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EDITORIAL

CHARGE

A influência dos meios
de comunicação
Mídia são todos os meios de comunicação, veículos, sejam
eles virtuais, digitais, impressos, sonoros, televisáveis, etc..
Existem inúmeras maneiras de se expressar hoje em dia, basta
saber como, e porque, utilizar corretamente dessa ferramenta,
é fundamental.
A influência da mídia na sociedade principalmente quando
há controle de uma empresa de comunicação em uma
determinada região esse domínio da imprensa são pautas que
geram inúmeras discussões. Em 1974 a mídia repercutiu não
só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo e Richard Nixon
renunciou a presidência, encerrando uma das crises políticas
mais graves do país, aqui um dos casos mais comentados foi a
eleição de Fernando Collor à presidência do Brasil, bem como
o seu impeachment, são apenas alguns exemplos de como a
mídia pode agir e do seu poder.
Esses debates proporcionam a reflexão sobre a importância
da regulação do mercado de comunicação. Venício Artur de
Lima, sociólogo, professor e jornalista, dedicou-se ao estudo
do tema e agora presenteia os leitores interessados no assunto
com o seu novo trabalho: Regulação das comunicações –
História, poder e direitos.
Infelizmente no nosso país em certas regiões ainda
predomina o monopólio da comunicação e quando não há
isenção a comunicação pode ser distorcida e muitas mentiras
tomam o lugar da verdade, ou verdades não são levadas ao
conhecimento do público.
Começa uma nova era para Manhuaçu e região, com a
inauguração da “TV Alterosa Leste afiliada da rede SBT”. A
partir de agora irá mudar completamente as relações dos
executivos, a TV funciona como tsunami nas informações,
abrangendo uma enorme massa de pessoas que não lê jornais,
não tem acesso a internet e nem ouve noticiários de rádio,
mas em todos os rincões aonde chega energia elétrica a
primeira coisa que se compra é uma televisão, quando acontece
um escândalo imediatamente a notícia é veiculada na internet
e no rádio, que funcionam como ondas menores, mas nos
noticiários da noite é que explode a grande tsunami.
A TV Alterosa Leste será um marco na história de Manhuaçu
e região e levará aos nossos expectadores imagens transmitidas
em alta definição.
A Imprensa tem um papel de entreter, conscientizar, prevenir,
e discutir as diversas questões sociais no sentido de encontrar
novos caminhos que apontam para solucionar
problemas. Não se pode negar a importância da mídia na
democracia de um país, é a prova da evolução humana que
ela representa, fazendo o mundo se interagir instantaneamente.
A imprensa é sem dúvida um instrumento de propagação da
liberdade e do conhecimento, que devemos usar com
responsabilidade para apoiar e defender os direitos do cidadão.
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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
Caríssimo conterrâneo,
Ao ler a sua missiva, confesso, sem nenhuma vergonha, que a
leitura foi um verdadeiro eletrocardiograma testando o meu coração,
que queria saltar fora do peito de tanta emoção. Fui às lágrimas, o que
reforça o fato, que o jargão popular "HOMEM NÃO CHORA",
não passa de utopia. Quero deixar de lado a modéstia por um
momento e dizer: minha mãe IRANI, viva e saudável com seus 85
anos de idade - nunca sequer tomou remédio nem para dor de cabeça
- como dizem aquí no Paraná è muito "sarada". Isto, tenho certeza,
tem a ver com a genética do povo querido aí da Lajinha. Ela é para
nós, apesar de ser de poucas letras e assinatura canhestra, segunda de
uma série de 12 irmãos todos nascidos aí, e vivos. O mais velho, Tio
JOSÉ (Zezé) está com 88 anos de idade. Os demais, não saberia
ordenar, são JAVEL, JOEL, JADER, VALDELI, IRENE, IRENITA,
IVANI, IRACI, MARIA JOSÉ e MARIA DAS GRAÇAS, sempre
em intervalos de no máximo 2 anos entre um filho e outro, chegam à
caçula tia GRAÇA, que tem 62 anos de idade, todos espalhados por
este Brasil de muitos Brasis. Voltando à minha mãe, carinhosamente
apelidade por "NENEM", é para nós maior exemplo de probidade e
honestidade - a educação ensina, mas, o exemplo arrasta. Meu irmão
Newton, o mais velho, que nasceu aí em 24 de agosto de 1.954, ou
seja, no mesmo dia e hora em que Getúlio Vargas se suicidou - a
história assim conta - mas tenho minhas dúvidas; ele atualmente
mora em Tangará da Serra, MT, é Analista de Sistemas, graças ao seu
cérebro privilegiado, desenvolvendo os mais diversos programas na
área de informática, inclusive, implantando sistemas de controle de

preços e estoques em supermercados e postos de gasolina. O
resto da história dele estará no livro citado, que sem nenhuma
preguiça, será publicado e lançado até junho de 2.013. Minha
irmã Neiva, a caçula, à exemplo de muitos mineiros da era
moderna, foi para a Flórida - USA e, lá trabalhou penosamente
durante mais de 9 anos. Hoje, graças ao Grande Arquiteto do
Universo, que é Deus, está de volta, tendo aquí investido sob
minha modesta administração e hoje está bem, com patrimônio
que jamais conseguiria adquirir aquí, trabalhando com o ínfimo
salário de professora que era e é. Ela, juntamente com minha
mãe, também, irá aí no final do ano. Finalizando, estou há 12
anos advogando aquí nesta bela e progressista Maringá,
capitaneando uma pequena banca de advogados, diga-se de
passágem, muito bem sucedida, é claro, por ser uma clã de
advogados, onde trabalham minha esposa OSCARINA
SANTANA DA SILVA, mineirinha também, só que de
Sacramento - MG e meu genro DR. ANTONIO CARLOS
MANGIALARDO JUNIOR, formado recentemente, mas
com muito "gás", no auge dos seus 29 anos de idade.
Para não tornar a leitura maçante, vamos deixar para esplorar
sua paciência quando da edição do Livro. Antecipo sinceros e
cordiais agradecimentos.
"Se o rio corresse manso ele jamais geraria energia". Muita
paz a todos daí da Lajinha.
Nei Carvalho da Silva Advogado - OAB/PR 28.485
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Vereador Fernando
critica Lael Varella

e netos. Me diga qual foi a obra importante
nos últimos 8 anos.

Assessoria jurídica

Quem ouviu as críticas do vereador
Fernando do fórum disse que ele foi infeliz
ao criticar o deputado Lael Varella no plenário
da Câmara Municipal de Manhuaçu. Ele
alegou que o deputado até hoje não
compareceu a câmara, segundo Tuca “como
pode o deputado vir a câmara se passado as
eleições a câmara não se manifestou,
ninguém falou de Lael, Lael não foi
convidado para nenhum evento na cidade e
ele entende que lógico os vereadores devem
convidar os deputados que eles apoiaram”.
“Meu compromisso não é com os vereadores
e sim com o povo de Manhuaçu que me
prestigiou com a maior votação da história, e
para os eleitores que conversam comigo estou
pedindo que me ajude nas próximas eleições
a mudar para melhor a política de Manhuaçu,
meu compromisso é com o povo.” Disse Lael.
O veredaor disse ainda que não conhece o
deputado. Será que Fernando esqueceu que
esteve em Muriaé pedindo o apoio do
deputado?
Todos sabem como se dá o apoio de
vereadores profissionais da política com
deputados. Tem muitos vereadores que não
estão nem aí para o povo nas eleições
trabalham e votam contra os melhores
deputados devido as negociações em
benefício próprio, o grande problema é um
só, os políticos de Manhuaçu usaram a
máquina apoiando outros deputados que
levaram um banho do deputado que somados
os 4 mais votados não alcançaram a votação
de Varella, e olhe que ele não precisou
negociar com nenhum vereador. O povo
mandou um recado se eles ainda não
entenderam, explicarei: a votação expressiva
em Varella significa que os eleitores de
Manhuaçu desejam mudança, se o povo
estivesse satisfeito teria votado maciçamente
em João Magalhães, Paulo Abi-Ackel e teria
eleito Cici Magalhães, e olha que a cidade
estava cheia de cartazes deles e com apoio
de todos os políticos profissionais, e o povo
que não é bobo escolheu Lael e isso foi só o
começo a mudança total virá ano que vem é
só esperar para ver.

Jornalismo verdade
Parabéns para o Jornal das Montanhas, que
tem feito um jornalismo isento mostrando a
realidade de Manhuaçu, pois em outros meios
vemos uma cidade maravilhosa sem nenhum
problema, gente quem anda por Manhuaçu
fica indignado pelos graves problemas que
apresentam no município, saúde educação,
obras paralisadas, obras com preços muito
além do que vemos em outros municípios.
Gente precisamos acordar para a realidade,
penso em um futuro melhor para meus filhos

Informamos aos nossos
leitores e anunciantes que
o Jornal das Montanhas,
a partir desse mês passou
a contar com assessoria
jurídica do escritório do
Dr. Xodó e Associados.
Geraldo Antônio Xodó
dos Santos Féres - OAB/
MG- 43686, Luciano da
Rocha Gregório
- OAB/MG- 88.579, Fábio
Miranda de Carvalho OAB/MG-112.526, Paulo Cesar Sabino OAB/MG- 126.2689
Praça Cordovil pinto Coelho, 189 – 2º Andar
Centro –CEP: 36900-000– Manhuaçu/MG –
Contato: (33) 3331-2935

Professora de
Manhuaçu indignada
Será que estes políticos acham que o povo
é bobo e que vai continuar votando neles,
Manhuaçu precisa mudar necessita de novos
políticos que estão do lado do povo e o
empresariado de Manhuaçu também está
querendo uma Manhuaçu forte, não basta
propaganda, o que temos visto não tem
agradado, agora será que eles vão investir
no SBT para mostrar o nada, sou professora
municipal indignada, por favor não coloque
meu nome tenho medo.

Prefeito Adejair
A vinda da TV
Alterosa
para
Manhuaçu representa
um ganho enorme uma
vez que é uma emissora
de grande porte com
credibilidade,
Manhuaçu é uma
cidade polo e com isso
o município só tem a
ganhar.

Empresários de Manhuaçu
retornam da China
A China é um
importante
mercado para os
cafés produzidos
na região foi o
principal foco da
missão
de
empresários
mineiros que
participou,
durante a semana
passada, da Feira
Internacional da
Indústria de Alimentos da China, edição 2011,
realizada entre os dias 18 e 20 de junho.
André Farrath diz estar satisfeito com os
resultados da visita ao gigante asiático.
“Agora nosso café será realmente
reconhecido na China. Fizemos bons
contatos e o desfecho foi positivo. Pelo que
ficou acertado, apenas encaminharemos
amostras finais para assinatura de um contato
inédito com o setor chinês”, afirmou.

Ruy voltando a política
O PSB de Valadares que a
anos vinha sendo dirigido
pélo empresário no ramo de
farmácia Gilson Terra , está
agora no comando do exprefeito e ex-secretario da
saúde, Dr. Ruy Moreira de
Carvalho. Se Dr. Ruy vai
voltar para a política é algo que só o tempo
dirá, no entanto, tem ele um partido nas mãos
que pode decidir e muito nas eleições de
vereadores e prefeito em 2012

Sacanagem ou
incompetência mesmo?
Alguém precisa explicar por que tantos
alunos de auto escola para moto saem
frustrados quase todas as quintas feiras; mais
de 90% são reprovados.
É por que são ruins mesmo ou por
sacanagem das auto escolas em ganharem
mais ou responsáveis do DETRAN nas
avaliações são exigentes demais ou... Alguém
precisa explicar! Quem?

porque quem trai e é traído merece perdão;
ambos se perdoaram, se vão fazer de novo
só o tempo dirá.

Banco de Alimentos
em Valadares
Valadares poderá ganhar em breve o seu
Banco de Alimentos numa parceria com o
Governo Federal.
Depois de construído, o Banco de
Alimentas ira aproveitar todos os alimentos
que o CEASA e supermercados descartam.
Será um reaproveitamento que poderá
alimentar creches e escolas além de
instituições filantrópicas pelo Ceasa e
Supermercados.
O projeto deve custar 300 mil em
investimento e vêm do governo federal, a
prefeitura local entra com o modelo do projeto
e o pessoal para trabalhar na coleta e
seleção; poder alimentar mais de 30 mil
pessoas dia. Um grande projeto social!

Acusado de corrupção
por lobista agressor,
nº 2 da Agricultura se demite

Expoleste cancelada de novo
Informações dão
conta de que a
Associação Comercial
de Valadares não
realizará a Expoleste
2011; como o próprio
presidente Wellington
Braga havia dito que
faria, apesar da imensa
divida da entidade.
Braga voltou atrás e
para não acumular mais dividas, resolveu com
o apoio da sua diretoria, a cancelar o evento
que todos os anos acontece em setembro.

Cadê a Vigilância Sanitária?
Sem citar nomes para não responder
processo, pois neste pais quem fala a verdade
paga caro e pode ir para a cadeia, estamos
cobrando da Vigilância Sanitária uma rigidez
nos leites fabricados e empacotados.
Será que não estão colocando água
sanitária nos mesmo?
Pois certa marca anda deixando a desejar,
leite ao ser aberto esta completamente azedo.
Todo cuidado é pouco, a poucos anos, no
Triangulo Mineiro foram fechados vários
laticínios que faziam uso de água sanitária e
outros malefícios para render o leite.
Simplesmente uma alerta, pois nos chegou, algo
meio que assustador! Depois falaremos mais...

Bafão de sexta-feira
em Valadares
Semana passada ela avisou o noivo que
não poderiam sair porque ela ia estudar na
casa de uma amiga; ele deu Graças a Deus e
disse que teria que fazer um serviço extra
naquela noite, fora da cidade.
As 23 horas daquela noite e do mesmo dia,
ambos se encontraram cada um
acompanhado de seu e sua amante, num
barzinho bem escondidinho num bairro de
Valadares; foi muito xingamento, tapas na cara
e um mico que todo mundo riu para lá.
Mas já foram vistos junto de novo, até

Lobista Júlio Fróes faz denúncia contra
secretário-executivo do Ministério da
Agricultura, Milton Ortolan

Mais uma baixa no governo Dilma, e por
suspeita de corrupção: o secretárioexecutivo do Ministério da Agricultura,
Milton Ortolan, pediu demissão na tarde
deste sábado. Ele disse ter entregue a
carta de demissão ao ministro Wagner
Rossi em caráter "irrevogável" após a
revelação, pela revista Veja, de que o
lobista Júlio Fróes teria uma gravação em
que ele exigia propina de 10% sobre
contrato com o ministério. Após
entrevistar o lobista, o jornalista Rodrigo
Rangel foi por ele agredido covardemente
no restaurante Beirute, de Brasília, e ainda
roubou o bloco de anotações do repórter.
Segundo Veja, Ortolan foi responsável por
levar Fróes à primeira reunião na comissão
de licitação do ministério, onde o lobista
teria até sala própria. Lá, ele elabora
editais e escolhe as empresas prestadoras
de serviço da Agricultura. Na carta de
despedida, Ortolan negou as acusações e
disse que terá como provar inocência.
"Repudio as informações publicadas de
que sou conivente com irregularidades e
desvios de recursos no Ministério da
Agricultura", disse, em nota.

Festa do Queijo em Ipanema
vai ter queijo de 1.200kg
Reafirmando o sucesso da primeira edição,
quando foi produzido um queijo de mais de
800 Kg, vem aí no dia 27 de agosto em
Ipanema, a segunda edição da Festa do
Queijo e Simpósio do Leite. Desta vez o
desafio é produzir um queijo minas padrão
de 1.200 kg, auditado pelo Rank Brasil,
utilizando uma média de 10.300 litros de leite.
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A 2ª fase da guerra (942-1945)
Caracterizou-se pela contra- ofensiva bem
sucedida dos aliados (Estados Unidos,
Inglaterra, União Soviética, França e outros).
Os meses finais: Partindo do norte da África,
as tropas aliadas desembarcaram na Ilha da
Cecília, em julho de 1943, iniciando a invasão
da Itália. Logo em seguida, Mussolini foi
deposto e o novo governo italiano, assinou
a paz com os aliados em 8 de setembro de
1053. Mas a Itália continuou sendo palco
de intensos combates, pois a maior parte
do seu território permaneceu sobre o
controle dos nazistas.
Manchete do Brasil: “em abril de 1943,
25.000 combatentes da força expedicionária
brasileira (FEB) integraram as tropas aliadas,
que esmagariam a resistência nazista na
Itália”.
Em 6 de junho de 1944- O Dia D- Os aliados
desembarcaram na Normandia (norte da
França). Em apenas 75 dias, conseguiram
libertar Paris, iniciando, logo depois a
marcha sobre a Alemanha. O exército
soviético vinha avançando sem cessar
desde 1943, através de ataques na frente
oriental de batalha foi tomando territórios.

Nessa escalada foi desalojando os nazistas
na Bulgária, Romênia, Hungria,
Tchecoslováquia e finalmente a Polônia. E
em fevereiro de 1945 já se encontravam a 150
km de Berlim. Hitler tentou uma última cartada,
ordenou que se distribuíssem armas aos civis,
(mulheres, idosos e crianças) que lutassem
até morrer para defendê-lo. Em abril de 1945,
ao saber que Berlim estava totalmente
ocupada por soviéticos, anglo-americanos,
Hitler e sua mulher Eva Braun cometeram
suicídio, em 8 de maio de 1945, em Berlim.
Existindo um grande mistério ainda sobre os
fatos! Fala-se que Hitler vendo que seus
exércitos haviam perdido completamente a
Guerra suicidou-se tomando uma dose de
estricnina. A Alemanha nazista rendeu-se
incondicionalmente. No Pacífico, o Japão
prolongou um pouco mais com a resistência,
usando de todos os meios tentar resistir,
também se rendeu incondicionalmente em de
setembro de 1945. Era o fim da guerra! Nela
morreram 50 milhões de pessoas. Perto de
seis milhões eram judeus, que foram
exterminados cruelmente nos campos de
concentração nazista.

FATIAS DE
AMENDOIM

BOLO DE
FUBÁ DA VOVÓ

Ingredientes:
- 4 colheres de manteiga
- 4 ovos
- 1/2 xícara de leite
- 2 xícaras de açúcar
- 1 xícara de farinha de trigo
- 1 colher de sobremesa de pó Royal
- 1 copo de amendoim torrado e moído

Colocar numa tigela (aos poucos),
misturando e batendo:
- 1 copo (de requeijão) de fubá - 1 copo
de açúcar - 1 copo de farinha de trigo - 2
ovos - 1 pitada de sal - 3/4 de copo de
óleo - 1 copo de leite - 1 colher de
sobremesa de canela - Noz moscada a
gosto - 1 colher de sopa de pó Royal

Como fazer:

Como fazer:
Colocar tudo num tabuleiro (untar e
esfarinhar) para cortar as fatias ou em
forma redonda com buraco no meio.
Opcional: colocar uns pedacinhos de
goiabada ou queijo ralado grosso por cima
da massa.
Depois de assado e frio, jogar mistura
de açúcar de confeiteiro com canela
(peneirar ligeiramente em cima do bolo).

Misturar a manteiga, açúcar e as
gemas; bater bem. Depois junte o
amendoim, o leite, o trigo, o Royal, e por
último as claras em neve.
Assar em tabuleiro untado e
esfarinhado. Depois de assado, polvilhar
açúcar de confeiteiro misturado com
canela por cima. Cortar em fatias.

Quem olha para fora
sonha, quem olha para
dentro acorda.
(Carl Sagan)
Procura nos outros as
qualidades que eles
possam ter; em ti,
procura os defeitos que
certamente tens.
(Benjamin Franklin)
Minha mulher fugiu com
meu melhor amigo. Sinto
falta dele.
(Henry Ford)
É preferível cultivar o
respeito do bem que o
respeito pela lei.
(Henry Ford)
Não existe amor
impossível, o que existe
são pessoas incapazes de
lutar por aquilo que
chamam de AMOR!
(Guimarães Rosa)
O que importa se você
tem olhos verdes... se o
vermelho dos meus
refletem o verde da
natureza...
(Bob Marley)
Tudo quanto vive
provém daquilo que
morreu.
(Platão)
O milagre é o filho
predileto da fé.
(Goethe)
O tempo não permite
começar de novo, na
procura das nossas
afinidades autênticas...
(Chico Buarque)
As coisas não mudam;
nós é que mudamos.
(Henry Ford)
O descontentamento é o
primeiro passo na
evolução de um homem
ou de uma nação.
(Oscar Wilde)

Eu ainda estou na fila
Dizem que a esperança é a última que morre, mas
eu não penso assim. E apesar de ter acordado com
o melhor bom humor hoje, não posso esquecer que
hoje vou ter que enfrentar algumas filas. Aliás, nós
temos que enfrentar filas desde que nascemos. Uma
prova disso é que ficamos na fila do parto, depois já
no berçário ficamos na fila do banho e nem sempre
as enfermeiras erram a ordem. No meu tempo de
escola, também tinha a fila para entrar na sala de
aula e nem sempre os menores eram os primeiros.
E assim fui levando a vida.
Dias atrás tive vontade de comer sobre-coxas de
frango fritas, fiquei na fila do açougue do supermercado,
e na minha vez, só tinha congeladas. Tive que me
contentar com um bife acebolado e deixar as sobrecoxas para outro dia. Na fila da padaria também não
tinha mais o pãozinho que queria e precisei levar outro.
Veja bem. Se a gente ficar doente, entra na fila de
atendimento, e se não tiver mais ficha, azar do
freguês. Tenho um amigo que depois de horas na
fila para uma ficha de cardiologia, se não tiver mais,
pega uma para ginecologia mesmo. Assim não fica
pelo menos com a sensação de tempo perdido.
Ora minha gente. É tanta fila e para tudo tem hora
que se desiste até de apostar na mega sena, e menos
mal quando se confere a aposta e descobre que não
teria ganhado nada. Pelo menos fica o consolo de
ter economizado o valor daquela aposta.
Um amigo me disse que acha interessante não haver
filas grandes no cartório ou na igreja para se casar.
Por que será? Lembra ele também que para subirmos
na vida mesmo que por pouco tempo também temos
que enfrentar filas, as de um elevador por exemplo.
Bem. Pelo sim, pelo não, sempre vamos encontrar
filas.
Minha única alegria é que posso dizer que não é a
esperança a única que morre. Eu tenho certeza
absoluta que é a Felicidade a última que morre.
E eu... Podem ter certeza, ainda estou na fila.
Antonio Jorge Rettenmaier, Escritor,
Cronista e Palestrante. Visite nosso blog em
www.ajorgespaceblog.com.br e mande seus
comentários para ajrs010@gmail.com. Esta
coluna está em mais de oitenta jornais no
Brasil e Exterior.
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CANTINHO DE FÉ
por
Gerson Simões

AMAR O FILHO PARA
RECUPERÁ-LO
Bueiros entupidos

Alguns bancos da Praça da Matriz estão quebrados

Região central de Manhuaçu
Mantemos uma coluna JM
nos bairros, recebemos
telefonemas de várias partes do
município de pessoas
reclamando e no centro não foi
diferente, percorrendo o centro
da cidade ouvimos várias
pessoas que falaram a respeito
dos problemas do centro da
cidade, da sujeira, dos bueiros
entupidos, cheios de lixos
causando mau cheiro, do
abandono do jardim, mas
preferiram não se identificar. As
pessoas pensam que jornalismo
é o repórter sair por aí ouvindo
tudo quanto é denúncia e
assumindo tudo, na internet
temos um grave problema a
maioria dos leitores despeja
várias denúncias caluniosas
dos políticos sem identificação
achando que somos obrigados
a postar tudo isso.
Criticar as ações dos
vereadores do prefeito e dos
secretários é normal desde
que
sejam
críticas
construtivas, devemos saber
separar as coisas as vezes a

pessoa do político que ocupa
um cargo é muito boa, mas
suas ações deixam a desejar,
pergunte a cada vereador
quantas leis ele tem

aprovado, a maioria deles
fica aí fazendo o serviço
social totalmente contrário
as suas funções para qual
foram eleitos, lógico que não

são todos. A imprensa é
cobrada para fazer as vezes
dos vereadores que ganham
para fiscalizarem e nada
fiscalizam

VANTUIL FERREIRA

BENONÍ DA PAIXÃO

“O Centro da cidade está
bom, bem cuidado o único
problema é os pedintes e
os cães soltos. Esses cães,
acredito que deveriam
capturar esses animais e
encaminhá-los a pessoas
que residam no interior,
com certeza existe alguém
lá na roça precisando de
um cão para vigiar suas
propriedades. Já os
pedintes, se trocarmos
dez reais em moedas de
dez centavos e formos dar
dez centavos a cada
pedinte chegamos na rodoviária sem nem um centavo.
Outra coisa importantíssima, o meu maior sonho seria
que o centro da cidade o jardim principalmente, voltasse
a ser como na época do prefeito Jorge Said Chequer bem
cuidado cheio de rosas vindas de Barbacena”. Conclui
Vantuil Ferreira

“Não vejo nem um
problema aqui no Centro, a
cidade está bem cuidada,
sempre muito limpa,
organizada, apenas o jardim
precisa de um pouquinho de
atenção
e
algumas
melhorias”. Disse Benoní

A mais alta demonstração de amor a Jesus, em
relação ao nosso próximo, é amar alguém que tudo
terá feito por não merecer. É amar aquela pessoa
que nos feriu profundamente, ajudando-a no momento
em que ela mais precisar, estendendo a mão para
tirá-la do “fundo do poço”. Sei que tudo isso ainda é
muito difícil, no entanto, devemos dar os primeiros
passos para perdoar o nosso próximo. O segundo
passo, é claro, será mais fácil.
Porém, se não podemos amar quem tentou nos
destruir, podemos pelo menos não odiá-lo, e não
alimentar nenhum sentimento de vingança contra ele.
Essa é a principal atitude que devemos ter para com
o nosso inimigo, além de, também, rogar a Deus para
que a consciência dele desperte para o lado bom da
vida. Ora, se Deus nos perdoa sempre, porque nos
ama, jamais faltando com o Seu perdão para todos
nós, até mesmo para os mais errados e distanciados
da Sua lei de amor, por que de nossa parte não
podemos fazer o mesmo?
O próprio Cristo, seguindo a orientação Divina,
sempre concedeu o perdão a Seus algozes, como
aquele concedido do alto da cruz: “Pai perdoa-lhes
porque não sabem o que fazem”. Também jamais
condenou ao inferno os maiores pecadores com quem
conviveu, e até pelo contrário, sempre deu uma
palavra de esperança a todos eles. A Maria
Madalena, disse: “Filha, o amor cobre a multidão de
pecados”. À mulher adúltera aponta o caminho da
esperança, dizendo-lhe: “Mulher, ninguém te
condenou. Eu também não te condeno. Vá e não
peques mais”. Ao bom ladrão na cruz prometeu:
“Hoje mesmo estarás comigo no Paraíso”.
Agora, quanto ao verdadeiro amor a um filho
rebelde que enveredou pelo caminho das drogas, é
aquele amor dado pelos pais no sentido da sua total
reabilitação. É o amor que de forma nenhuma passa
a mão na cabeça do filho drogado, mas faz de tudo,
tanto material quanto espiritualmente, para arrancálo do vício. Portanto, esses pais que prosseguem
amando o filho até tirá-lo das drogas vivem o que
disse Jesus: “são os mais doentes que precisam de
médico”, porque a maior prova de amor é amar
alguém que tudo fez por não merecer.
* Gerson Simões Monteiro - VicePresidente da FUNTARSO - E-mail:
gerson@radioriodejaneiro.am.br

Monumento precisando de reparos

Flagrante de animais soltos na Praça da Matriz

CHEQUER ADVOCACIA S/C
Advocacia Consultiva, Preventiva, Administrativa e Litigiosa

Dr. Alexander Chequer Ribeiro
OAB/MG 78.778

Fábio Macedo Pimentel
OAB/MG129831

Bruna Cunha dos Santos

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

Tel: 3332.1713 e 3332.1930
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A teimosia do Galinho
A briga tinha começado lá fora.
Em frente da casa os meninos se agrediam e falavam mal.
Uma coisa muito feia de se ver e ouvir.
Foi quando dona Filó resolveu interferir e chamá-los para
dentro de sua casa.
Depois de aquietá-los em sua sala, trouxe limonada e bolo
para todos.
-Bem agora me contem o porquê de tanta falação.
Todos começaram a falar junto.
Novamente dona Filó ajeitou a situação.
-Meninos, um por vez para falar.
Assim foi e quem começou foi o Pedrinho.
Um menino gorduchinho de cabelo ruivo muito engraçado.
-Sabem eles queriam ir nadar lá atrás do Verdão.
-Meus pais sempre me dizem para não ir para aqueles lados.
-É perigoso, pois é só mato e pode ter bichos além de que a
água não se sabe se é boa para nadar.
Levantando a mão outro menino pediu para falar.
-Ele é um medroso, tem mato sim, mas o riacho é limpinho.
Dona Filó percebeu que aquela conversa iria longe muito longe.
-Bem meus meninos, fiquem quietinhos que eu quero falar
agora.
E assim a bondosa dona Filó começou;
-Primeiro quero dizer que o Pedrinho, está certo em ouvir o
que seus pais lhe disseram.
Sempre se obedece aos pais e mesmo pessoas mais velhas.
Elas têm mais idade já viram muita coisa e sabem o que estão
falando.
Quando eu era menina de uns catorze anos mais ou menos,
meus pais tinham no fundo do quintal um grande galinheiro.
Era de terra o chão e havia muitas aves que ali ficavam em
segurança o dia e a noite toda.
Sempre havia comida e água para todos.
Um dia meu pai trouxe para casa um Galinho todo crespo
muito engraçadinho.
Todos gostaram dele de imediato.
As aves do galinheiro não iam para o outro lado do galinheiro,
que era um terreno vazio muito grande e com mato alto.
Tinham tudo que precisavam ali dentro não era preciso sair.
Porém o Galinho que se mostrava muito teimoso, tentou
passar pela cerca que era de arame várias vezes.
Daí que um dia conseguiu.
Feliz que estava ciscava o chão e chamava as galinhas para vir
comer o petisco que quase sempre era uma minhoca.
Meu pai consertava a cerca, porém o danadinho tentava e
conseguia sair.
Até que um dia ouvimos o barulho das galinhas alvoroçadas lá
no galinheiro.
Fomos todos e que surpresa!
Lá estava o Galinho do outro lado com uma minhoca enorme
presa em seu bico!
Meu pai foi do outro lado e com muito cuidado tirou do bico
dele a tal minhoca.
Coitadinho do Galinho, não era uma minhoca, mas sim um
filhotinho de cobra, vermelha muito perigosa.
Imediatamente minha mãe colocou goela abaixo algum liquido
que eu não sei dizer o que era.
O Galinho saiu andando tropeçando até que pum... Caiu no
chão!
Meu pai nos disse depois que o veneno era muito forte,
Viram porque não quero que passem para o terreno?
Nunca se sabe onde está o perigo disse meu pai.
Assim como foi o teimoso Galinho, poderia ter sido um de
vocês!
Vou providenciar com o dono do terreno para que limpe corte
o mato assim os ratos vão embora e não haverá mais cobrinhas.
-Quantas vezes eu me escondia lá no mato, nunca mais fui.
E vocês com tanta brincadeira para se fazer, porque procurar
o perigo.
Ouçam seus amigos seus pais e pensem bem antes de fazer
alguma coisa que sabem ser errada, mesmo que só um pouquinho
trará conseqüências mais tarde.
Desobediência anda junto com maldade.
E agora vão todos brincar, já refrescou dá até para jogar uma
pelada.
Saíram todos e agradeceram dona Filó.
E se lá no riacho tiver água contaminada com lixo, ou mesmo
bichos pensavam baixinho.
Voltaram a brincar e aprenderam uma boa lição.
Quem desobedece muitas vezes adoece!
Um abraço meus amiguinhos.
Marlene Cerviglieri

Professora Regina Xavier
recebe medalha Tiradentes
Jornal das Montanhas –
Qual foi o primeiro prêmio que
você recebeu?
Professora Regina Escrevo desde a infância.
Sempre fui uma criança
sonhadora e imaginativa. Na
época da adolescência recebi
menção honrosa em um
concurso de trovas aqui em
manhuaçu.
Em dezembro de 2010 recebi
na Casa das Rosas em São
Paulo a medalha Poeta
Destaque da Antologia
Alimento da Alma Volume 4
Em 01 de julho na mansão
Fabelli em São Paulo, recebi
do Colunista Social Raimundo
Nonato o Diploma de
Destaque Personalidade
Brasil 2011, em Taubaté,
ocasião em que houve o prélançamento da Antologia
Alimento da Alma Volume 5 da
qual participei e cujo
lançamento oficial será na
bienal do Rio de Janeiro em
setembro
Em 23 de julho de 2011 em
Balneário de Camboriú tive a
honra de receber a medalha
Tiradentes ourtogada por Dom
Alexander Maya, príncipe da
Casa de Lagash e fui
representada pela artista
plástica e comendadora Neli
Ledras.
JM – Como foi para você
receber este prêmio poeta
destaque e os outros?
Professora Regina Xavier
- Sempre é uma honra e uma
emoção indescritível, pois é o
fruto do reconhecimento e
valorização de um trabalho que
faço com o maior amor, pois á
arte é dom de Deus e na área
da educação já recebi diplomas
por méritos profissionais o
que me deixa lisonjeada,
porque dediquei toda minha
vida ao exercício do magistério.
JM – Em sua opinião o que
falta em nosso país para que
os escritores poéticos sejam
mais valorizados?
Professora Regina Xavier
– Falta em nossa educação o
estímulo à arte. É preciso que
os empresários façam uso da
lei de incentivo fiscal e apoiem
cada dia mais a arte como forma
de incentivo às novas
gerações. Costumo dizer que
a arte lapida a alma e aprimora
a sensibilidade.. O mundo
precisa de mais amor, de
palavras mais dóceis,
precisamos propagar a paz
através das palavras, veículo
maior de comunicação.
JM – O que leva você a
escrever, e quais momentos se
sente com mais inspiração?
Professora Regina Xavier
- A inspiração como dom
aparece a todo o momento.
está inserida na alma... É um
mundo
interior
de
imaginação... Escrever para
mim é vestir as palavras de

Príncipe Dom Alexander
Maya que outorgou a
medalha Tiradentes a
Professora Regina Xavier

Diploma Tiradentes
conferido a Regina Xavier

beleza e fazê-las bailar em forma
de poesia. Escrevo também
além de poesias contos,
crônicas e artigos de opinião.
JM – Você é natural de
Manhuaçu?
Professora Regina Xavier
- Nasci em Faria Lemos, mas
considero-me filha de
Manhuaçu, Visto que meu pai
que era militar foi transferido
para Manhuaçu quando eu
ainda tinha três meses de vida
e aqui ficou residência. Amo
minha cidade e tenho orgulho
de colocar em todas as
biografias que escrevo e que
são lidas além das fronteiras
de Minas Gerias.. Regina
Xavier, residente em
Manhuaçu, Terra do Café das
Montanhas

Regina Xavier recebendo
em Taubaté o Prêmio
Personalidade Brasil 2011

Medalha Tiradentes

Medalha Poeta Destaque
que Regina Xavier recebeu
em São Paulo na Casa das
Rosas em dezembro de 2010

Currículo Profissional e Literário
Poetisa profissional
Professora Pós-graduada em Língua Portuguesa
Leciono no Colégio Tiradentes PMMG e na E.E. Maria
de Lucca Pinto Coelho, ex-diretora do Colégio
Tiradentes PMMG.
Ex-diretora do Sinpro (Sindicato das Escolas
Particulares de Minas Gerais ) assessora pedagógica e
orientadora de alunos para participação em concursos
culturais
Academias a que pertenço
Academia Pré-andina de Artes, Cultura y Heráldica
Academia Boituvense de Letras e Artes
Associação Poetas Del Mundo

Regina na Associação
Internacional Poetas
Del Mundo

Condessa Adaljiza Cuan
entregando a minha
representante
Comendadora Neli Ledras
a Medalha Tiradentes

Prêmios e Diplomas
Medalha Tiradentes em Balneário de Camboriú em 23
de julho de 2011
Medalha Poeta Destaque na Antologia Alimento da
Alma Volume 4 (2010 ) - Casa das Rosas em São Paulo
Medalha Destaque Administrativo concedido pela
Polícia Militar de Minas Gerais (1994) – 11º BPM
Diploma Personalidade 2011 – Taubaté São Paulo
(2011)
Diploma Destaque na Educação concedido pela rede
de Lojas Magazine Luiza, em Manhuaçu, no Dia
Internacional da Mulher (2009)
Diploma de Mérito Educacional concedido pelo
Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais
(2009) em homenagem a ex-diretores
Antologias
Cristal das Letras - a ser lançada no Salão Imperial em São
Paulo sob a coordenação da Condessa Adaljiza Cuan
Alimento da Alma Volume 4
Alimento da Alma Volume 5
Palavra Descalça
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ENQUETE
Parágrafo & Cia.
- O ponto 1 trata de estrutura textual!
- O ponto 2 trata de cobertura “leiteral”!!
- O ponto 3 trata de assinatura autoral!!!
1 - Parágrafo – § O meu leitor e a minha leitora
sabem que o sinal após o travessão (–) – § – aponta
para parágrafo, que, no texto é, graficamente, um
espaço dado pela direita, para começar ou continuar
o texto direito direto noutra linha, e que trata doutro
assunto: ao mudar de assunto, muda-se o parágrafo.
Então, para os parágrafos, agora, usarei o sinal
próprio, e não a reticência como estava usando com
desconforto, porquanto reticência é outra coisa e
serve para outra coisa. O recurso do parágrafo com
o seu sinal, que assumo, vi Onézio Figueiredo, que
escreve bem, recorrer muito, pois ele, que tem um
texto substancioso, tinha um espaço pequeno, num
Boletim. § Um grande autor, já falecido, Dr. Orlando
Costas (parte do corpo ... e não Costa, do mar, como
meu sobrenome...), num de seus livros, ótimo como
outros, em Espanhol – sobre Homilética (Arte da
Pregação) –, usa espaço em branco na linha, ao
começar novo parágrafo. § Dr. Costas & Cia. serão
citados, no ponto 3!
2 - Tetógrafo – § Esta palavra não existe – é um
neologismo ou novo termo que inventei para falar
de acento em letra, para algumas palavras –.
Acento não é assento da letra, mas, senta-se nela.
É cobertura que, sendo tal, cobre letra; por isso,
estou tratando-o de teto da escrita, ou “tetógrafo”.
E digo, ainda, que acento assenta-se com o texto!
Mas, brevemente (ou no dia 31 de dezembro de
2012!), não teremos mais acento em muitas
palavras!! Isso é uma pena, pois o acento é um
sinal que ajuda nas pronúncias certas!!! § Escreve
o mestre da língua portuguesa, Ilvece Herberson
de Castro Cunha, que assento é “tampo de cadeira”,
e – entre outras coisas – “parte da roupa à altura
das nádegas”, no seu Dicas de Português. § Então,
digo que estão tirando a cobertura ou o teto do texto,
o seu tampo, ou melhor, a sua tampa, não à altura
das suas nádegas, mas, de sua cabeça. E isso
esquentará a cabeça dos leitores. Acento – não
assento! – senta na letra e assenta em quaisquer
textos!!
3 - Autógrafo – § Li, primeiramente, os textos
de Dr. Orlando Costas no Recife/PE. Morando no
Seminário Presbiteriano, às margens do rio
Capibaribe, que eu sempre gostava de ver, ao estar
estudando ou lendo, ou fazendo afins, da sala da
Classe do último ano de Teologia, de uma sala da
biblioteca, ou, de cima do muro – literalmente! –,
de onde eu gostava de estudar. Depois, fui participar
de uma conferência teológica, no Seminário Batista
da capital pernambucana, à época capital do NE
brasileiro, tendo Dr. Costas prelecionando. As
apostilas, que consegui guardar por algum tempo,
eram autografadas por ele. § Nessa mesma
faculdade, consegui um autógrafo do teólogo alemão
Jürgen Moltmann do seu Teologia da Esperança,
que eu já lera. § E registro de dois autores que
passaram por Gov. Valadares: Do manhuaçuense
Dr. Carlos Caldas Filho, que já escreveu sobre Dr.
Costas – ótimo professor e escritor! –, e, doutro
ótimo, doutorando Wanderley Rosa!!!
- Você leu todos os parágrafos?
- Você defenderá os “tetógrafos”??
- Você tem de bons leitores autógrafos???
(*) O autor é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.

“Eu acho que não precisava (tanta demissão)”

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

Jobim preparou a saída, e de modo barulhento

Figura manjada

Já não há perplexidade, no Palácio do
Planalto, pela atitude do ex-ministro da
Defesa Nelson Jobim provocando a
própria demissão. O governo concluiu
que ele preparou tudo detalhadamente,
da bajulação a FHC às declarações
ridicularizando colegas, além da
revelação de que votara no tucano José
Serra. Jobim decidiu agir assim após a
presidenta Dilma adiar a compra dos
aviões de combate para a FAB. Ele se viu
impossibilitado de entregar o que prometera aos franceses.

Assim como os militares, a comunidade judaica brasileira
recebeu muito mal a indicação de Celso Amorim. Ninguém
esquece a bajulação dele a tiranos como Mahmud
Ahmadinejad, do Irã, que jurou “destruir Israel”, e a
organizações palestinas consideradas terroristas.

À francesa

Fora do barco

Nelson Jobim defendia a opção pelos caças franceses
Rafale, da Dassault, e os submarinos Scorpène.

Um velho amigo de Nelson Jobim na Universidade Federal
do Rio Grande do Sul nos anos 1960 duvida que o ex-ministro
tenha “extrapolado” sem querer. O conhecido
“temperamento forte” foi aliado num projeto traçado “com
inteligência”: sair “antes que o barco afunde”.

Au revoir
Ao contrário de Dilma, os franceses não foram
surpreendidos. Jobim esteve em Paris entre 4 a 10 de julho
para se despedir dos amigos.

Baita currículo
Amigo de Nelson Jobim há muitos anos, o ex-deputado e
ministro aposentado do STM Flavio Bierrenbach destaca
que poucos brasileiros têm o currículo invejável do exministro da Defesa.

Quentinha no alambrado

Saindo sob intenso barulho, Jobim pretenderia se
transformar em oposição a Dilma, retomando o velho sonho
de disputar a presidência.

Entusiasta do futuro Estádio Nacional
como sede da abertura da Copa de 2014,
o governador do Distrito Federal,
Agnelo Queiroz (PT), apareceu de
surpresa no canteiro ontem e almoçou
com os operários.

Ecos do poder

Blogue-se

Do senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), a aliados: “Jobim
não deveria ter falado mal da Ideli. Mas que ela é fraquinha,
é!"

A estatal Itaipu Binacional é uma das patrocinadoras do 1º
Encontro Internacional de Blogueiros, em outubro, em Foz
do Iguaçu (PR). A célebre dissidente Yoani Sánchez não
virá, claro. Só outro Sánchez, o Iroél, um dos responsáveis
pela censura a blogueiros, em Cuba.

Velho projeto

Comandantes pressionados a saírem com Jobim
Oficiais superiores pressionaram os
comandantes militares a saírem do
governo com o ex-ministro da Defesa
Nelson Jobim. Informada disso, a
presidenta Dilma agiu rápido e
chamou os comandantes das três
forças para informar que nada
mudaria, exceto a figura do ministro,
e pediu que continuassem. Dilma fez
mais: ligou para Celso Amorim e ordenou que se reunisse
com os comandantes neste sábado.

Militante da democracia
Não é de hoje que Nelson Jobim dissimula suas intenções.
Disse certa vez, quando ministro do STF: “Mentir faz parte
do jogo democrático”.

Aqui, não
Potencial candidato do PSDB em
2014, Aécio Neves se apressou a
revelar a amigos que não tem
pretensão de ter Jobim como vice.

Napoleão de hospício
Tamanho não é documento, mas para o leitor Mario Borges,
de Goiânia, se Jobim usava uniforme, Amorim se vestirá de
escoteiro.

Supersincero
A avaliação – “indelicada”, para Dilma – que Jobim fez de
colegas como Ideli Salvatti (“é fraquinha...”) lembrou o
personagem de “O Supersincero”, vivido pelo ator Luiz
Fernando Guimarães noFantástico.

Turma da lupa
O movimento Reage Brasília contra a Corrupção fará
manifestação dia 23, na praça do Palácio Buriti, da Câmara
Distrital e do TJ-DF, para cobrar a punição dos mensaleiros
do governo José Roberto Arruda.

‘Odorico’ Santana
O prefeito de Sucupira do Norte (MA) não é novela, mas é
seguido de perto pelo Ministério Público: Benedito Santana
teria desviado R$ 239,3 mil da Saúde do Estado. O “astro”
poderá ter que devolver R$ 1 milhão.

Pensando bem...
...sai o “micomandante”, entra o “micromandante”

PODER SEM PUDOR

Ateu, graças a Deus
Quando se vê
no aperto, o
deputado Aldo
Rebelo (PCdoBSP), materialista
convicto, recorre a
Deus. Foi assim
quando rezou a
bordo de um
jatinho em pane em
pleno voo, com o senador Renan Calheiros e o deputado
Eunício Oliveira (PMDB-CE) como testemunhas. Quinta (6),
quando Inocêncio Oliveira (PL-PE) e Arlindo Chinaglia (PTSP) ameaçavam trocar sopapos, ouviu-se a voz conciliadora
do presidente da Câmara, ao microfone:
- Pelo amor de Deus, senhores, parem com isso!...
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Prefeitura de Lajinha
Bairro João Fonseca

Na administração do
prefeito Sebastião Moreira
Bastos que está em seu
segundo mandato uma das
ações desenvolvidas foi a
troca de tubulação na rede
de esgoto da Rua Natal
Rodrigues Pereira e por
determinação do prefeito a
Rua Palmira Fonseca no
Bairro João Fonseca
recebeu iluminação pública
e calçamento
sendo
também beneficiada com
calçamento a Rua Capitão
Nestor Vieira.
Objetivando a melhoria de
qualidade de vida dos
moradores no dia 09 de julho
foram entregues 80 padrões
de energia para as famílias

carentes do município.
O loteamento Roberto
Cabral recebeu 6 postes e
todos os moradores tem
energia em casa.
O município de Lajinha tem
futuro promissor e o
progresso hoje é uma
realidade, as obras de fato
estão saindo do papel.
Realizando estas obras a
administração municipal
cumpre mais uma de suas
metas de governo cuja
preocupação é beneficiar
sua população continuando
firme na busca por fazer uma
gestão 2008 `a 2012 marcada
por realizações.
Assessoria de imprensa
agosto de 2011

Calçamento daRua Palmira Fonseca

Troca de tubulação na rede de esgoto

Calçamento e Iluminação pública

Troca de tubulação na rede de esgoto

Calçamento Rua do Cemitério

Padrão de energia elétrica

Troca de tubulação na rede de esgoto da rua Natal Rodrigues Pereira

Serviço já concluido na Rua Capitão Nestor Vieira no centro de Lajinha
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a realiza várias obras
SECRETÁRIA DA SAÚDE FALA
DAS AÇÕES DO CAPS LAJINHA
Jornal das Montanhas Sirley gostaria que você
falasse dos serviços da
secretaria junto ao Caps.
Sirley – No Caps já vem
sido trabalhado a atenção
psíquico social dos
pacientes bem antes de
2009. Em 2009 nós
montamos o Caps, em
inicial quem o mantinha
era a prefeitura e não tinha
nem um incentivo do
governo, fizemos um
projeto e apresentamos o
estado o mesmo foi para
o ministério da saúde onde
teve a aprovação e hoje
recebemos um incentivo
mensal de vinte mil para
mantermos os pacientes
com remédio e comida no
Caps. No ano passado
começamos a mostrar o
serviço do Caps para a
população que até então
não conhecia, tinha muito
medo dos doentes aliás, a
maioria não conhecia e
nem fazia ideia da
quantidade de doentes
mentais que tínhamos no
município porque eles não
apareciam, depois do Caps
nós
começamos
a
apresentar os trabalho,
com desfiles, fazendo
caminhadas , passear com
eles na praça no dia da
saúde mental e esse já é o
segundo ano que fazemos
a festa julina do Caps que
graças a Deus envolveu
todo mundo,os PSFs , a
secretária tanto é que
quem dançou a quadrilha
junto com os pacientes
foram os funcionários da
saúde que se propuseram
a estar participando e
ajudando, esperamos que
a festa do ano que vem seja
melhor ainda,estamos
mostrando
nosso
trabalhado junto a
comunidade, o jeito que o
paciente está sendo
tratado e dificilmente vai
ser internado fora do
município porque eles vêm
para o Caps ali recebem
remédios, alimentação
não necessitando de
internação em hospital
psiquiátrico são atendidos
aqui mesmo através dos
medicamentos
são
controlados e assim não

pessoa assim diferente me
assustava, tinha medo de
chegar perto de ser
agredida, não tinha nem
ideia da proporção dos
problemas que essa pessoa
tinha, dos transtornos e
acho que o pior para pessoa
era eu mesma que corria
dela, não ela que queria me

agredir, as vezes ela se
aproximava porque queria um
pouco de atenção, para
conversar,
para
ser
atendida,hoje convivo com
eles naturalmente, aprendi a
entendê-los. Uma coisa que
acho muito engraçado,
quando passo na rua eles me
vêem me abraçam conversam

comigo, é uma coisa assim
prazerosa eu não tinha nem
ideia dos problemas que
tínhamos na saúde e é só
trabalhando aqui para
saber, tentar entender e
apesar de não podermos
atender a todos tentamos
fazer o máximo que
podemos.

ALGUMAS ATIVIDADES
DO CAPS LAJINHA
A Secretária de Saúde Sirley
chegam a entrar em surto.
JMl – Como é a relação
dos pacientes com vocês e
com o Caps, eles vêm de
manhã e vão embora a tarde
ou eles entram e saem na
hora que quiser?
Sirley – O Caps é aberto,
eles vem a hora que querem,
nós temos três tipos de
pacientes aqui, os pacientes
internos, os semi-internos e
os pacientes que vão só para
consulta são os que tem
doenças neurológicas mais
leves como depressão e tem
os que ficam dia inteiro fazem
artesanato
recebem
alimentação
remédio
bastante atividades físicas e
a tarde eles tomam banho e a
noite vão embora e ficam em
casa no final de semana é
muito difícil um faltar gostam
de ficar fazendo seus
artesanatos e até quem não
é interno acaba indo com eles
e ficando para fazer os
artesanatos e estar ajudando
o Caps, foram muitas as
famílias que nós resgatamos,
mas ainda tem casos que são
crônicos que nós ainda não
conseguimos trazer para o
tratamento, precisamos
contar também com o apoio
da família , as vezes a família
não consegue ajudar, porque
quando o paciente está em
casa a medicação fica por
conta da família e se a família
não dá esse medicamento
fica difícil. Nós temos falha,
a maior falha nossa é a dona
Maria que não conseguimos
resgatar e não podemos
obriga- lá não é como
antigamente que as pessoas
eram levadas sedadas,

amarradas, a nossa missão é
mantê-los bem em casa
tranquilos, conversar com
eles e com a sociedade para
que eles possam conviver
nela naturalmente.
JMl – Qual é o número de
pessoas que o Caps atende
hoje?
Sirley – Nós temos 25
pacientes intensivos, 43
semi intensivos e 83 não
intensivos
e
em
acompanhamento com
psicólogo psiquiatra nós
temos 250 pacientes que
nós não recebemos por eles,
fazemos o acompanhamento
e nesses atendimentos
estão incluídos o município
de Chalé Durandé e Lajinha,
quando fomos montar o
Caps precisávamos ter outro
município de referência para
ter um Caps central aqui,
procuramos o Município de
Chalé e Durandé, eles tem lá
o atendimento deles com
psicólogo
mas
o
acompanhamento mesmo é
feito aqui em Lajinha, a
equipe do Caps é uma
equipe grande todos com
nível superior atendendo os
pacientes ficando a cargo
dos municípios de Chalé e
Durandé trazer os pacientes
deles até nós. É feito uma
terapia com a família para
saber como cuidar dos
doentes, saber controlar ter
paciência, saber conviver
com o problema manter o
paciente controlado para
que ele possa conviver em
sociedade. O Caps foi um
grande ganho para nós de
Lajinha porque antes de vir
trabalhar na saúde via uma

Oficina junto com o SENAR

Passeio

Festa Julina do CAPS

Festa Julina do CAPS

Dança de quadrilha do CAPS
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Solidariedade em Lajinha Manifesto dos profissionais
Com a iniciativa do
presidente da câmara Paulo
Cesar de Oliveira estão
fazendo uma campanha de
solidariedade para angariar
fundo para ajudar uma moça
a fazer uma cirurgia que
necessita.
“A nossa cidade é uma
cidade abençoada cheia de
pessoas solidárias, essa
moça chamada Ângela
Maria, moradora do bairro
do Ita, nos procurou e nos
falou da sua necessidade de
fazer essa operação. Nós
sabemos que ela fez todos os
exames, inclusive esses
exames estão até vencendo
para fazer essa operação de
redução de estômago. A ideia
partiu da igreja para que nós
fizéssemos festa junina,
julina e festa agostina e a
ideia que eu tive é de
escolher em Lajinha 100
pessoas e que cada pessoa
escolhida pudesse doar R$
100,00, e a medida que essas
doações forem concretizadas
dará para pagar a operação
dela. Estamos fazendo cartas
enviando as entidades e as
pessoas escolhidas, e graças
a Deus as doações estão
chegando, as pessoas estão
vindo, estão fazendo a
entrega do dinheiro e se Deus
quiser com a ajuda de todos
com o dinheiro que está
entrando vamos realizar o
sonho da Ângela, no máximo
até o dia 15 de setembro
vamos estar realizando essa
operação dela. É uma
operação cara, dez mil
quinhentos e quarenta reais,
mas com ajuda de todos
vamos conseguir. Nós
estamos visitando as
pessoas, visitando o
comércio levando as cartas,
estão participando os
vereadores da Câmara, a
igreja católica, a comunidade
em que ela participa Sagrado
Coração, lá no bairro do Ita,
o Sr. Neném, o Elcio da Alto
Peças, o José Rubens da
capela do hospital e eu. São
essas as pessoas que estão
envolvidas, se alguém quiser
colaborar conosco, nos
ajudar o telefone é (33) 99111315, é só nos ligar que
vamos até as pessoas
buscamos o recurso que
pode ser em dinheiro, cheque
pré-datado, a doação pode

de saúde por redução da
jornada de trabalho

Por Marta Aguiar
As principais centrais das
forças sindicas de Minas
Gerais, (CGTB, CUT, NCST,
UGT, E CTB) iniciam uma
campanha pela aprovação
do projeto de Lei de Iniciativa
popular, para instituir um
piso salarial no Estado. A
iniciativa conta com o apoio
e o embasamento técnico de
Departamento Intersindical
de Estatística e Estudo
Socioeconômicos o DIEESE.
Os profissionais da área
de saúde de Manhuaçu se
Presidente da Câmara de Lajinha Paulo Cesar

ser feita do jeito que você
puder e quiser. Nós estamos
pedindo cem reais mas se
não tiver cem o que vier é um
bem. Estamos juntando
todos os recursos, pois o
que não podemos é deixar

que essa pessoa caia em um
estresse ou depressão por
causa de uma operação que
é cara para ela, mas com um
pouquinho de cada um, nós
vamos conseguir que fique
barato para todo mundo

Ângela Maria, moradora do bairro do Ita, nos procurou e
nos falou da sua necessidade de fazer essa operação.

reuniram no dia 05 de agosto
às 03h da tarde, em frente a
Matriz São Lourenço em um
manifesto pela jornada
máxima de 30 horas de
trabalho semanal previsto no
projeto de Lei nº 1891/2007,
que acrescenta dispositivo a
Lei nº 7. 498,de 25 de junho.
João Guilherme fala sobre
esse movimento: “Não mais
podemos aceitar essa
situação,
nossos
enfermeiros sendo obrigados
a cumprir dupla jornada
muitas vezes trabalhando até
em
três
empregos

prejudicando a própria
saúde. Esse movimento visa
a redução da carga horária
dos profissionais da
enfermagem, auxiliares,
técnicos, enfermeiros,
parteiras
que
estão
sobrecarregados
sem
condições prestar um
atendimento adequado. Os
pacientes precisam ser bem
atendidos, não podem ser
prejudicados e nós temos o
direito de ter qualidade de
vida e melhores condições de
trabalho”. Concluiu João
Guilherme

Deputado Sebastião Costa:
BR-381 tem sido um pesadelo
para todos os mineiros
Não será neste ano ainda
que os mineiros verão as tão
sonhadas
obras
de
duplicação e melhoria da BR381 ganharem corpo e forma
na presença de máquinas e
tratores ao longo da
rodovia. Mesmo que o edital
de duplicação da estrada
seja publicado nas próximas
semanas, conforme vem
sendo anunciado, os prazos
legais da licitação e o
período chuvoso em
dezembro devem empurrar o
o processo da obra para o
ano que vem.
Os processos licitatórios
previstos para a BR, também
conhecida como rodovia da
morte, foram suspensos
após os escândalos de
corrupção e denúncias de
superfaturamento
no
Ministérios dos Transportes
e pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) e ainda
não há datas definidas para
que sejam retomados e os
editais, enfim, possam ser
lançados.
A indefinição de prazos e
a completa falta de
planejamento que tomou
conta do órgão do governo

Para o deputado Sebastião
Costa (PPS), a BR-381 tem
sido um pesadelo para
todos os mineiros.

do PT irão resultar na perda
de mais um ano sem que
nenhuma intervenção tenha
sido feita na 381, conforme
informou o jornal Estado de
Minas. Desde que a
duplicação da BR entre Belo
Horizonte e Governador

Valadares foi anunciada, no
início da gestão do expresidente Lula, mais de 3
mil dias já se foram nesta
espera.
Os parlamentares do
Bloco Transparência e
Resultado, da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais,
lembram que os atrasos nas
obras serão intensificados
ainda pelo tempo que será
necessário
para
se
reestruturar o DNIT, que
perdeu sua cúpula dirigente.
Para
o
deputado
Sebastião Costa (PPS), a
BR-381 tem sido um
pesadelo para todos os
mineiros. “Bom seria se as
autoridades
federais
pudessem percorrê-la de
carro, como nós fazemos
semanalmente, para que
tenham consciência da
gravidade das curvas e
dificuldade
de
ultrapassagem. Causou-me
estranheza também o fato de
o governo ter colocado uns
20 radares entre João
Molevade e Belo Horizonte,
ou seja, ao invés de fazer
investimentos de melhoria
na rodovia, tratou de punir
os motoristas”, disse.
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ENTRETENIMENTO
Assim o pessimista vê
o mundo – PARTE 1
• Se alguma coisa pode dar errado, dará. E
mais, dará errado da pior maneira, no pior
momento e de modo que cause o maior
dano possível.
• Tudo leva mais tempo do que todo o
tempo que você tem disponível.
• Se há possibilidade de várias coisas
darem errado, todas darão – ou a que
causar mais prejuízo.
• Se você perceber que uma coisa pode
dar errada de 4 maneiras e conseguir driblálas, uma quinta surgirá do nada.
• Seja qual for o resultado, haverá sempre
alguém para: a) interpretá-lo mal. b)
falsificá-lo. c) dizer que já o tinha previsto
em seu último relatório.
• Quando um trabalho é mal feito, qualquer
tentativa de melhorá-lo piora.
• Acontecimentos infelizes sempre
ocorrem em série.
• Toda vez que se menciona alguma coisa:
se é bom, acaba; se é ruim, acontece.
• As peças que exigem maior manutenção
ficarão no local mais inacessível do
aparelho.
• Se você tem alguma coisa há muito
tempo, pode jogar fora. Se você jogar fora
alguma coisa que tem há muito tempo, vai
precisar dela logo, logo.
• Você sempre encontra aquilo que não
está procurando.
• Quando te ligam: a) se você tem caneta,
não tem papel. b) se tem papel não tem
caneta. c) se tem ambos, ninguém liga.
• A natureza está sempre a favor da falha.
• Entre dois acontecimentos prováveis,
sempre acontece um improvável.

Herança
O português percebe que o seu
burrinho de estimação anda meio
cabisbaixo e resolve levá-lo ao
veterinário:
- Pois é, seu Manuel, o seu burro tem
diabetes.
- Diabetes, oh raios, e como ele pegou
isso?
- Diabetes não se pega Manuel, essa
é uma doença hereditária.
- Ora, pois, mas ninguém da minha
família tem diabetes...

Aniversário
A esposa com o aniversario chegando
joga uma indireta no marido:
- Amor, meu aniversário está chegando
e quero um presente bem legal. Vou te
dar uma pista: vai de zero a cem em menos
de 5 segundos, pode ser de qualquer cor.
No dia do aniversario a mulher
encontrou um pacote no quarto com
uma balança de banheiro cor de rosa,
novinha. Ah, a propósito, o marido
continua desaparecido.

No consultório
O médico atende um velhinho
milionário que tinha começado a usar
um revolucionário aparelho de audição:
- E aí, seu Almeida, está gostando do
aparelho?
- É muito bom.
- Sua família gostou?
- Ainda não contei para ninguém, mas
já mudei meu testamento três vezes.
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HORÓSCOPO
Áries - 21/3 a 20/4
Incentivo para ir em busca de seus
prazeres. No entanto, é preciso se
controlar para não se precipitar e acabar
se envolvendo em situações negativas.
Touro - 21/4 a 20/5
Aproveitar o conforto do ambiente
doméstico pode ser gratificante para você.
Seu lar é seu refúgio. Chame seus amigos
para compartilharem essa harmonia.
Gêmeos - 21/5 a 20/6
Estimulados os processos de
comunicação, lhe deixando mais
autêntico ao lidar com as pessoas. Fique
atento para não ultrapassar os limites e
se tornar inconveniente.
Câncer - 21/6 a 22/7
Revitalizadas suas opções de
investimento. Você terá mais confiança
ao se envolver em novos projetos, mas é
preciso agir com responsabilidade para
não se prejudicar.
Leão - 23/7 a 22/8
Você está mais emotivo que o normal. A
maneira como você expressa o que
sente pode ser determinante para atrair
as pessoas de seu interesse ou lhe
prejudicar se mal direcionado.
Virgem - 23/8 a 22/9
Aumenta sua vontade de superação, pois
seus pontos fracos estão expostos e sua
inquietação é evidente. Acalme-se, já que
sua força para vencer desafios está
potencializada.

SETE ERROS

Libra - 23/9 a 22/10
Período para unir forças em prol de um
objetivo comum, reforçado seu espírito de
equipe. O sucesso virá das ações
conjuntas. Esse pensamento macro lhe
proporcionará boas parcerias.
Escorpião - 23/10 a 21/11
Estimuladas sua sensibilidade e sua
intuição no setor profissional, que se
tornou sua principal preocupação nos
últimos dias. As boas oportunidades
surgirão, cabe a você identificá-las.
Sagitário - 22/11 a 21/12
Está na hora de parar um pouco para
pensar sobre os detalhes da vida que
normalmente passam despercebidos.
Disposição para tratar de questões mais
subjetivas. Compartilhe seus interesses.
Capricórnio - 22/12 a 20/1
Necessidade de afeto e atenção.
Controle-se, pois a tendência é que seu
comportamento seja considerado
sentimental demais. Aprenda a contornar
essa disposição.
Aquário - 21/1 a 19/2
Perceba a importância que seus
relacionamentos pessoais tomaram nos
últimos dias, sendo fonte de conforto e
segurança emocional. Fique atento para
não se mostrar dependente dos outros.
Peixes - 20/2 a 20/3
Você conseguirá obter maior
produtividade se enfrentar os
compromissos cotidianos com prazer.
Fortalecidos seu senso de oportunidade
e sua responsabilidade. Construa boas
bases para seus projetos!
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TV Alterosa inaugura canal de TV em Manhuaçu
Por Devair Guimarães
de Oliveira
Os empresários de
comunicações começam a
chegar, Manhuaçu ganha
um canal de televisão “TV
Alterosa Leste”, a nova
emissora da rede do SBT,
inaugurada 1 de agosto.
Alguns
diretores
e
profissionais da TV Alterosa
BH e GV compareceram ao
momento solene. É a primeira
emissora com parceria direta
com o SBT. A gestão é do
Diário Associados em Belo
Horizonte.
A atual programação que
o público local assiste
diariamente não será
alterada. Apenas será
incrementada. Logo após a
inauguração,
os
telespectadores vão ter
acesso a um telejornal local.
Ele será produzido nos
escritórios da nova emissora.
“É uma emissora montada
com tecnologia de ponta, que
nos deixa em pé de igualdade
com as mais modernas do
Brasil. Ela está capacitada
para transmitir em alta

Diretor regional
Gleizer Naves

definição. Esse alto
investimento em tecnologia
reforça o compromisso do
SBT e dos Diários
Associados
com
a
qualidade”, afirma o diretor
regional Gleizer Naves. Ele
está à frente de quatro
emissoras no interior do

Studio TV Alterosa em Manhuaçu

ENTREVISTA COM
FERNANDA GRACIOLLI
Jornal das Montanhas Como é para você participar
da inauguração do canal de
TV Alterosa Leste em
Manhuaçu?
Fernanda Graciolli - ATV
veio para firmar os laços com
toda essa região, para
melhorar o sinal, melhorar em
termo de programação,
atender melhor a população,
é muito gratificante a gente
anda pelas ruas e o que todo
mundo fala é que realmente
será bom, que trará muitos
resultados positivos e essa é
nossa expectativa, é muito
bom um orgulho para nós
estarmos chegando aqui
nessa
região.
Pelo
equipamento que temos, nós
atenderemos cerca de 122
cidades.
JM -Vocês já determinaram
um tempo de programação
local?
Fernanda Graciolli - Na
verdade
o
nosso
departamento de jornalismo
está se organizando, mas já tem

estado: em Varginha, Juiz de
Fora, Divinópolis e, agora, a
TV Alterosa Leste, que conta
com estrutura de apoio
montada em Governador
Valadares.
Repetidoras de sinais
foram instaladas e a
expectativa é que nos
próximos 30 dias o sinal
alcance 122 cidades do Leste
do estado, englobando o
Vale do Aço, uma parte da
Zona da Mata e o Vale do
Rio Doce. Para todas será
levada a programação
nacional do SBT e da TV
Alterosa de Belo Horizonte
e, gradualmente, serão
produzidos
novos
programas de jornalismo e
entretenimento, atrações
focadas em variados temas,
respeitando
as
características locais e

Fotos de Carlos Henrique Cruz

Uma bênção ecumênica e a transmissão do Jornal da Alterosa da TV Alterosa Leste, às 18h30,
marcou a inauguração da sede da emissora em Manhuaçu

visando a identificação e
aproximação cada vez maior
do telespectador, segundo
Gleizer Naves.
A sede da TV Alterosa
Leste em Manhuaçu fica no
Bairro Bom Pastor, conta com
jornalismo, controle mestre e
toda a parte operacional. De

lá vai ao ar o Jornal da
Alterosa, produzido na
cidade e em Governador
Valadares. Nas instalações
de Valadares funcionam,
além do jornalismo, as áreas
de contabilidade e comercial.
São 31 funcionários, entre
jornalistas,
editores,

cinegrafistas, publicitários,
equipe técnica e o pessoal da
área administrativa.
Uma bênção ecumênica e
a transmissão do Jornal da
Alterosa da TV Alterosa
Leste, às 18h30, marcou a
inauguração da sede da
emissora em Manhuaçu.

INAUGURAÇÃO TV ALTEROSA
As primeiras palavras e
imagens geradas pelo
canal da TV Alterosa Leste
de Manhuaçu foram da
apresentadora e editora
do Jornal Alterosa 2ª
edição Ana Cristina
Pimenta.
Boa noite a todos!
Agora a região Leste de
Minas Gerais vai ter mais
vez e voz, população terá
noticias locais na tela e
algumas podem virar
manchetes nacionais
como hoje, por exemplo:
quer motivo melhor para
comemorar!
Foram
investidos
quatro
milhões de reais aqui na
sede em Manhuaçu e no
escritório de Governador
Valadares. Cinquenta
funcionários se juntam

As primeiras palavras e imagens geradas pelo canal da
TV Alterosa Leste de Manhuaçu

aos trezentos da TV
Alterosa para levar para
vocês de casa de todo o
Brasil o que acontece de
mais importante por aqui,

José Valter é com você.
Ok, bem vindos então Ana
Cristina e Alterosa Leste e
você que está em casa irá
conhecer um pouco mais

dessa região de Minas uma
das que mais crescem no
país.
São dois milhões de
telespectadores cento e
vinte e cinco municípios,
região de temperatura
elevada, mas quente mesmo
é a produção da siderúrgica
do Vale do Aço, Ipatinga,
Coronel Fabriciano e
Timóteo concentram um
dos mais importantes e
modernos polos industriais
do país. O Vale do Mucuri a
450 quilômetro de Belo
Horizonte, temos Teófilo
Otoni, a cidade de um brilho
especial cujas pedras
preciosas movimentam a
economia do município
nessa viagem pelos vales
chegamos a Governador
Valadares.

Hoje interior cresce mais que capitais
Por Devair Guimarães
de Oliveira

Fernanda Graciolli

muitas coisas para serem feitas
aqui, inclusive, há um
programa a ser feito local em
Manhuaçu na área de café.
Que recebam- nos de braços
abertos, que nós vamos fazer
o melhor, mostrando a
realidade de todas as coisas,
mostrando todos os pontos
que precisam ser esclarecidos
para a população e no que eles
puderem nos ajudar nós
vamos estar aqui para poder
ouví-los também.

Para ter ideia, neste ano,
mais
de
70%
dos
investimentos previstos pelo
setor supermercadista foram
captados pelo interior, cerca
de R$ 165 milhões. A previsão
do segmento de shopping
centers é que em dois anos o
número de empreendimentos
fora das capitais praticamente
se iguale aos registrados nos
grandes centros urbanos,
atingindo 33 shopping
centers. Manhuaçu vai ganhar
mais duas agências bancárias
virá o Banco Santander e o Itaú
abrirá sua segunda agência na
cidade.
O avanço da indústria
também é destacado como
combustível que engorda a
gastança no interior, tanto nas
chamadas cidades polo, como
naquelas de menor porte. Na

Zona da Mata, Juiz de Fora
estampa a terceira posição no
ranking estadual do consumo,
sendo que este ano o
município vai gastar R$ 1,2
bilhão a mais que em 2010,
crescimento de 15%. “Nos
últimos quatro anos a cidade
deixou de ser polo apenas de
serviços, para receber também
a indústria, o que tem impacto
direto na melhoria da renda da
população. Com exigência de
qualificação, a indústria paga
melhores salários”, avalia
Emerson Beloti, vicepresidente da Federação do
Comércio de Minas Gerais
(FECOMÉRCIO-MG) e
presidente do Sindicato do
Comércio de Juiz de Fora.
A aceleração do poder de
consumo acontece de norte a
sul do estado. Passa por
cidades de maior porte como
Divinópolis, no Centro-Oeste,
que este ano vai consumir R$

3,2 bilhões, 14% a mais que
2010, mas também cresce na
pequena Brasilândia de
Minas, que vai gastar R$ 260
milhões a mais, aumentando
seu consumo em 54%. No Sul
de Minas, Lavras vai
consumir R$ 1,4 bilhão, 16% a
mais que no ano passado.
Só para se ter uma idéia do
potencial, as lojas de
Manhuaçu venderam mais TV
de LCD do que cidades
maiores como Valadares, Sinal
do avanço das classes C, D.
Concentração de população
das classes C,D,E, com 70,4%
da população nessas
classes”, explica Pazzini.
Construção civil e tudo
parcelado
Neste ano, os mineiros vão
gastar principalmente no
segmento que envolve
despesas
como
as
relacionadas
com
a
construção civil e pagamento

de bens comprados à
prestação. Essa classe de
despesas vai consumir R$ 64,9
bilhões. Mas gastos com
outros
itens,
como
alimentação em casa e também
fora do domicílio e manutenção
do lar, também crescem em
todo o estado.
Montes Claros, no Norte de
Minas, vai movimentar R$ 4,1
bilhões até o fim do ano. A
família do servidor público
Antonio Cláudius Brandão
participa do crescimento. No
ano passado, Cláudius e sua
mulher, Silvana, que têm dois
filhos, mudaram para uma casa
nova. Eles anunciam que
neste ano vão comprar
eletrodomésticos e outros
bens duráveis: uma geladeira,
um fogão, um exaustor e um
móvel para a sala. A família
também manterá em altos
gastos com alimentação, lazer
e educação.
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Entrevista com o presidente do DEM de Manhuaçu
Jornal das Montanhas Qual o futuro do DEM de
Manhuaçu?
Wilson
Guimarães
Pacheco “Tuca” – O futuro
do DEM de Manhuaçu é
muito promissor, agora tem
vida própria, vai viver como
merece, um grande partido.
Nós vamos lançar nossos
candidatos a vereadores e
não precisará fazer coligações
para lançar candidato a
prefeito tem candidato
próprio, será o partido das
decisões isso é o que eu e
todo mundo espera do DEM,
que ajude e muito Manhuaçu,
é mais opção para o povo
melhorar nossa cidade,
colocarmos políticos que
tenham compromisso e que
amem a cidade, Manhuaçu
está precisando de políticos
que não dependam de
política,
homens
determinados que não
dependam de dinheiro de
Prefeitura, ou de Câmara.
JM- Você é pré-candidato
a prefeito?
Tuca – Não, ainda está
muito cedo para falar a
respeito, tem gente no partido
que tem mais condições que
eu, quero trabalhar dar força
ao partido para que tenha um
candidato forte e que agrade
a opinião pública, e nós
estaremos apoiando o Lael
Varella e todo grupo com a
união dos partidos vai estar
apoiando nosso candidato,
eu a princípio não sou
candidato.
JM - Manhuaçu precisa do
apoio do governo estadual e
federal, como o DEM
pretende resolver esses
problemas?
Tuca – Estive conversando
com o deputado Lael Varella,
e gostaria que desenvolvesse
em Manhuaçu o mesmo
trabalho que ele vem
desenvolvendo em Muriaé,
um trabalho com amor, com
dedicação e ele me disse que
por ter sido o deputado mais
votado no município vai fazer
tudo por Manhuaçu, pois ele
está muito grato ao povo, vai
se empenhar junto ao
governo do estado vai
trabalhar me deu grandes
esperanças por Manhuaçu.
Nós do grupo hoje estamos
muito animados com as
mudanças que Manhuaçu irá
sofrer. Na nossa casa de vez
em quando nós temos que
fazer mudanças para fazer
sentido de vida, nós não
temos sentido de vida,
Manhuaçu precisa fazer
mudanças para fazer sentido
de vida. Os nossos políticos
trabalharam uns foram bons
outros ruins, mas passaram é
hora de mudanças tem que
deixar esse povo de lado
Manhuaçu tem que renovar
tudo para podermos escrever
nossa história.
JM – Se a eleição fosse
hoje quantos partidos
estariam apoiando o DEM?

CONVERSANDO COM FÁBIO SOARES

Tuca – Estamos hoje com
sete a oito partidos conosco,
está vindo aí um partido de
peso que é o PSD para somar
conosco e graças a Deus o
povo tem nos procurado e
pretendemos aumentar ainda
mais o número de partidos
aliados para formarmos um
grupo bastante forte para a
eleição de 2012.
JM - O DEM está aberto a
conversar com todos?
Tuca – Completamente, o
DEM vai procurar todos os
segmentos da sociedade e
fazer um plano de governo
que venha contemplar a
vontade popular, em pouco
tempo de militância política
aprendi que em Manhuaçu os
políticos fazem suas
vontades sem consultar o
povo e querem que o povo
faça
suas
vontades
colocando goela abaixo seus
candidatos, nós temos
aprendido muito com Lael o
respeito ao povo. Estamos a
disposição de todos aqueles
que
desejam
uma
transformação da sociedade
política de Manhuaçu nós
desejamos fazer política em
sua essência promovendo o
bem estar da sociedade
queremos vereadores novos,
o DEM tem dois vereadores
que gostaríamos que
continuassem no partido, nós
não temos interesse nenhum
que alguém saia do partido
assumi o partido e gostaria
que todos que estão no
partido continuassem para
nos ajudar a fazer o melhor
para a cidade, precisamos de
quem está lá e também trazer
mais pessoas para somar
forças pois o município
merece.
JM – O Lael teve quase
quinze mil votos em
Manhuaçu, e o que ele tem
feito para a cidade?
Tuca – Lael tem muitos
projetos para Manhuaçu,
atualmente nós estamos
trabalhando no aeroporto já
temos uma reunião marcada
com o secretário de obras,
temos outra reunião marcada
com o secretário de
educação, temos muitos
projetos nesse sentido vamos

JM–Fábiooquepodedizer
sobre o momento político
aqui de Manhuaçu?
Fábio – O momento
político de Manhuaçu é
muito promissor,nós temos
alguns
grupos
ai
enfraquecidos e o nosso
grupo que é o grupo do Lael
cada dia mais fortalecido, nós
temos tido importantes
cidadãos com grande
capacidade de expressão
formadores de opiniões na
sociedade, temos em cada
grotão,em cada córrego,cada
distrito pessoas capazes que
estamos em contato
permanente para que
possamos desenvolver um
trabalho de preparação para
a eleição de 2012.
JM – Fala-se muito na sua
candidatura a prefeito pelo
DEM, o que você tem a dizer?
Fábio – Isso é muito
importante falar no momento,
nós temos um grupo com
cada vez mais adesão e a
escolha do candidato a
prefeito de Manhuaçu dentro
desse grupo cidadãos
capazes de sentar e conversar
e desenvolver um trabalho de
escolha do candidato é claro
que eu sou candidato a
candidato, meu nome está na
praça para apreciação e estou
me preparando para isso, pois
Manhuaçu precisa de
conversar sobre o contorno
de Manhuaçu, estamos
empenhados em trazer verbas
para o Hospital Cesar Leite
agora para o mês de
novembro, o povo pode
aguardar surpresas positivas
por parte do deputado Lael
Varella, ele não é de falar
muito e sim de fazer.
Lamentamos a fala do
vereador Fernando na câmara
municipal atacando o
deputado Lael e dizendo que
não o conhece, mas ele
esteve em Muriaé pedindo
apoio ao deputado, Fernando
deveria estar preocupado com
suas funções em fiscalizar a
política de Manhuaçu e
cobrar do deputado que ele
apoiou, após a eleição a
atitude da câmara deveria a
meu ver, se preocupar em
fiscalizar a política do
município e os vereadores
deveriam se manifestar
congratulando com o mais
votado da história de
Manhuaçu, nada foi falado
continuaram ignorando a
vitória do deputado, todos
os vereadores trabalharam
contra o mesmo aqui em
Manhuaçu, então não
justifica cobrar a presença de
quem eles não apoiaram. O
povo de Manhuaçu pode
esperar grandes coisas de
Lael Varella, porque o
compromisso dele é com o
povo que o apoiou.

homens bem preparados com
um bom planejamento de
campanha (e que tenha como
base um bom plano de
governo)
JM–Se você for o candidato
escolhido, qual a sua
experiência política adquirida
até hoje?
Fábio – Bom, eu conheço
bastante o município de
Manhuaçu, conheço cada
córrego, cada distrito nós
temos lideranças ligadas a nós,
conheço os problemas de cada
um, desenvolvi aqui através do
luz para todos um programa de
pontos junto a EMATER então
nós temos dois mil e
quinhentos pontos de energia
elétrica, isso ai foi um

desenvolvimento fabuloso no
município, eu acompanhei
detalhe por detalhe visitei um
por um e dentro desse critério
passei a conhecer Manhuaçu
muito mais, com minha
experiência política com meu
conhecimento de toda a região
de Manhuaçu e também da
micro região de Manhuaçu e
como eu disse anteriormente
continuo a me preparar para
uma campanha, um governo de
desenvolvimento
em
Manhuaçu. Eu fui candidato a
deputado estadual por
Manhuaçu e região e já falei
com muitos amigos que a
campanha mais fácil que já
participei foi a campanha do
Lael Varela “que até então
também era a minha uma
campanha de deputado em
Manhuaçu e região fui muito
bem votado foi uma campanha
fácil sem alto custo” e agora
veio a do Lael Varela equiparar
alguns pontos com a facilidade
pois houve uma grande
aceitação do eleitorado , antes
do Lael, repito a minha era
campanha era a mais fácil até
hoje
JM – Se você for o candidato
escolhido o que você espera da
campanha?
Fábio – Com o apoio do
deputado Lael Varela a
campanha vai fluir de maneira
crescente e assustadoramente,

hoje já estamos articulando o
apoio do grupo Lael Varela,
respeito muito esse grupo
porque com o individualismo
a gente não vai a lugar
nenhum e se o grupo por
unanimidade escolher meu
nome teremos um apoio
solidário do deputado Lael
Varela e tenho certeza que ele
não medirá esforços como
nós não medimos esforços ao
apoiá-lo aqui na região.
O Lael empenhado junto
ao governo do estado,
governo federal e aos órgãos
maiores da nação com o
prestígio dele junto às
autoridades tenho certeza
que vamos fazer uma
campanha de alto nível até
por respeito ao eleitor, pois
ele que é o produtor de
serviço, de riqueza e é o que
o deputado Lael Varela tem
feito respeitando a cada
cidadão
sem
aresta
desagradável durante um
período de sete mandatos,
então é essa a escola, a aula
que ele dá para nós. O que
ele prega é a honestidade, o
trabalho a dedicação, muito
econômico na campanha ele
recomenda que se gaste o
mínimo possível, portanto a
campanha será uma
campanha com baixíssimo
custo, mas com bastante
empenho e dedicação.

Coocafé: 1.200
cooperadores no ES
Presente no Espírito Santo
há dez anos e com mais de mil
cooperados capixabas, a
Coocafé (Cooperativa dos
Cafeicultores da Região
de Lajinha) sediada em
Minas Gerais é um
exemplo
de
crescimento entre as
cooperativas do
Estado.
A cooperativa
atua no Espírito
Santo com lojas
nos municípios de
Iúna, Ibatiba e Irupi,
onde reúne cerca de
1200 cooperadores.
Nessas três unidades
comerciais, o produtor pode
adquirir insumos agrícolas,
ferramentas e produtos
agropecuários e veterinários
para a manutenção da sua
propriedade.
A Coocafé possui, ainda,
um armazém em Irupi para
estocar 12 mil sacas de café
beneficiado, com maquinário
completo de rebenefício para
preparo do produto dos
cooperados e prestação de
serviços a terceiros.
Para manter o ritmo de

Cerqueira.
No municípios em que atua,
a cooperativa presta serviços
voltados aos seus
cooperadores,
oferecendo assistência
técnica, possibilidade
de comercialização e
armazém do café.
“Por meio das
u n i d a d e s
comerciais,
a
cooperativa permite
que o cooperado
adquira insumos e
implementos
agrícolas, com preços
diferenciados
e
exclusividade, pois só
quem é cooperado do
Coocafé pode comprar nas
lojas da cooperativa”, diz.
crescimento, a cooperativa está
ampliando sua equipe e sua
estrutura com a inauguração da
nova unidade comercial em
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

Unidades da Coocafé:
- Iúna: 579 cooperados
- Ibatiba: 440 cooperados
- Irupi: 237 cooperados
Fonte: Caderno
especial – Dia
Internacional do
Cooperativismo de A
Gazeta – 02/07/2011
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DESMENTIDO
Casada com o ator Rodrigo
Lombardi, a maquiadora Betty
Baumgarten negou os boatos de
que eles estejam se separando e
de que ele teria saído de casa.
"Não é verdade", disse. "Acho
que falam isso porque o
Rodrigo está fazendo sucesso, ele está tão bem na
novela, que as pessoas confundem as coisas",
afirma.
DANDO UM TEMPO
Tarcísio Meira contou que não tem planos de
voltar à TV e deve parar por um tempo. O último
trabalho do ator na televisão foi como Teodoro,
em Insensato Coração. Ele foi morto por Norma
(Glória Pires), sua mulher.
DESPEDIDA
O personagem de Charlie Sheen em "Two and A
Half Men" não só será morto, como terá um funeral
quando o seriado retornar para mais uma
temporada em setembro. A morte de Sheen na TV
- cujo papel no seriado o transformou no ator
mais bem pago de Hollywoodacontece após a demissão dele do programa depois
de uma briga pública com o cocriador e produtor
da série, Chuck Lorre.
NOVOS PROJETOS

Não tenho um plano B para minha vida. Se tivesse,
provavelmente já teria desistido, porque o preço
que a gente paga é muito alto", declarou.

Rose. Ela está de férias na Europa e pessoas
próximas à moça dizem que o affair entre os dois
é para valer.

BRIGA DE CACHORRO GRANDE

CENTENÁRIO

A saída de Datena da Record e
sua volta à Band, ainda vai dar
muito o que falar. A Record
recebeu a notificação oficial de
José Luiz Datena sobre seu
desligamento da emissora, no dia
1/08. Ele irá à Justiça cobrar
multa de R$ 25 milhões.

Paulo Gracindo teria completado 100 anos em 16
de julho de 2011. Teve uma carreira de 65 anos
dedicados ao teatro, ao rádio e à televisão. O ator
falecido em 4 de setembro de 1995 vai receber
uma série de homenagens. Entre elas, Um livro
organizado por Mauro Alencar e seu filho Paulo
Gracindo Jr. e o lançamento do DVD Paulo
Gracindo - O Bem Amado. "Meu pai é um
representante do ator brasileiro. Criou dignidade
em nossa profissão, que praticamente não existia",
diz Gracindo Jr.

A JUSTIFICATIVA
José Luiz Datena enviou uma carta aos diretores
da Record informando que deixou a emissora "por
causa de vossas senhorias", dizendo que sofreu
"efetiva obstaculização da livre manifestação de
pensamento". O apresentador havia sido proibido
de dar entrevistas após dizer que a Band é a
emissora de seu coração.
O OUTRO LADO
Ao retornar, a Record havia perdoado a multa que
Datena devia ao canal por não ter cumprido o
contrato até o fim e ter deixado a emissora em
2003. Mas o "perdão" somente seria validado se
ele cumprisse o atual contrato até o fim. A Record
diz que não recebeu carta comunicando a rescisão
do pacto. E, pretende cobrar a multa...

Sheen teria assinado um acordo para uma nova
série chamada "Anger Management", mas o
programa ainda não foi selecionado por nenhuma
rede de TV do país. Ele também teria recebido
uma oferta de 6 milhões de euros para integrar o
reality show Celebrity Big Brother, da Inglaterra.
O programa, geralmente realizado com
participantes desconhecidos pelo público, agora
terá famosos no elenco.

A VOLTA

MORDOMIAS

SUBSTITUIÇÃO

Ashton Kutcher, criador da
série de TV "Punk''d" e marido
da atriz Demi Moore, foi
contratado em maio como novo
personagem de "Two and A Half
Men". Mas, as mordomias
recebidas por Kutcher estão
causando mal-estar na equipe da
série. É que seu camarim, um
grande trailer, tem sido visto
como exagerado. Ele tem dois banheiros, dois
quartos, sala de cinema com tela de 100 polegadas,
piso de marfim e até um escritório para ser usado
por sua secretária particular. O ator receberá cerca
de US$ 1 milhão por episódio da série.

William Travassos está apresentando o Cidade
Alerta. Durante a semana, alguns nomes foram
sugeridos como possíveis substitutos de Datena
na atração diária. Marcelo Rezende e Reinaldo
Gottino são cotados para o cargo.

FINA ESTAMPA
Com estreia prevista para 22 de agosto, no horário
das 21H, na Globo, Fina Estampa, é a 14ª novela
de Aguinaldo Silva na emissora. A observação e o
contato com o público são as grandes fontes de
inspiração do autor, jornalista por formação e
escritor de folhetins por acaso.

A atriz Mel Lisboa tem circulado
pela Cracolândia, no centro de São
Paulo, para compor um
personagem. Ela está fazendo
laboratório para uma peça que fará
sobre a Boca do Lixo, indústria do
cinema alternativo que floresceu
na região.

FINA ESTAMPA II

ENSAIO SENSUAL

Na trama, Griselda (Lilia Cabral) é uma obstinada
viúva, mãe de três filhos, que trabalha como "faztudo" em várias residências. Com muito esforço,
consegue sustentar a família. No entanto, ela é
bastante discriminada por seu jeito bruto,
principalmente por seu filho José Antenor (Caio
Castro). A virada da personagem acontece quando
ela ganha na loteria e tem a chance de mudar de
vida.

Thaís Fersoza fez um ensaio
sensual para edição de
aniversário da revista Playboy,
que traz Adriane Galisteu na
capa. Mas, de acordo com o
editor da publicação, Edson
Aran, existe uma "paquera" da
revista com a atriz. Como Thaís
é uma das mais pedidas pelos
leitores, há negociações em andamento.

AMOR PELA PROFISSÃO
Reynaldo Gianecchini que está em cartaz em São
Paulo com a peça Cruel,não esconde o amor pela
carreira que abraçou. "Eu amo a minha profissão.

Datena confirmou no Twitter que seu retorno à
Band, no comando do Brasil Urgente, será na
próxima segunda-feira (8/08), depois de apenas 43
dias na emissora do bispo Edir Macedo, à frente do
Cidade Alerta. Datena assinou contrato de seis anos
com a Band. Ele também estará no comando da
Manhã Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes AM.

TAPAS & BEIJOS
Fábio Assunção, não fará somente uma participação
especial, mas terá um papel fixo em Tapas & Beijos.
O autor Cláudio Paiva está escrevendo o perfil do
personagem, que integrará o elenco ao lado de Andréa
Beltrão e Fernanda Torres.
CRACOLÂNDIA

NAMORANDO...
A apresentadora da MTV Ellen Jabour pode estar
namorando o vocalista do Guns N' Roses, Axl

CONFIRMADO
O ator Cauã Reymond, no ar
em Cordel Encantado, foi
escalado para ser um dos
protagonistas da novela que
João Emanuel Carneiro está
preparando para o horário
nobre da Globo, que estreará
em 2012. Ele deve interpretar
um mocinho que sofre de
sonambulismo e fará parte do núcleo do subúrbio,
onde serão gravadas 90% das cenas. A trama
substituirá Fina Estampa, que entrará no lugar de
Insensato Coração.
CAIXAALTA
Jennifer Lopez está em
negociações para continuar a
fazer parte do time de jurados do
American Idol. A cantora quer
cerca de R$ 53 milhões para
renovar o contrato. Os executivos
ainda têm esperanças de
convencer a atriz a reavaliar o alto salário. Fontes
garantem que Jennifer Lopez quer igualar seu
salário ao de Simon Cowell no The X Factor, da
Fox. Atualmente, ela recebe R$ 20 milhões no
American Idol.
CRIANÇA ESPERANÇA
O cantor Luan Santana foi confirmado no Criança
Esperança deste ano, que terá como tema
"Geografia sentimental do Brasil". Ele cantará ao
lado de Ivan Lins a música Novo Tempo. A
presença da apresentadora Xuxa, que ficou fora
da edição de 2010, ainda é incerta.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
A atriz Dira Paes na novela Fina Estampa, que
substituirá Insensato Coração na Globo, será
vítima de violência doméstica. Ela interpretará a
dona de casa Celeste e padecerá nas mãos do
marido, Baltazar, que será interpretado por
Alexandre Nero. Celeste será a melhor amiga da
personagem principal, Griselda (Lília Cabral), que
a defenderá das violências do marido e baterá em
Baltazar.
DE VOLTA
A cantora e apresentadora Sula Miranda voltará
em breve a comandar uma atração na TV. Parece
que ela fechou contrato com a CNT e apresentará
uma atração sobre decoração e design. Ainda não
há data de estreia.
VAI SE DAR MAL...
Enquanto caminhavam para fazer as suas tarefas
em A Fazenda, Compadre Washington e Dinei
falaram sobre a relação entre Marlon e Renata
Banhara. Para os peões, Marlon poderá ter
problemas com a sua mulher por causa da
proximidade com a modelo. "Eles ficam de
conversinha, ela passou creme para depilar nele.
Isso não vai dar certo não", avaliou Compadre
Washington.

NOS PLANOS
Após reintegrar Roberto Justus
a seu casting, a Record direcionou
seus esforços para recontratar o
autor de novelas Tiago Santiago,
do SBT. O dramaturgo não
emplacou nenhum trabalho na
emissora de Silvio Santos. Um
dos problemas para sua saída do
SBT é o contrato, que ainda prevê
mais dois anos de duração, além da necessidade de
produzir mais três novelas.
A PREFERIDA
A Record tem vetado
mulheres com perfil de Ana
Hickmann que concorrem
à vaga deixada por Dani
Souza no Tudo É Possível.
Mulheres altas e magras
foram cortadas das
avaliações. No domingo (24/07), a atração marcou
8 pontos e teve pico de 12, mantendo-se na viceliderança absoluta.
DIZEM POR AÍ...
As conversas de comadre entre Ana Hickmann
com Luciana Gimenez para o Tudo é Possível e o
Superpop pode dar frutos. Comenta-se que a
morena pode ir para a Record, dividindo as tardes
de domingo com a loira.
MORDE E ASSOPRA
A novela Morde & Assopra, da Globo, que
amargou um Ibope baixo, chegando a registrar
menos de 20 pontos está melhorando. As
alterações no enredo estão dando certo.
BRUXINHA
A atriz de origem colombiana Paola
Turbay se une ao elenco de True
Blood, uma das séries de televisão
americana mais populares do
momento, no papel de Antonia,
uma bruxa do século XVII. A série
da HBO tem vampiros, humanos
e lobisomens. Antonia é uma
vítima da inquisição, um espírito que não está em paz
e que agora chega para tumultuar o enredo de
personagens interpretados por Anna Paquin e Stephen
Moyer.
MISS UNIVERSO
Pela primeira vez o concurso
de Miss Universo acontece no
Brasil, em 12 de setembro, com
transmissão ao vivo pela Band.
A gaúcha Priscila Machado,
eleita Miss Brasil 2011,
segundo o diretor-executivo do
Miss Brasil, Boanerges Gaeta
Jr.,"Ela tem um perfil bem
próximo do que o Miss
Universo exige. É magra, bonita, tem porte de
modelo, do tipo da Victoria's Secret", avalia.
GRANDES CHANCES
Com 1,80m e 53kg, Priscila trabalha como modelo
há 11 anos e se preparava há quatro para o concurso
nacional. A nova Miss Brasil acredita que o fato
de já ter experiência em passarela, morado na
Europa e na Ásia e falar três idiomas (inglês,
francês e italiano) pode favorecê-la no Miss
Universo. "Existe uma pressão por ser no Brasil,
mas estou preparada. Vou brigar pela coroa",
afirma a modelo.
MÚSICA NEGRA
O rapper Emicida pode apresentar um programa
na MTV. As negociações estariam avançadas e a
atração seria sobre música negra.
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Polícia prende professor suspeito de Banco é arrombado
em Luisburgo
estupro em biblioteca de escola
Homem é ex-policial; adolescente teria sido forçada a manter relações sexuais com ele
Um professor foi preso em
Manhuaçu, suspeito de
estuprar uma adolescente na
biblioteca de uma escola
estadual que funciona no
centro do município. A prisão
aconteceu na quarta-feira (4).
O processo tramita em
segredo de Justiça no Fórum
da cidade.
O crime ocorreu há quase
três anos e revoltou os
moradores de Manhuaçu,
que pediram a prisão do
homem. O homem nega o
crime. Ele foi preso em casa,
em cumprimento ao mandado
de prisão preventiva
decretado pelo juiz Walteir
José da Silva, e vai aguardar
nova decisão da Justiça no
presídio local.
Segundo a Polícia Civil, a
menor, que na época tinha 14
anos, teria denunciado o
professor após o crime. A
adolescente teria sido forçada

A.R.V. nega o crime, que teria acontecido dentro de escola

a manter relações sexuais com
ele, que também é ex-policial
militar.
O suspeito era lotado no 11º
Batalhão da PM de
Manhuaçu e foi expulso da
corporação em julho de 2005,
por má conduta. Segundo o

Acidente mata jovem de 17
anos no Centro de Manhuaçu
Um grave acidente no
cruzamento das ruas Luiz
Cerqueira e Desembargador
Alonso
Starling,
na
madrugada de quinta-feira, 04,
matou um adolescente de 17
anos.
Wagner Emanuel Faria
Mendes, 20 anos, desceu a rua
Luiz Cerqueira em alta
velocidade, dirigindo um Fiat
Uno Way. Ele atingiu a
motocicleta conduzida por
Marcelhius Augusto Dias da
Silva, 17 anos, na esquina do
restaurante Fogão de Lenha.
As marcas de frenagem
mostram que o carro arrastou
a moto por vários metros. O
motociclista foi lançado por
uns 20 metros. O Uno ainda
subiu na calçada, bateu na

parede de uma casa e parou
na frente da locadora Roberto
Cine Vídeo.
O Corpo de Bombeiros
ainda socorreu Marcelhius
Augusto para a Unidade de
Pronto Atendimento. Com um
quadro de politraumatismo, o
rapaz não resistiu e morreu.
A Polícia Militar apurou que
Wagner não tem habilitação e
tinha pego o carro com
autorização do pai.
O motorista do Uno foi
preso e conduzido para a 6ª
Delegacia Regional de Polícia
Civil. Marcelhius morava na rua
Antônio Rodrigues Lomeu e
trabalhava numa revenda de
carros na Alonso Starling.
Carlos Henrique Cruz Jailton Pereira

tenente-coronel Luiz Carlos
Rhodes, o ex- policial chegou
a responder a procedimentos
administrativos internos por
envolvimento com menores.
- Essa tendência foi
detectada no comportamento
do policial que, no acúmulo

Grave acidente na BR 262
Uma pick up Strada bateu
numa carreta carregada com
óleo de cozinha no km 43,8 da
rodovia BR 262 entre Realeza e
Manhuaçu, no trecho
conhecido como Ponte do
Evaristo, na manhã de quarta,
27.
O Fiat Strada, placa HIQ1500 de São João do
Manhuaçu/MG, conduzido por
Nelson Escrivane Mendes, 60
anos, seguia sentido a Realeza
quando invadiu a pista
contrária e colidiu frontalmente
com a carreta VW 16.170 BT,
placa DAY-5649 de Uberlândia/
MG, carregada com óleo
comestível. Com o impacto, o
automóvel foi lançado contra
o barranco. Já o condutor do
caminhão perdeu o controle da
direção, saiu da pista e desceu
uma
ribanceira
por
aproximadamente 40 metros. O
veículo capotou e parou a

Acidente em Lajinha: Vigilante morre na MG-108
O vigilante Abraão Moreira de
Souza, 25 anos, morreu quando ia
para o trabalho na região de Lajinha,
no início da noite de quinta, 04.
Segundo registro da Polícia
Militar Rodoviária, Adalberto
Anacleto da Silva, 34 anos, dirigia
um caminhão na rodovia MG 108 km
219, sentido Areado para Lajinha,
quando reduziu a velocidade para
não bater numa carroça.
Abraão pilotava sua Honda/CG
125, placa GSN5934, Lajinha, logo
atrás e não conseguiu parar. Ele
bateu na traseira do caminhão e
morreu no local.

dos fatos, foi exonerado.
Esse é o segundo registro
de pedofilia no Leste de
Minas, em uma semana. Em
Berilo, no Vale do
Jequitinhonha, a Polícia Civil
cumpriu um mandado de
prisão contra um médico
clínico geral. Com o médico
foram encontrados drogas,
preservativos,
artigos
eróticos, CDs e DVDs com
conteúdo de sexo explícito e
computadores, além de
vestidos e peças íntimas de
crianças.
Dois irmãos de 20 e 23 anos,
que moram com o suspeito,
foram
conduzidos
à
delegacia. A polícia apura se
a dupla atrairia jovens com
idade de 15 a 25 anos para a
casa do médico. Dois
adolescentes confessaram,
em depoimento, ter mantido
relação sexual com o clínico
geral em troca de drogas.

Abraão pilotava sua Honda/CG 125,
placa GSN5934, Lajinha

poucos metros do rio
Manhuaçu. Os dois veículos
ficaram totalmente destruídos.
Populares que trafegavam
pela rodovia socorreram o
motorista do caminhão Plínio
Bernardes Vieira, 25 anos, e sua
acompanhante Diely Alves da
Silva, 22 anos. Após exames
médicos, o casal foi liberado e
retornou para acompanhar a
retirada do caminhão. O
motorista do automóvel ficou
preso às ferragens com
suspeitas de fraturas múltiplas
nas pernas e foi socorrido pelo
Corpo de Bombeiros de
Manhuaçu.
De acordo com o relato de
Nelson, ele precisou fazer uma
manobra rápida para evitar a
colisão com um veículo que
estava estacionado às margens
da rodovia em plena curva. Ao
fazer a manobra ele perdeu o
controle da direção vindo a
colidir com o caminhão que
seguia em sentido contrário.

A agência do Sicoob em
Luisburgo durante a
madrugada de sexta, 05, foi
arrobanda por Cinco
homens. A Polícia Militar foi
acionada a partir do disparo
do alarme, que aconteceu às
2h30m. Alguns moradores
disseram que cinco homens
armados chegaram numa
pick-up Strada de cor escura.
Eles arrombaram a porta de
entrada e reviraram alguns
móveis da agência.
Ao perceberem que o
alarme havia sido acionado,

entraram no veículo e
fugiram em direção ao
Córrego Fortaleza, na zona
rural.
O banco apurou que não
foi levado nada de valor. As
imagens do sistema de
monitoramente
serão
analisadas para se tentar
apurar alguma pista dos
bandidos.
A Polícia Militar fez
rastreamento na região, mas
sem sucesso. As unidades
em cidades vizinhas também
foram comunicadas.

Adolescente mata morador
do Santa Luzia por 8 reais
Rafael Fortes Rosa, 19
anos, foi assassinado por um
adolescente de 15 anos na
noite de quinta, 28, na Rua
Braz Marques, no bairro
Santa Luzia, em Manhuaçu.
A Polícia Militar foi
chamada através de ligações
de populares relatando uma
briga e que um dos
envolvidos estava armado
com uma faca.
Quando a polícia chegou,
Rafael já havia sido
esfaqueado e socorrido por
moradores do local.
O
adolescente
foi
localizado pelos militares e
confessou prontamente que
teria desferido um golpe de
faca em Rafael. Ele alegou

que o motivo seria em razão
de uma dívida cobrada pela
vítima no valor de oito reais
e também por ciúmes de sua
ex-namorada.
A faca utilizada fora
escondida em uma lata no
canteiro de obras de uma
construção próxima. O
garoto tinha uma bucha de
maconha no bolso e
confessou ser usuário de
drogas.
O menor foi apreendido e
encaminhado até a 6ª
Delegacia Regional de
Polícia Civil. O delegado
ratificou a apreensão em
flagrante do garoto para que
fosse apresentado ao
promotor de justiça.

Mãe é agredida pelo filho por não
ter dinheiro para comprar drogas
No Bairro Nossa Senhora
Aparecida, em Manhuaçu, a
Polícia Militar compareceu
ao local onde a solicitante –
filha da vítima e irmã do
autor, narrou que o autor é
dependente
químico
(usuário de Crack), motivo
que gera todo tipo de
transtorno para a família,
tendo vendido todos os
móveis e utensílios que
ficaram na residência
anterior, onde a vítima teve
que se mudar para o

endereço atual.
O autor dirigiu-se até a
residência de sua mãe, já
idosa, no intuito de que a
mesma tivesse dinheiro, até
mesmo a aposentadoria,
para lhe fornecer, como não
conseguiu seu objetivo, a
agrediu com um chute na
perna esquerda, que
causou hematoma, sendo
socorrida por populares até
o PSF do Bairro Nossa
Senhora Aparecida, e o
autor fugiu.
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Presidente da câmara de Lajinha Paulo
Cesar prestigiando a Rainha do CAPS

Parabéns pelo seu aniversário dia 8 de
agosto. Padre Augusto Marques de
Morais Neto
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Jairo Ambrósio tradicional marcador de
quadrilha

Maurício, Fábio Soares, Geraldo Perígolo, Tuca e Maurício Júnior. Parabéns para os
aniversariantes Tuca e Geraldo Perígolo

Vereadora Andréa Soares participando
da quadrilha do Caps

