
com uma média considerável
de apreciações por sessão.
Ao mesmo tempo em que
destacou esse trabalho da
comissão que preside, o
deputado Sebastião Costa
assinalou o apoio do
presidente da Casa, deputado
Dinis
Pinheiro,
para
desenvolver plenamente suas
funções. Ele considerou que o
seu estilo de conduzir os
destinos do Legislativo mineiro

"permite a todas às comissões
uma atividade conectada com
o natural aumento de volume
de matérias necessárias ao bom
andamento
da
vida
democrática, onde todo os
setores do Estado merecem e
recebem atenção dos
deputados". Ele também
destacou a 'intensa paticipação
de todos os membros da
Comissão de Constituição e
Justiça para boa conduçao dos
trabalhos".

Os garis merecem respeito

Personagens do escândalo do Ministério dos Transportes
Alfredo Nascimento (ministro) Exonerado após cinco dias do início da crise,
sob a suspeita de envolvimento no esquema
de superfaturamento e cobrança de aditivos
para obras para abastecer o caixa 2 do PR.

Frederico de Oliveira Dias - Era um mero
boy, segundo Pagot, mas participava de
solenidades de assinaturas de contratos e
recebia parlamentares no gabinete que tinha
ao lado do ocupado pelo diretor-geral do Dnit.

José Francisco, o Juquinha (presidente
da Valec) - Ex-diretor da estatal criada para
cuidar do setor ferroviário, foi exonerado após
denúncias de superfaturamento em ferrovias.

Hideraldo Caron (diretor de
Infraestrutura Rodoviária do Dnit) Auditorias do TCU mostram aditivos de até
135% em algumas rodovias. Permanece no
cargo.

Luiz Tito (assessor especial) e Mauro
Barbosa (chefe de gabinete) - Os dois são
apontados nas denúncias como suspeitos
de cobrar as propinas que irrigariam os cofres
partidários.
Luiz Antônio Pagot (diretor-geral do
Dnit) - Está de férias, mas vai ser exonerado
quando retornar. Apontado como
responsável por aditivos em obras
rodoviárias.
Henrique Sadock de Sá (diretor-geral do
Dnit) - Era secretário executivo, virou diretor
interino, mas foi exonerado após a descoberta
de que sua mulher tinha contratos de R$ 18
milhões com o Dnit.

Geraldo de Souza Neto (diretor de
Infraestrutura ferroviária do Dnit) - Em sua
diretoria, funcionários de várias empreiteiras
que têm contratos com o Dnit despacham
regularmente em busca de vantagens.
Permanece no cargo.
Jony Marcos do Valle (diretor de
Planejamento e Pesquisa do Dnit) -Citado
pelo TCU em pelo menos dois processos.
Em um deles, comprou uma máquina por
R$ 50 mil quando o Dnit tinha uma similar
que custava R$ 15 mil. Outro processo
aponta superfaturamento nas obras das
BRs 364 e 317, no Acre. Permanece no
cargo.

Os garis que fazem a manutenção da limpeza urbana, muitas vezes se machucam
ao carregar o lixo para os caminhões, pela disposição inadequada do lixo caseiro.

O

acumulo de lixo
urbano e enorme,
alguns deles são
biodegradáveis, o que facilita
para a natureza decompor
esse material, mas junto esse
lixo existe material que não
são facilmente decompostos
que poluem o solo e o rios e
nascentes. A população na
maioria das vezes não separa
o lixo e acaba descartando
materiais que poderiam ser
reaproveitados
pelas
empresas de reciclagem.
Todo esse material acaba
sendo despejado nos aterros
sanitários. Os garis que fazem
a manutenção da limpeza
urbana, muitas vezes se
machucam ao carregar o lixo

para os caminhões, pela
disposição inadequado do
lixo caseiro. O governo
municipal não se preocupa
em fazer campanhas de
reciclagem e melhor orientar
os moradores de Manhuaçu,
que colocam o lixo de
qualquer forma.
Os Garis em Manhuaçu são
proibidos de ficarem com os
materiais que encontram, por
exemplo, os metais cobre e
alumínio, que possuem valor
de mercado nas empresas de
reciclagem. Os metais
encontrados pelos garis
quando varem as ruas são
prensado com o lixo comum e
quando estão separados vão
par as usinas, e o dinheiro

que eles dessa venda
ninguém sabe para onde vai.
Por trabalharem com lixo as
pessoas costumam associar
o gari com o próprio lixo, o
que não deveria acontecer,
já que essas pessoas são
responsáveis por manter a
cidade limpa, eles são
profissionais iguais a
qualquer outro, e merecem
todo respeito e consideração
e atenção por parte da
população e do poder
publico, por isso; ao colocar
objetos nos sacos de lixo
separem os recicláveis dos
não recicláveis e guardar
corretamente os materiais
cortantes como vidro
quebrado e metais.
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ENQUETE
Pontos, prontos, aprontos
- O ponto 1 é para acatar?
- O ponto 2 é para apagar??
- O ponto 3 é para atacar???
1 - Prosseguimentos – Estamos, há um bom
tempo, tendo o tempo bom de escrever para este
destacado periódico. Nós que gostamos de ler –
especialmente, no papel – o que escrevemos, não
temos tido acesso nem à via eletrônica do que
estamos articulando. Aliás, até o momento, nem
sabemos do que está vindo a lume de nossos
escritos. Mas, é um dever-e-prazer prosseguir em
nossa escrita... Aproveito para dizer que uma das
coisas importantes da vida é prosseguir com nossos
projetos. Quando jovem, em Mutum, eu já dizia –
não me lembro se lera antes, algures – que muitos
têm iniciativa, mas, não “acabativa”, por não terem
continuativa. A perseverança é uma coisa importante
em tudo... Que você, querido leitor, que está lendo
estas linhas, prossiga! Sobretudo, com seus sonhos!!
Mas, acima de tudo mesmo, se você começou a
seguir-e-servir a Cristo, como seu único e suficiente
Salvador, continue à fazê-lo!!! (Fp 1.6 ensina algo
importante disso!)!

“Eu acho que não precisava (tanta demissão)”

Hideraldo Caronex-diretor do DNIT, na porta do Palácio do Planalto, após sua demissão

Negromonte e Lupi na mira do Palácio

The check is on...

A presidenta Dilma Rousseff não descarta uma minirreforma
ministerial antes de dezembro. E dois ministros estão na
mira da chefe: o do Trabalho, Carlos Lupi (PDT), e o das
Cidades, Mário Negromonte (PP). Não só por conta do
desgaste nas pastas, mas também pelo descontrole deles
sobre os líderes do PDT e PP na Câmara, Paulinho da Força
e Nelson Meurer, que não economizam críticas ao governo
pela imprensa.

A Uninorte, em Manaus, aumentou a
mensalidade do curso de Comunicação sem
explicações, de R$ 532 para R$ 569. Controlada
por um grupo americano, tem em seu
conselho o ex-presidente Bill Clinton.

Gritaria no gramado
O Palácio não engole Paulinho com o
movimento da Força Sindical pela PEC
das 40 horas, e pela PEC 300, a do salário
padrão dos policiais.

Te cuida
Lupi e Negromonte já foram avisados para segurarem suas
bancadas ou haverá retaliação. Por enquanto, eles se fazem
de surdos.

Metralhadora giratória

Silêncio na arquibancada
O PCdoB, histórico defensor da meia entrada para
estudantes e hoje na organização da Copa, lavou as mãos.
A FIFA proibiu o desconto em qualquer ingresso para os
jogos. Os comunistas se calaram.

Compasso de compadres
Arquiteto da Infraero para reforma do Aeroporto JK, Clerton
Assunção foi convocado pelo superintendente da estatal
André Barros para reformar a casa da família em Brasília. Diz
que foi um contrato particular. Tá bom.

Bambu x Marmita

2 - Pagamentos – Estamos, há algum tempo,
devendo algo aos leitores. Como temos de pagar as
dívidas, vamos ao pagamento. Alguém – ou muitas
pessoas (ou, mesmo todas elas) – podem achar de
somenos isso que penso pagar. Como penso que
devemos pagar até as pequenas dívidas, para não
ficar nenhuma dúvida, vamos ao pagamento... Fiquei
de informar algo dum bairro famoso de Governador
Valadares – é o Vila Isa –, sendo que Isa aqui não
é nome ou apelido de alguém, portanto não sendo
homenagem à mulher. Isa é sigla de Imapedras S/
A... Se alguém ainda ficou em dúvida se minha
dívida deveria ter sido paga ou não, e que as
pequenas coisas devemos deixar para depois,
lembro-o! – e lembro-lhe!!! – de Tg 2.10: “[...]
qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um
só ponto, se torna culpado de todos.”... Aplicando
isso em tudo, faz sentido, e devemos dizer isso; e
continuar com histórias que aconteceram comigo,
com meu lar e minha família, e com outros!!

Dilma ficou abalada com a demissão de Erenice Guerra por
Lula. E decidiu que pau que dá em Erenice, dá em Palocci e
outros.

O prefeito de Mariana (MG), Geraldo Sales (PDT), o “Bambu”,
que perdeu o mandato e o reconquistou por força da Justiça
no mesmo dia, perdeu também a compostura. Desferiu um
soco num Guarda Municipal, Allisson Santos, o “Marmita”,
porque ele criticou sua gestão.

Leilão

Contramão

Após deixar o PSDB, o ex-deputado
Gustavo Fruet (PR) é assediado por
PR, PSC, PV e PDT. Os dois últimos
oferecem o controle do diretório.

O aspone top-top Marco Aurélio Garcia e o chanceler
Antônio Patriota reafirmaram ao governo sírio a confiança
do Brasil nas “reformas” do ditador Assad, que prende,
tortura e mata opositores há meses.

Líder do PR “negociou” igreja de jogador

Mega

O líder do PR na Câmara, o deputado e
pastor Lincoln Portela (MG), ajudou a
Igreja Batista Solidária, da qual faz parte,
a comprar o templo da Igreja Pentecostal
Vida com Deus, do ex-jogador da Seleção
Müller, em Belo Horizonte. O negócio
fechado há dois meses passou de R$ 1
milhão. Portela atuou como consultor. O
templo fundado pelo ex-jogador estava
abandonado há cinco anos. Müller ainda conta os prejuízos.

Acabaram os “problemas operacionais”
noticiados na coluna, dia 7, que ameaçavam
a inauguração de seu Glória Palace para a
Copa no Rio: Eike Batista ganhou
empréstimo de R$146,5 milhões do BNDES.

3 - Pensamentos – Estamos, há certo tempo, no
tempo certo, lembrando das cousas de infantil, infantojuvenil e juvenil, nas vilas São Sebastião da Vala e Mundo
Novo, e na cidade Aimorés, tão queridas por este
mutuense, onde conheci o melhor para o pensamento –
genericamente, a Bíblia, e, especificamente (e
especialmente) Jo 3.16 –... Na primeira Vila, na primeira
designação – Rosca Seca –, comi rosca seca, rosca
molhada no leite! Delícia!!! Quando meus pais disseram
que iríamos para Mundo Novo, um novo mundo veio à
minha mente. Não me lembro se pensei ou sonhei, mas
o que veio à consciência ou/e subconsciente, quase deu
certo, só faltando calçamento e beleza esperados! Mas,
essa vila é mais que tudo desse mental desenho!!! Em
Aimorés me lembro do doce amarronzado e duro – e
muito doce! Doce pensamento!!! –... Hoje, muito da
infância, adolescência e juventude só está no
pensamento, sem foto, e registro. E muitos lugares
tombaram – literalmente –!!!

Eike x Artur

- Até ao futuro, no bem perseverar!
- Na atualidade, tudo pagar!!
- Do passado, o pensar!!!
(*) O autor é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.

Dono dos grandes contratos terceirizados no Rio, Arthur
Soares, morador de Miami e conhecido financiador, perde
espaço no governo do estado.

Pergunta na sacristia
Lula está pedindo que esqueçam o que ele escreveu, dizendo
agora que “é bobagem” o que a Bíblia fala sobre o reino
dos céus para os pobres?

Você já sabia
A notícia da “agilização” da Anac na concessão de licença
para pilotos, arriscando a segurança dos voos, foi
antecipada nesta coluna, dia 8.

Essa Jurema...
A Construtora Jurema, dos irmãos do
deputado Marcelo Castro (PMDB-PI) e
clientes vips do DNIT no estado,
também faturou mais R$ 4 milhões do
Departamento de Estradas e Rodagem
do Piauí, administrado por Severo
Eulálio, que é... irmão do deputado
estadual Kleber Eulálio.

Ronda do mal
A Noruega pagou o preço da liderança em tecnologia,
qualidade de vida e bem-estar social, atacada pela horda de
fanáticos que treinam crianças e mulheres para se explodirem
nas ruas em nome de seu Deus.

Pensando bem...
...Lula agora também é “consultor para assuntos divinos”.

PODER SEM PUDOR

Olho no lance
A presidenta
Dilma Rousseff
ciceroneava os
convidados da
base aliada em
coquetel
no
Palácio
do
Planalto, há duas
semanas, quando
a ministra das
Relações Institucionais, Ideli Salvatti, a interrompeu:
- Presidenta, temos que terminar o encontro.
- Mas quem tem que ter pressa aqui sou eu – rebateu a
chefe.
- É que tem jogo do Brasil, e eles querem assistir...
- Ah, então vamos tirar a foto logo – concluiu a presidenta,
que não perde um jogo da seleção brasileira.
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HCM inaugura terceir
Fotos Devair Guimarães

Por Devair Guimarães de
Oliveira
O parque Radioterápico do
Hospital do Câncer de Muriaé
vem se consolidando como
centro de excelência no
tratamento do câncer. Sextafeira, 08 de julho, às 12h30min,
foi inaugurado o 3° Acelerador
Linear em um novo ambiente
de tratamento. Além das
autoridades locais, o
Governador de Minas Gerais,
Antonio Anastasia, esteve
presente em seu discurso
enalteceu o Hospital do
Câncer que vem realizando um
ótimo trabalho em Muriaé
atendendo pessoas de todas
as regiões de Minas e até de
outros estados. Com a
inauguração do equipamento
irá possibilitar um aumento de
50% da atual capacidade de
tratamento, passando de
12.420 para 18.630 aplicações
por mês.
Atualmente a instituição
possui os melhores sistemas
de tratamento disponíveis no
mercado, também utilizados
nos hospitais oncológicos de
referência em todo o mundo,
como o Albert Einstein em São
Paulo, MD Anderson em
Houston, Hospital da

Com a inauguração deste terceiro acelerador o HCM se
iguala aos maiores hospitais do mundo

Universidade da Califórnia em
San Francisco, Memorial em
Nova York dentre outros
hospitais dos Estados Unidos
e dos Países Europeus. Porém,
o grande diferencial é que todo
esse equipamento de ponta e
investimento não são para
oferecer tratamento aos
pacientes particulares, pelo
contrário, 98% do atendimento
do hospital muriaeense é
direcionado aos pacientes do
Sistema Único de Saúde.
O físico-médico do HCM,
Marcelo Saraiva, explica que
os serviços que disponibilizam
tratamentos sofisticados
como a Radioterapia
conformacional, Braquiterapia
de Alta Taxa de Dose,

Radiocirurgia, Radioterapia de
Intensidade
modulada
(IMRT), como é no hospital do
câncer de Muriaé, são capazes
de proporcionar uma maior
Probabilidade de Controle
Tumoral (PCT) e menor
Probabilidade
de
Complicações nos Tecidos
Normais (PCTN) dos
pacientes tratados. “Havendo
maior PCT e menor PCTN,
atingimos nossos objetivos.
Ficando o paciente bem
tratado, uma vez que, o
número de complicações
diminui”, disse o médico.
A Radioterapia é um dos
pilares do tratamento
oncológico. Para este
tratamento são utilizados

feixes de radiação ionizante
capaz de causar danos letais
aos tecidos neoplásicos,
destruindo ou inibindo o
crescimento do tumor. Os
feixes de radiação são
produzidos pelo equipamento
de tratamento chamado
Acelerador Linear e a precisão
do tratamento esta diretamente
ligada à sofisticação dos
equipamentos e a qualificação
da equipe.
O gerente administrativo do
HCM, José Alexandra, “esta
inauguração é muito especial,
porque mostra a preocupação
do Hospital do Câncer de
Muriaé
(HCM)
em
disponibilizar à população
tratamentos
com
elevadíssimos
níveis
tecnológicos. No Brasil,
poucas vezes encontrados em
instituições que cobram altos
preços por estes tratamentos.
Atualmente a Radioterapia
do HCM conta com: dois
Radioterapeutas, dois Físicos
Médicos, um Físico
Dosimetrista, um auxiliar em
Radioproteção, uma equipe
de enfermagem e cinco
técnicos em Radioterapia.
Nos casos de Radiocirurgia
entram para a equipe dois
neurocirurgiões”.

Descerramento da placa

Terceiro Acelerador Linear uma grande conquista

Deputado e médico da Fundação Cristiano Varella
Dr. Wilson Batista fala a nossa reportagem
Jornal das Montanhas - O
que representa essa Fundação
para o Estado e para o Brasil?
Dr. Wilson Batista - Olha
essa Fundação foi um marco
na história do câncer não só
no estado de Minas Gerais, e
ela é um marco porque, o câncer
hoje é a segunda causa de
doenças e de morte entre as
pessoas, mas também tem os
danos físico e emocional que o
câncer causa. Tendo uma
instituição como essa que
ampara esses pacientes é um
amparo muito grande para uma
doença que precisa ser
enfrentada em todos seus
aspectos.
E é importante que ainda
hoje nós criemos aqui agora um
planejamento de prevenção e
já levemos esse projeto para o
governo do estado Antônio
Anastasia e o secretário de
saúde Antônio Jorge que é
expandir a prevenção, nós
vamos aqui lutar para adquirir
carretas adaptadas com
mamógrafo, com centro
cirúrgico para pequenas lesões
de câncer de pele e esta carreta
será equipada e sairá itinerante
mente por todo o estado.
Porque hoje nós sabemos que
muitos pacientes não tem
acesso ao exame diagnóstico
muitas vezes pela escassez que
é o financiamento do SUS.

Deputado e médico da Fundação Cristiano
Varella Dr. Wilson Batista

Então nossa carreta vai
propiciar que nós cheguemos
nas
cidades
menos
beneficiadas,
menos
protegidas em termo de
prevenção do câncer e vamos
estender esse atendimento a
todo estado de Minas Gerais.
Então esse é um grande projeto
principalmente no que é mais
importante na prevenção, no
tratamento inicial e no
diagnóstico do câncer
JM - Qual a importância
desse equipamento que está
sendo inaugurado hoje?
Dr. Wilson Batista - A
importância
desse
equipamento é porque o
tratamento do câncer com a
radioterapia é muito agressivo,

com os equipamentos que
tínhamos no passado não só o
paciente sofria com a
agressividade da doença mas
também com a agressividade
do tratamento, porque a
radioterapia não atingia só o
tumor, atingia também outros
órgãos saudáveis próximos ao
tumor, e esse equipamento
novo permite que tratemos o
paciente e a radiação vai atingir
o foco do tumor diminuindo
aqueles efeitos intoleráveis
que o paciente sofre com a
radioterapia então esse
equipamento vem dar mais
conforto
e
menos
agressividade a radioterapia
JM – Aproveitando a
oportunidade o que o Sr.

Poderia dizer para seus
amigos da região de
Manhuaçu.
Dr. Wilson Batista - Olha
Manhuaçu hoje, não só é
beneficiada com a Fundação,
com o tratamento do câncer,
mas nós vamos estender esse
atendimento também a
população de Manhuaçu e
hoje estamos lutando também
para que algumas ações do
governo também chegue ao
município de Manhuaçu, nós
temos ai várias indicações,
para reforma de colégios
estaduais de Manhuaçu, de
verbas para investir na saúde
de Manhuaçu, fui um dos
representantes eleitos com
uma votação expressiva
então Manhuaçu caminha na
minha mente todos os dias
então todas as limitações que
eu puder lutar por Manhuaçu
estaremos aqui sempre ao
lado.
JM - O Sr. já tem uma data
agendada para a visita da
carreta da prevenção em
Manhuaçu?
Dr. Wilson Batista - Temos,
essa data é agendada junto ao
gestor de saúde, o secretário
municipal de saúde assim como
todas as visitas as cidades
vizinhas serão agendadas com
os secretários municipais de
saúde

Dr. Wilson Batista, Fábio Soares, Governador
Anastasia, Dr. Sérgio (Diretor da Fundação),
Deputado Lael Varella

Representantes de Manhuaçu estiveram
presentes na inauguração

Muitas pessoas de diversas localidades
prestigiaram a inauguração
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ro acelerador linear
GOVERNADOR ANTÔNIO ANASTASIA
Minha primeira saudação
vai para meu amigo eminente
parlamentar Idealizador
desta Fundação Lael
Varella,a quem quero
agradecer por suas palavras
quero aproveitar para
cumprimentar também
Antônio Jorge secretário da
saúde, Wilson Batista que
integra o corpo clinico deste
hospital e agora representa
Muriaé e região na
assembleia legislativa, o Dr.
Carlos Alberto de Carvalho
que já foi presidente da
Fundação Cristiano Varella,
a quem eu agradeço as
palavras, ao Sr. Paulo Cesar
que também já foi presidente
da Fundação Cristiano
Varella, ao Marcos Guarino
de Oliveira secretário
municipal de saúde aqui de
Muriaé, ao corpo clinico de
servidores que aqui se
encontra, também aqueles
que aqui se encontram
internados e seus familiares
ao Srs. Prefeitos, prefeitas
vice-prefeitos e vereadores
que aqui se encontram. Eu
queria desde já fazer um
registro simples mas muito
importante, é a terceira vez
que visito as obras aqui
desse complexo de saúde do
hospital do câncer de
Muriaé, Fundação Cristiano
Varella; e cada vez que venho
aqui me emociono porque
lembro quando estive aqui
pela primeira vez onde foi
relatado a história do inicio
desse trabalho, o grande
esforço que o deputado Lael
Varella teve, fruto de uma

Governador Anastasia

tragédia pessoal, familiar ele
resolveu aqui então lançar as
bases de um trabalho
humanitário, filantrópico de
amor ao próximo e assim foi
feito, com dificuldade
deputado nós sabemos
disso, não é fácil do nada
erguer essa estrutura que é
reconhecida nacionalmente
coro de excelência isso em
muito poucos anos, então
isso é fruto do seu idealismo,
mas nós sabemos também de
uma grande equipe que tem
aqui reunida que se faz
presente e realiza esse
trabalho
maravilhoso
cuidando daquilo é mais
importante para nós seres
humanos que é a nossa
saúde, por isso mesmo quero
cumprimentar
pela
inauguração dessa nova
unidade de tratamento das
pessoas que são vitima do
câncer e o governo do estado
continuará firme ao lado da
Fundação Cristiano Varella,
na tentativa permanente de
liberar as condições de
melhorar o sofrimento
decorrente da doença e

aumentar ainda mais o
percentual de cura, melhorar
a prevenção, o secretário
Antônio Jorge a pouco
comentava
do
novo
programa que a secretaria
está fazendo parceria com a
Fundação, com prevenção
especialmente para as
mulheres eu estimulava isso
porque é muito importante,
eu não sou médico e o
deputado não é, mas nós
sabemos que a prevenção é
fundamental especialmente
no câncer, pois quanto mais
cedo a descoberta mais há
possibilidade de cura.
Com certeza é mais um
empreendimento que temos
que agradecer ao deputado
Lael Varela pelo apoio e a
busca incessante junto ao
estado e junto ao ministério
da saúde que vem coroar
com mais essa inauguração.
Nós temos aqui um aparelho
de radioterapia e uma sala
que foram com recursos do
estado e do ministério da
saúde, um investimento em
torno de 3 milhões de reais e se
não fosse o desempenho do
deputado Lael não teríamos
como montar essa estrutura e
colocar em funcionamento. E o
mais importante disso tudo é
isso estar disponibilizado aos
pacientes do SUS, já que os
pacientes de radioterapia, os
pacientes ancológicos são
pacientes do SUS, existe uma
carência desse equipamento
em todo estado onde agora
podemos atender em mais de
50% com relação a esse
sentido.

Terceira Jornada de Nutrição
acontece em agosto
Uma
oportunidade
aguardada por muitos
profissionais da nutrição e

demais área da saúde.
Agendada para o dia 26 de
Agosto, o Hospital do
Câncer de Muriaé realiza a
terceira edição da “Jornada
de Nutrição”. O objetivo do
evento é promover a
interação,
troca
de
conhecimento, bem como
divulgação da nutrição para
uma melhor qualidade de
vida. Os interessados
devem ligar no telefone 3729
7004. A inscrição é de

somente
R$20
para
estudantes e R$ 30 para
profissionais. Ela deve ser
depositada na conta da
instituição pelo Banco do
Brasil: Agência 3398-7 e
Conta Corrente: 54898-7.
Após efetuar o depósito o
comprovante deve ser
enviado pelo fax 32 37297001. Além disso, o inscrito
deverá apresentar uma cópia
desse comprovante no dia do
evento.

LAEL VARELLA
Disse na cerimônia inicial
que eu não falaria, mas de
uma certa forma tenho que
fazer uma saudação especial
ao Sr. governador Antônio
Anastasia, porque ele tem a
sua história aqui na
Fundação, e se não me falha
a memória antes de ser
governador foi secretário de
planejamento no governo
Aécio, quando Marcos
Pestana era secretário de
saúde, e esse ano iniciamos
a luta aqui na Fundação com
ele iniciando a luta no
governo do estado, etão por
essa razão temos que fazer
esse evento.
Quando saiu o Aécio e
entrou o Anastasia ele
entrou com uma bagagem lá
do governo do Aécio como
secretário e depois como
vice-governador que trouxe
junto o secretário Marcos
Pestana que por sua vez
trouxe com ele o Antônio
Jorge , portanto a Fundação
deve muito ao governador
Anastasia e ao Antônio
Jorge por isso quero deixar
meus agradecimentos ao
senhores e também não
possa deixar de fazer uma
saudação especial aos
prefeitos e aos secretários de
saúde, pois a maioria das
pessoas que estão aqui são
os secretário de saúde e os
prefeitos, que são as pessoas
que lutam com uma certa

Deputado Lael Varella

dificuldade nos seus
municípios pois tem cidades
como Resplendor e Aimorés
que tem que estar lá uma hora
para sair vir e chegar aqui na
fundação então esses
prefeitos e secretários de
saúde são grandes parceiros

aqui da instituição e o
governador onde eu e o
secretário com presteza
tentamos fazer um trabalho
digno de receber o pessoal
acredito que isso seja o
principal e o Sergio Henrique
os enfermeiros os médicos
governador é algo que faz a
diferença não só aqui é no
mundo porque eu já estive
internado no Mater Dey que
é um hospital particular e não
tive o carinho e atenção que
tive aqui na Fundação. Então
nós devemos isso a quem
trabalha aqui dentro esse
povo maravilhoso com esse
carinho
vem
aqui
homenagear
vossa
excelência eu sou um grande
admirador do senhor e tenho
certeza que a maioria dos
parceiros e clientes da
Fundação estão gratos a
vossa excelência.

Prefeitos e secretários de saúde de várias localidades
vieram prestigiar a inauguração no HCM

Alunos de pós-graduação em
Brasília-DF fazem estágio no HCM
Uma notícia que demonstra
o
reconhecimento
ultrapassando as fronteiras.
Na semana passada, 10
alunos de pós-graduação da
Radioterapia da Faculdade LS
de Brasília, Distrito Federal,
encararam os mais de 1100 km
de distância para realizarem
estágio no setor de
Radioterapia do Hospital do
Câncer de Muriaé - da
Fundação Cristiano Varella.
Durante uma semana os
acadêmicos
estiveram
atuando e aprendendo
juntamente
com
os
profissionais da instituição.
O físico-médico da
instituição, e também,
coordenador do setor de
Radioterapia, Marcelo
Saraiva, ressalta que a
instituição se tornou
importante não somente pelo
suporte científico dado a
esses alunos, mas também
pelo tratamento oferecido,
que supriu a lacuna que havia

no país. “Por inúmeras vezes
recebemos pacientes de
outros estados que não
conseguem, em sua região de
origem, realizar tratamentos
que exija um alto nível de
sofisticação. Um exemplo que
podemos citar é a
Radiocirurgia disponibilizada
pela primeira vez em Minas
Gerais no HCM desde 2006”.
Ao julgar pelo depoimento
de uma das alunas, Simone
Cristina Tavares, a experiência
foi satisfatória. Segundo ela
a cada dia o aprendizado era
maior, pois muitas questões
não foram abordadas em sala
de aula. “Vamos sair daqui
com o conhecimento que
antes ninguém tinha.
Aprendemos desde as
questões complexas, até
mesmo sobre conhecimento
técnico-paciente”. Para
Simone, a estrutura do
hospital foi um grande
diferencial. “A tecnologia do
HCM é impressionante. Não

somente nos aparelhos, mas
os sistemas e o hospital como
um todo. Dá até vontade de
trabalhar aqui.”, disse.
A tecnologia não é algo que
somente impressiona, mas
também importante para
garantir a qualidade e eficácia
do serviço prestado no
hospital, conforme explica o
físico - médico do hospital.
Segundo Marcelo esse fator
associado a profissionais
qualificados e comprometidos
formam a união perfeita para
quem necessita destes
tratamentos. “Os incessantes
investimentos em novas
tecnologias e a preocupação
com a qualificação dos
profissionais da instituição
são valores fundamentais,
pois estes que fornecem as
bases para o desenvolvimento
de práticas e conceitos de
humanização, maestria nos
tratamentos e maior qualidade
de vida aos nossos pacientes”
conclui.
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Coocafé uma das maiores
cooperativas do Estado
Presente no Espírito
Santo há dez anos e com mais
de mil cooperados capixabas,
a Coocafé (Cooperativa dos
cafeicultores de Lajinha)
sediada em Minas Gerais, é
um exemplo de crescimento
entre as cooperativas do
estado.
A cooperativa atua no
Espírito Santo com lojas no
município de Iúna, Ibatiba e
Irupi, onde reúne cerca de
1.200 cooperados. Nessas
três unidades comercias, o
produtor pode adquirir
inssumo
agrícola,
ferramentas e produtos
agropecuários e veterinários
para manutenção da sua
propriedade. A Coocafé
possui, ainda, um armazém
em Irupi com capacidade
para estocar 120 mil sacas de
café beneficiado, com
maquinário completo de rebenefício para o preparo do
produto dos cooperados e
prestação de serviços a
terceiros.
Para manter o ritmo de
crescimento, a cooperativa
está ampliando sua equipe e
sua estrutura com a
inauguração da nova

Equipe de um dos escritórios da Coocafé em Lajinha
unidade comercial de Iúna.
“A unidade contará com um
espaço maior que a loja atual,
para oferecer serviços ainda
melhores ao produtor da
região”, garante o diretor
presidente da Coocafé,
Fernando
Romeiro,de
Cerqueira. Nos municípios
em que atua, a cooperativa
presta serviços voltado ao
seus
cooperados,
oferecendo assistência
técnica, possibilidade de
comercialização
e

Plágio de Carlos
Drumond de Andrade
E agora Pê pê?
Aonde está você?
Ficamos a nos perguntar: Por quê?
A festa acabou
A luz apagou
Tua voz se calou
E agora Pê pê?
Cadê você
No meio do caminho tinha uma vaca
Tinha uma vaca no meio do caminho
Infelizmente da cor do asfalto
O carro bateu se desgovernou para o alto
Três sobreviventes
A festeira partiu de repente

armazenamento do café. “Por
meio
das
unidades
comercias, a cooperativa
permite que o cooperado
adquira
insumos
e
implementos agrícolas, com
preços diferenciados e
exclusividade, pois só quem
é cooperado Coocafé pode
comprar nas lojas da
cooperativa”, diz
Iúna – 570 cooperados
Ibatiba – 440 cooperados
Irupi – 237 cooperados

Saudades...
Pê querida...
Exemplo de alegria e vida
Nasceste em oito de julho de 88
Espelhava otimismo e carisma
Lajinhense muito amada
Orgulho de teus pais, manos, tios e avós
Perduras em nossa memória
Estarás sempre viva em nossa história.
Kim em Mutum, teus últimos passeio
Estudaste com afinco
Renasceste para a eternidade
Advogada de futuro...
Levavas, com fé, teus lindos sonhos
Viveste a sorrir e a lutar
Irmanada ao bem e ao amor.
Moras, agora junto ao Nosso senhor!
Vovó Shirley e família.

E agora Pê pê?
Como viveremos sem você?
Ficam as belas lembranças
E as eternas saudades
Que guardaremos de você
Descanse em paz Dra. Pê!
A Penélope
Vovó Shirley de Oliveira Alvim

Penélope
Ker
Alvim
08/07/1988
30/10/2010
Lajinha - MG

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

DEM de Manhuaçu sob nova direção
Por Devair Guimarães de
Oliveira
O DEMOCRATA em
Manhuaçu está com uma
comissão provisória nova, o
DEM de Manhuaçu possui
dois vereadores, o expresidente da sigla vereador
Gedival Bréder (DEM) e o
vereador Jorge do Ibéria
(DEM), ambos não fazem
parte da nova comissão. O
Democrata agora tem como
presidente o Wilson
Guimarães Pacheco (Tuca),
que já vem juntamente com
os demais membros da
comissão preparando o
partido para colocar em
campo um quadro de
candidatos a vereador
competitivos para 2012.
O deputado Federal Lael
Varella foi o deputado mais
votado na região e em
Manhuaçu teve quase 15 mil
votos, sem o apoio da
legenda dos vereadores do
DEM, por tanto a direção
nacional tomou a decisão de
intervir no diretório local de
forma unilateral sem
conversar com as lideranças
locais muito menos com os
vereadores da legenda.
A mudança enfraquece o
grupo da situação e abre um
espaço
para
novas
lideranças no município, para
junto com o povo fazer as
mudanças tão necessárias na
cidade polo do café.
O deputado Lael Varella

Wilson Guimarães
Pacheco (Tuca)

deseja fazer em Manhuaçu o
mesmo que fez para Muriaé,
hoje uma cidade respeitada
e que tem os olhos do
governo federal e estadual
voltado para a cidade.
“O DEM da atual direção
deverá ter o apoio de pelo
menos outros quatro
partidos, mas esse número
poderá aumentar, esse é o
desejo
das
novas
lideranças, resolver os
problemas legalizar as
certidões de Manhuaçu
habilitando-a
receber
verbas federais e estaduais
e colocando a cidade pólo
do café no lugar que ela
merece” Disse Tuca, o novo
presidente da sigla

Copom aumenta juros da
economia para 12,50% ao ano
O Comitê de Política
Monetária (Copom) seguiu o
roteiro previsto pelo
mercado financeiro e decidiu
hoje elevar a taxa básica de
juros (Selic) em 0,25 ponto
porcentual, para 12,50% ao
ano. Com o movimento, o
colegiado do Banco Central
dá sequência ao processo de
aperto monetário iniciado em
janeiro deste ano que tem por
objetivo reverter a tendência
dos indicadores de preços
em 12 meses e colocar o
Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
de volta no centro da meta

de inflação de 4,5% em 2012.
Levantamento feito pela
Agência Estado com 74
instituições do mercado
financeiro mostrou que 73
apostavam na alta de 0,25
ponto da taxa Selic hoje –
uma previa estabilidade.
Esse foi o quinto aumento
consecutivo da Selic. Desde
janeiro, a taxa básica da
economia acumula elevação
de 1,75 ponto porcentual. A
alta da taxa de juros busca
conter o ímpeto da demanda
de bens e serviços na
economia brasileira, que tem
sido apontada como um dos

fatores por trás da escalada
dos preços no País. Com
juros mais altos, não só o
crédito fica mais caro
(especialmente em um
ambiente no qual medidas
adotadas pelo governo
restringem o alongamento de
prazos)
para
os
consumidores mas também
se cria um incentivo para as
pessoas guardarem dinheiro
ao invés de aproveitarem
seus ganhos de renda para
gastar mais.
A próxima reunião do
Copom está marcada para o
final do mês de agosto.
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ENTRETENIMENTO
Nunca é tarde
Simão, um velho pão-duro, está quase
morrendo. Em seu leito, com os olhos
entreabertos, ele pergunta:
- Minha mulher está aqui?
- Sim, estou perto de você – ela responde.
- E as crianças ?
- Estamos aqui, papai – o mais novo
responde.
- E o restante da família também está aqui?
- Estão todos aqui – sua mulher lhe garante.
Com isso, Simão senta-se na cama e, aos
berros, pergunta:
- Então por que a luz da cozinha está acesa ?

Câncer - 21/6 a 22/7
Apenas
se
fortalecendo
interiormente e conhecendo suas
necessidades emocionais é que
poderá ter relacionamentos
poderosos e transformadores.

Lindão
Um jovem procurou um padre para se
confessar:
- Padre, eu pequei.
- Qual foi o seu pecado, meu filho?
- Eu cometi o pecado da vaidade. Olho o
espelho diversas vezes por dia e fico admirando,
pensando no quanto sou bonito.
O padre se vira e olha para o jovem: - Isso
não é pecado, meu filho. É apenas um engano.

Leão - 23/7 a 22/8
Melhor deixar de lado julgamentos e
críticas. Busque um contato profundo,
baseado em responsabilidades mútuas.

Felicidade

Um homem entra no consultório médico e
anuncia:
- Quero falar com o doutor Marcelo.
- O senhor tem hora?
O sujeito olha para o relógio e diz:
- Sim, são duas e meia.
- Não, eu quero saber se o senhor é paciente.
- O que a senhora acha? Há seis meses ele
não me paga o aluguel do consultório.

Ponto de vista
- Aninha, por que esta aflição?
- Mãe, estou há horas procurando as lentes
de contato...
- Espere aí que vou ajudar você.
Em menos de cinco minutos a mãe chega
com as lentes.
- Como é possível?
- Você estava procurando as lentes de contato.
Já eu, estava procurando R$ 350!

Comemoração
É uma tarde de calor e Pedro leva a mulher
para tomar uma cerveja num barzinho perto de
casa. Os dois estão sentados bebendo o
segundo copo quando a mulher reconhece uma
pessoa e diz ao marido:
- Você está vendo aquele cara lá dentro
tomando um uísque? Pois eu me separei dele
faz sete anos! Depois disso ele nunca mais
parou de beber.
O marido responde: - Não diga bobagem.
Ninguém consegue comemorar tanto tempo assim.

Pescaria
O garoto foi pescar com o pai. Quando voltou
tinha um baita hematoma na testa. A mãe,
assustada, perguntou:
- O que aconteceu, meu filho?
- Foi um marimbondo, mãe.
- Ele te picou?
- Não deu tempo. Papai matou o bicho com
o remo.

Áries - 21/3 a 20/4
Decisões a serem tomadas
envolvem ética, responsabilidade e
consciência do que seja melhor a
todos os envolvidos. Maturidade
necessária.

Gêmeos - 21/5 a 20/6
Sentimentos e relacionamentos são
os temas principais do período. E
pedem maturidade dos geminianos.
É importante refletir sobre as
insatisfações emocionais.

O sujeito chega em casa bêbado, de
madrugada. Sua mulher, indignada, aponta para
o relógio de pulso e diz:
- Olha só! Três e quarenta!
O bebum responde:
- Pode comprar que tá barato!

Paciente

HORÓSCOPO

Touro - 21/4 a 20/5
O período pede responsabilidade nos
relacionamentos e parcerias,
sobretudo profissionais, onde deve
haver consciência dos deveres
envolvidos, mas que eles não sejam
opressivos.

Bêbado

Um homem barbado está numa praia de uma
ilha deserta acenando com as duas mãos para
um navio que passa ali perto.
- Quem é ele? – pergunta um dos passageiros
ao capitão.
- Não sei, mas toda vez que passamos por
esta ilha ele fica feliz assim.

11

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9
Período importante para definir
questões relativas a parcerias
afetivas, profissionais ou de
negócios. Você está construindo
novos valores pessoais.
Libra - 23/9 a 22/10
Desafios de amadurecimento, que
se refletem sobre as relações,
especialmente as familiares.
Reavaliações, reflexões.
Escorpião - 23/10 a 21/11
Antigas questões, que pareciam
estar resolvidas, retornam, pois há
nelas coisas pendentes que pedem
solução madura e conciliatória.
Sagitário - 22/11 a 21/12
Foco em amizades e projetos para o
futuro, que envolvem responsabilidades
e acordos. Cada pessoa deve
conhecer suas atribuições e assumilas com consciência.
Capricórnio - 22/12 a 20/1
Período tenso, em que pode haver
cobranças e responsabilidades que
soam opressivas. Mas elas
significam um passo mais maduro
nos acordos necessários à evolução.
Aquário - 21/1 a 19/2
Não seja rígido, aquariano. Antigos
princípios e regras podem não mais
se aplicar à sua vida e especialmente
aos relacionamentos.
Peixes - 20/2 a 20/3
Entrar em acordo com aspectos
contraditórios de sua personalidade
é o primeiro passo para ter harmonia
nos relacionamentos. Importantes
questões emocionais e materiais a
serem trabalhadas.
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CANTINHO DE FÉ
por
Pr. Valdenir
Soares Lima

Os efeitos da graça
Texto: II Pedro 1.3,11
Verdade central: A pratica da graça traz resultados
benéficos.
Interrogativa sermonica: Quais práticas da graça
podem trazer resultados benéficos.
Introdução: Percebemos uma preocupação dos Apóstolos
de Cristo ao escrever suas cartas direcionadas a igreja de
Jesus. Essa preocupação merece crédito, pois a
responsabilidade deles era fazer Cristo conhecido não apenas
de ouvir falar, mas que cada membro da igreja pudesse ter
uma experiência pessoal com Jesus, e conseqüentemente
desenvolvesse uma vida criteriosa no que diz respeito ao
viver cristão, o cristianismo nunca foi e nunca será uma
filosofia de vida, mas ao contrário disso, ele é o absolutismo,
não existe e não existirão critérios humanos para uma vida
cristã, eles foram, são, e certamente permanecerão eternamente
os critérios estabelecidos por Jesus, independente do que
um ou outro venha entender ser o melhor para a igreja. Desta
forma ao obsevarmos as recomendações dos apóstolos,
especialmente as recomendações de Pedro nesse texto,
percebemos que o viver cristão necessita da prática
progressiva da graça de Jesus Cristo para obtermos os
resultados finais que Ele nos revelou através da sua palavra
inspirada aos Apóstolos. Os critérios a que me refiro são os
mesmo que Pedro nos adverte a seguirmos.
1. Reconhecer a ação divina em nos dar todas as coisas
que nos conduzem a vida e ao amor. O homem não é capaz de
amar incondicionalmente por si mesmo, ele precisa da ação
divina para que ele possa desenvolver uma vida amorosa,
mas para que isso venha acontecer é preciso haver o
reconhecimento de que nada podemos fazer sem o auxilio
divino, o Senhor tem nos doado o que precisamos para uma
vida feliz, frutífera e vitoriosa, Jesus se deixou ser conhecido,
esse conhecimento nos aproxima e nos torna co-participantes
da sua natureza divina, nos deixando livres das cadeias do
pecado e das paixões mundanas, a presença da graça
salvadora na nossa vida gera uma conduta de vida
diferenciada dos padrões do mundo, nos conduzindo em
triunfo no amor as promessas preciosas que nos foi doada
para glória e honra sua.
2. Buscar o pleno conhecimento de Deus e de Jesus.
Quando buscamos de Deus respostas e direção, Ele é
misericordioso em nos revelar seu desejo, precisamos
entender que Ele nunca está desapercebido ao que buscamos
dEle, e sempre que recorremos a Ele temos uma experiência
extraordinária, Ele mostra-se fiel e pronto a ser conhecido na
sua essência, gerando a unidade de sentimento e qualidades
na nossa vida que nos faz progressivos na vida cristã. Pedro
nos adverte a sermos diligentes fazendo a associação de
qualidades que podem nos aproximar de Deus e
conseqüentemente nos fazer um cristão mais puro,
produtivos frutíferos e cheios do pleno conhecimento de
Cristo Jesus, sabendo que Ele nos perdoou os pecados e
nos purificou com seu sangue precioso, e jamais nos
esquecendo da grande misericórdia e amor de Deus.
3. Buscar com muita dedicação a certeza da eleição para
entrada no Reino eterno. Ao servirmos a Deus devemos ter
a certeza de que estamos no caminho certo, e que a
misericórdia dEle nos conduzirá a conquista e concretização
da sua promessa na nossa vida, o pleno conhecimento de
Jesus nos assegura Que somos de fato eleitos e que
estaremos no seu Reino de amor, Ele supre nossa carência,
Ele completa o que nos falta e retira o que nos impede de
alcançarmos a convicção da regeneração, o Apostolo Pedro
é repetitivo no critério diligencia, por que é isso que nos
impulsiona a crescermos mais na graça e no conhecimento
de cristo Jesus.
Conclusão; Aquele que não buscar o conhecimento de
Cristo é cego e ingrato, não percebe o que estar próximo de
si, a tão grande salvação chegou ao homem, a purificação de
pecados é possível através do sangue de Jesus, Deus nos
doou o que precisávamos para vivermos em amor, quando
buscamos o pleno conhecimento de Deus nos tornamos
sábios e com qualidades diferenciadas, Jesus nos elegeu
para entrarmos no seu Reino de gloria e esplendor, mas é
necessário termos convicção desse chamado especial.

Aprovada lei que regulamenta
profissão de taxista
A Comissão de Assuntos
Sociais, na quarta-feira 06 de
julho aprovou o projeto de
lei que exige que taxistas se
qualifiquem para o exercício
da profissão. Entre as
obrigatoriedades estão
freqüentar cursos de
primeiros socorros, direção
defensiva e mecânica básica.
O projeto estabelece ainda
que seja obrigatório o uso do
taxímetro em todos os
municípios com mais de 50 mil
habitantes. Os veículos não
poderão carregar mais do que
sete passageiros. A matéria
estabelece entre outras
coisas
que
esses
profissionais,
sejam
autônomos, empregados,
auxiliares ou locatários, terão
garantidos os benefícios
previstos no Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) e
na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). Como já foi
analisado pela Câmara e
votado em caráter terminativo
pela Comissão de Assuntos
Sociais (CAS). Os taxistas
terceirizados terão direito a
carteira assinada, e também
ao recebimento do seguro
desemprego caso esteja em
dia com a contribuição ao
INSS. Nossa reportagem
ouviu os taxistas de lajinha e
Manhuaçu.
“Eu já estou dentro da lei”
diz o taxista José Manoel da
Costa, 49, com 27 anos de
profissão José Manoel
acredita que a lei será muito
boa para a profissão.
José Manoel comenta que
ser taxista é estar dentro de
uma classe mal protegida e
muito perseguida pela
polícia e pela fiscalização
excessiva.
“A policia aborda vários
taxis, mas não checa nenhum
ônibus, mesmo que estejam
em péssimo estado”,
desabafa José Manoel.
Ele comenta que a lei
servirá também para
arrecadar impostos para o
governo, pois isso irá fazer
com que o taxista seja
obrigado a contribuir, o que
não é prática da maioria da
classe.
José Manoel comenta que
existem taxistas que não
possuem condições de estar
dirigindo, e que tem pessoas
de 90 anos que estão
conduzindo um táxi e outras
que nem enxergam direto.
José Manoel acredita que a
lei pode acarretar a perda do
registro de alguns taxistas.
João Raimundo, 46, que
está a 2 anos na profissão de
taxista, acha que alguns
colegas poderão ter
problemas com a lei, por
estarem
com
a
documentação irregular. Ele
fala que a classe de taxista

José Carlos, João Raimundo e José Manoel

está muito desunida e
sofrendo perseguições por
parte das empresas de
ônibus e da policia, que
constantemente os abordam
sobre o pretexto de que os
taxistas estariam fazendo
“lotação”.
“Ônibus saem atrasados,
desrespeitando
os
passageiros, não devolvem

as passagem quando os
passageiros pedem e
ninguém fiscaliza isso”,
revela João Raimundo.
Ele explica que os taxistas
terão que esperar para fazer
os cursos exigidos na lei,
pois os motoristas de Vans,
ônibus e caminhoneiros
farão o curso também, que só
depois será a vez dos

taxistas.
José Carlos Arruda, 40,
com 18 anos como taxista,
revela que os carros
particulares não são
fiscalizados, mesmo quando
os taxistas denunciam a
polícia não faz nada, e
algumas vezes sofrem
ameaças por parte dos
infratores.

MANHUAÇU
Com 10 anos de profissão,
o taxista Samuel Valério Dias,
38, acredita que a lei será
benéfica para a classe dos
taxistas, pois com ela ajudará
a criar e regulamentar
associações, sindicatos e
cooperativas, que poderão
fiscalizar corretamente.
Samuel revela que não existe
uma fiscalização só
repressão por parte da
policia que e o único órgão
que vigia os taxistas,
geralmente aplicando multas
e os acusando de fazer
“lotação”.
“Eu fui o primeiro a ser
multado, por acharem que
estaria fazendo lotação, só
porque levei uma passageira
de uma cidade à outra”
comenta Samuel, e ainda
explica que o resultado disso
foi à multa de R$ 300 reais e
responder a acusação no
fórum. “se levar um
passageiro para uma cidade,
tem que trazê-lo de volta se
não pode ser acusado de
lotação” completa.
Samuel conta que existe
muita informalidade, pessoas
com carros particulares, os
chamados
“gotas”
trabalham na cidade como
taxistas e não são
incomodados pela polícia
mesmo
quando
são
denunciados pelos taxistas
regulamentados. “Se tivesse

Samuel Valério

uma fiscalização eficiente ou
um sindicato, isso não
aconteceria”. Ressalva
Samuel.
Ele diz que a policia é
sempre rígida com a classe e
constantemente somos
acusados de estarmos
carregando drogas, e que
quando desconfia de um
passageiro ele rejeita a
corrida. “agente não sabe o
que o passageiro vai fazer ou
o que ele tem na mochila”
comenta Samuel.
Samuel fala que com a
nova lei alguns taxistas não
conseguirão permanecer na
profissão, pelo fato de serem
terceirizados, algumas

pessoas não criaram
empresas para poder assinar
carteira
dos
seus
funcionários.
Segundo Jorge Oliveira
Dutra, 45, que dirige táxi há
17 anos, uma regulamentação
ajudará a respeitar a fila de
ordem de chegada nos
pontos de táxi, onde o
primeiro tem prioridade sobre
os passageiros, o que não
acontece porque ninguém
fiscaliza, pelo fato da
profissão
não
estar
legalizada. Jorge acredita que
o uso do taxímetro não
influenciará nos preços, e que
esse aparelho será uma coisa
boa.
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Ação preventiva da Fundação Cristiano Varella em Lajinha
Por Devair G. Oliveira
A Fundação Cristiano
Varella tem colocado em
prática
suas
ações
preventivas com visitas as
comunidades com equipe
especializadas
em
prevenções, como palestras,
exames preventivos da
mulher e do homem, o (HCM)
Hospital do Câncer de
Muriaé acaba de ampliar
suas instalações em
atendimento no tratamento
do câncer, vale ressaltar que
o hospital hoje tem
especialistas, medicamentos,
máquinas e instrumentos
equiparados aos melhores
hospitais do mundo. Nossa
reportagem foi a Muriaé
presenciar a inauguração do
3° Acelerador Linear que a
partir de agora aumenta 50%
da atual capacidade de
tratamento, outra novidade
que ouvimos do governador
Anastasia e do diretor da
fundação Dr. Sérgio é que
dentre em breve o hospital
contará com carretas
equipadas com mamógrafos
e outros equipamentos onde
poderão ampliar e fazer com
mais
eficiência
os
atendimentos preventivos
nas comunidades mais
afastadas, onde as pessoas
têm mais dificuldade em fazer
os exames. Sábado dia 9 de
julho uma equipe médica da
Fundação Cristiano Varella
visitou Lajinha e contou com
o apoio da Secretaria
Municipal de Saúde,
Prefeitura Municipal de
Chalé e a Loja Maçônica
Arte e Virtude de Lajinha, que

Sábado dia 9 de julho uma equipe médica da Fundação
Cristiano Varella visitou Lajinha e contou com o apoio
da Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal
de Chalé e a Loja Maçônica Arte e Virtude de Lajinha

Dr. Willian James Figueiredo Souza, um dos
colaboradores e responsáveis pelo evento

em conjunto promoveram
uma
Campanha
de
Prevenção contra o Câncer
do Colo do Útero e Próstata
(PSA), o atendimento foi feito
nas dependências da Escola
Estadual Dr. Aldamário José
dos Santos e na Praça em
frente à escola. Além dos

atendimentos de prevenção
do câncer realizado pela
equipe do HCM – Fundação
Cristiano Varella, foi feita
palestra de orientação. As
pessoas que compareceram
realizaram exames e puderam
usufruir
de
outros
atendimentos, como explica

Morre Amy Winehouse, uma das
maiores estrelas da música britânica
Amy Winehouse, uma das
maiores estrelas da música
britânica dos últimos anos,
era uma cantora de soul de
um extraordinário talento
musical e dona de uma voz
poderosa, cuja carreira foi
interrompida neste sábado
após sua morte.
Aos 27 anos, a intérprete
de "Rehab" se uniu neste
sábado à lista de músicos
lendários que morreram
exatamente com essa idade,
como Jim Morrison, Kurt
Cobain e Janis Joplin, após
um histórico de problemas
com álcool e drogas.
Amy foi encontrada morta
neste sábado em seu
apartamento de Camden
Town, no norte de Londres,
um mês após ela ter
suspendido sua turnê
europeia por causa do
fracasso de seu show em
Belgrado, no qual mal
conseguiu cantar e chegou
a ser vaiada.
Com seus cabelos
escuros, seus olhos sempre

pintados e sua extrema
magreza, Amy tinha uma
personalidade forte.
Sua curta carreira foi
dominada por escândalos,
problemas com a Polícia, uso

excessivo de drogas e álcool,
bulimia, brigas com o marido,
overdose, cancelamento de
shows e internações
constantes em centros de
reabilitação.
A cantora e compositora
teve problemas com as
drogas
quando
era
adolescente, mas que se
intensificaram e foram
especialmente noticiados
desde que seu álbum "Back
to Black" se transformou em
um enorme sucesso mundial.
Seu maior sucesso,
"Rehab", fala sobre sua
rejeição em comparecer a um
centro de reabilitação para
alcoólicos. O clipe da música
foi visto neste sábado por
cerca de 40 milhões de
pessoas na internet.
Amy Jade Winehouse
nasceu em 14 de setembro de
1983 em Londres em uma
família de origem judaica.
A última aparição pública
da cantora foi na última
quarta-feira em um teatro de
Camden Town.

Equipe de voluntários da Loja Maçônica Arte e Virtude de Lajinha: Artur, Aroldo, Agnaldo,
Paulo, Thalys, Willian, José Guilherme, João Barbosa, Roberto Carlos, José Manoel e Flávio

o Dr. Willian James
Figueiredo Souza, um dos
colaboradores
e
responsáveis pelo evento.
“Avalio como uma ação
muito satisfatória, pois
notamos o apoio da
comunidade colaborando
com evento. As pessoas se
sentem atendidas pela Loja
Maçônica e pelas outras
entidades: prefeitura de
Lajinha, Chalé e a Fundação
Cristiano Varella. Também
sentimos por parte dos
funcionários uma satisfação
pelo dever cumprido e a
população
atendida
principalmente os carentes
que é nosso principal alvo.
Mas o nosso objetivo é
sensibilizar a comunidade
para que haja uma interação
em que ela possa crescer da
melhor maneira possível.
Foram 117 atendimentos de
prevenção ao câncer, houve

palestras onde a equipe da
fundação procurou orientar
sobre a prevenção do câncer,
colo do útero e próstata, fora
isso foi feito o exame clínico
que posteriormente serão
avaliados e encaminhados
aos pacientes e esperamos
que o resultado seja
satisfatório. Antes nós
tivemos consultas com
advogados, cortes de
cabelos, recreação infantil
com distribuição de pipoca,
algodão doce, higiene com
orientação de escovação
dentária, consultas médicas.
Mas como principal
atividade foi mesmo a
interação da comunidade,
foram feitos vários exames,
PSA glicemia que é para
saber se a glicose está dentro
dos níveis aceitáveis e
aferição de pressão. O
interessante é que todas as
pessoas que tiveram alguma

alteração na glicemia,
diabetes e hipertensão foram
encaminhadas para o
nutricionista e orientados
com relação à alimentação,
quais os horários e alimentos
adequados para cada um
deles, fazendo a pesagem e
os que estavam acima do
peso foram orientados
também com relação à
alimentação. Finalizando eu
gostaria de agradecer a
todos que de alguma forma
colaboraram com a ação da
Loja Maçônica, é uma ação
Maçônica, mas o resultado é
da sociedade, sensibilização
da população do ambiente
em que vivemos e ficamos
felizes por poder fazer alguma
coisa pelo nosso próximo e
que tenhamos forças para
continuar lutando, fortalecer
mais as ações e promovendo
mais atividades.”Disse Dr.
Willian.

Resultados do complemento da
primeira rodada da Taça BH
Nove jogos e 27 gols
movimentaram
o
complemento da rodada de
abertura da Taça BH de
Futebol Júnior. Os jogos
estão sendo realizados pelo
interior de Minas Gerais.
Confira os resultados das
partidas, com destaque para
a goleada de 9 a 0 sofrida
pelo Juventus, de Nova
Serrana, em casa.

JOGO ................................................................... LOCAL
Ecuca Catas Altas 0 x 1 América-MG ............... Catas Altas
Botafogo-RJ 0 x 2 Internacional ...................... Divinópolis
Manhuaçu 1 x 3 Coritiba ................................... Manhuaçu
Metaluzina 1 x 0 Sport .............................. Barão de Cocais
Juventus de Nova Serrana 0 x 9 Atlético-PR ....... Nova Serrana
Guarani-MG 0 x 2 Olaria-RJ ............................. Divinópolis
Santos 1 x 3 Fluminense .................................... Manhuaçu
Martins Soares 0 x 3 Bahia ......................... Martins Soares
Grêmio 1 x 0 Vasco.................................... Barão de Cocais
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EMQUEDA
A audiência da TV
Globo caiu 24% em
todo o País, de
acordo com o PNT
(Painel Nacional de
Televisão)
do
Ibope. De janeiro a
junho de 2006, a média da emissora foi de
23,3 pontos, enquanto neste primeiro
semestre, registrou 17,6.
COMPARANDO
Na comparação do mesmo período, o SBT
caiu de 7,4 para 5,6 (24%), a Record passou 5
pontos para 7,2 (crescimento de 44%). A Band
e a RedeTV! mantiveram a mesma média. Cada
ponto equivale a 185 mil domicílios no País.
MUDANÇA
Após deixar o SBT, a Rede Record confirmou
a contratação do antigo apresentador de O
Aprendiz, Roberto Justus, que retornará à
emissora em 1º de agosto para desenvolver o
projeto de um novo programa semanal ainda
não divulgado. O empresário havia deixado a
Record em 2009 e desde então estava no SBT,
onde teria contrato até 2013. Ele passou dois
anos no comando das atrações Topa ou Não
Topa e Um Contra Cem. O contrato de Justus
com a Record é de quatro anos.
DESCONFORTO
Parece que o retorno de
Roberto Justus à Record
pode gerar uma situação
desconfortável na emissora.
Isso porque o empresário tem
planos de comandar um talk
show. O canal havia
prometido um programa do
mesmo formato a Gugu
Liberato, quando ele deixou o SBT em 2009.
MERECIDAS FÉRIAS
Roberto Justus, Ticiane Pinheiro e a pequena
Rafaella estão aproveitando o calor de Miami.
"Nossa filha adora praia e piscina. Gosta de
pular as ondas e ir para o fundo comigo",
disse Justus em entrevista.
NOVATEMPORADA
Quando voltar ao Brasil,
Ticiane irá gravar mais uma
temporada do quadro Nosso
Planeta, que irá ao ar no
programa Hoje em Dia, da
Rede Record. A atração tem
estreia prevista para agosto
e
abordará
temas
relacionados à sustentabilidade. "Já
incorporei algumas atitudes no dia a dia. No
meu prédio ninguém reciclava lixo, por
exemplo. Fiz de tudo para todos aderirem à
essa ideia. Aprendi muito com esse novo
trabalho”, afirmou Tici.
AMAZÔNIA
A TV Record começou a produzir Amazônia,
reality show que confinará 12 pessoas, entre
famosos e anônimos, engajadas em causas
ambientais. Com apresentação de Victor
Fasano, o programa só vai ao ar em janeiro

de 2012, mas será gravado em outubro, por
conta das cheias no mês de março.A final
acontecerá ao vivo, no mês de março.
NOVO HORÁRIO
As aventuras musicais de Pedro (Micael
Borges), Alice (Sophia Abrahão), Diego
(Arthur Aguiar), Roberta (Lua Blanco), Carla
(Mel Fronckowiak) e Tomás (Chay Suede)
ganhou novo horário na Record. Por causa
de uma estratégia da emissora, Rebelde trocou
de horário com o Jornal da Record e passu a
ser exibida às 20h30. O programa jornalístico
agora vai ao ar às 19h40.
TRAÍDA
Em meio a uma roda de
entrevistas com perguntas
feitas por Jorge Kajuru, no
Programa da Hebe, na
RedeTV!,
Milene
Domingues falou sobre os
problemas que passou no
casamento de quatro anos
com o jogador Ronaldo. A
atual apresentadora do
Belas na Rede, da RedeTV! admitiu ter sido
traída e que só demorou a separar-se para
preservar o filho Ronald, que teve com o
craque.
A MUDANÇA
A Central Record de Comunicação informou
que a mudança aconteceu para satisfazer ao
seu público. A emissora realizou uma
pesquisa e constatou que a maioria preferia
que a novela fosse ao ar mais tarde. No antigo
horário, Rebelde estava registrando ibope
médio de 13 pontos no Rio. Agora, a novela
vai competir com o Jornal Nacional e o início
de Insensato Coração, da Rede Globo.
JUNTO & MISTURADO
Uma segunda temporada da série Junto &
Misturado, estrelada por Bruno Mazzeo, não
vai mais ter a segunda temporada. A Globo
tinha aprovado o humorístico e metade dos
episódios já foram gravados.
REMANEJAMENTO
A equipede Junto & Misturado, que tinha
direção-geral de Maurício Farias, com os
atores Fabíula Nascimento, Fábio Porchat,
Débora Lamm, Gregório Duvivier e Renata
Castro Barbosa no elenco, já está se
desfazendo e deve ser remanejada para outras
produções da casa.
NO ESTALEIRO
Patrícia Poeta, apresentadora do Fantástico
está internada no Rio de Janeiro, para
tratamento de dengue.
MULHER INVISÍVEL
O ator Selton Mello voltará a dirigir um
episódio de A Mulher Invisível, na TV Globo,
em setembro.
PRÊMIO
Pela primeira vez, quem sair vitorioso desta
edição de Dança dos Famosos, do Domingão
do Faustão, vai ganhar um carro.

FIM DA LINHA
Depois de quatro anos
de relacionamento, o
casamento de Flávia
Viana e Fernando
Justin,
que
se
conheceram na sétima
edição do BBB,
chegou ao fim.
NOVACOMÉDIA
Charlie Sheen, que foi demitido do sitcom
Two and a Half Men em março de 2011,
confirmou que vai retornar à televisão em uma
nova comédia, Anger Management, baseada
no filme Tratamento de Choque, de 2003. O
filme foi protagonizado por Adam Sandler no
papel de um homem que é forçado a fazer
sessões de terapia para aprender a controlar
sua raiva, mas topa com um instrutor (Jack
Nicholson) que é altamente raivoso também.
A ESCOLHA
Sheen fará no seriado o papel que foi de
Sandler no cinema e terá uma participação
acionária no programa. "Escolhi Anger
Management porque, embora possa ser
estranho para mim representar um sujeito que
tem problemas sérios em administrar sua
raiva, acho que o conceito é ótimo", disse
Sheen.
REBELDES
Depois de encomendar uma pesquisa, a Rede
Record desistiu de organizar um concurso
que escolheria o nome da banda formada na
novela Rebelde. O resultado foi previsível: o
nome ganhou apenas um 's' e ficou Rebeldes.
Rick Bonadio, um dos jurados de Ídolos, será
o produtor do CD. Ele também irá compor
faixas ao lado de Gee Rocha e Di Ferrero, do
NX Zero.
FILHO DE PEIXE...
Emílio Eric (19 anos), filho
do apresentador do
Pânico da TV Emílio
Surita, estreou como
apresentador do programa
infantil TV Globinho. O
jovem
divide
a
apresentação com outra
novata, a cantora Letícia
Navas, de apenas 16 anos. Na nova
temporada, a atração apresenta desenhos
animados e matérias sobre temas atuais e
educativos. Emílio confessa que tem
recebido valiosos conselhos do pai. "Ele
sempre diz para eu estar com gente que
trabalha com seriedade", por exemplo.
NA TORCIDA
Bárbara Evans,
filha de Monique
Evans, organizou
um jantar para
comemorar
a
participação da mãe
na quarta edição
do reality A
Fazenda, da Rede
Record. A apresentadora disputa a última
vaga no programa com a atriz Franciely
Freduzeski e com a bandeirinha Ana Paula

Oliveira (as três foram eliminadas na primeira
semana nas edições que participaram).
Bárbara reuniu amigos para torcer e votar para
que Monique seja a 15ª integrante. Uma das
convidadas era Mariana Fusco, ex do cantor
Felipe Dylon.
FINAESTAMPA
Dudu Azevedo ganhou de Márcio Garcia na
disputa pelo papel do lutador Wallace em Fina
Estampa, próxima novela das 21h da Globo. O
diretor da trama, Wolf Maya, confirmou a
escolha. "Nós queríamos o Márcio, mas ele tem
outros projetos, coisas de cinema. E quando
nos apresentou a agenda, vimos que não seria
possível. Eu precisava de um ator disponível,
aí o Aguinaldo rejuvenesceu Wallace", explicou.
E continuou: "o Márcio está com 40 anos,
teríamos que desenvolver um lutador em fim
de carreira. Não que ele não pudesse fazer um
jovem de 30 e poucos, mas não era o ideal. Por
isso, convidamos o Dudu, que entra no capítulo
30, junto com a Carolina Dieckmann".
CALDEIRÃO
O ‘Caldeirão do Huck’ iniciou sábado, dia 23,
logo após o ‘TV Xuxa’, a disputa do ‘Olha
Minha Banda’ especial ‘Rock in Rio’,
concurso que revelará um grupo para se
apresentar no palco do festival de música,
que acontece no Rio de Janeiro a partir de
setembro. Na luta por uma vaga entre as três
finalistas, mais de 40 mil bandas se
inscreveram no site do programa.Os
encarregados de selecionar as que tiveram
mais destaque foram o apresentador Luciano
Huck, a empresária Roberta Medina, o
presidente da Som Livre, Marcelo Soares, e
os músicos Júnior Lima e Lucas Lima.
PROVA NO PALCO
O ‘Caldeirão’ recebeu a primeira banda
concorrente, e teve que passar por uma prova
no palco do programa para garantir a vaga na
disputa e se firmar como uma finalista do ‘Olha
Minha Banda’ especial ‘Rock in Rio’. O
concurso ainda terá uma quarta vaga, ocupada
por uma das nove bandas que já passaram
pelo quadro. Através de uma votação na
internet, Banda Agnela, Edu e Renan, Marauê,
Assédio Social, Tátutudoemcasa, Deyvid &
Emanuel, Camila do Ó, Geração Ypisilone e
Roberto e Mika terão a oportunidade de entrar
na competição. O vencedor do ‘Olha Minha
Banda’ especial ‘Rock in Rio’ conquista o
direito de se apresentar no tão sonhado palco
principal do ‘Rock in Rio, além de garantir um
contrato com uma gravadora e levar um prêmio
no valor de 10 mil reais.
VETADADA NOVELA
Nívea Stelmann fez questão de manifestar
através do seu Twitter, que gostaria de ter
permanecido na novela global das 7 , ‘Morde
& Assopra’. Sua personagem, a ex-garota
de programa Lavínia, que é vítima de violência
doméstica, pareceu ao Ministério da Justiça
muito pesada para o horário que o folhetim
vai ao ar . “Obrigada pelo carinho. Acho uma
pena também sair do elenco da novela, mas
foge do meu controle e do Walcyr Carrasco.
De qualquer maneira, fico muito feliz de ter
participado até agora. Muitos amigos
queridos, novela boa e certeza de que fiz a
minha parte. Que venha a próxima, rs...
Muitos beijos pra vcs!”, escreveu a atriz.
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Acidente com ônibus do Fala Mansa próximo a Orizânia
O motorista de um Fiat Uno,
Leandro Souza, 30 anos,
morreu ao bater no ônibus do
Grupo Falamansa, na
madrugada de sexta, 22, na
BR-116, próximo ao acesso de
Orizânia. A banda retornava
do show que apresentou em
Mutum, na 27ª exposição da
cidade. Segundo informações
o acidente ocorreu por volta
das quatro horas. O Fiat Uno
(BUM 1708/ Angra dos ReisRJ) bateu no ônibus da banda
Falamansa (placa CNR 9383/
Santana de Parnaíba-SP).
O motorista do Fiat,
Leandro Souza, 30 anos,
morreu no local. Outras duas
vítimas foram socorridas para
o Pronto Atendimento de
Divino: Givanildo Alves da
Costa e Manoel Sonio
Tarcato.
Segundo o motorista do
ônibus Marco Costa, que
vinha de Mutum, o condutor
do Fiat invadiu a contramão
colidindo na lateral. A perícia
foi acionada.

Ameaça os
pais e vai
preso
Um homem de 27 anos, foi
preso no sábado (9) depois de
ameaçar os pais. A ocorrência
foi registrada em Manhuaçu.
Segundo informou a Polícia
Militar, os pais do suspeito
disseram que ele chegou em
casa e exigiu que lhe dessem
dinheiro para comprar drogas.
Diante da negativa, começou
a ameaçá-los dizendo que iria
bater nos pais e depois pegar
uma faca e cortar as cabeças
deles. O homem não
conseguiu concretizar as
ameaças porque chegaram
algumas pessoas que
impediram a agressão.
Na sexta-feira (7) o suspeito
teria jogado um paralelepípedo
na cabeça de uma das vítimas
e fugiu para um matagal. Ele foi
preso e autuado em flagrante.
Segundo a PM, o nome desse
suspeito consta em várias
ocorrências contra os pais.

O Fiat Uno (BUM 1708/ Angra dos Reis-RJ) bateu no ônibus da banda Falamansa (CNR 9383/Santana de Parnaíba-SP)

Lavrador morre em acidente de moto
Entre Folhas: O lavrador
Amarildo Martins Deoclécio,
35 anos, morreu num grave
acidente no km 62 da MG 425,
na zona rural de Entre Folhas,
na noite de sábado, 16.

Amarildo e um amigo
Tayuri Peixoto de Souza, 20
anos, estavam numa Honda/
CBX 250 Twister, placa GZR5388-Caratinga/MG, quando
perderam o controle da moto

e caíram numa canaleta. O
piloto, que era inabilitado, foi
lançado alguns metros
adiante e morreu no local,
enquanto Tayuri não sofreu
ferimentos. Segundo a

versão do passageiro, saíram
da cidade de Piedade de
Caratinga e iam para uma
festa popular em Vargem
Alegre/MG, onde aconteceria
uma festa popular.

Posto é roubado duas vezes em um intervalo de quatro horas
No final da tarde e a noite
de sexta-feira, 08, os
agentes Tadeu Lima e
Kildare Sant’anna da Polícia
Rodoviária Federal (PRF) de
Realeza foram acionados
para atenderem a duas
ocorrências de roubo no
Auto
Posto
Astra,
localizado no Km 606,2 da
BR-116, em São João do
Manhuaçu. Os dois roubos
aconteceram em um
intervalo de apenas quatro
horas um do outro, mas
apesar da proximidade de
tempo em que ocorreram,
foram cometidos por
indivíduos e em situações
diferentes, não havendo
correlação entre eles.
O primeiro crime, apesar de

se tratar do roubo de um
envelope contendo o
movimento do caixa de sextafeira do posto, aconteceu em
frente à sua matriz, no Posto
Star, localizado no Km 39 da
BR-262 na cidade de
Manhuaçu.
Às 17h50, a funcionária de
24 anos, desceu de um ônibus
que fazia a linha São João do
Manhuaçu/Manhuaçu,
quando foi abordada por dois
indivíduos
em
uma
motocicleta que já a
aguardavam no local e
anunciaram o roubo. Eles
exigiram que ela entregasse a
bolsa contendo o envelope
com o dinheiro e a
funcionária, assustada, ainda
tentou evitar o roubo jogando

a bolsa no meio do mato.
Porém, o suspeito que estava
de carona na moto desceu e
pegou a bolsa, e os dois
fugiram no sentido a
Manhuaçu. De acordo com
as informações da vítima, se
tratava de uma motocicleta
preta, mas ela não conseguiu
precisar a marca e modelo. Ela
não soube informar também
o montante que foi roubado,
pois
apenas
estava
transportando o envelope
para a matriz.
Já às 21h30, o frentista ligou
para a PRF para informar que
tinha sido vítima de outro
roubo, desta vez no pátio do
Posto Astra. Segundo o
funcionário, um indivíduo
estacionou próximo às

bombas de abastecimento em
um automóvel Fiat Palio de
cor prata pedindo que
completasse o tanque. Foi
colocado o equivalente a
R$47,01 em gasolina e quando
o frentista foi receber o
pagamento, o condutor
mostrou que estava com uma
arma debaixo do braço,
dizendo que se quisesse
receber a conta teria que ir
atrás dele, evadindo-se a
seguir em direção à cidade de
São João do Manhuaçu.
Hélio chegou a ver a placa do
carro, mas não conseguiu
guardar as letras e números,
apenas recordando que era de
Salvador/BA.
Não há pistas dos
suspeitos nos dois crimes.

Uno furtado no Bairro Santa Luzia

Cem sacas de café furtadas em Dom Corrêa

O Fiat Uno, placa BRC 9499/
MG, foi roubado na quartafeira (13) no bairro Santa Luzia,
em Manhuaçu. Segundo o
proprietário, o veículo estava
estacionado próximo a sua
residência há dois dias. Uma
testemunha disse que viu o
carro trafegando em alta
velocidade pela rua Sebastiana

A Polícia Militar
registrou no sábado (9) o
furto de cem sacas de café
no distrito de Dom Corrêa,
em Manhuaçu. Segundo a
vítima, quando chegou à
sua propriedade percebeu
o furto. O café está em
processo de secagem.

Moura e depois pela rua José
Tertuliano Hott, rumo a Ponte
dos Arcos. O Uno era
ocupado por dois indivíduos,
mas não foram informadas as
características
desses
suspeitos.
A
PM
promoveu
rastreamento, porém o veículo
não foi localizado.

15

A PM fez contado com
vizinhos para colher
alguma pista, contudo nada
foi informado sobre o furto.
A ocorrência foi
encaminhada
para
Delegacia de Polícia para
demais providências.

Jóias e dinheiro
furtados no
Bairro Colina
Uma casa foi furtada na tarde
de segunda-feira (11) no Bairro
Colina, em Manhuaçu. O dono
do imóvel disse aos policiais
que deixou o imóvel e trancou
todas as portas e janelas.
Quando retornou, por volta
das 17h, notou que a porta de
entrada estava arrombada,
assim como a fechadura do
portão principal.
Quando entrou na casa
percebeu que o quarto estava
todo revirado e que foram
furtados jóias e três mil reais
em dinheiro. Uma testemunha
disse que viu um adolescente
de camisa amarela, boné, e
aproximadamente 1,50 de altura
em atitude suspeita rondando
a rua. A ocorrência foi
encaminhada para Delegacia
para demais providências.

Apartamento é
roubado no
Bairro Alfa Sul
A PM compareceu ao
Bairro Alfa Sul, em
Manhuaçu, onde segundo
a vítima saiu de seu
apartamento por volta de
meio dia para trabalhar,
retornando por volta das
dez horas da noite, ocasião
em que deparou com as
luzes do interior do imóvel
acesas.
Ao entrar no apartamento
notou que a porta
encontrava-se
aberta,
estando os seus pertences
revirados e foi furtado uma
TV 21 polegadas LCD, um
notebook de cor preta marca
ITAUTEC, uma máquina
digital de cor preta marca
KODAC, uma fronha de cor
laranja; jóias diversas, sendo
colares de ouro, brincos de
prata e anéis, cerca de três
unidades de cada jóia, três
de anéis de prata e três
brincos de prata e R$100,00.
A fechadura da porta
encontrava-se violada,
aparentando haver sido
usada uma chave micha para
abri-la. A porta de acesso ao
prédio não foi arrombada.

Capotamento: Duas pessoas morrem em
caminhão na estrada de Bom Jesus do Galho
As vítimas são de
Governador Valadares.
Bombeiros auxiliaram na
retirada dos corpos que
ficaram presos entre as
ferragens.
O capotamento aconteceu
na MG 329, no quilometro 17,
estrada Caratinga/Bom Jesus
do Galho. O trecho é
conhecido como estrada das

palmeiras. De acordo com a
Polícia Rodoviária Estadual,
o condutor do caminhão com
placa de Governador
Valadares teria perdido o
controle do veículo e caído
na ribanceira.
Na ribanceira as marcas de
uma tragédia. Objetos
pessoais das vítimas e
galões de água espalhados

por todos os lados, já que o
caminhão pertencia a uma
transportadora.
Somente na manhã de
sexta-feira, o caminhão foi
retirado do local e levado
para a Fervel. Peritos
estiveram no local, mas não
identificaram quem estava
dirigindo o caminhão no
momento do acidente.
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Parabenizamos Pedro Justo Ribeiro
(Distrito do Prata) que comemora
aniversário dia 24 de julho.

Professora Neuza seu filho Maurício
Júnior, mostrando fotos antigas de
Campanha de Lael Varella

Nossos amigos Jota e Poliano

Logo após a inauguração da ampliação do HCM em Muriaé, o Deputado Lael Varella
conversou demoradamente com seu amigos de Manhuaçu

Geraldo e os vereadores Márcio e José Ronaldo da
cidade de Miraí presentes na solenidade do HCM

Reduto - Parabenizamos o aniversariante
Edimar Batista (30-06) ao lado da esposa Solange
com os filhos Cauan e Daniela

Nenzinha Parabéns! Que a lua te guie
quando a noite tiver escura, que Deus te
proteja quando te fizerem sofrer, que o
sol te abrace nesta tão importante data
(24 de julho) e por todos os dias de sua
vida. Felicitações de toda família.

Parabenizamos ao casal Maria e Pedro da cidade de Reduto pela
comemoração de seus 50 anos de união.

