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Distribuição gratuita

Dilma libera IFET para Manhuaçu
Liderança petista é prestigiada em Brasília

PÁGINAS 8 e 9
Ex-ministro Nelson Hubner (atualmente diretor da ANEL), Vereador Chico do Juquinha, Dorca, Presidenta Dilma Rousseff, Aparecida Moreira e Marcos Cabral

Lael Varella em Manhuaçu

PÁGINAS 8 e 9

Frente Muda Manhuaçu

PÁGINAS 8 e 9
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EDITORIAL

CHARGE

Brasileiro acomodado
O Brasil e a Índia têm nota igualmente baixa, aliás,
próximas uma da outra, no IPC, o Índice de Percepção de
Corrupção da Transparência Internacional, respeitada ONG
que mede não a corrupção propriamente dita, porque é
"imedível", mas como ela é percebida em cada país.
A nota do Brasil, no IPC mais recente, foi 3,7; a da Índia,
3,3.Ambos os países a anos-luz da Dinamarca e seus 9,3, a
primeira colocada em limpeza.
Se a percepção é parecida no Brasil e na Índia, então a
reação em cada país também é parecida, certo? Errado,
completamente errado. Na
Índia, Anna Hazare,
militante anticorrupção,
Iniciou uma greve de fome
em um parque público,
acompanhado por milhares
de seguidores.
No Brasil, mandam
cartas indignadas para os
jornais, mas não tiram o
Ativista - Anna Hazare, fez
traseiro da cadeira para se
greve de fome contra a
corrupção na Índia
manifestar, acabam se
acostumando com as
irregularidades ao ponto de muitas pessoas defenderem
políticos corruptos com o slogan que ele rouba, mas faz, os
brasileiros precisam de uma identidade diante do poder
público, temos algumas como o futebol e carnaval,
precisamos tomar postura e indignar, fazer alguma coisa para
mudar a postura de nossos políticos, outro dia fiquei com
inveja dos japoneses o que é normal para eles lá virou notícia
em muitos países inclusive aqui. A notícia que o Japão
devolveu à Cruz Vermelha parte dos Euros que ela doou
para recuperar as cidades arrasadas pelo tsunami deixou os
brasileiros espantados, os japoneses tinham errado nos
cálculos e ao detectarem devolveram a diferença. O que
você tem a comentar a respeito, haja vista que se fosse no
Brasil informariam propositadamente um valor bem mais alto,
lembram do dinheiro enviado para o Rio de Janeiro para
recuperar os estragos das enchentes? Estamos tão
acostumados com gente pilantra e ladra que quando vemos
gente honesta é praticamente um choque. Eles reconstruíram
o Japão depois das bombas e o tornaram em poucos anos
uma das maiores potências mundial. Que nós possamos
aprender com os japoneses um pouco de amor aos nossos
irmãos e buscar um pouco de dignidade.
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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
Veja comentário de um Lajiense Nei Carvalho da
Silva, advogado residente em Maringá Paraná, mesmo
de longe ele tem acompanhado os acontecimentos de
sua cidade natal - Email: nei_advogado@hotmail.com
Eduardinho:
Concordo com você quanto aos antigos vícios de
décadas passadas. Mas, a transformação e melhoria
da qualidade de vida do povo da Lajinha, assim como
deve ser em todos os municípios desse Brasil de muitos
Brasis, depende somente das decisões tomadas por
esse próprio povo. E sabe quando é este momento?
Por ocasião das eleições Municipais. Preste atenção,
eu disse Municipais. Não disse Estaduais ou Federais.
Sabe por quê? Porque, assim como na Escola, o Ensino
Fundamental representa os primeiros passos de um
bom aprendizado; assim como na família, o exemplo

de educação dos pais é que refletirá no bom filho
do amanhã, também o é em matéria política, na
hora da escolha dos Vereadores e dos Prefeitos.
É alí que se inicia a carreira do bom político, que
tomará as decisões mais importantes no futuro
(legislar sempre bem, no interesse da
coletividade). Então, meu caro Eduardinho, se
alí, no nascedouro, efetuarmos uma péssima
escolha, este escolhido será o péssimo político
do amanhã. Pense nisso e, espalhe com vigor e
entusiasmo, o valor da grande "arma" que temos
na mão uma vez a cada quatro anos, que é o
nosso sagrado e inalienável direito de votar.
Abraços
ao
já
desconhecido
(fisionomicamente) e futuro amigo Lajinhense.
Nei Carvalho
Maringá-Pr, 16.08.2011.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Homens e mulheres
têm o mesmo valor

que o novo vereador terá que ter muito
jogo de cintura para saber levar sua
condição de opositor, se pegar pesado
corre o risco de não conseguir nada
do executivo para o distrito, de outro
lado se a oposição continuar
desorganizada como no pleito passado
sem união corre o risco de perder o
vereador, Arlindo já foi vereador em
outros mandatos e sabe como é a
situação e oposição.

Rádio Manhuaçu AM
Pescadores FM
Professora Dorca, Deputado Reginaldo
Rossi (Presidente do PT/MG), Aparecida
Moreira, Marcos Cabral

Parabéns Dorca, pois além de receber
o apoio da presidenta Dilma em Brasília
teve o privilégio de receber um
telefonema da presidenta, essa é a vitória
dos humildes. É sabido da dificuldades
de falar com um presidente. Centenas
de gafes aconteceram em Brasília ou fora
da capital, prefeitos deputados e até
governadores que se achavam no direito
de chegar com sua comitiva poderiam
chegar e entrar para falar com o
presidente sem ter agendado um horário,
principalmente quando o chefe do
governo viaja para outros estados ou fora
do Brasil. Mas vocês estavam
acompanhados do ex-ministro e amigo
particular da presidenta Dilma por tudo
isso a certeza, que na vida não há nada
mais gratificante do que a humildade.
Depois de mortos todos têm o mesmo
valor, não tem rei nem súditos, soldados
ou generais, ambos podem estar lado a
lado no cemitério.

O deputado Lael Varella esteve nas
emissoras de rádio Manhuaçu e
Pescadores respondendo perguntas e
não quis polemizar, deixou sua resposta
para o vereador que tentou colocá-lo
como forasteiro, o papo que correu na
cidade é que o vereador deveria
mesmo é se preocupar em denunciar
as inúmeras irregularidades que sabe
do município. Os deputados federais
estão em Brasília reivindicando
recursos do governo federal, os
deputados estaduais nos estados
reivindicando recursos do governo
estadual e os vereadores no município.
A verdade é que todos os vereadores
de Manhuaçu para serem coerentes
deveriam apoiar o candidato do
prefeito, não foi assim até agora,
porque ser oposição só nas eleições?
O povo está dizendo: estamos de olho
nos senhores.

O outro lado da moeda Sobre a visita de Lael
Varella a Manhuaçu

Câmara dá posse a novo
vereador em Lajinha

Que orgulho deve ter os
japoneses - Japão devolve
dinheiro não gasto
A notícia de que o Japão devolveu à
Cruz Vermelha parte dos Euros que ela
doou para recuperar as cidades arrasadas
pelo tsunami deixou os brasileiros
espantados, os japoneses tinham errado
nos cálculos e ao detectarem devolveram
a diferença. O que você tem a comentar
a respeito, haja vista que se fosse no Brasil,
já informariam propositadamente um valor
bem mais alto, lembram do dinheiro
enviado para o Rio de Janeiro para
recuperar os estragos das enchentes.
Estamos tão acostumados com gente
pilantra e ladra que quando vemos gente
honesta é praticamente um choque. Eles
reconstruíram o Japão depois das bombas
e o tornaram em poucos anos uma das
maiores potências mundial.

Vereador Arlindo Vita de Moraes,
sendo entrevistado pelo repórter mirim
Pedro Henrique

Em Lajinha a Câmara Municipal dá
posse ao vereador Arlindo Vita de
Moraes (foto) do distrito do Prata, que
substitui o vereador Dr. Jorge que
abandonou a câmara. Arlindo terá
uma missão difícil, mas se fizer um
bom trabalho com certeza vai ganhar
o apoio da maioria dos moradores
visto que o distrito maior que muitas
cidades brasileiras com uma
população de mais de 5 mil habitantes
estava sem nenhum representante. Só

O deputado Lael sempre visita suas
bases esteve recentemente em
Luisburgo visitando o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, visitou Mutum e
Lajinha, esteve em Manhuaçu quintafeira 25/08. Conversamos com aliados
antigos e eles disseram que a marca
do deputado chama-se fidelidade se em
um município ele tiver o apoio de um
vereador após as eleições ele não troca
nem pelo apoio da prefeitura, todas as
cidades mantém um vínculo e
permanece fiel, em Manhuaçu o canal
para se chegar ao deputado Lael é o
presidente do DEM Tuca

A 42a. subsseção da Ordem dos
Advogados do Brasil, sessão de
Governador Valadares quer que a Câ
mara Municipal volte para 14 o número
de vereadores e não 21 como foi
aprovada recentemente..
Por que que a OAB não participou
das reunões? Da audiência pública? não
sabia? Seus dirigentes não leem jornais,
não veem TV ?
Quer seus dirigentes que o poder
legislativo fique nas mãos de apenas de
14 vereadores?

Cuidado animais
soltos nas estradas

Maurício Morais
fortíssimo candidato
Com
ampla
experiência como
vereador e na vida
política de Valadares,
o vereador Maurício
Morais já está sendo
cogitado para as
próximas eleições
municipais na cidade
de Governador
Valadares. Maurício
foi um dos protagonistas na conquista do
asfalto que liga os distritos e povoados
margeados pela estrada entre Governador
Valadares a São Geraldo da Piedade, na
região Leste do Estado. Maurício junto com
o Deputado Mourão , Governador
Anastasia e Senador Aécio Neves virão
com força total nas próximas eleições na
cidade de Governador Valadares.

Manhuaçu acomodado

Lael Varella visitando Manhuaçu

OAB/GV entra
na hora errada!

Em Manhuaçu, a verdade é que não há,
não existe uma coerência política, não há
um debate político – não tem oposição –
Quem contesta quando repetimos a frase: Toda unanimidade é burra. Não queremos
brigas, mas, o legislativo é eleito para
fiscalizar o executivo – A harmonia que
ocorre em excesso em Manhuaçu, é coisa
de desanimar.
A população tem que parar com essa
mania de achar que quem asfalta ruas, coloca
iluminação pública, pontes, saneamento
básico é o político, tais obras são obrigações
para com quem paga os impostos! Lógico
que o vereador pode indicar uma obra, uma
melhoria, mas acharmos que foi uma obra
dele é coisa do passado.
– Manhuaçu, precisa renascer para o
debate político, para as opiniões contrárias
– que faz bem a democracia!
Linder Lener

Como se não bastasse a alta velocidade,
embriaguez ao volante e as péssimas
contições das estradas entre outras causas
contumazes que provocam acidentes,
motoristas devem se preocupar com mais
um agravante quando forem transitar nas
BRs e principais vias da região: a presença
de cavalos e bois na pista. Tem sido mais
do que comum encontrar os animais soltos
e perambulando pelo asfalto, como
estamos na seca, os animais tendo falta
de alimento nos pastos procuram
pastagens a beira do asfalto, o periodo é
constante. Foi aprovado o substitutivo do
relator, deputado Carlos Alberto Leréia
(PSDB-GO), ao Projeto de Lei 3737/08.
O texto original previa, além de multa, a
detenção do infrator por dois anos, em caso
de acidente. Se ocorresse morte, a pena
passaria a ser de reclusão de dois a quatro
anos e multa. O deputado ressalta que o
Ministério Público já aplica o Código Penal
a proprietários de animais que provocam
acidentes de trânsito. De acordo com ele,
se há morte, o crime é considerado
homicídio culposo, para o qual se prevê
detenção de três anos. Quando ocorre
apenas lesão corporal, a detenção varia
de dois meses a um ano. “Não será um
pequeno aumento das penas que reduzirá
o problema”, afirma. O parlamentar
acrescenta que, embora o CTB já
determine às autoridade de trânsito o
recolhimento dos animais soltos nas vias
públicas, não há previsão de punição para
os proprietários. Por isso, propõe a
mudança na lei. Tramitação: O projeto
ainda será analisado pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania,
antes de ser votado pelo Plenário.
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A guarda Nacional em Manhuaçu
Após a proclamação da Independência do
Brasil, o imperador Dom Pedro l, mais
precisamente em 1831, com a morte de seu pai
em Portugal, tornou-se herdeiro do trono
português. Abdicou então do trono brasileiro em
favor do príncipe herdeiro Dom Pedro de
Alcântara, deixando aqui uma regência composta
de três pessoas, até seu filho atingir a maioridade.
O regente com medo de haver revolta que poderia
comprometer a unidade nacional, e devido ao
governo das províncias não estar em em condições
de manter uma força policial em todas as Vilas e
Arraiais criou corporação chamada Guarda
Nacional que seria subordinada às comarcas.
O governo federal estava também tendo
problemas com o exército, pois este era composto
em grande parte de portugueses de confiança de
Dom Pedro l e o governo queria ter uma guarnição
leal. Desta forma foi criada em 18 de Agosto de
1831 a corporação chamada de Guarda Nacional,
com intuito de lealdade ao governo e composta
de brasileiros.
Ela perdurou por mais de 100 anos, na verdade
em alguns lugares houve alguns desacertos, com
pessoas que a usaram para próprio benefício
amedrontando e ameaçando inimigos políticos.
Mas no contexto geral serviu para inspirar as
forças policiais dos futuros estados brasileiros.
Resumindo, enquanto o Exército era incumbido
de enfrentar os inimigos externos, a Guarda
Nacional visava combater os inimigos internos.

Ingredientes
2 pacotes de 200g de biscoito maisena
passados no leite morno
1º creme
1 lata de leite condensado
a mesma medida da lata de leite de vaca (uma
ou duas medidas)
3 gemas
1 colher (sopa) de amido de milho
Levar ao fogo e cozinhar até engrossar.
2º creme
1/2 litro de leite
5 colheres (sopa) de chocolate em pó
4 colheres (sopa) de açucar
2 colheres (sopa) de amido de milho
levar ao fogo até engrossar.
12 bombons sonho de valsa
Cobertura
1 lata de creme de leite sem soro
3 claras em neve
6 colheres (sopa) de açúcar
Bater as claras em neve e juntar o creme de
leite.

A Guarda Nacional tinha um conselho de
Qualificação formado por seis cidadãos eleitores
de segundo grau e era presidida pelo Juiz de Paz e
controlada por um Coronel. Era vinculada as
comarcas, e possuía destacamento nas localidades
menores. Era subordinada ao Juiz de Paz, juiz
Criminal, Presidentes das províncias e ministros
da Justiça. Os serviços prestados eram de forma
litúrgica, gratuita e amadorística, eram às vezes os
milicianos obrigados a abandonar seus afazeres
domésticos para servir a corporação.
Para a formação do corpo de Oficiais, a nomeação
era através de eleições. A exigência para votar e ser
votado era de cem mil réis de renda líquida anual,
passando posteriormente para o dobro desta
quantia. A Guarda Nacional foi responsável pela
militarização da sociedade local. A guisa de
exemplos vamos relatar uma eleição da Guarda
Nacional da Legião Pombense, obtido pelo autor
no Arquivo Político mineiro em Belo Horizonte:
Eleição dos Guardas Nacionais do
Destacamento do Divino Espírito Santo do Piau,
Município do Pomba, em Agosto de 1848.
Para capitão: Joaquim José Teixeira
com 41 votos, Francisco Ermenegildo Rodrigues-Valle
com 36 votos, João Eduardo Rodrigues - Valle
com 34 votos, Para Alferes: João José Teixeira
com 35 votos, João Eduardo Rodrigues – Valle
com 12 votos, João Marciano Lourdes
com 01 voto, Manuel Antônio de Barros, Juiz de
Paz, Mariano Bernadino Montalvão - Escrutinador

O ignorante afirma, o
sábio duvida, o sensato
reflete. Aristóteles
A humildade é a única
base sólida de todas as
virtudes. Confúcio
É fazendo que se
aprende a fazer aquilo
que se deve aprender a
fazer.
Aristóteles
O livro é um mestre que
fala mas que não
responde. Platão
Devemos julgar um
homem mais pelas suas
perguntas que pelas
respostas. Voltaire
No meio da dificuldade
encontra-se a oportunidade. Albert Einstein
Geralmente aqueles que
sabem pouco falam
muito e aqueles que
sabem muito falam
pouco.
Jean Jacques Rousseau
Com organização e
tempo, acha-se o
segredo de fazer tudo e
bem feito.
Pitagoras

Pavê sonho de valsa

A esperança é o sonho
do homem acordado.
Aristóteles
Não há nada que
dominemos inteiramente a não ser os nossos
pensamentos.
René Descartes
Não basta termos um
bom espírito, o mais
importante é aplicá-lo
bem. René Descartes

Modo de Preparo: 1. Montar em um pirex uma
camada de creme alternando com os biscoitos
maisena e alternando os cremes e os
bombons picados 2. Por último cobrir com o
creme de leite batido com as claras 3. Levar a
geladeira por 4 horas

A sensualidade ultrapassa muitas vezes o
crescimento do amor, de
forma que a raiz
permanece fraca e
arranca-se facilmente.
Friedrich Nietzsche

Quem ele pensa que é?
Não é nada bom se ouvir isto. E “Ele nem sabe com
quem está se metendo!” é pior ainda. É realmente pegar
pesado! Nada educativo, elegante ou ético, mas tão
comum que muitos já nem dizem mais o tal do “foi mal!”.
Minha curiosidade é de que sempre tudo é dito a
terceiros, o que parece dar aos autores, poder de decisão
sobre o destino, futuro e vida dos outros. Mas dito a
terceiros talvez porque não exista coragem suficiente para
dizer pessoalmente, “Quem você pensa que é?” ou o
“Você não sabe com quem está se metendo!”. Talvez
ditas a terceiros elas soem com mais força de ameaça,
com mais força de poder, e possam provocar um sinal
vermelho em quem possa se meter em seu caminho.
Não sei, mas este dito a terceiros pode demonstrar
também medo de um confronto mais direto, ou temor
de ouvir da vítima quem ela é e ainda ser capaz de dizer
saber muito bem com quem está se metendo.
Este sinal de prepotência vingativa de um pedestal
tão inferior, pode se encontrar também em outra frase
tão comum. “Você sabe com quem está falando?”. Esta
me faz recordar uma cena hilária, em que um fazia a
outro mais humilde esta pergunta, e ouviu... “Não senhor.
Mas muito prazer. Meu nome é Sebastião, Tião para os
amigos.” A mão foi estendida, mas não reconhecida e
assim, o Tião até hoje não sabe com quem estava
falando, até porque também não perguntou para ninguém
quem poderia ser.
Cabe, entretanto agora perguntarmos, quem
pensamos ser e se sabemos mesmo quem somos nós?
E sabemos realmente com quem estamos nos metendo
na nossa verdade pessoal? Como podemos perguntar
aos outros quem pensam ser, se não soubermos como
nós somos? E quanto ao não sabe com quem está se
metendo, não seria melhor que nós apresentássemos
primeiro ao nosso eu? Se nós não sabemos nada disto,
como poderemos esperar que os outros imaginem com
quem estão se metendo?
Só uma coisa é certa. Vamos deixar muitos Tiãos
com as mãos estendidas pela vida. O que será uma
pena, não?
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

Bairro Santa Terezinha reivindica melhorias
JM nos bairros desta vez
foi visitar o bairro Santa
Terezinha, nessa coluna os
moradores
podem
reivindicar melhorias para
seus respectivos bairros,
mas o objetivo maior é que
com isso mostramos a
sociedade e o poder público
onde estão os problemas que
deveriam ser prioritários.
Estivemos percorrendo toda
cidade e encontramos
problemas em todos os
bairros, mas dentre eles três
se destacam:
O bairro Santa Luzia,
bairro Matinha e bairro
Santa Terezinha. Nossa
última visita foi no bairro
Santa Terezinha, onde já

estivemos em outra ocasião
e para nossa surpresa nada
mudou, a não ser a Luciana
da edição passada que se
casou e foi embora para
outra cidade. As crateras, as
escadarias de pneus e sacos
desses usados por coletores
de café nas fazendas da
região e para completar o
bairro está infestado de
pulgas e bicho de pé, as
crianças estão com os pés de
dar pena, e eles ainda tem
que conviver com cobras e
escorpiões. As pessoas
estão revoltadas com o
descaso e pedem que
resolvam os problemas ali
existentes e dizem que o
paralelepípedo que estão

Reflexão : O Lenhador
e o Machado

Onde era para ser uma escada, as últimas chuvas
levaram e até o presente momento nada foi feito

tirando no Centro da Cidade
mesmo serve para calçar as
ruas do bairro, além disso,
pedem
que
sejam

Moradores tem que conviver com cobras e escorpiões
invadiando suas residências

por
Elias Maciel

construídos muros em áreas
de risco onde crianças já
caíram e carros ficaram
pendurados.

Aqui deveria ter uma escada para acesso dos moradores

Na rua São Grabiel, o acesso é precário. os buracos estão tomando conta. As pessoas que usam a escada
correm risco de vida ao usarem as escadarias do Bairro Santa Teresinha

Essa é a história
de Pedro, um ótimo
lenhador que chegou a uma serraria
procurando
emprego. O capataz
deu-lhe um dia para
que ele mostrasse
as suas habilidades.
Pedro surpreendeu o capataz, pois
era capaz de derrubar dez árvores enquanto o normal era abater duas por dia. O melhor lenhador
derrubava
quatro.
Diante disso, Pedro foi alvo de comentários por
parte de todos, pois era o melhor lenhador que se
conhecia. Foi um verdadeiro sucesso. Porém,
depois de algum tempo, sua produção baixou até
que passou a ser o pior de todos os lenhadores. O
que estaria acontecendo? O capataz preocupado,
procurando saber o que estava havendo, chamou
Pedro e disse:
- No dia em que você chegou aqui derrubou
dez árvores, sem demonstrar cansaço e assim continuou por algum tempo. Mas ultimamente o vejo
abatido e esgotado, sua produção foi caindo e você
tem derrubado apenas uma árvore por dia. O que
houve?
- Não sei, respondeu Pedro. Estou trabalhando
como nunca trabalhei antes: tenho me esforçado
três vezes mais, sou o primeiro a ir para a mata e o
último a voltar!
O capataz pensou um pouco e perguntou a Pedro:
- Pedro, nesse tempo que está aqui, quantas
vezes você amolou o machado?
E Pedro, um pouco atrapalhado, respondeu:
- Nenhuma, não tive tempo.
Quantas vezes você amolou seu machado desde
que foi chamado por Jesus? Nossa produção tem
que no mínimo permanecer estável. Nunca diminuir! O que temos produzido com nossa ferramenta
dada por Deus?
Nosso machado é nossa fé e nosso amolador é
o Espírito Santo. Se você não a tiver contato com
Ele, seu machado vai dimiuindo a produção até ficar
totalmente cego.
“Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo
para todo propósito debaixo do céu.” Eclesiastes
3:1

VENDE-SE

VENDE-SE

VENDE-SE

Caminhão VW 8140 ano 99/2000 com baú
pneus novos - Mec.: zero Km
R$ 56 mil opção financiado 16 mil de entrada
e 48 X 1.588,00 (sob de financiamento)

Pampa 96/97 gasolina cor laranja pode
financiar
Valor R$ 8.400,00 entrada de R$ 1.600,00 e
48 de 320,00 consulta de crédito

Sala comercial em Carangola/MG 25m²
com banheiro
1º piso anexo a Rua Pedro de Oliveira R$
50.000,00

FONE (33)3331-4507 APÓS AS 18 HORAS
OU (33) 9954-2027

FONE (33)3331-4507 APÓS AS 18 HORAS
OU (33) 9954-2027

FONE (33)3331-4507 APÓS AS 18 HORAS
OU (33) 9954-2027
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O Pássaro Lindo
Sinto muita saudade
do meu tempo de
criança.Mas o que para
sempre ficará em minha
memória, são as
histórias de minha avó.
Quase toda tarde nos
reuníamos na sala
grande cheia de
almofadas pelo chão.Lá
minha avó fazia as
costuras os bordados dela.Ao mesmo tempo prestava
muita atenção em nossas conversas e desavenças de
vez em quando. Creio até que muitas das histórias
narradas ali, eram fruto de sua imaginação no momento,
e de acordo com as nossas necessidades também.Foi
numa destas tardes que vovó nos contou uma história
do pássaro lindo.
- Vocês já ouviram a história do Pássaro Lindo?
Ouviu um sonoro não de todos nós.
- Havia numa floresta pequena um pássaro não muito
grande e nem muito pequeno, era médio. Tinha um porte
muito bonito, empinava o peito cada vez que cantava, e
assim encantava a todos que o ouviam. Estava sempre
saltitante parecendo ter uma alegria muito grande, pulando
de galho em galho com muita energia. Era o tempo de
montarem os ninhos e todos já estavam se preparando,
levando gravetos brincando com sua namoradinha,
prontos para formar uma família. Porém o Pássaro Lindo
só cantava e pulava de um lado para outro, todas as
passarinhas estavam prestando atenção em seu modo
tão alegre de ser. Daí, então, apareceu a passarinha com
quem ele gostaria de fazer o ninho. Mas como fazer?
Onde buscar os gravetinhos? Em que árvore seria melhor
morarem? E o principal: será que ela vai me aceitar?
Pensando assim foi entristecendo.Não mais cantava e
nem pulava, sua energia parecia que tinha ido para o
espaço!
O que estaria acontecendo com ele?
- Vou conversar com dona Coruja pois dizem que ela
sabe tudo.
Chegando até ela logo foi contando suas dificuldades.
A dona Coruja ouviu tudo atentamente, e aconselhou
o Pássaro Lindo. Este voltou para sua árvore e depois de
muito pensar, tomou uma decisão.
- Não vou fazer nada que ela me disse, sou forte bonito
canto muito bem, tenho certeza que a Passarinha vai me
querer.
E assim se comportou. Continuou a cantar e pular de
galho em galho.Nada adiantou. Ninguém se incomodava
com ele.
Caiu novamente em tristeza e desta vez foi se socorrer
com sua mamãe.
- Meu querido filho, de nada te serve tua jovialidade
tua alegria, ser tão esperto.
- Nunca quiseste aprender as coisas da vida, as mais
comuns.
- E quais são elas mamãe?
- Primeiro meu filho a Humildade. Se você não é humilde
em ouvir os conselhos de mais velhos, que naturalmente
já viveram muito, já pularam muitos galhos e formaram
muitos ninhos, não vais crescer. Depois meu filho o
Respeito. É se você não respeitar as tradições, os
semelhantes como eles são, não terás amigos, pois logo
saberão como você é.
- Um Pássaro Lindo!
- Mas somente isto nada mais. Não serás capaz de
desenvolver a tua vida como os outros, pois mesmo
buscando conselhos não os aceitaste.
- Vai meu Pássaro Lindo cante bastante é só o que sabes
fazer.
Minhas crianças entenderam a história?
- Que sirva de lição para vocês mais tarde na vida, e
hoje deixem de discutir quem é quem, ou melhor, ouçam
uns aos outros e aprendam com seus próprios amigos.
E hoje, aqui sentado, me lembro da vovó com sua
história tão simples, mas tão cheia de verdades.
Marlene B. Cerviglieri

Dia histórico para a 2ª Igreja
Presbiteriana de Manhuaçu

Pastor Salviano
Martins Marques

No dia 28 de agosto de
2011, com a missão de
glorificar a Deus e amar
ao próximo alcançando
pessoas
com
a
mensagem do Evangelho
de Jesus Cristo, abençoar
todas as pessoas ao
nosso
alcance,
desafiando-as a um
relacionamento íntimo
com Deus por meio da
Proclamação, Ensino,
Serviço, Comunhão,
Adoração, Novidade de
Vida,
Doação
e

obediência foi realizado o
1º momento de gratidão
a Deus no terreno onde
será construída a 2ª

Igreja Presbiteriana de
Manhuaçu, final da Rua
José Camilo Avelar no
Bairro Bom Pastor

Dia 28 de agosto de 2011, primeiro culto realizado no terreno onde será construida 2ª Igreja Presbiteriana de Manhuaçu

Ministério Tropeando Almas visita Manhuaçu
Gauchinhos de Cristo
estiveram em Manhuaçu no dia
20 de agosto de 2011 na Praça 5
de Novembro (Ministério
Tropeando Almas) que através
do Pr. Jairo, conta que foi salvo e
liberto por Jesus e agora leva a
sua palavra para aqueles que
precisam de Jesus de uma forma
diferente, tocando louvores no
ritmo do forró gaúcho.
Jairo Sampaio, “Gauchinho de
Cristo” cantor e missionário,
casado nascido em Palmital,
Paraná, em 6 de outubro de 1958,
“Aceitei Jesus como único
salvador da minha vida em
fevereiro de 2001, tenho 2 filhos,
Milena 12 anos e Jairo Sampaio
Junior, de 7 anos e todos
trabalhamos na missão, tenho
como sustento a missão, temos
7 CD’s gravados”. Explica o
Gauchinho.
Uma tenda que se torna uma
Igreja, um moto-home trailer e
uma F 1000 equipados para o
trabalho e um equipamento de
som.
Sonho do ministério
etinerante: Ter um barracão
onde eles possam formar
obreiros para levar a palavra de
salvação aquelas pessoas
desgarradas que existem em
muitas cidades brasileiras e
principalmente no Rio Grande do
Sul. “Temos certeza que vai ser
um sucesso para o reino do
senhor”. Disse o cantor
Fale com Deus e ele vai te
orientar: Segundo Jairo

Sampaio “Gauchinho” a missão
deles é feita de três maneiras:
orando,
divulgado
e
contribuindo
Andando nas nossas viagens
pelo sul do Brasil, descobrimos
que tem um povo desgarrado
dos pagos do céu. Pessoas que
ainda não conhece o verdadeiro
Evangelho de Jesus.
Descobrimos também que
existem cidades no Rio Grande
do Sul que não existe
presença cristã nenhuma.
Exemplo: “Conheci uma
cidade de 2 mil habitantes que
não tem nenhuma igreja cristã,
mas existem 10 C.T.G. “Centro de
Tradições Gauchas” onde a
gauchada se reúne para cultuar
as tradições deste amado estado.
Seja nosso parceiro nessa

empreitada. É nosso objetivo
levar ao povo do Brasil e
principalmente os gaúchos e
gaúchas, peões e prendas de
todas as idades o evangelho de
Jesus. Descobrimos também que
o Rio Grande do Sul é o estado
que mais existem terreiros de
macumba, mas através de
nossas vidas temos ouvido e
visto muitas pessoas serem
transformadas”. Afirma o
Gauchinho de Cristo
Contato do Gauchinho de
Cristo
Rua dasAcácias, 1065 – Borba
Gato
87060-140 Maringá – PR
Tel: 44 3259 2963 – 9972 2281
– 9909 6363 gauchinhodecristo
@hotmail.com

Jairo Sampaio, Gauchinho
de Cristo” cantor e
missionário, casado
nascido em Palmital, Paraná
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ENQUETE
VT para TV e internet e meta.
- O ponto 1 quer acertar!
- O ponto 2, alvejar!!
- O 3, adicionar!!!
1 - Acertemos – § Eu não defendo o cinema, e, muito
menos, a TV. Mas, entendo que esta é pior que aquele,
e, ambos – infelizmente! –, podem (!!) ser superados
pela internet!!!. § A TV é pior que o cinema, por ter
vindo parar em nossas salas – ou em locais mais
íntimos! –, por não obedecer nenhuma agenda, por
estar lá gratuita, levando a gente a pensar que pode
usá-la a qualquer momento, até tarde das altas noites,
ou o cedo das altas madrugadas!!! Ela tem tirado
velhos e adultos das visitas a amigos, parentes e
vizinhos, jovens e adolescentes do necessário para sua
idade, e juvenis, infanto-juvenis e infantis dos brinquedos
e brincadeiras sadias para o crescimento corporal,
mental e social. § Televisor é bom servo, mas, péssimo
senhor. Se o pudermos dominar, isso pode não ter
problemas, mas, se ele nos dominar, é quase certo
muitos problemas. Problema no mal uso – ou abuso
mesmo – do tempo, e – o que é pior! – o conteúdo dos
programas, irrecomendáveis!! Acertemos!!!
2 - Alvejemos – § A internet pode piorar, por ficar
mais disponível e disposta a nos dar o bote. A alta
madrugada sobe tanto que vira baixa madrugada, de
baixarias. Aliás, baixaria nela tem mais espaço que
na TV. Já eram ruins trailers nos cinemas e os
cartazes dos seus vestíbulos... Aí vieram, nas bancas,
fotos de mulheres seminuas e nuas pintando e
bordando na rua e eclipsando a lua! Mas, a TV ousou!
E, mais, a internet o faz. Você está vendo e ouvindo
algo sadio, mas, ao lado, mora o perigo: Vem
propaganda de coisa indevida. § Além do problema
do uso do tempo e – do pior! – o conteúdo (!!), a
internet tem o isolamento do usuário, e, até,
dificuldade para os responsáveis saberem o que seus
menores vêem e ouvem. § Se, também, não houver
programação séria, meta interna – e eterna! – para
o uso da internet, não é a vaca que vai para o brejo,
mas, o “boy” e a “girl”, enfim, toda família. Internet
poder virar “intermeta”, com metas internas de
coração voltado para Deus e suas coisas!!!
3 - Adicionemos – § Em Mundo Novo não tinha o
velho cinema, e a adulta e adúltera TV, e, muito
menos, a “interneta”. Os lares iam de suas
residências às casas dos outros, meninos corríamos,
com brinquedos ou sem eles, brincando, e meninas
iam rondar e rodar com saias rodadas nas rodas.
Quando eu morava lá, a TV chegou a Mutum. Como
lá, vi no morro algo da antena de TV para cidade,
pensei que só lá a gente via programas televisivos. §
Um filho da Salica, falou do programa televisivo do
Pr. David Gomes, que eu ouvia na antiga Rádio Tupi,
do Rio, e que ouvi-vi no Maracanã, na Escola de
Evangelismo da Campanha Evangelística de Billy
Graham, no Maracanã. § Pr.-Dr. Graham é quem já
falou para maiores concentrações. No último (?)
domingo (!!) de outubro de 1974 (!!!), o Maracanã
ficou tão cheio que muita gente não pode entrar. (Na
Coréia, ainda, na década dos 70, o apelo foi de
helicóptero.) Estive no do Maracanã, e, no fatídico
jogo Brasil x Chile!!!
- Será que já acertamos?
- Será que lá alvejamos??
- Será que cá adicionamos???
(*) O autor é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.

“Eu tive, na verdade, um desarranjo intestinal”
Ex-ministro da Defesa Nelson Jobim explicando sua ausência na posse do substituto
Maia ‘do jatinho’ recebeu chefão da Unimed
A opção preferencial pelo jatinho
da Unimed para uma suposta viagem grátis pode ser só uma coincidência na vida do presidente
da Câmara, Marco Maia (PT-RS).
Ao se defender das acusações,
afirmou desconhecer dirigentes
da gigante dos planos de saúde, mas ele recebeu no gabinete, em fevereiro, o presidente da Federação das Unimeds, José Abel Ximenes, e noticiou a reunião no site da
Câmara.
Três Poderes
Ximenes apresentou o novo “modelo de atuação” da Unimed no Legislativo, Executivo e Judiciário, seja lá o que
isso signifique.
Milhagem
Maia justificou que vai pagar a conta do voo particular na
Uniair, a transportadora da Unimed, que também freta jatinhos a particulares.
Pensando bem...
...o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), usou jatinho da Unimed para uma “emergência parlamentar”.
Casa arrombada
O governo federal gastou R$2,3 milhões com chaveiros em
2010, segundo o Portal da Transparência. A tendência é
aumentar muito.

lhor quadro”, mas Dilma não quer manter o quadro na parede. Não gosta de natureza morta.
Roda baiana
Um deputado do PMDB comentou, desolado, que Dilma
não rodou entre todas as mesas, durante o jantar no Palácio
do Jaburu. Deu só adeuzinhos de longe. “Pelo menos não
rodou a baiana”, consola-se.
Uso e abuso
Lula ensinou a seus ministros a voarem daqui para lá em
jatinhos. É campeão nesse abuso. Mas como ele prescreveu a última edição Código de Ética do Funcionalismo Público, não é mais abuso. É uso.
É de araque
A Câmara Legislativa do DF decretou fim do nepotismo,
dois anos depois da decisão do Supremo Tribunal Federal,
mas a medida só vale para parentes de servidores estáveis.
Parentes comissionados serão poupados, como a assessora do presidente cuja tia é concursada.
Voa quem pode
A portaria 3016/88 determina que inspetores da aviação
devem viajar como tripulantes, sem pagar passagem. Já a
Anac, compra passagens nas agências de viagens contratadas. Sem “vaga”, há dias, um inspetor “achou” voo e
passagem no mesmo dia, pela internet. Na Continental.
Teoria da evolução
O deputado estadual Magno
Bacelar (PV-MA) defendeu o
uso do helicóptero, perguntando se Sarney iria “andar em
jumento”. Seria caso para criação de uma CPI de Darwin,
se ocorresse o contrário.

Esporte: ministério prefere fornecedor mais caro
O Ministério do Esporte vai pagar R$ 58 milhões para o
consórcio Johnson-Controls/Dex instalar câmeras de vigilância nas arquibancadas dos estádios para a Copa de 2014.
O curioso é que o segundo colocado, uma empresa brasileira, ofereceu o mesmo serviço e de qualidade similar por
R$ 13 milhões a menos. O ministério informou que a escolha foi feita “por combinação entre técnica e preço”.
Apito final
A FGV foi contratada para os "serviços de planejamento,
orçamentação, seleção e acompanhamento da execução de
estudos”.
Para escanteio
A comissão de licitação fez diligências nas ofertas e escanteou a Fundação Getúlio Vargas, cujos relatórios não tiveram vez no leilão.
Cirurgia
O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu se
submeteu em São Paulo a uma pequena
cirurgia de hérnia inguinal. Recebeu alta e
está em casa.
Decisão tomada
O governador do DF, Agnelo Queiroz, bateu o martelo: vai
ordenar o início da construção do centro administrativo
entre Taguatinga e Ceilândia, a 26 km de Brasília. A obra
será tocada em parceria público-privada. O governo pagará R$ 12,6 milhões mensais por vinte anos.
Natureza morta
A influência do ex-ministro Antonio Palocci continua viva
no Palácio do Planalto. Petistas o chamam de “nosso me-

Por que não te calas?
O líder do PT na Câmara, Cândido Vacarezza (SP), teve seu
momento Ofélia na tribuna da Câmara, há dias, dizendo que
nem na época do pré-impeachment de Collor o plenário convocou ministro a depor.
Pensando bem...
...há mais políticos no ar que aviões de carreira.

PODER SEM PUDOR

Vingança
Líder do PTB na
Assembléia Legislativa de São Paulo anos atrás,
Campos Machado
fazia marcação
cerrada a parlamentares ligados
ao MST. Um dia,
um deputado do
PT ligado aos sem-terra resolveu ir à forra:
- O pessoal vai invadir a sua fazenda, lá em Lins...
- Como vocês sabem que tenho fazenda em Lins?
- Temos as nossas informações... – respondeu o petista,
sorrindo.
- Então invadam! – desafiou o líder do PTB.
De fato, no dia seguinte o MST invadiu a tal fazenda em
Lins, depredando tudo. Machado se divertiu muito: sua fazenda era outra, no Vale do Ribeira.
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Partidos e lideranças formam
Dia 28 de agosto de 2011
houve uma reunião com
lideranças políticas com
objetivo que vem sendo
tratado há algum tempo, a
política de Manhuaçu. As
lideranças de um modo geral
estão afinadas com o mesmo
discurso. “Manhuaçu não
pode continuar na paralisia em
que está, o dinheiro público
precisa ser bem administrado
e não podemos mais caminhar
com estes políticos que aí
estão perderam a força e o
prestigio para dar a nossa
cidade o lugar de destaque
que ela merece e fazer obra de
grande vulto, como um
hospital regional, o anel
rodoviário, uma casa de apoio
como existe em Muriaé,
resumindo, precisamos cuidar
da saúde principalmente dos
mais necessitados e somente
uma união pode mudar o
destino desta cidade” Disse
o presidente do DEM de
Manhuaçu Wilson Guimarães
Pacheco (Tuca).
Nailton Heringer também
deixou sua opinião falando
para as lideranças. “Essa
frente de oposição é
extremamente oportuna.
Somos a única alternativa de
mudança com planejamento e
transparência.
A administração tem que
ser refeita precisamos mostrar
o que temos e o que
queremos, somos cidade
polo com força para se tornar
relevante na saúde e
educação. No campo
administrativo tem que haver
capacitação profissional cada
um em área especifica, tem que
haver projetos e transparência
em sua execução para que o
mesmo tenha credibilidade.
Temos que contar com a força
política dos parceiros,
habilidade e competência.
Nosso objetivo é chegar ao
governo para governar com
competência e transparência,
promover mudanças, criar
novas oportunidades de
emprego e fazer obras de
grande relevância como o
Hospital Regional que é meu
sonho”. Disse Nailton
Heringer

Ouvimos também Tuca e Jaime, outros
formadores de opinião em Manhuaçu
Em conversa com Jaiminho
ele fala da necessidade e
avalia o que fora discutido
com o grupo. “Avalio como
muito positiva a reunião,
estou vendo aqui pessoas
comprometidas com o
município, pessoas de vários
segmentos da sociedade
unidas em prol de um
entendimento único, ou seja,
trazer melhorias para a
cidade e consequentemente
para a população. Manhuaçu
é uma cidade muito sofrida
porque de tempos em
tempos passamos por
algumas
situações
catastróficas, por exemplo a
situação do Rio Manhuaçu,
em questão as enchentes e
com relação aos barrancos e
estamos passando por essa
situação há muitos anos e já
está na hora de dar um basta
nisso, é lógico que só se dá
um basta com verba
vultuosa, verba essa que virá
solucionar esse tipo de
problema, estamos vendo
verbas saindo para outras
cidades para todo país e
Manhuaçu ficou alheio à
isso, nós não temos uma
verba de grande vulto do
governo federal e acho que
Manhuaçu precisa urgente
tentar buscar essas verbas
que para nós há tempos atrás
seria uma verba faraônica
hoje não. Manhuaçu é uma
cidade polo temos que bater
muito nessa tecla, e como
cidade polo tem que se
impor perante as autoridades
do governo, se o governo
estadual não o faz, vamos
tentar com o governo federal
amenizar esse problema que
de ano em ano ocorre na
cidade” Explica Jaiminho. Ele
fala que o grupo não definiu
ainda um nome, mas que as
conversas têm caminhado
bem numa direção firme de
união em torno do objetivo
maior que é fortalecer,
ganhar a prefeitura e dar o
rumo que a cidade mereça.
“Eu penso que quando

não tem um nome definido é
melhor sinal que está
havendo uma profunda
análise para chegar a um
nome de consenso, quando
ele
é
definido
prematuramente não passa
por uma análise no decorrer
da campanha e fica a mercê
de ser esvaziado e assim não,
vai crescendo naturalmente,
temos grandes nomes aqui
participando da reunião
representantes de vários
partidos e o nome surgirá
no momento certo. A
responsabilidade de ser
prefeito de Manhuaçu é
grande e cada pré candidato
tem noção disso, a cidade é
muito grande e irá exigir
muito do seu prefeito e do
vice também haja vista que
o vice tem se destacado aqui
e muitos deles tem assumido
a prefeitura municipal, a
população irá olhar não só a
indicação do prefeito, mas
do vice também. Finalizando
desejo dizer que a palavra
chave é a união pregada em
todas as reuniões como
sabemos que em todas as
instituições que giram em
torno da união conseguem
sucesso, foi assim em todas
as vezes em que a seleção
brasileira obteve sucesso e
em Manhuaçu na política
não é diferente. Temos que
ter união se não ficarem
unidos não irão chegar a
lugar nenhum e quando se
chega a um consenso se
destacam. Peço ao povo de
Manhuaçu que tenha
paciência e a sabedoria que
é dada por Deus para que
possamos tomar o melhor
caminho e transformar o
sistema
político
de
Manhuaçu fazendo uma
oposição saudável refletir
bastante qual é o melhor
caminho escolher entre a
proposta de mudança para
melhor ou ficar na mesma
situação,
em toda
democracia o povo será
soberano para decidir.

Jaime Rodrigues, Tuca (presidente do DEM de Manhuaçu), Nailton Heringer

Entrevista com o deputado La

Jornal das Montanhas –
Falaram que o Sr não vem
a Manhuaçu. O que o Sr
poderia dizer sobre isso?
Deputado federal Lael
Varella - Não é verdade,
estive há uns 20 dias aqui
e aproveitei para visitar o
Sindicato Rural de
Luisburgo, visito os meus
amigos, os líderes que me
apoiaram, gostaria muito
de abraçar cada um dos
Manhuaçuenses, mas isso
é impossível, para todos
que lerem e tomarem
conhecimento desta minha
entrevista
sinta-se
abraçado e saiba que
quero representá-los com
orgulho nesse 7º mandato
sou fiel aos meus
princípios e principalmente
aos senhores, senhoras e
jovens que depositaram em
mim sua confiança, eu
estou muito comprometido
com o povo dessa região,
mandato que eu tive nessa
última eleição com 243 mil
e 884 votos, sendo
brindado
aqui
em
Manhuaçu com quase 15
mil votos. Graças a
liderança do Luciano que
a gente chama de Luciano
do Tuca, Fábio Soares e o
próprio Tuca e o povo em
si que entendeu que
comigo é a experiência, é a
vivência, é um passado, é
uma história eu vivo em
uma dedicação total para
o povo. Estou sempre em
contato com nossos
amigos de Muriaé,
Manhuaçu, Cataguases,
Leopoldina, Manhumirim,
Reduto,
Simonésia,
Ipanema,
Taparuba,
Mutum,
Lajinha,
Resplendor, Conselheiro
Pena, só para citar algumas
cidades onde eu fui mais
votado.
JM – Bem antes do
hospital o senhor já
visitava a região e tem
bastantes amigos a que se
deve essa ligação?
Lael Varella - Todo

cidadão de bem e
principalmente um político
tem que ter história e eu me
orgulho muito da minha
história, fui chofer de
caminhão e tenho muitos
colegas da época que moram
em Manhuaçu; são pessoas
que certamente encantam o
meu passado, isso é muito
bonito. Eu tenho história de
quando aos 16 anos perdi
meu pai, fui empregado de
armazém de cereais naquela
época me lembro que tinha
16 anos e com 17 eu já
ganhava 10 contos de réis
que equivale a 10 mil reais
hoje, daí fiz economia
comprei um caminhão e fui
ser caminhoneiro. De
caminhoneiro a posto de
gasolina tornei-me um
grande empresário hoje
temos revenda de caminhões
e vários negócios, meus
filhos é que estão à frente
desses negócios, tem em
Muriaé,
Governador
Valadares nós temos até uma
filial em Realeza, temos
filiadas em vários estados,
Goiânia, Brasília, Espírito
Santo, temos faculdade em
Muriaé, Belo Horizonte, hoje
já não vivo essa vida de
empresário, deixei para os
filhos administrarem, vivo a
política porque ela é muito
saudável o que não é
saudável são as pessoas que
se envolvem na política

enganando o povo para
angariar seus votos o que
não é o meu caso, porque às
vezes a gente vê certos
vereadores falarem, em
emissoras de rádios e jornal
que sou forasteiro ou algo
parecido, eu poderia dizer a
ele que não tenho satisfação
a dar, esse vereador prefiro
nem dizer o nome só queria
dizer que corre o risco de
perder a eleição porque falar
mal do Lael Varela sem ter
porque o próprio povo vai
revoltar contra ele. Para ser
mais inteligente ele precisa
falar é bem de mim, porque
eu jamais falaria mal de um
colega.
JM – O que o povo de
Manhuaçu e região pode
esperar de sua atuação
parlamentar para a cidade?
Lael - Eu não irei
decepcionar o povo de
Manhuaçu, vamos trabalhar
firme para melhorar bastante
a saúde na região como já
fazemos com o Hospital do
Câncer da Fundação
Cristiano Varella, coloquei
emenda no orçamento para
Lajinha, Mutum, Aimorés,
Resplendor, sem falar outras
cidades, procuro ajudar
muito esses hospitais no que
se refere à saúde, pois assim
já estou ajudando o
município, estou pronto a
ajudar não só com a
Fundação Cristiano Varella
que tem salvado e dado
esperança de vida também
com tratamento inigualável
dentro do nosso país, temos
a casa de apoio que recebe o
paciente para tratamento
externo e ele tem dentro da
casa de apoio um conforto
como se fosse o lar dele, tem
o café da manhã, o almoço, o
café da tarde, a janta e o café
da noite cinco refeições por
dia, nós temos o próprio
hospital que tem um
tratamento humanitário e isso
é muito importante referência
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m frente para mudar Manhuaçu

ael Varella

Entrevista com a vereadora Maria Imaculada e Dorca presidente do PT
Fique por dentro da política
de Manhuaçu lendo as
entrevistas de duas mulheres,
Maria Imaculada vereadora
(PSB) e Dorca Pires de Carvalho
presidente do (PT ) Partido dos
Trabalhadores

VEREADORA MARIA
IMACULADA DUTRA

hoje internacional o melhor
Hospital do Câncer da
América Latina e não é só na
tecnologia, mas também nos
médicos, no tratamento dos
enfermeiros, recepcionistas
que respeitam a dignidade
humana, ali a pessoa é
tratada com carinho, ele é o
legitimo dono do hospital, é
uma fundação que foi criada
para o povo.
JM – Como o senhor avalia
esse momento político do
Brasil em que se fala em
muitas denúncias de
corrupção?
Lael Varella – Vejo com
muita tristeza, porque esse
dinheiro desviado através da
corrupção que vem desde o
1º mandato do presidente
Lula não distante se bem
apesar de ser querido pelo
povo, mas houve corrupção
desde o 1º mandato esse
dinheiro que foi jogado fora
deveria estar vindo para os
municípios, dentro do
município há mais vigília por
parte do povo, quando lá em
Brasília as coisas passam
mais escondidas por trás dos
bastidores custa descobrir,
quando uma revista famosa
como “Veja” ou “Isto É”
descobre um furo e joga isso
para o povo, assim que vem
a tona esse tipo de
corrupção que eu não
aprovo, acho que esse
dinheiro é muito sagrado,
que ele deveria estar vindo
ai para a saúde, imagina se
parte desse dinheiro fosse
distribuído em todo o Brasil
o quanto não melhorava o
SUS que é o Sistema Único
de Saúde que o governo está
ai sempre dizendo que não
tem dinheiro para os
Hospitais o próprio hospital
de Manhuaçu tem suas
dificuldades financeiras, isso
tudo poderia ser eliminado se
não tivesse corrupção.

Jornal das Montanhas Qual a avaliação que você faz
das últimas discussões nas
reuniões da câmara e de
outras que você participou?
Ve readora
Maria
Imaculada Dutra - A última
discussão que nós tivemos foi
na ocasião da vinda do
procurador do estado na câmara
para falar sobre a situação da
saúde em Manhuaçu. Considero
como positiva uma vez que não
vamos mais discutir o plantão
médico como se falava antes,
hoje temos que discutir todas as
situações uma vez que não
adianta discutir plantão médico
em um hospital que não tem
vagas, temos que discutir as
vagas, como vão circular, como
vão funcionar, se o hospital de
Manhuaçu não tem condições
de atender essa demanda, temos
que discutir em primeiro lugar,
as prioridades, o primeiro passo
foi dado nessa reunião com o
procurador, onde nós tivemos o
prazer de ouvi-lo falar das
responsabilidades de cada um, e
também toda essa situação que
estamos enfrentando do hospital
Cesar Leite não ser credenciado
para fazer o atendimento de alta
complexidade, isso vem gerando
um transtorno enorme para toda
a região visto que um paciente
com AVC hemorrágico chega
aqui em Manhuaçu e é
automaticamente proibido de
entrar no hospital porque não é
credenciado. Isso é uma coisa
que estamos pedindo e vamos
aguardar uma resposta do estado
nos próximos dias.
JM– Em sua avaliação o
que poderia ser feito para
resolver esse problema?
Imaculada - Temos que
aprofundar mais a discussão
porque o estado já tem uma
política de saúde pronta para
esse ano e não tem que mudar
muita coisa para poder o Cesar
Leite ser habilitado, em primeiro
lugar resolver o impasse, o HCL
não é cadastrado e a política do

estado hoje não permite que
tenha esse cadastro porque exige
um número maior de habitantes
que não tem em nossa região,
nós atendemos 340 mil pessoas
e parece que o estado exige 700
mil é o dobro por isso não vejo
possibilidade alguma de ser
resolvido, tem que haver uma
mudança na política de saúde do
estado para o próximo ano.
JM- Não seria oportuno as
autoridades pensarem em
outro hospital já que o
Hospital Cesar Leite não
atende a demanda de
Manhuaçu e região?
Imaculada - Manhuaçu já
era para ter outro hospital, você
vê, Carangola é bem menor que
Manhuaçu e já tem 02 ou 03
hospitais, Muriaé tem 04
hospitais. Manhuaçu está
andando para trás há muitos
anos, aqui tem forças que puxam
para que não venha outro
hospital para Manhuaçu, as
forças que lutaram para que isso
acontecesse é menor que as
forças que lutaram contra a vinda
de outro hospital aqui para
Manhuaçu. Por isso hoje eu
tenho uma luta, uma bandeira,
Manhuaçu precisa de outro
hospital, sabe-se que não temos
condições de criar um hospital
municipal, na época que foi
desativado
o
Hospital
Evangélico, não era para ser
desativado, ele não poderia ter
acabado, era um hospital que
poderia estar ai hoje atendendo
toda a população uma vez que
os corredores da UPA ficam
cheios de pacientes 10, 15 até
20 dias aguardando para fazer
uma cirurgia e não tem vaga,
hoje a bandeira do povo tem que
ser levantada e ela se chama um
novo hospital regional para
Manhuaçu.
JM – Nos últimos anos você
tem sido a vereadora mais
votada. Você é pré-candidata
a prefeita de Manhuaçu?
Imaculada - Para dizer que
sou pré candidata eu teria que
ter conversado com o grupo para
ver qual a posição dele, isso não
aconteceu, e eu sempre disse que
meu nome está à disposição do
grupo e do povo de Manhuaçu,
se o povo de Manhuaçu achar
que o meu nome é o melhor
assim lançarei minha candidatura
a prefeita se não acho que é
besteira a gente ficar tentando
ou falando uma coisa que não
será. Primeiro tem que ser feito
um estudo, o grupo tem que estar
reunido para ver e decidir o que
for melhor para a cidade de
Manhuaçu. Acho que não só
aqui em Manhuaçu, mas em todo
país a saúde está um caos, em
primeiro lugar o povo não deve
votar em corrupto, ele precisa
votar em pessoas sérias, pessoas
que tenham uma história.
JM – Nós temos alguns
nomes que são cogitados de
pré candidatos a prefeitura.
Qual a avaliação que você faz

do momento político, já que
articulador e líder Sergio
Breder renunciou passando a
prefeitura para seu vice?
Imaculada – Ainda existe em
Manhuaçu grupos políticos de
pessoas boas que querem ajudar
a cidade, apesar de que tem um
grupo político que só vem dar o
tombo, roubar o município e
ficar por isso mesmo e sem
punição, penso que essas
pessoas corruptas
em
Manhuaçu precisam ser banidas
da sociedade e as pessoas de bem
hoje se unirem para levantar
Manhuaçu, para buscar
melhorias para nossa cidade
indiferente de partido político
A, B ou C, mas de pessoas de
bem, pessoas idôneas honestas
por isso que temos que levantar
essa bandeira os grupos que
amam essa cidade juntos unir
forças para não deixar que a
prefeitura venha cair nas mãos
de pessoas que só fizeram
badernas na nossa cidade.
JM – Em suas considerações
finais o que mais você gostaria
de dizer?
Imaculada - O povo de
Manhuaçu é um povo bom,
consciente ele vai saber avaliar a
política no município e já
estamos à um ano das eleições é
hora do povo se preparar para
eleger um novo prefeito para
nossa cidade.

DORCA PIRES
CARVALHO VIDAL

Dorca fala a nossa reportagem
como foram os primeiros passos
para conseguir que Manhuaçu
fosse uma das cidades
beneficiada com uma escola
federal Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia
IFET/Manhuaçu.
Jornal da Montanhas –
Dizem que filho feio não tem
pai. Qual é a verdadeira
história sobre o Instituto
Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia
IFET/
Manhuaçu
Dorca – A história começou
em 2009, na verdade eu fui
convidada para participar e ser
presidente dos Institutos da
nossa Zona da Mata, o que
significa
participar das
melhorias que começaram ficar
esquecidas pelo governo
estadual não tendo grandes
investimentos, então eu aceitei
o convite e junto com o reitor,

ele se comprometeu com o
deputado federal Reginaldo
Lopes que também é presidente
do PT, e começamos a dar
andamento no Instituto Federal
nós estávamos nos reunindo
com o presidente estadual do
PT, Reginaldo Lopes deputado
federal, ele me perguntou qual
seria o nosso pedido qual
prioridade para Manhuaçu; eu
coloquei que era o Instituto
Federal, e ele se prontificou que
no máximo até em 2012 as
grandes cidades seriam
beneficiadas com este instituto
e que ele ia incluir Manhuaçu
nessa discussão. Como antes de
2009, eu já tinha apresentado um
abaixo assinado para o exprefeito Sérgio Breder e ele se
comprometeu com o governo
federal para a criação da escola
então foi prosseguindo essa
discussão, esse debate, depois
nós tivemos a doação do terreno
e fomos assim agilizando e agora
no dia 15/08 foi o lançamento
do Instituto Federal no Brasil
para as grandes cidades e
Manhuaçu foi escolhida. A
presidente convidou o prefeito
e o secretário de educação para
participar da solenidade do
lançamento dos Institutos
Federais, porque qualquer coisa
que vá instalar dentro do
município depende do apoio da
prefeitura, isso é claro todo
mundo sabe e não depende do
partido que esse prefeito
pertença.
Nós
fomos
convidados para estar lá e
tivemos o privilégio de estar
com a presidente.
JM – Qual a avaliação que
você faz da atual política de
Manhuaçu?
Dorca – É a mesma, está
tudo como dantes no quartel de
Abrantes, não vi nenhuma
modificação, nenhuma melhoria
no social, porque na verdade
governar significa fazer algo em
prol de alguém, no meu
entendimento, temos que
começar fazer uma política para
o bem estar da coletividade;
basta lembrar que quando
disseram dai a César o que é de
César e dai a Deus o que é de
Deus é justamente porque
César precisa dos impostos que
são para beneficiar os menos
favorecidos. Por isso que a
presidenta Dilma tem uma
preocupação com a melhoria
para combater a miséria porque
nós não podemos considerar que
um país em desenvolvimento
tenha miseráveis, o atendimento
na saúde que está ainda aquém
do que nós queremos; na política
de Manhuaçu, com respeito ao
prefeito e aos legisladores temos
ainda muito por fazer. Para
começar, a educação, por
exemplo, enquanto se pensar
em pagar para os mestres essa
quantia insignificante, irrisória
nós não vamos melhorar o
município.
JM – Como você avalia os

encontros que o DEM e o PT
tem feito com outros
presidentes partidários, na
intenção de formar um
grande bloco para disputar as
eleições?
Dorca
–
Estamos
conversando e isso é muito bom
porque disse um filósofo que as
próprias palavras
criam
amizades, e a amizade cria laços
e faz a gente pensar nas mesmas
coisas, então além de conversar
politicamente nós estamos
construindo um ciclo de amizade
e isso é muito bom, pois sem a
amizade ninguém caminha, não
olha para a mesma direção. E
quando a gente quer promover
uma mudança para o bem estar
coletivo nós temos que olhar
para o lado do bem o que significa
combater o mal; o mal e o bem
não combinam e nós vamos ter
que ir trabalhando as pessoas
temos ouvido muitos elogios a
presidenta Dilma pela maneira
que está conduzindo o combate
a corrupção, porque a corrupção
ela tem extremamente uma
conexão muito próxima da
violência, quando você combate
a corrupção automaticamente
diminui a violência é isso que
temos discutido nesse grupo e não
estamos discutindo política poder
por poder, em trocar pessoas, eu
parto do principio que as pessoas
são boas, talvez elas não tenham
o conhecimento que é bom
governar para o coletivo, para o
bem estar da população.
JM
–
Em
suas
considerações finais o que
mais você gostaria de dizer?
Dorca – Eu penso o seguinte,
gosto muito de uma imprensa
livre, gosto de defender a
liberdade de expressão, e nós
temos que discordar de alguns
meios de comunicação que as
vezes distorce a verdade, a
realidade dos fatos, então nós
temos que trabalhar muito para
que em todo o país e também
em Manhuaçu, tenhamos uma
imprensa livre com liberdade de
expressão, mas com certeza
responsabilidade com aquilo que
a pessoa está falando ou está
colocando no jornal, falamos de
uma política diferente, uma
política para o bem estar
coletivo, eu não estou querendo
aqui em nenhum momento
ofender as pessoas que pensam
política diferente da gente, nós
temos que respeitar o principio
do bem comum, do diálogo que
faz parte do respeito, da
tolerância as pessoas que têm
uma visão diferente de fazer
política, eu costumo até falar que
nós precisamos entrar em uma
escola para saber a diferença da
política com politicagem,
quantos prefeitos estão aí
condenados judicialmente as
vezes sem perceber que o que
eles estavam fazendo era para o
mal, isso é uma vaidade, eu
condeno essa arrogância de
querer o poder a qualquer preço.
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altando pouco mais de um ano para as
Eleições Municipais de 2012, começa
forte a partir de agora a corrida por um
nome que venha satisfazer o eleitorado, este é
o cenário da disputa ao Paço Municipal de
Manhuaçu, diante da verdade que muitos
ainda não sabem, digo dos que imaginam que
detém o poder para sempre, pensam que
podem continuar enganando o povo. A
verdade é que estes que aí estão no poder
dificilmente serão escolhidos para governar
nossa cidade. A verdade é que os políticos
não fizeram o dever de casa tiveram uma
administração ineficiente talvez por falta de
decisão dos prefeitos, a cidade caiu em
situação muito ruim só não é pior por falta de
informação que agora estamos nos
solidarizando com a maioria dos partidos
políticos, entidades e empresários de
Manhuaçu desejosos de mudar a cidade e
fazer uma administração digna do nome e da
importância de uma cidade polo.
Não mais se consegue manipular com
facilidade o povo, foi-se o tempo onde um
canal de TV decidia a eleição presidencial,
como exemplo, a eleição do presidente Collor.
Para felicidade dos que amam a liberdade de
imprensa, chegou a internet para ajudar para
quebrar o monopólio da comunicação. Antes
era só não publicar nos jornais e não levar ao
ar certas informações escondendo do povo a
realidade, mas como na vida tudo evolui,
outros canais surgiram e veio a internet para
democratizar de vez a comunicação no Brasil.
Aconteceu um fato interessante o prefeito de
Vargem Alegre foi cassado e vários meios de
comunicação local e regional não deram a
notícia, um cidadão pegou os documentos fez
um pequeno texto e enviou para o nosso jornal
online, e nós publicamos, este cidadão passou
150 torpedos e vários e-mails dizendo: prefeito
de VA cassado acesse www.jm1.com.br- neste
mesmo dia só da região de Ipatinga tivemos
2.856 acessos. Isso prova que hoje não há a
menor possibilidade de manipular informação.
Pesquisas encomendadas por vários
políticos mostraram o que nós já sabíamos e
graças a metodologia usada acertamos todas
as sondagens feitas no município de
Manhuaçu, a eleição de Sérgio Breder, a
eleição dos atuais vereadores, fomos nós os

A política de
Manhuaçu
primeiros a dizer para Zé Rulinha que ele seria
eleito, a votação de Nailton Heringer, a grande
votação de Nicolina uma varredora de rua que
muitos achavam que era candidata de 90 votos,
e a mais recente a votação surpreendente do
deputado Lael Varella em Manhuaçu em que
outros jornais mostrava ele em terceiro lugar,
bem abaixo do que foi sua vitória com quase
15 mil votos que veio comprovar nossa
pesquisa. Anote aí nossa informação
coletada em todos os cantos do município se
a eleição fosse hoje, a situação perderia feio
para qualquer um dos candidatos, sondamos
também a possibilidade dos eleitores mudarem
sua opinião, só há uma possibilidade da
situação ganhar as eleições em Manhuaçu,
segundo opinião dos munícipes: realizar obras
de relevância para a comunidade porque até
agora Manhuaçu disputa em obras com
cidades de 10 a 20 mil habitantes e veja que o
orçamento municipal é muito maior do que
fazem e o que tem se mostrado é
completamente caminhar para o pior, obras
paralisadas e inacabadas. O tamanho de
Manhumirim e Lajinha cidades de 20 mil
habitantes veja o que foi feito lá e compare
com Manhuaçu.
A eleição do próximo ano promete ser a mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.120/0001-10 E-mail: pmsim@uai.com.br
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
LICITATÓRIO Nº452/2011.
PREGÃO PRESENCIAL Nº55/2011

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
LICITATÓRIO Nº453/2011.
PREGÃO PRESENCIAL Nº56/2011

O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA,
CNPJ nº 18.385.120/0001-10 torna
público que realizará licitação na
modalidade
PREGÃO
PRESENCIAL para contratação de
empresa especializada para
prestação de serviços de
manutenção em equipamentos
médico hospitalar e odontológico,
neste Município, com abertura
marcada para 09/09/2011, às
13:00 horas. O edital completo e
maiores informações poderão ser
obtidos na sede da Prefeitura de
Simonésia, na Praça Getúlio
Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 333336-1235.

O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA,
CNPJ nº 18.385.120/0001-10 torna
público que realizará licitação na
modalidade
PREGÃO
PRESENCIAL para contratação de
empresa especializada para
fornecimento de Cesta Básica
para atender as necessidades da
Secretaria de Ação Social, neste
Município, com abertura marcada
para 12/09/2011, às 13:00 horas.
O edital completo e maiores
informações poderão ser obtidos
na sede da Prefeitura de
Simonésia, na Praça Getúlio
Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 333336-1235.

Claudio Márcio Geraldo Costa
Pregoeiro

acirrada dos últimos tempos, se saírem três
candidatos que é o mais provável os
candidatos situacionistas devem ter
dificuldades para levar ao povo uma campanha
real, não tem muito o que mostrar situação
incógnita, dificilmente Adejair sairá candidato,
disputando a indicação os dois mais fortes
são os vereadores Toninho Gama e Maria
Imaculada, pelo que conheço Toninho só se
lançaria candidato se tiver o apoio de todos
da situação coisa praticamente impossível por
conta do abandono do deputado estadual e
Sebastião Costa, de qualquer forma o grupo
não deve permanecer unido, Sérgio voltou a
articular, mas perdeu muitos companheiros e
o prefeito Adejair é um técnico, não tem muito
jogo de cintura e pecou demais na
administração deixando de resolver problemas
simples ou demorar tanto para outras decisões,
é verdade que a política é a arte de engolir
sapos, mas tem uns muito difícil, a situação
hoje tem muitos caciques para poucos índios,
não há partidos para abrigar todos e não
poderão mais dividir o bolo como faziam antes
distribuíam os candidatos em vários partidos
e depois se ajeitavam na câmara tanto assim
que nos últimos 8 anos não tivemos oposição
na câmara, no PPS Sérgio dará prioridade para

Gedival e Jorge do Ibéria, onde irá Renato da
Banca? Já Maria Imaculada é a mais
confortada seu partido o PSB, mas dificilmente
o PSB deixará de apoiar o grupo de Lael aqui
em Manhuaçu em Muriaé Mário Assad Júnior
já colocou o PSB nas mãos de Lael e Imaculada
que milita em prol da saúde há muito tempo
não vai querer lutar contra maré e ela deverá
ficar no chamado Grupão apoiado pelo
deputado Lael Varella, na hipótese de três
candidaturas em Manhuaçu, tanto Cici
Magalhães como o candidato do bloco da
situação terão dificuldades para fazer
campanha terão que dar muitas explicações
ao eleitorado e do outro lado o Grupão
representaria a conhecida marchinha de Jânio
Quadros Varri... varri vassourinha
Penso até que estes dois grupos poderão
aparar algumas arestas e se juntar com Cici
Magalhães perdendo lógico algumas peças
importantes como Imaculada que não iria de jeito
nenhum para o lado dos Magalhães. Nunca a
oposição esteve tão perto de ganhar o poder
como mostra o sol da liberdade brilhando nesta
direção, não pode neste momento por vaidade
ou outros interesses a oposição agir sem
inteligência.
Pelos bastidores, já foram ventilados
incontáveis nomes. O que detém algum
destaque em alguma sigla ou um bom
eleitorado faz questão de levantar seu nome,
seja por real interesse na cadeira Executiva ou
apenas para valorizar o partido.
A grande incógnita está com os vereadores
do DEM eles só poderão trocar de partidos
entrando em uma nova sigla e o presidente do
novo partido o PSD é aliado em Manhuaçu
com o DEM, a direção Municipal do DEM com
apoio estadual e nacional, esta semana vai
dar um ultimato nos dois ou eles assumem o
compromisso com o partido ou peçam para
sair. O presidente da sigla aqui já sinalizou a
disposição de perdoar a infidelidade. Eles
correm um sério risco de perder seus mandatos
por infidelidade partidária.
O Grupão onde estão conversando o PT e o
DEM com outros partidos, apesar de não terem
ainda definido um nome e saber que alguns nomes
que foram sondados estão atrás de Cici
Magalhães, mas sabem que na hora que levarem
para o povo a proposta de mudança o nome subirá
normalmente nas pesquisas os nomes do Grupão
juntos somam mais votos e menor rejeição.

COMARCA DE MUTUM-MG - EDITAL DE CITAÇÃO COM O
PRAZO DE 20 DIAS - Processo nº0440 09012008-8 - Ação
Reintegração de Posse - JUSTIÇA GRATUITA - O Dr. Adriano
de Pádua Nakashima, MM. Juiz de Direito desta Comarca de
Mutum - Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a todos quantos o
presente edital de CITAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem,
que se processando por este Juízo, aos termos de uma Ação
de Reintegração de Posse requerido por HSBC Bank Brasil S/A
Banco Múltiplo, contra, Francisco Martins de Souza, tombada
sob o nº 0440 09 012008-8 encontrando-se o requerido em
local incerto ou não sabido, é o presente edital com o prazo de
20 dias, para que em 15 (quinze) dias, querendo, venha contestar
o pedido, advertindo-o que não sendo contestada a ação se
presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros os fatos alegados
pelo autor. E para que não alegue ignorância, mandou expedir
o presente edital que deverá ser publicado na forma da lei e
afixado no lugar público de costume. Dado e passado nesta
Cidade e Comarca de Mutum - Minas Gerais, aos 19 (dezenove)
dia do mês de agosto do ano de 2.011. Eu, FUAD SIMÕES
SAIB ABI HABIB Escrivão Judicial II, que digitei, subscrevi. O
Juiz de Direito. Adriano de Pádua Nakashima
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ENTRETENIMENTO
O rapaz resolve reunir toda a família para
revelar uma informação de extrema
importância.
No dia combinado, chegam tios, tias,
primos e avós que se expremem na sala,
aguardando ansiosamente a notícia.
Na hora H, ele aparece e diz:
— É o seguinte, gente! Vou ser curto e
grosso: é que o meu médico falou que eu
vou morrer daqui a seis meses!
Foi uma choradeira terrível, todos
queriam abraçá-lo, beijá-lo e dizer o quanto
o amavam, até que alguns minutos depois,
outra revelação:
— Gente, calma! Era brincadeira! Eu só
queria dizer que eu sou gay!

Touro - 21/4 a 20/5
Pare um pouco com a exposição social desenfreada e busque amigos
leais e sinceros. Hora de perceber
com quem você pode contar de verdade.
Gêmeos - 21/5 a 20/6
Defina suas prioridades. Suas atividades pessoais e profissionais estão
em conflito. Elimine atividades supérfluas sem culpa!

Morte Prevista

Câncer - 21/6 a 22/7
Você tende a enfrentar grande estresse psicológico e físico, em função das
inúmeras atividades pessoais e profissionais que se comprometeu a
cumprir.

Após uma briga com sua sogra, o
sujeito sai furioso de casa e se depara
com uma cigana que começou a ler sua
mão.
— Vejo aqui que o senhor tem problemas
com uma pessoa da família, e em breve
esta pessoa irá morrer! E será de morte
violenta.
— E eu vou ser absolvido?

Leão - 23/7 a 22/8
Momento de instabilidade emocional.
Chegou a hora de definir o que é essencial dentre os inúmeros compromissos que você tem na vida.

Escrevendo no Escuro
O garoto chega da escola e logo
pergunta ao pai:
— Papai, papai... Você sabe escrever no
escuro?
— Não, meu filho... Por quê?
— É que eu queria que você assinasse
o meu boletim!

Joãozinho chega muito animado do
primeiro dia de aula na escola e diz para a
mãe:
— Manhê! Hoje a professora ensinou
para gente qual é a mão direita!
— Muito bem. Mostre ela para a mamãe.
Joãozinho, orgulhoso, mostra a mão
para a mãe.
— Ótimo! Parabéns! Agora, me mostre
a mão esquerda!
— Ah, isso ela vai ensinar só amanhã!

Surra Apressada
O garoto saía da escola atropelando os
colegas, quando um monitor o abordou:
— Por que você está com tanta pressa,
Joãozinho?
— É que acabei de receber o boletim e
estou cheio de nota vermelha! Vou levar
para minha mãe e ela vai me dar umas boas
palmadas!
— E você corre assim para levar
palmadas? — pergunta o monitor.
— É que se eu demorar, meu pai chega
em casa e a mão dele é muito mais pesada!

Tabuada Complicada
O garoto não tinha jeito de aprender a
tabuada do 8. Desesperado, um dia antes
da prova, foi pedir ajuda para o pai.
- É simples, meu filho! - aconselhoulhe, o pai, arrotando sabedoria. - Toda vez
que cair, por exemplo 8x5, você inverte:
5x8, 8x6, você faz 6x8... fica bem mais fácil!
- Puxa, pai! Que idéia legal!
No dia seguinte ao ver o filho chegando
da escola com a cabeça baixa o pai
pergunta:
- E aí, filhão? Que cara é esta?
-A professora me perguntou quanto é 8x8...

HORÓSCOPO
Áries - 21/3 a 20/4
Chega de pessimismo! Não desanime frente às adversidades. Levante
a cabeça e lide com os problemas
com firmeza. Seja objetivo.

Notícia Triste

Primeira mão

11

Virgem - 23/8 a 22/9
O momento é delicado em suas relações afetivas. As emoções estão à flor
da pele, gerando conflitos e discussões por nada. Tente manter a calma.

SETE ERROS

Libra - 23/9 a 22/10
Problemas de comunicação podem
afetar seus compromissos de trabalho. Mantenha a serenidade e a calma nesse momento para evitar atritos no seu ambiente profissional.
Escorpião - 23/10 a 21/11
A palavra do momento é economia.
Cuidado com os convites sociais que,
se aceitos, vão desestruturar seu orçamento. Recuse alguns. Economize!
Sagitário - 22/11 a 21/12
Você vai passar por um período de
instabilidade familiar, em função das
divergências de pensamentos. Leve
em conta também as necessidades
dos outros.
Capricórnio - 22/12 a 20/1
Você está com a tendência de repetir
os mesmos erros do passado. Que
tal fazer as coisas de maneira diferente? Busque novas experiências.
Aquário - 21/1 a 19/2
Chegou o momento de estabelecer
limites nas relações afetivas. Para
ajudar os outros, você está esquecendo das implicações que certas atitudes podem ter na sua própria vida.
Peixes - 20/2 a 20/3
No ímpeto de resolver as coisas imediatamente, você não está medindo
as consequências dos seus atos,
principalmente no trabalho. Analise
antes de agir.
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Escolas municipais de Lajinha
mantêm a tradição da festa junina
Quando chega o mês de junho, todos já
sabem: São João vem aí. É hora de preparar
os chapéus de palha e as bandeirolas,
convidar compadres e comadres para dançar
quadrilha, acender a fogueira, soltar rojão e
se esbaldar de tanto comer pipoca, cocada e
pé-de-moleque.
As festas juninas são as principais festas
populares brasileiras depois do carnaval.
São nossas típicas festas do interior. E as
escolas municipais de Lajinha mantêm essa
tradição, fazendo com que nessa época do
ano as crianças coloquem o “pé na roça”.

Escola Municipal Comendador Leite
Escola Municipal Brenda Guimarães

Escola Municipal Comendador Leite

ACIAM realizou sorteio
do dia dos pais
A ACIAM (Associação
Comercial, Industrial e de
Agronegócios de Manhuaçu)
ao longo dos anos vem
premiando as pessoas que
compram no comércio do
município. Dia 19 de agosto de
2011, às 10 horas foi realizado
mais um sorteio, dessa vez uma
TV 52 polegada, quem retirou
o cupom da urna, foi o Rafael
funcionário do SEBRAE, a
“sortuda” mora na Rua Salime
Nacif região central Baixada de
Manhuaçu nº 665, Marcilene
Martins, ela que comprou na
loja Futura Baby, respondeu
corretamente à pergunta, “Qual
é a entidade que dá prêmios o

ano inteiro”, e vai levar para
dar de presente para o papai
ou para o maridão essa TV de
52 polegadas, ela é a terceira
pessoa a ser sorteada haverá
ainda este ano mais dois
sorteios sendo que o quinto
sorteio é um carro zero
quilômetro. Quem não está
participando, ainda poderá
participar dos dois últimos
sorteios, é só fazer suas
compras no comércio do
município e preencher os
cupons e depositar na urna na
ACIAM e concorrer aos dois
prêmios restantes, um do dia
da criança e outro é o carro que
será sorteado no Natal.

Quem retirou o cupom da urna, foi o Rafael funcionário
do SEBRAE, a “sortuda” mora na Rua Salime Nacif
região central Baixada de Manhuaçu nº 665, Marcilene
Martins, ela que comprou na loja Futura Baby

Escola Municipal Brenda Guimarães

Sebastião Costa pode ser favorecido
pela recontagem de votos
Por DevairG. Oliveira
O PPS pediu para TRE-MG
contabilizar votação obtida
por Athos Avelino em 2010
para o partido, com essa
decisão do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) pode mudar
novamente o quadro de
deputados da Assembleia
Legislativa de Minas. O
tribunal decidiu validar os
votos obtidos pelo ex-prefeito
de Montes Claros, no Norte
de Minas, Athos Avelino
(PPS).
O ex-prefeito teve o registro
de candidatura indeferido pelo
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-MG), nas eleições de
2010, por ausência de
documentos, e ainda teve
inelegibilidade decretada por
suposto abuso de poder
político em 2008. Mesmo
assim, ele obteve 21.213 votos
no pleito.
Sebastião Costa, será o
beneficiado direto por seu
colega de partido, já que o
total de votos não é
suficiente para garantir uma

Deputado Estadual Sebastião Costa

vaga para o ex-prefeito na
Assembleia.
Na teoria, Costa teria que
deixar o Legislativo mineiro
depois que o TRE-MG fez a
recontagem dos votos do exdeputado estadual Pinduca
(PP). Com os votos obtidos,
Pinduca assumiria a vaga

ocupada por Costa, que se
tornaria o primeiro suplente da
vaga.
Dia 26 sexta-feira, o
advogado do PPS, Mauro
Bonfim, entrou com
requerimento no TRE-MG
pedindo para que o tribunal
faça a recontagem dos votos

de Athos Avelino e que os
mesmos sejam creditados ao
PPS. "Vamos aguardar um
posicionamento do TRE-MG
sobre isso. Mas o processo
ocorrerá
como
na
recontagem de Pinduca",
afirmou Bonfim.
O TRE-MG não confirma se
haverá mesmo mudanças. Dia
26, a assessoria de imprensa
do tribunal informou que
estava ciente da decisão do
TSE, mas que só fará a
recontagem se a defesa de
Avelino protocolar um pedido
oficial no órgão.
Novas Mudanças. Caso a
permanência de Costa seja
confirmada, Pinduca, que já foi
diplomado, continuará com
uma vaga naAssembleia.
Enquanto isso, a deputada
estadual Ana Maria Resende
(PSDB) voltará para a primeira
suplência.
A assessoria de imprensa da
tucana informou que a
deputada não vai se
pronunciar enquanto o TREMG não confirmar as
mudanças.
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Reunião da ACIAM: Inauguração da APAC/ Vara Criminal
No dia 16 de agosto de
2011 às 07h30min a diretoria
da ACIAM – Associação
Comercial esteve reunida
para
prestar
alguns
esclarecimentos sobre
alguns eventos e negócios e
também para ouvir o juiz de
Direito de Manhuaçu Dr.
Valteir que falou sobre a 5ª
Vara que virá para
Manhuaçu, construção do
novo fórum, inauguração da
APAC de Manhuaçu no dia
30 de setembro próximo e a
mudança do titular de
cartório de Registro de
Imóveis de Manhuaçu.
Logo após a reunião o Dr.
Valteir falou a imprensa de
Manhuaçu, dando um
resumo do que fora tratado
na reunião.
“Essa reunião foi muito
importante, até para mostrar
para a sociedade para os
empresários de Manhuaçu e
para os integrantes da
ACIAM, temos o costume de
participar dessas reuniões, até
porque faz parte do cotidiano
do juiz participar de questões
ligadas diretamente à justiça
ou que tenha alguma
relevância para a comunidade
de Manhuaçu. Estamos aqui
como convidado para falar de
mais uma Vara aqui em
Manhuaçu, a Comarca conta
com 04 varas, uma vara
criminal, 02 varas cíveis e uma
do juizado. E agora em razão
da crescente demanda, do alto
número de processos
criminais que estão na
comarca, o Tribunal na lei de
organização judiciária criou
mais 01 vara com instalação
agora para o dia 30 de
setembro deste ano quando
o presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais o
desembargador Claudio
Costa estará presente aqui em
Manhuaçu para a instalação
dessa
vara
com
a

Reunião na ACIAM

possibilidade também da
presença do governador de
Minas Antônio Anastasia e
do vice-governador Alberto
Pinto Coelho”. Disse
Dr.Valteir
Cartório de Registro de
Imóveis
Dr. Valteir fala também
sobre a intervenção do
cartório e aproveitou para
apresentar o Dr. José Carlos
Magalhães
como
interventor.
“Hoje nós tivemos essa
oportunidade de apresentar
o Dr. José Carlos Magalhães
que esteve aqui na reunião
foi convidado também, até
para se apresentar para
comunidade de Manhuaçu,
ele que foi nomeado
interventor no Cartório de
registro de Imóvel em razão
de uma decisão judicial e
acabou culminando com o
afastamento do titular do
Cartório e demais servidores
e instalada a intervenção no
cartório e foi nomeado o Dr.
José Magalhães que irá
permanecer na serventia até
que o tribunal decida pela
perda da delegação, ou seja,
pela perda do cargo do titular
que é o Dr. Renato Gusmão
Filho ai entrará o cartório
para concurso público então
as
pessoas
poderão

concorrer e dar uma nova
direção para o cartório de
imóveis de Manhuaçu.”
Explica Dr. Valteir.
“Agora sobre as questões
da estrutura da APAC é uma
parceria mesmo da justiça de
Manhuaçu com alguns
empresários é isso que está
acontecendo para edificação
desse prédio.
Com
certeza, a inauguração da
APAC, porque já estamos
com a APAC funcionando, a
Associação de Proteção
Assistência a Condenados já
há 05 anos, a construção da
APAC foi viabilizada para
quem não sabe o que é a
APAC é onde a gente vai
abrigar os presos do regime
aberto, semi-aberto e
fechado que estão em
condições porque não são
todos, nós só temos 120
vagas, estamos construindo
o governo de Minas Gerais
liberou uma verba ano
passado de R$ 1.700.000,00
(um milhão e setecentos mil
reais) e com a ajuda dos
empresários de Manhuaçu
conseguimos fazer uma
terraplanagem muito grande,
gastamos em torno de R$
170.000,00 (cento e setenta
mil reais) gastamos em torno
de sessenta mil reais com
projeto, tudo com ajuda dos

Prerrogativas do advogado
Por Devair Guimarães de
Oliveira
A constituição Federal de
1988 reconhece o advogado
como indispensável à
administração da justiça no
seu artigo 133 e o estatuto
da ordem dos advogados do
Brasil, diz que não há
hierarquia entre Juízes,
Promotores e Advogados.
Os advogados de Pedro
Gilmar não gostaram do que
viram. “De conformidade
com site: Portal Caparaó,
Manhuaçu.com,
Matipoweb.com
e
Policiaecia.com,
nós
teríamos recomendado a
fuga de Gilmar o fato é que
foi veiculada notícia da
prisão de nosso cliente, a
quem não foi dado o direito
de recorrer em liberdade pelo
Juízo da Comarca Criminal de

Abre Campo/MG, onde o
mesmo se viu condenado”.
Disseram os advogados
Ainda nos informaram os
advogados que o fato não
condiz com a realidade, pois,
não seria de todo ético, de
direito e justo, até porque
ainda que fosse, estariam
amparados por lei, com a
liberdade de pensamento
profissional.
Os advogados disseram
que entraram na justiça
pedindo direito de resposta,
retratação e indenização por
danos morais, em razão da
ofensa
profissional
divulgada sem o mínimo de
critério moral e profissional,
momento
em
que
argumentaram também que
confiam na Justiça e não
gostariam de discutir o
assunto, fora dos Tribunais,
encerrando a tentativa de

Advogado Xodó

entrevista com a frase de
Martin Luther King: “O que
afeta diretamente uma
pessoa, afeta a todos
indiretamente”. Disse Xodó
que estava acompanhado
dos demais advogados de
Pedro Gilmar Alves: Paulo
Sabino, Luciano Gregório e
Fábio Carvalho.

empresários e com verbas do
judiciário de multa que
aplicamos, nós conseguimos
alavancar esse projeto,
porque o dinheiro do
governo do estado não era
suficiente para arcar com
esses custos e agora nós
estamos aí em via de
inauguração dessa estrutura
que é uma mega estrutura
porque são 2.450 m² (dois mil
e quatrocentos e cinquenta
metros quadrados) de obras
que nós vamos inaugurar dia
30 de setembro e nós
estamos aqui infelizmente,
mais uma vez de pires na mão
pedindo ajuda, mas acho que
faz parte da função do juiz
de conclamar os empresários
a sociedade a apoiar esse
projeto que é um projeto que
dignifica as pessoas que
trazem benefícios para a
comunidade. Na verdade
esses presos que estão na
cadeia são nossos irmãos,

Dr.Valteir e o presidente da ACIAM vereador Toninho Gama

primos parentes e de uma
forma ou de outra são
humanos e merecem ter um
tratamento digno que é o
que está na constituição. E
de
acordo
com
a
constituição todos tem que
ser tratado com dignidade,
com respeito e o sistema
convencional hoje não trata
assim,
a
prisão
convencional em razão do
próprio sistema ele não
consegue atender todos os
presos a nossa cadeia hoje
tem capacidade para

cinquenta presos e está com
mais de duzentos, então nós
temos pessoas amontoadas
lá dentro da cadeia e com a
APAC nós vamos dar uma
esvaziada na cadeia, pois
são 120 pessoas que vão
deixar o presídio e vão para a
APAC onde vão ser bem
tratados irão receber auxilio
profissional, educacional
para poder trabalhar vão
poder cuidar das suas vidas
e voltar para sociedade
reintegrados, recuperados.
Concluiu Dr. Valteir

Prefeito de Vargem Alegre é
cassado por fraude em licitação
Por Devair Guimarães
O prefeito de Vargem
Alegre, Neudmar Ferreira
Campos (PDT), teve o
mandato cassado pelo
Tribunal de Justiça de Minas
Gerais
(TJMG)
por
irregularidade em licitação.
Ele foi acusado pelo
Ministério Público do
Estado/MG
de
ter
beneficiado, em quatro
pregões, duas empresas
fornecedoras de material
escolar, sendo que uma delas
é do irmão da mulher dele,
Francisco Moreira de
Oliveira.
O município de Vargem
Alegre do Vale do Rio Doce
com 6,8 mil habitantes vem
com essa história familiar de
longo tempo, o parentesco
nas fraudes em licitações no
município não param por aí.
Além de ser parente da mulher
do prefeito, Francisco de
Oliveira ainda é tio do
presidente da comissão de
licitação da prefeitura, que
também foi condenado pelo
juiz da comarca de Caratinga,

Neudmar Ferreira Campos
(PDT), teve o mandato
cassado pelo Tribunal de
Justiça de Minas Gerais
(TJMG) por irregularidade
em licitação

Alexandre Ferreira. Neudmar
Campos teve os direitos
políticos suspensos por
cinco anos e terá que pagar
multa equivalente a vinte
vezes o valor do seu salário.
Este é o segundo mandato
do prefeito, mas ainda é alvo
de outra investigação do
Ministério Público de Minas
sob suspeita de ter usado,
em 2008, o dinheiro do
Programa de Erradicação do

Trabalho Infantil (Peti) do
governo federal para fazer
uma festa, o tão badalado
churrasco com direito a
cachaça, cerveja, vinho e
foguetes. Quem fez a
denúncia do prefeito ao
Ministério Público foi uma
funcionária da mercearia
onde ele comprou os
produtos para a festa com
dinheiro público. Uma das
notas de compra, assinada
pelo gestor, destinada à
Secretaria Municipal de
Agricultura, era referente a
sucos, refrigerantes, água,
uísque, cerveja e energético.
Na
segunda
nota
apresentada
pela
denunciante, dessa vez
destinada ao Peti, constavam
gastos com carne para
churrasco, carvão, tempero,
cerveja, cachaça, foguetes e
vinho. As notas fiscais datam
de 27 de junho e 10 de julho
de 2008, no valor de R$ 884,67
dinheiro do povo que deveria
ter sido usado em outras
necessidades dos munícipes.
Com informações do povo de
VargemAlegre e do TJMG.
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AFAZENDA
Os peões já começaram a fazer contas para o
fim do reality show. Eles conversaram sobre o
número de dias que estão no confinamento.
De acordo com Dinei, vai fazer 45 dias que
eles estão na Fazenda. “ Vamos chegar na
metade do jogo. Aí é que começa para valer”.
Os outros peões concordaram e comentaram
que, a partir da metade do reality show, as
coisas mudam e os grupos começam a se
desfazer de vez. Gui Pádua afirmou que está
chegando a hora que os peões vão votar nos
amigos. “ Vai acabar essa história de votar em
alguém que você tem raiva”.
APAIXONADOS
AatrizAparecida Petrowky e o cantor Felipe Dylon
curtiram dias românticos em Campos do Jordão.
Durante o passeio de trem que liga a cidade a
SantoAntônio do Pinhal, a atriz contou que muita
gente achou precipitado o fato do casal ter
marcado a data do casório para o dia 10 de
dezembro, após cinco meses de relacionamento.
“Tenho muita vontade de formar a minha família
e fazer tudo certinho. O Felipe também quer muito
ser pai”, diz ela à “Isto É Gente”.
NÃO PARAQUIETA..
Sasha, a filha de Xuxa e do
ator e empresário Luciano
Zaffir, tem se mostrado
incansável. A menina, que
é da seleção carioca mirim
de vôlei, também faz aulas
de balé.Além dos treinos intensos como levantadora
na quadra do Flamengo, a filha de Xuxa ainda se
dedica a sapatilha.
PENDENGA
A Justiça cancelou a penhora dos bens de
Alexandre Pato, solicitada pelos advogados
da atriz Sthefany Brito, que foi casada com o
jogador por nove meses. Calcula-se que o
valor tenha chegado a R$ 540 mil.
NASCEU!
Laura, filha de Mário Frias e Juliana Camatti,
nasceu, no Rio. O ator postou em seu Twitter:
“Nasceu minha princesa. Linda minha bebê!
Tô embriagado de amor. Sensação melhor não
há!”. Mario já é pai de Miguel, de 6 anos, com
a atriz Nívea Stelmann.
NOVAMALHAÇÃO
Letícia Spiller interpretará
Laura, uma dona de brechó
que trabalha intensamente,
na nova temporada de
Malhação, da Globo, com
estreia segunda-feira (29). A atriz Juliana
Lohmann, a intérprete da Judi em Sansão e
Dalila, deste ano na Record, será sua filha.

Nazário, vai integrar o elenco do programa
Manhã Maior, da RedeTV!. A atração já é
apresentada por duas outras mulheres, Daniela
Albuquerque e Keila Lima.
PRATA DA CASA
O SBT não vai contratar ninguém para
substituir Roberto Justus, que voltou para
Rede Record. A emissora de Sílvio Santos
aumentará a duração do Programa do Ratinho,
às segundas-feiras, o que tem já tem rendido
bons índices de audiência
SUPERPOP
O programa Superpop,
comandado por Luciana
Gimenez, terá uma releitura
do Teste de Fidelidade, de
João Kleber. O quadro vai se
chamar Atraídos pela
Traição. A atração colocará um artista sob
tentação e depois avaliará seu comportamento.
MISS UNIVERSO
Está aberta a votação para que o público
escolha uma das 15 semifinalistas do Miss
Universo 2011, que acontece em São Paulo,
no dia 12 de setembro. Esta é a primeira vez
que os fãs tem a chance de colocar uma miss
diretamente nas finais da concurso. Qualquer
pessoa pode votar, desde que já tenha
completado 16 anos, pelo site oficial do
concurso (www.missuniverse.com) ou da NBC
(www.nbc.com). Cada um pode votar apenas
10 vezes por dia, até o dia da grande final. O
resultado será conhecido apenas no dia do
concurso, 12 de setembro. A participante que
tiver mais votos, estará automaticamente entre
as 15 finalistas dos Miss Universo 2011.
MISS UNIVERSO II
Priscila Machado (25 anos), será a 60ª
brasileira a tentar trazer para o País o título de
Miss Universo, concurso que ocorre pela
primeira vez no Brasil.
VIDA DA GENTE.
Escalada para escrever A Vida da Gente, que
estreia em setembro e vai substituir Cordel
Encantado, a autora Lícia Manzo sabe que
terá uma responsabilidade e tanto pela frente.
Afinal, anovela agradou em cheio ao público
e está rendendo um bom ibope.
CIDADEALERTA
A Record estuda a possibilidade de tirar do ar
o Cidade Alerta, programa que reestreou na
grade por causa do retorno de Datena à
emissora. Com sua repentina saída, o programa
passou a ter apenas 15 minutos de transmissão
nacional e ganhou 30 minutos a mais de
exibição em São Paulo.

Couto ( 54 anos) e seu marido Jamerson
Andrade (24 anos). O menino nasceu com com
2,9 kg e 48 cm. Mãe e filho passam bem.

quarto filho. Ela e o marido, o cineasta José
Henrique Fonseca, já são pais de Maria (10
anos), Felipa (3 anos) e José Joaquim (1 ano).

SERIADO

OUTRAS PRIORIDADES

Amy Winehouse deve
ganhar uma série de TV.
Executivos de várias
emissoras entraram em
contato com familiares de
Amy para negociar o
programa. "Não existe uma atriz com menos
de 30 anos que não queria interpretar Amy",
disse uma fonte ligada à família da cantora. A
cantora morreu no dia 23 de julho, de causa
ainda desconhecida. Desde então, seus discos
aparecem nos primeiros lugares das paradas
dos mais vendidos e tocados nas rádios.

Astrid Fontenelle não pretende voltar a
apresentar o programa Happy Hour, no GNT.
Ela, que se dedica ao Chegadas e Partidas,
acredita que não daria conta de dois projetos
simultâneos. Afinal, agora ela é mamãe, e não
pode se dedicar 24 horas ao trabalho!

DE VOLTA PARA CASA
O apresentador José Luiz Datena quer que o
comandante Hamilton faça como ele e volte
para a Band. Dizem que o apresentador do
Brasil Urgente tem conversado diariamente
com o repórter-piloto, que está na Record.
PERDA DE DIREITOS
A Globo perdeu os direitos de produzir uma
nova versão da minissérie Dona Flor e Seus
Dois Maridos. A família de Jorge Amado cedeu
os direitos do escritor para um novo filme. A
iniciativa da Globo seria em comemoração ao
centenário do autor, que será comemorado em
2012.
AQUELE BEIJO
Depois de dez anos longe dos folhetins desde
As Filhas da Mãe, de 2001, Diogo Vilela volta
em Aquele Beijo, próxima novela das sete, da
Globo, que tem previsão de estréia para
outubro. No papel de Felizardo, um dos
protagonistas da novela escrita por Miguel
Falabella e dirigida por Cininha de Paula.
O PERSONAGEM
Felizardo é um típico picareta, que fugiu do
Nordeste para se dar bem no Sudeste. O
personagem é casado com Locanda (Stella
Miranda) e os dois são proprietários da
Shunel, fábrica de roupas que copia modelos
de grandes estilistas e vende as peças na
Comprai, a luxuosa loja onde se passa boa
parte da trama. Tendo o consumismo
desenfreado
DUPLA JORNADA
Diogo também pretende atuar
em um musical. Depois de
interpretar Nélson Gonçalves
(1996) e Cauby Peixoto (2006),
agora o ator homenageará Ary Barroso.
Pretende estrear o espetáculo em 2012.

FORÇATAREFA

NOVAFUNÇÃO

O PEQUENO BUDA

Murilo Benício já está gravando Força Tarefa.
Na série da Rede Globo, ele vive o Tenente
Wilson. A série volta ao ar ainda neste semestre
e Benício já perdeu os quilos a mais que
adquiriu para a novela Ti-ti-ti.

O ator Márcio Garcia pode ficar mais tempo
longe das novelas do que a Globo esperava.
Ele tem gostado bastante da experiência de
atuar como diretor de cinema e pensa até
mesmo em não voltar a trabalhar como ator.

As autoras Duca Rachid e Thelma Guedes (de
Cordel Encantado) já sabem qual será o
próximo projeto. A dupla pretende escrever
uma novela inspirada no Tibete e na história
do Pequeno Buda.

REFORÇO NO TIME

CHEGOU!!!!

MAIS UM

Milene Domingues, ex-mulher de Ronaldo

Nasceu no dia 15/08 o filho da atriz Solange

A atriz Cláudia Abreu está grávida do seu

OUTROREALITY
A socialite Narcisa Tamborindeguy, ai que
loucura!-, engoliu um pedaço de batom ao
tentar passá-lo em seus lábios durante a
gravação do reality show Mulheres Ricas, que
estreará na Band. Narcisa será uma das
personagens do novo programa da emissora.
O encerramento será no dia do seu
aniversário, 25 de outubro, em seu apartamento
no Rio de Janeiro.
AFAZENDA
A Record mudou o horário de exibição do
reality show A Fazenda 4 aos domingos. Sai
da faixa das 20h e voltará a ser exibida a partir
das 23h, deixando de disputar audiência com
Faustão e Fantástico.
AFAZENDA 4
Gui Pádua, participante de
A Fazenda, venceu a prova
de Fazendeiro da Semana
e ganhou o direito de
voltar para a sede. O
paraquedista delegou as
funções que cada um dos seus colegas
deverá executar. A divisão dos trabalhos ficou
assim: Valesca Popozuda – aves; Compadre
Washington – porcos; Monique Evans –
cavalos; Marlon – vacas; Raquel Pacheco –
lhamas; Dinei - horta e plantas; Anna Markun
– cabras; Thiago Gagliasso – ovelhas; Joana
Machado - lixo e avestruzes; Dani Bolina faxina
INSATISFAÇÃO
Os participantes de A Fazenda decidiram que
quem cozinhar deve lavar as louças em seguida,
para que a cozinha fique em ordem. Por não
concordar, Monique disse que não vai mais
cozinhar. Valesca perguntou para a
apresentadora se ela iria ajudar no preparo do
almoço e Monique disse que não. A cantora
contou o fato aos demais peões, que ficaram
irritados. "Isso só mostra a preguiça e a
incapacidade da pessoa viver em grupo",
disparou Gui Pádua.
PERDOE OU ESQUEÇA
Patrícia Maldonado apresentará o programa
Perdoe ou Esqueça, que seria comandado por
Márcia Goldschmidt na Band. Márcia está de
casamento marcado em Portugal e se recusou
a comandar um novo programa no canal apesar
de ter contrato com a Band até 2012.
NOVO PROGRAMA
Ellen Jabour apresentará novo programa na
MTV. Ela estreará no dia 14 de setembro o Luv
MTV, um programa que ajudará a formar novos
casais.
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POLÍCIA
Mulher é presa acusada de
envolvimento com o tráfico
A Polícia Militar de Manhumirim prendeu na terça-feira, 23,
uma das principais acusadas de
envolvimento com tráfico de
drogas naquela cidade. Leiliana
da Silva, 22, conhecida como
Leila, estava com uma adolescente de 14 anos, que era usada
no esquema de compra e distribuição de entorpecentes. Os
policiais tinham várias
denúncias sobre a prática de
tráfico envolvendo Leiliana.
Com base na informação de que
ela havia embarcado num táxi
com direção a Reduto acompanhada de uma jovem, equipes
da PM de Manhumirim
montaram cerco na entrada da
cidade e ficaram aguardando o
retorno do veículo. Na volta a
Manhumirim, viaturas da Polícia
Militar fizeram a abordagem.

Leiliana da Silva, 22,
conhecida como Leila

Com Leiliana e a menor foram
encontradas três grandes
pedras de crack. A jovem disse
que a droga era dela e que comprou por 1.100 reais. No entanto, a mãe da menina afirmou que
sua filha não possui esse
dinheiro.

Leiliana estava sendo monitorada pela polícia desde junho
de 2010, devido ao seu grande
envolvimento com o trafico de
drogas, mais especificamente
crack. A droga apreendida
nesta terça, depois de
dividida em pedras menores
para serem vendidas para os
usuários, resultariam em torno
de 300 unidades e gerariam
um lucro aproximado de dois
mil reais.
Diante dos fatos, Leiliana foi
presa pelos crimes de tráfico
de drogas, associação ao tráfico
e corrupção de menores. A
menor foi apreendida. As duas
foram autuadas pelo delegado
de plantão e encaminhadas
para Cadeia de Manhuaçu.
Por Carlos Henrique

Mineiro confessa triplo homicídio nos EUA
Acusado de matar os patrões, o mineiro de Ipaba poderá
ser condenado em até 20 anos de prisão
Prestes a ser inocentado pela
acusação de ter matado os
patrões em Omaha, nos
Estados Unidos, por falta de
provas e ausência dos corpos,
o pedreiro brasileiro de Ipaba,
Valdeir Gonçalves dos Santos,
de 31 anos, poderá ser
condenado em até 20 anos de
prisão. A reviravolta do caso
aconteceu
ainda
no
julgamento quando o acusado
decidiu fazer um acordo com a
promotoria e confessou que
torturou, esquartejou e jogou
os corpos das três vítimas, no
rio Missouri, no dia 17 de
dezembro de 2009.
Durante o julgamento,
ocorrido, na última quinta-feira,
25, o único elemento que
incriminava o mineiro era o
depoimento de sua mulher,
Vanderlúcia, que dizia que ele
matou o empreiteiro Vanderlei

Valdeir Gonçalves dos
Santos decidiu fazer um
acordo com a promotoria
e confessou que torturou,
esquartejou as três
vítimas

Szczepanik, a mulher dele,
Jaqueline (ambos de 43 anos),
e do filho do casal, Christopher,
de 7 anos.
Agora, pelo acordo, o
pedreiro não poderá ser
condenado à morte. Como
confessou o crime e delatou

dois parceiros, ele poderá ser
condenado a no máximo 20
anos de prisão, sendo que com
a metade do tempo da pena tem
o direito de ser posto em
liberdade condicional. O novo
julgamento está agendado para
dezembro.
O triplo homicídio, conforme
ele declarou ao tribunal foi
cometido juntamente com
amigos que também trabalhavam
como pedreiros na construtora
de Szczepanik, em Omaha. Os
coautores do crime, segundo a
denúncia, foram José Carlos
Coutinho, 37, e Elias Lourenço,
29. Todos se conheceram ainda
crianças em Ipaba (MG). Os
acusados negam os crimes.
Valdeir Gonçalves dos Santos
decidiu fazer um acordo com a
promotoria e confessou que
torturou, esquartejou as três
vítimas

Motorista alcoolizado bate em carro e
sobe na calçada no Centro de Manhuaçu
Um motorista de 33 anos foi
preso pela Polícia Militar de
Manhuaçu na madrugada do
dia 25, depois de bater num
carro, subir numa calçada e
acertar uma placa de trânsito
no Centro da cidade. Ele fez
isso tudo embriagado.
Militares foram chamados
no Posto de Policiamento do
Centro e depararam com o veiculo Monza, placa de Venda
Nova do Imigrante/ES, sobre a
calçada da praça Cinco de
Novembro com avarias na parte frontal esquerda e com o
pneu esquerdo estourado.
Durante a abordagem do

condutor, os policiais notaram
que ele apresentava sinais de
ter ingerido bebida alcoólica.
Estava com andar cambaleante, olhos avermelhados e hálito
etílico. O teste da quantidade
de álcool no sangue (taxa de
alcoolemia medida em gramas
por litro) registrou 0,77 mg/l.
Enquanto registravam a
primeira ocorrência, o dono de
um Fusca chegou e mostrou
que o Monza tinha acertado o
carro dele antes de bater na
calçada.
O Fusca com placa de São
Pedro dos Ferros/MG, teve
amassamento do pára-choque

traseiro lado direito, do páralama lado direito e quebra da
lanterna traseira lado direito.
Segundo o condutor alcoolizado, ele dirigia pela Rua
Antônio Welerson sentido ao
Centro, momento em que o
pneu estourou, perdeu o
controle do carro e atingiu o
Fusca. Em seguida, ao realizar
uma conversão na praça veio
a subir na guia da calcada e
bateu em uma placa de
sinalização.
O motorista foi preso em
flagrante e conduzido para a
delegacia, onde foi autuado. O
Monza foi aprendido.
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POLÍCIA
Acidente no km 595 da BR-116
O trecho da rodovia BR
116 entre os km 593 e 596
vem engordando as estatísticas de acidentes automobilísticos na região. Em um
intervalo de apenas doze
horas, dois automóveis saíram da pista numa distância
de apenas duzentos metros
entre uma ocorrência e outra.
Na noite de quarta-feira
(24), a Parati Surf, placa HCH4839 de Luisburgo/MG, conduzida por Nilza Vieira Ornelas Santos, rodou ao entrar
na curva no km 595. O veículo seguia sentido São João
do Manhuaçu a Realeza.
Ao sair da pista, o carro
destruiu uma cerca de arame
farpado e desceu por uma ribanceira de aproximadamente dez metros, parando com
as rodas para cima. Além de
Nilza, a irmã e uma cunhada
estavam no automóvel. A

Parati Surf, placa HCH-4839 de Luisburgo/MG,
conduzida por Nilza Vieira Ornelas Santos,
rodou ao entrar na curva no km 595.

motorista foi socorrida com
suspeita de fratura no braço
direito.
As três vítimas foram encaminhadas por populares
para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de Manhuaçu.
UMA DÚZIA DE ACIDENTES: Já são 12 registros

de acidentes no pequeno trecho de três quilômetros em
um período de 30 dias. Nesse intervalo, uma pessoa
morreu e três tiveram lesões
graves.
As duas ocorrências foram
atendidas pelo agente Lugon, da Polícia Rodoviária
Federal (PRF) de Realeza.

Posto de combustível é
assaltado e frentista baleado
A ação de dois homens
ainda não identificados pela
Polícia Militar aconteceu na
noite de quinta-feira (25/08),
em posto de combustível localizado na Av João Caetano
do Nascimento, no bairro
Limoeiro em Caratinga/MG. O
frentistaJosé Rocha Neto, de
52 anos realizava o
atendimento, quando foi
surpreendido por dois homens em uma motocicleta.
As câmeras do circuito
interno de segurança flagraram toda a ação. A moto entra
no local reservado para abastecimento, o carona desceu,
enquanto o condutor dava a
volta pelas bombas de combustível. O carona sacou a
arma e anunciou o assalto. A
primeira reação do frentista foi
a de fugir, mas o assaltante
disparou três vezes contra ele.
Um dos tiros acertou sua região lombar, conforme laudo
médico, foi constatado um
orifício de cerca de 05mm.
Após atirar, o carona su-

Homens chegaram em moto e anunciaram assalto.
Câmera de segurança flagrou a ação.

biu na motocicleta e os bandidos seguiram em fuga, conforme apurado, em sentido a
MG 329, tomando rumo ignorado. Testemunhas do crime repassaram informações
sobre os autores. Os dois
ocupantes estavam em uma
motocicleta da marca Honda,
cor preta, aparentando ser
modelo "twister". O autor
que estava no carona e portava uma arma de fogo, é de

cor morena e trajava blusa
cinza, calça jeans escura e
sapato marrom claro. O autor que pilotava a motocicleta é de cor branca, trajava
blusa verde, calça jeans claro e sapato preto.
A Polícia mantém o rastreamento em busca de identificar e prender os autores.
Informações podem ser repassadas através do número 190.
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Parabéns Cordélia e Gelmagno pelo enlace matrimonial!

Parabéns Márcia, muita luz
no seu caminho é o que lhe
desejo de todo meu coração.
De sua irmã e sobrinhos Ana,
André e Lídia.

Parabéns para Fabya Cristina,
aniversário comemorado no
dia 25 de agosto

Sherles, Vinicíos, Jéssica, Scarlethy, Jessiane, Steysem

