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EDITORIAL

CHARGE

Nada acontece por acaso
Por certo você já deve ter ouvido alguém dizer que Deus
escreve certo por linhas tortas. Existe muitas histórias
interessantes e intrigantes que só mesmo uma mão inteligente
direcionando tudo isso para tornar realidade e equilibrar o
planeta é por tudo isso que encontramos cientistas em vários
países e de igual modo inventores, o Brasil é um país
relativamente novo e tem seus valores criativos em diversas
áreas. Acredito que Deus usa as pessoas para fazer as coisas
acontecerem, imagine se deficiência só existisse nas famílias
pobres, o que seria do mundo? Um homem muito rico e
poderoso passa anos afins, só pensando em seus negócios,
mas a partir do momento que sente na pele alguma coisa, ou
seja, se vê impotente para resolver problemas que o dinheiro
não resolve aí a ficha cai e é neste momento que seu dinheiro
passa a ser direcionado para o bem de milhares. Uma das
histórias mais lindas que ouvi foi a de alguém que em algum
momento da vida pela sua riqueza poderia obter tudo, e se viu
totalmente impotente quando perdeu um filho em plena
juventude, veio à depressão e só começou a viver a felicidade
a partir do momento que foi aconselhado a transformar aquela
dor em algo que beneficiasse milhares de pessoas.
Hoje, no Brasil, milhares de pessoas com algum tipo de
deficiência estão sendo discriminadas nas comunidades em
que vivem ou sendo excluídas do mercado de trabalho. O
processo de exclusão social de pessoas com deficiência ou
alguma necessidade especial vem dos mais remotos tempos
da socialização do homem.
A sociedade parece que é a mesma desde os seus
primórdios, sempre desprezou os portadores de deficiência,
colocando a margem e privando-os de liberdade. Essas
pessoas, sem respeito, sem atendimento, sem direitos, sempre
foram alvos de atitudes preconceituosas e ações impiedosas.
A literatura clássica e a história do homem refletem esse
pensar discriminatório, pois é mais fácil prestar atenção aos
impedimentos e às aparências do que aos potenciais e
capacidades de tais pessoas.
A prova de tudo isso é o que vemos nos últimos anos, ações
isoladas de educadores e de pais que botaram a mão
promoveram e implementaram a inclusão, nas escolas, de
pessoas com algum tipo de deficiência ou necessidade
especial, visando resgatar o respeito humano e a dignidade, no
sentido de possibilitar o pleno desenvolvimento e o acesso a
todos os recursos da sociedade por parte desse segmento.
Em muitas cidades entidades que hoje servem de exemplo
começaram quase que da mesma maneira. Em Ribeirão Pires
SP existe uma APAE que é modelo e exemplo de excelência
no atendimento aos portadores de deficiência, veja como tudo
começou. Devido à necessidade de se criar uma escola
especializada, no município, que atendesse a pessoa portadora
de deficiência, o casal Adélia Redivo e Valentino Redivo, cuja
filha era portadora de deficiência mental severa, juntou-se a
outros casais e amigos para criarem em Ribeirão Pires SP,
uma entidade especializada na orientação e tratamento para
Pessoas com deficiências. A desigualdade e a discriminação
estão em toda parte, é por isso que nos deparamos com muitas
histórias parecidas. Nada acontece por acaso e assim vamos
tomando conhecimento de histórias fascinantes.
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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
Ao Jornal das Montanhas
Bem que as autoridades de Manhuaçu deveriam se
preocupar mais com a BR 262 quando vão dar um basta
nos atropelamentos, cadê as passarelas, quanto vale
uma vida. Outra coisa, quando a prefeitura vai dar jeito
no trecho perto do Supermercado Pais & Filhos, sei
que é uma rodovia federal, mas o prefeito tem que se
mexer, é lamentável a falta de estrutura de uma cidade
polo como Manhuaçu, vidas humanas devem ser
prioridades!
Flaviana
Ao Jornal das Montanhas,
Ao povo de Manhuaçu esse povo tão calado que nem
protesta, eu queria ver se o povo começasse a pressionar
esses políticos se eles iam aguentar, mudei de Manhuaçu
há bastante tempo, aqui no estado do Rio e São Paulo o
povo não brinca em serviço e cobra duro das autoridades,
outro dia mais de 200 pessoas foram parar na prefeitura
por causa do preço da passagem que ia subir, mais diante
da pressão popular eles recuaram. Infelizmente Manhuaçu
está muito para trás que cidade polo que não tem
benefícios para os mais carentes, fala-se tanto em casas
populares e cada ano o déficit da cidade aumenta e até

hoje não foi construída uma casa popular e muitos
espertinhos aí estão fazendo propaganda enganosa
do Minha Casa Minha Vida, não existe uma única
pessoa de Manhuaçu que tenha comprado um
apartamento, estão vendendo sim, mas é para quem
ganha acima de 5 salários mínimos e com entrada.
Kátia Fernandes
Jornal das Montanhas
Gostei muito das entrevistas da Dorca,
Jaiminho e do Tuca eu penso que agora
Manhuaçu vai entrar nos eixos.
Gente tem que ser tratada como gente e
Manhuaçu precisa dar prioridade para os mais
necessitados, talvez as autoridades não
saibam que dezenas de pessoas que vêm para
Manhuaçu às pressas para socorrer um
parente e é normal chegarem aqui e ficarem na
rua sem comida e sem abrigo, não consigo
entender o desprezo do Hospital Cesar Leite
e da Prefeitura de Manhuaçu de não
providenciarem uma casa de apoio como existe
no Hospital do Câncer em Muriaé.
Silvia Knupp
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Combate ao fumo

toda semana na fundação onde faz questão
de visitar todos e sua ação fiscalizadora cobra
a todo momento dos funcionário um
atendimento humanitário, “na minha opinião
é um dos trabalhos mais importantes do estado
de Minas” Disse uma leitora

No mercado de saúde

Advertência nele!

A foto mais comentada
da semana

No dia 29 de agosto comemora-se o Dia
Nacional de Combate ao Fumo. O tabagismo
atinge cerca de 1,3 bilhão de pessoas em todo
o mundo, o que representa mais de 15 bilhões
de cigarros consumidos diariamente. Em
Manhuaçu, Jorge Salazar todos os anos faz
um brilhante trabalho de conscientização com
distribuição de folhetos na cidade. Fica
registrado os nossos parabéns pela iniciativa.

Entrevista de Lael ao
radialista Luis
Nascimento

A foto de capa do JM foi comentada em
todos os cantos da cidade e da região, em
Simonésia e em Lajinha algumas pessoas
pensaram que Dilma tivesse estado na cidade,
quer saber a dificuldade de alguém ser
fotografado ao lado da presidente, é só
verificar daqui há quantos anos outras
pessoas de Manhuaçu aparecerão ao lado da
mandatária máxima dos brasileiros. Tivemos
até que aumentar nossa tiragem devido a
grande procura do jornal da semana passada
que trouxe na capa a foto da presidenta Dilma
com os militantes petistas vereador Chico do
Juquinha, Dorca presidente do PT, Aparecida
Moreira e Marcos Cabral.

Frente Muda Manhuaçu

Vozes aos ares levadas pelas ondas da rádio
Manhuaçu do deputado Lael Varella para
milhares de ouvintes e leitores do Jornal das
Montanhas, pessoas que ouviram e leram
comentaram e aprovaram a maneira civilizada
com a qual o deputado tratou a questão,
dizendo aquilo que pensa. A fala do deputado
respondendo alguns questionamentos pode
ser resumida em uma frase do deputado. “Eu
fui o 2º deputado mais votado no estado de
Minas, tenho muitas cidades para visitar,
minha vontade era de poder neste instante
estar apertando a mão de cada manhuaçuense,
mas como isso é impossível fica aqui o meu
abraço”. Disse Lael Varella

O povo gostou de ouvir
Lael Varella
Os comentários sobre a fala de Lael
respondendo um vereador foi uma das
matérias mais comentadas na semana, todos
ficaram satisfeitos com a explicação e posição
de Lael Varella, o grande trabalho
desenvolvido pela Fundação Cristiano Varella
da qual Varella é o fundador e um dos principais
colaboradores, sem contar a sua presença

Muitos comentários sobre o grupo político
que estão formando com um pensamento de
continuar unidos e fortalecendo ainda mais
para que nas próximas eleições eles possam
ganhar a prefeitura, no momento todos os
ventos são favoráveis, mas alerta um
conhecedor da política de Manhuaçu
segundo suas palavras, todos devem estar
preparados para as investidas dos contrários,
podem aparecer muitas fofocas e muito
disseme disse por aí, eles sabem que a união
faz a força e poderão desarticular alguém
menos informado da astuta maligna dos
desagregadores, essa união é para o bem do
município, lideranças e partidos unidos
jamais serão vencidos.

Oito querem ser vice de
Cici Magalhães
Cici Magalhães está
e s t u d a n d o
cuidadosamente os
nomes
que
se
apresentaram como
pré-candidatos como
vice-prefeito em sua
chapa. Segundo o
que esta coluna
ouviu por aí nada
menos
que
3
vereadores e 5 outros
políticos desejam ser
o escolhido para a
dobradinha. Segundo comentou Eron
assessor da pré-candidata, o grupo da Cici
tem hoje oito (8) partidos, o momento é de
conversa e muita tranqüilidade, estamos
trabalhando para que o nome do vice seja de
fora do grupo e que venha somar forças.

Justiça para todos, dois pesos duas
medidas! Brasil, mostra a sua cara!

O custo da saúde – Um surrado ditado
lembra que não existe almoço gratuito. Podese dizer o mesmo dos tratamentos médicos.
Os cuidados de primeira classe têm, é claro,
um preço alto. O Sírio não foge à regra, mas é
consenso que as taxas são justificadamente
salgadas. A diária de um quarto simples custa
750 reais. O custo da unidade de terapia
intensiva é de 2.133 reais, em média. Uma
internação que inclua dez dias de UTI e mais
uma semana no quarto não sai por menos de
27.000 reais. Não estão incluídas as despesas
com os médicos. No mercado de saúde,
comenta-se que o Sírio isentaria os políticos
do pagamento de internação e procedimentos
em troca de visibilidade. O hospital nega. A
hipótese mais provável é que os médicos
abram mão da remuneração por consultas,
mas é difícil imaginar que façam o mesmo
quanto aos honorários relativos a longos
tratamentos.

O que é mais importante
em um hospital
“A individualidade mais importante do
hospital não é o seu diretor, nem o
contribuinte, nem o médico, nem a enfermeira,
nem o secretário; a individualidade mais
importante do hospital é, sem dúvida, o
enfermo”. GOLDWATER.

Qual vai fechar?
O que dizem na cidade de Governador
Valadares, que deverá fechar as portas, não
por reformas, mas por não estar faturando o
que desejava, um gigantesco restaurante no
centro de Governador Valadares.
Vamos apurar e daremos em breve o nome,
o que na verdade é uma pena se de fato
acontecer; vai serão mais de 40 pessoas
desempregadas.

Dois pesos,
duas medidas... é a vida!
A administração municipal passada de
Governador Valadares, entrou na justiça
contra um valadarense proprietário de uma
pequena agência de publicidade,
condenando-o a pagar seus impostos
atrasados; como ele não o fez por não ter
dinheiro, a justiça mandou prendê-lo e ele
ficou no cadeião do Santos Dumond por mais
de 40 dias. Dele tiraram o carro e estão
levando o apartamento pelos impostos
devidos.
Engraçado é que ele não devia mais de 200
mil; já as empresas de telefonia celulares que
atuam em Valadares, devem milhões, mais de
R$ 16 milhões de reais de impostos; já foram
acionadas, condenadas e ninguém foi parar
na cadeia, e até hoje a prefeitura de Valadares
não viu um tostão sequer.

Numa recente entrevista
a uma revista local, o
vereador presidente da
Câmara Municipal de
Valadares, que é do PT,
Heldo Armond falou o que
quis e o que não devia.
Disse ser aliado do
governo municipal; por
sua vez o governo na sua totalidade acha
que quem tem um vereador como ele ao lado
não precisa de inimigos!
Corre a boca pequena que a executiva vai
dar uma advertência e sabe-se que até
processo está sendo aberto.
Há quem garanta que Heldo quer dar uma
de vitima para ser expulso do partido e sair
como santinho; para outros ele deve ficar
até o final para ver se terá espaço para uma
reeleição.
O bicho está pegando ou já pegou!

Hospital regional para GV
Circula um boato forte pelas ruas e
avenidas de Governador Valadares, o boato
é a conquista de um Hospital Regional para a
cidade de Governador Valadares que a
princípio irá se instalar na UNIVALE, dando
sequência o tão sonhado e buscado curso
de medicina para a cidade de Governador
Valadares, agora é esperar e aguardar.

Valadares não precisa de
mais vereadores
Entidades de Classe se uniram para evitar
aumento de vereadores na Câmara de
Valadares.
Já começou o recolhimento de assinaturas
de eleitores que são contra o aumento de
cadeiras na câmara de Governador Valadares.
Oficializando a campanha do movimento
popular contra o aumento do número de
cadeiras na câmara municipal de Governador
Valadares de 14 para 21 entidades de classe
se reuniram no auditório da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) seção Valadares
para registrar seus protestos.
Neste ato foi apresentado o formulário
onde os eleitores valadarenses podem
convalidar com a sua assinatura o protesto
do aumento das cadeiras na Câmara dos
Vereadores de Valadares e que os mesmos
estarão disponibilizados para a coleta de
assinatura em vários locais até o dia 05 de
setembro.
De antemão fica esclarecido que somente
eleitores valadarenses devem assinar as
listas segundo o que assim determina a
legislação eleitoral.
Com relação à possibilidade de que este
movimento consiga resultado positivo em
relação a análise pelo legislativo municipal
deste posicionamento contrário ao aumento
de cadeiras dependerá de análise da
presidência da câmara municipal para que
tal reivindicação popular seja colocada em
pauta e entre em votação em reuniões
ordinárias.
O prazo é escasso, pois a mudança da lei
orgânica do município terá que ter a sua
emenda votada em segundo turno até um ano
da data da próxima votação.
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Mutirão da Justiça Federal injeta quase
Rr$ 4 milhões na economia local
MANHUAÇU – Dados
divulgados pela Advocacia
Geral da União (AGU)
informam que o mutirão
realizado pela Sub-seção da
Justiça Federal em Manhuaçu,
entre os dias 8 e 12 de agosto,
resultou na injeção de quase
R$ 4 milhões na economia da
cidade e região. A ação teve
como objetivo avaliar e julgar
quase 800 casos de concessão
de benefícios do Instituto
Nacional de Seguro Social
(INSS) juizados desde o ano de
2006. O valor arrecadado é
resultado dos mais de 300
acordos realizados durante o
evento. A realização dos
acordos fez com que a AGU e o
INSS economizassem mais de
R$ 4, 6 milhões em tramites
legais.
Durante o mutirão, foram
analisados 734 benefícios.
Sendo que 344 deles resultarão
em acordos. Outros 117
terminaram em jurisprudência e
364 constaram como
improcedentes. Também
houve extinção de oito casos e
conclusão de outros 19.
Segundo dados da Justiça
Federal, os 344 acordos
geraram a quantia de 3,9
milhões de reais. Todos eles em
Requisições de Pequeno Valor
(RPVs), ou seja, cada processo

Quem olha para fora
sonha, quem olha para
dentro acorda.
(Carl Sagan)

Durante o mutirão, foram analisados 734 benefícios.
Sendo que 344 deles resultarão em acordos.

saiu pelo valor de R$ 11.550,
25. Os pagamentos dos
benefícios serão realizados em
um prazo de até 60 dias a partir
da data de expedição dos
acordos e serão distribuídos
entre a Caixa Econômica
Federal e o Banco do Brasil.
Os acordos feitos resultaram
em 80% dos valores atrasados
de cada processo. De acordo
com procuradores gerais, a
arrecadação indireta com a
ação, alcançou a quantia de R$
993, 321 mil. Já a arrecadação
indireta, decorrente das
jurisprudências, atingiu o valor
de R$ 3, 6 milhões. Somadas,
estas quantias representam a
economia de mais de R$ 4, 6
milhões para os cofres da

Previdência.
MUTIRÃO: Participaram do
mutirão quatro procuradores
da Procuradoria Seccional
Federal (PSF) junto ao INSS de
Governador
Valadares.
Também estiveram presentes
quatro juízes da Seção
Judiciária de Minas Gerais e
seis médicos peritos. A ação
também recebeu o auxilio de 18
servidores e 30 estagiários da
Procuradoria.
Todos os processos
analisados durante o mutirão
estavam em tramitação na
Justiça estadual local e foram
enviados para a Justiça Federal
em razão da criação da Vara
Federal da Comarca de
Manhuaçu.

INGREDIENTES
2 gelatinas a gosto
0,5 litro de água a ferver para a gelatina
2 pacotes de natas
1 lata de leite condensado.
1 Folha de gelatina sem sabor
MODO DE PREPARAÇÃO
Faça a gelatina só com a água a ferver,
mexa muito bem até desfazer . Deixe
arrefecer e solidificar. Corte a gelatina em
cubos. Bata as natas e junte-lhe o leite
condensado.
Coloque a folha de gelatina de molho e
em seguida desfaça-a muito bem com um
pouco de água a ferver (pouca) e misturea ao leite condensado e às natas.

Junte os cubos de gelatina e coloque
em uma forma passada por água fria e
leve ao refrigerador até prender bem.

Quer melhorar o mundo?

Procura nos outros as
qualidades que eles
possam ter; em ti,
procura os defeitos que
certamente tens.
(Benjamin Franklin)

Pode ter certeza de que todos nós queremos, é
claro. Mas nem sempre agimos da forma mais
correta para fazê-lo, e começamos sempre pelo
caminho mais errado possível.
O mais comum de todos, está em que ficamos a
gritar e exigir a correção dos outros, esquecendo
de nós, de nossos erros. Gritamos em algumas
vezes tanto, que somos capazes de deixar aos
outros ensurdecidos para a verdade, querendo que
só a nossa seja ouvida. Por isso mesmo, cada vez
gritamos mais, e mais, e mais! E cada vez mais
também, deixamos aos outros mais e mais surdos.
Isto quando a nossa possível verdade não acabe
caindo em descrédito, e o que poderia ser algo
bom, se volta contra nós. É certo também que
nem sempre uma mentira repetida várias vezes
como verdade, um dia assim se torne, porque
sempre deixará algum ponto sem estar bem
amarrado, e ao menor puxão mais forte, desfiará
todo tecido.
Então, vamos concordar que pelo menos uma
vez na vida, seria preciso nos calar para podermos
ouvir algo mais do que nossa própria voz. Pode
até parecer que seria abrir mão da nossa verdade,
mas antes é mais do que preciso vontade, coragem
para tanto. Mas ainda mesmo assim, devemos
lembrar que para ter coragem, é preciso saber
morrer de medo de montar em um cavalo, mas
ainda assim, sentar em uma sela.
Quem sabe de cima dela, sentindo o trote do
passeio, possamos admirar melhor os horizontes
e sentir a brisa da vida soprar com mais força e
esperanças no amanhã.

Minha mulher fugiu
com meu melhor amigo.
Sinto falta dele.
(Henry Ford)

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, e a partir da próxima
semana também em uma série de emissoras
de rádio AM e FM em todo o Brasil.

Se um dia fecharem-lhe
as portas da vida, pule a
janela.
(Augusto Cury)

É preferível cultivar o
respeito do bem que o
respeito pela lei.
(Henry Ford)
Não existe amor
impossível, o que existe
são pessoas incapazes
de lutar por aquilo que
chamam de AMOR!
(Guimarães Rosa)
O que importa se você
tem olhos verdes... se o
vermelho dos meus
refletem o verde da
natureza...
(Bob Marley)
Tudo quanto vive
provém daquilo que
morreu.
(Platão)
O milagre é o filho
predileto da fé.
(Goethe)
O tempo não permite
começar de novo, na
procura das nossas
afinidades autênticas...
(Chico Buarque)
As coisas não mudam;
nós é que mudamos.
(Henry Ford)

A felicidade às vezes é
uma bênção, mas
geralmente é uma
conquista.
(Paulo Coelho)
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Vem aí o 5° Concurso Coocafé
Qualidade Regional
Desde 2007, a Coocafé realiza o "Concurso Coocafé
Qualidade Regional", para valorizar o café dos seus
produtores. As quatro primeiras edições do evento (2007,
2008, 2009 e 2010) foram sucesso. Ao todo, centenas de
inscrições, cerca de R$ 150.000 distribuídos em prêmios, e
muita repercussão - interna e externa.
De acordo com os Laboratórios de Análise Física e
Degustativa da Cooperativa, das 435.000 sacas que entraram
nos Armazéns da Coocafé até o dia 18 de agosto de 2011,
87% é padrão de bebida, ou seja, de excelente qualidade. Por
isso, em 2011, a Coocafé quer inovar ainda mais, realizando,
de forma especial, a 5ª e, até o momento, maior edição do
"Concurso Coocafé Qualidade Regional".
As inscrições podem ser feitas nas unidades comerciais da
Coocafé em Lajinha/MG, Durandé/MG, Mutum/MG, Iúna/ES,
Ibatiba/ES, Irupi/ES ou no posto de atendimento em Imbiruçu/
MG, até o dia 15 de setembro.
Os inscritos poderão concorrer em duas categorias: café
cereja descascado e café natural. Como nas edições anteriores,
a comissão julgadora vai selecionar dez finalistas em cada
categoria para serem premiados na festa de encerramento do
concurso, em outubro.
Nesta edição, a Coocafé conta com o apoio de grandes
parceiros: Sicoob Credicaf, Heringer, Syngenta, Terra Forte,
Stoller, Neo Plastic, Husqvarna, CCM, Gehaka e Shindaiwa.
Confira abaixo o regulamento completo do
5º Concurso Coocafé Qualidade Regional:
1 - O Concurso Coocafé Qualidade Regional foi criado para
premiar os cooperados que produzem café arábica de alta
qualidade.
2 - Poderão participar do concurso todos os produtores de
café arábica, cooperados da Coocafé, que estejam em dia
com suas obrigações.
3 - Qualquer pessoa envolvida no processo de elaboração
do Concurso não poderá participar.
CAFÉS APTOS A PARTICIPAREM DO CONCURSO
4 - Cafés da espécie coffea arábica, cereja descascado ou
natural.
4.1 - Amostras de cafés da safra 2011/2012.
4.2 - As amostras que forem selecionadas deverão estar
beneficiadas e classificadas como tipo 2/3 de acordo com a
Tabela de Classificação Oficial Brasileira, com até 26 defeitos,
peneiras 15 acima, com tolerância de 5% de vazamento da P15, apresentar cor verde uniforme e até 12% de umidade
(determinada de acordo com o medidor de umidade da
Coocafé), e estar ensacado em sacaria de primeira viagem.
5 - As inscrições para o concurso deverão ser feitas no
período de 1° de agosto à 15 de setembro de 2011 nas
Unidades da Coocafé em Lajinha/MG, Durandé/MG, Mutum/
MG, Imbiruçu (Mutum/MG), Iúna/ES, Ibatiba/ES e Irupi/ES.
5.1 - O lote inscrito no concurso deverá estar depositado
nos armazéns da Coocafé.
5.2 - Os lotes de Café que forem selecionados entre os dez
primeiros de cada categoria serão comercializados pela
Coocafé, na data da premiação, ao preço de dez pontos abaixo
da cotação de dezembro de 2011 da BM & F.
5.3 - Um mesmo produtor poderá participar com até dois
lotes, mesmo que tenha mais de uma propriedade, desde que
os lotes sejam distintos e devidamente identificados conforme
as regras deste regulamento.
5.4 - As amostras de café inscritas no concurso deverão
conter 2 Kg de café beneficiado, e os lotes nelas representados
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CANTINHO DE FÉ
por
Josiel Amaral Neto

Preciosas Promessas

A Coocafé possui salas de degustação e classificação
nos armazéns e filiais, informando aos cooperados a
qualidade dos cafés por eles produzidos. Na foto o
degustador Silas

deverão ser de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 30 (trinta)
sacas de café, sendo as mesmas apresentadas com a ficha de
inscrição devidamente preenchida e assinada pelo cooperado.
DA COMISSÃO ORGANIZADORA
6 - A Comissão Organizadora será integrada por 3 (três)
membros Coocafé. Esta comissão será responsável por toda
a elaboração, organização, condução e encerramento do
concurso. É de sua responsabilidade, ainda, a nomeação da
Comissão Julgadora.
6.1 - A Coocafé não considerará válida qualquer tipo de
conferência de prova e classificação de outros
estabelecimentos.
6.2 - A Comissão Julgadora será integrada por 3 (três)
membros especialistas na área de classificação e degustação
de café, sendo 2 (dois) membros da Coocafé e 1 (um) membro
externo e independente.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7 - A participação no 5° CONCURSO COOCAFÉ
QUALIDADE REGIONAL será gratuita para todos os
cooperados.
7.1 - Serão classificadas e divulgadas no dia 26 de Setembro
de 2010, vinte amostras, sendo dez de Café Cereja Descascado
e dez de Café Natural.
7.2 - As propriedades rurais dos lotes classificados serão
visitadas pela Comissão Organizadora para serem avaliadas
e poderão ser desclassificadas se detectado algum tipo de
degradação ambiental (erosões, queimadas, nascentes e rios
assoreados, uso de produtos proibidos pelo Fairtrade, não
preservação de matas nativas e outras degradações que a
Comissão julgar agressiva ao meio ambiente).
7.3 - Os nomes dos 10 (dez) primeiros colocados (cinco na
Categoria Cereja Descascado e cinco na Categoria Natural)
serão anunciados e premiados, em Cerimônia Oficial, no dia
15 de Outubro de 2011. O local da cerimônia será informado
no convite que será enviado aos vinte classificados.
Fonte: Comunicação Coocafé

O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as vossas necessidades em glória, por Cristo
Jesus. (Filipenses 04.19).
Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua
justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas. (Mateus 06.33).
E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei,
para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes
alguma coisa em meu nome, eu o farei. (João 14.1314)
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu
vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos.
Amém. (Mateus 28.20).
Por isso vos digo que todas as coisas que
pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis.
(Marcos 11.24).
Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei. (Mateus 11.28).
Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras
estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e
vos será feito. (João 15.07).
Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós.
Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo ânimo,
purificai os corações. (Tiago 04.08).
Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu
sou a luz do mundo; quem me segue não andará
em trevas, mas terá a luz da vida. (João 08.12).
E a paz de Deus, que excede todo o
entendimento, guardará os vossos corações e os
vossos sentimentos em Cristo Jesus. (Filipenses
04.07).
Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho
poupou, antes o entregou por todos nós, como nos
não dará também com ele todas as coisas?
(Romanos 08.32).
Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai
uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por
um justo pode muito em seus efeitos. (Tiago 05.16).
E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis
aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois
com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o
mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E
Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não
haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem
dor; porque já as primeiras coisas são passadas.
(Apocalipse 21.03-04).
Você é muito especial para Deus!

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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Professores decidem, em
assembleia, permanecer em greve
Em reunião realizada no dia
31 de agosto, o Governo do
Estado apresentou uma
proposta de vencimento
básico. No entanto, a
proposta apresentada não
respeita a correta aplicação da
Lei Federal 11.738/08 e
significa o fim da carreira da
categoria em Minas Gerais.
Cerca de 9 mil trabalhadores
e trabalhadoras em educação
da rede estadual decidiram,
em Assembleia Estadual
ocorrida no dia (31/8), no
pátio da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), manter a greve por
tempo indeterminado. O
movimento teve início dia 08
de junho e a categoria
reivindica o imediato
cumprimento do Piso Salarial
Profissional Nacional (PSPN),
regulamentado pela Lei
Federal 11.738.

Cerca de 9 mil trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede estadual decidiram, em Assembleia Estadual ocorrida no dia (31/8), no pátio da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), manter a greve por tempo indeterminado.

Uma decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF)
publicada dia 31/8 tornou
obrigatório e definitivo o
pagamento do piso nacional
de
R$1.187,97
aos
profissionais do magistério

da educação básica. O
acórdão, assinado pelo
relator, o ministro Joaquim
Barbosa, e já publicado no
Diário Oficial, determina que
os Estados cumpram
imediatamente a Lei 11.738, de

julho de 2008, que normatizou
o valor mínimo dos
vencimentos
para
profissionais com carga
horária de até 40 horas
semanais.
A decisão é uma resposta

a uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin)
proposta no mesmo ano de
sanção da lei pelos governos
dos Estados do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina,
Paraná, Mato Grosso Sul e

Ceará. Apesar de Minas
Gerais não estar incluída na
ação, também deverá cumprir
a norma, que vale para todo o
país, conforme determinação
do Ministério da Educação
(MEC).

O novo PSD em Minas conta com
8 deputados e um secretário
Caso tenha o pedido de
registro deferido pelo
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), o Partido Social
Democrático (PSD) deve
contar em Minas Gerais com
dois deputados federais, seis
estaduais, além de um
secretário do governo
Anastasia.
Segundo o deputado
federal Geraldo Thadeu (PPS)
- um dos articuladores da
nova legenda no estado -, já
confirmaram filiação, além
dele mesmo, o deputado
federal Walter Tosta (PMN) e
o secretário de Estado de
Gestão Metropolitana,
Alexandre Silveira (PPS), que
está licenciado do mandato
de deputado federal.
Na
Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), o PSD estreia com
uma bancada de seis
deputados: Neider Moreira
(PPS), Fábio Cherém (PSL),
Cássio Soares (PRTB), Hélio
Gomes (PSL), Fabiano
Tolentino (PRTB) e doutor
Wilson Batista (PSL). Com
exceção de Neider Moreira,
que está em seu terceiro
mandato,
todos
são
estreantes na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais.
A expectativa dos
coordenadores, no entanto,
é de que o número de filiados
cresça, a partir do momento

O PSD vai continuar apoiando o governo Anastasia,
afirma o deputado Wilson Batista

Kassab e Afif, durante a filiação de oito vereadores no recém-criado PSD

que o registro for deferido.
“Fizemos consulta junto ao
TSE e já ficou comprovado
que
não
configura
infidelidade partidária um
parlamentar sair de uma
legenda para entrar em outra
que está sendo criada”,
ressalta. Em Minas, os
coordenadores do novo
partido
afirmam
ter
conseguido 51 mil assinaturas
certificadas.
Enquanto no plano
nacional o prefeito de São
Paulo, Gilberto Kassab, prevê
uma postura independente

frente ao governo Dilma
Rousseff, em Minas a
legenda
já
tem
posiconamento definido.
Deve caminhar ao lado do
PSDB, do governador
Antonio Anastasia. “Todos
os deputados que estão
vindo para o PSD já eram da
base aliada, sendo que um
deles é secretário. Não tem
sentido mudar de lado
agora”, explica o deputado
federal Geraldo Thadeu.
Para o ano que vem, a meta
do PSD mineiro é caminhar
junto com o PSB, do prefeito

de Belo Horizonte, Marcio
Lacerda. Isso não significa, no
entanto, que se o registro na
Justiça Eleitoral sair, o novo
partido
caminhe
necessariamente com o atual
prefeito. “Queremos eleger o
máximo de prefeitos, viceprefeitos e vereadores que
pudermos o ano que vem. Se
tivermos um bom nome, não
vejo porque não podemos
concorrer”, afirma Geraldo
Thadeu.
Após conseguir o
registro em dez Tribunais
Regionais Eleitorais (TREs)

para criação do Partido Social
Democrático (PSD), o prefeito
paulistano Gilberto Kassab
participou no dia 02/09/2011,
da filiação de oito vereadores
de São Paulo à nova legenda.
Assinaram a ficha de filiação
José Police Neto, presidente
da Câmara, Marco Aurélio
Cunha, Edir Salles, Ushitaro
Kamia, Domingos Dissei,
Souza Santos, Marcos Cintra
e Marta Costa.
O PSD conseguiu o aval
dos tribunais eleitorais do Rio
de Janeiro, do Acre e do Mato
Grosso, faltando agora o
registro do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
"Vamos agora para a etapa
seguinte, que é a busca de
filiados para se apresentarem
para as eleições do ano que

vem", disse Kassab, de
acordo com nota distribuída
pela assessoria do partido.
Seis dos novos filiados
participaram do ato na sede
do PSD em São Paulo. "(O
PSD) é fruto do esforço de
muita gente que quer se livrar
das amarras de uma
estagnação política bastante
conhecida", disse o vereador
Marco Aurélio Cunha, um
dos presentes ao evento.
Com o número '55', o
pedido de registro para o
Partido Social Democrático
(PSD) será protocolado no
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) pelos aliados do
prefeito Gilberto Kassab,
presidente da sigla. O TSE tem
15 dias para aceitar ou não o
registro.
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APAE e Prefeitura de Lajinha valorizando vidas
Nossa reportagem foi
conhecer os trabalhos
realizados pela APAE de
Lajinha e conversamos com
a supervisora Letícia
Ambrósio Alvim Barros.
“Essa
semana
do
excepcional aconteceu no
Brasil inteiro e nós
divulgamos o que temos feito
em , nossos trabalhos aqui
nessa escola com apoio da
prefeitura e demais cidadãos
de bem. Tivemos missa, culto,
passeatas, passeios com
nossos alunos para mostrá –
los à sociedade e mostrar que
temos uma APAE aqui em
Lajinha e continuamos
contando com a ajuda de
todos e que as pessoas
conheçam nosso trabalho
para que saibam que estamos
empenhados no trabalho com
as pessoas com deficiências
intelectual e múltipla. Temos
ao todo setenta alunos,
sendo que onze vem para a
clínica fazer fisioterapia,
fonoaudiologia, alguns para
o psicólogo, há ainda aqueles
que apresentam dificuldade
de aprendizagem na escola e
que contam com apoio
pedagógico aqui na APAE.
Temos apoio total da
prefeitura de Lajinha.
O prefeito Sebastião
Moreira Bastos nos fornece
os profissionais da saúde;
uma fonoaudióloga, Dra.
Emanuele, uma fisioterapeuta
Dra. Fernanda e um psicólogo
Dr. Joaquim eles fazem o
trabalho clínico.
O transporte é realizado
pela prefeitura. Há oito anos
que
trabalho como
supervisora da APAE, prezo
para nossos alunos é uma
vida em sociedade. É mostrar
para eles não só a educação,
mas como eles podem viver
em sociedade, como:
atravessar uma rua, fazer
capoeira, trabalhos manuais,
bisqui,danças,
tocar
instrumentos,entre outros.
Saber fazer uma compra, por
exemplo, ao ir ao
supermercado precisa saber
que tem direito a um troco,
saber ter uma vida
independente.
Fazemos trabalhos
externos como os que foram
feitos na rua em maio, fizemos
uma quermesse para
arrecadar dinheiro para nossa
escola, temos também nossos
sócios contribuintes aonde
vamos de casa em casa
arrecadando as doações,
temos também as doações do
SAAE onde as pessoas doam
nas suas contas de água,
contamos também não só
com os funcionários doados
pela prefeitura como o apoio
em todos os eventos
realizados em parceria com a
APAE , procuramos fazer esse
trabalho para ajudar a nossa
escola, porque não só a
prefeitura e o governo, mas

Nosso objetivo

Alunos da APAE

Supervisora da APAE
Lajinha, Letícia Ambrosio
Alvim Barros

também a sociedade tem um
papel
importante
a
desenvolver neste sentido.
Aqueles que quiserem
contribuir conosco podem
entrar em contato pelo
telefone da escola que é(33)
3344-2611, e também nosso
e
m
a
i
l
APAE.lajinha@bol.com.br
Gostaria de agradecer a
presença de vocês aqui na
APAE, que vieram nos
prestigiar nos eventos e
conhecer também um pouco
mais dos nossos trabalhos e
que estamos muito felizes em
estarmos realizando esse
trabalho aqui em Lajinha,
esperamos que possamos
fazer cada vez melhor e que a
sociedade nos ajude, que
fiquemos todos unidos para
vencer os obstáculos que
surgirem.
Outro evento realizado pela
APAE em parceria com a
Prefeitura Municipal de
Lajinha, foi a SEMANA
NACIONAL DA PESSOA
COM
DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL
E
MÚLTIPLA DA APAE
LAJINHA nos dias 21 a 26 de
agosto quando foram
realizadas várias atividades
•Missa Matriz Nossa
Senhora de Nazaré
•Intercâmbio com a APAE
de Mutum
Local: Mutum
•Culto
•Local: Igreja Presbiteriana
de Lajinha
•Palestra com psicólogo
Dr. Joaquim Freitas
•Tema: Escola Especial:
“Instrumento de Inclusão
Educacional e Social para
Pessoas com Deficiência
Mental”.
•Local: Escola Estadual Dr.
Adalmário José dos Santos
(Colégio)
•Passeata
•Local: Avenida Presidente
Vargas
•Recreação
•Local: Sítio do Sr.
Sebastião Moreira

Culto da APAE

Desfile da APAE

Funcionários da APAE Lajinha - MG

Missa da APAE

Este ano decidimos
trabalhar com mais
intensidade uma das
impressões que mais
comovem e encantam, aos
que de alguma forma,
passam a conviver com
pessoas com deficiência
intelectual, que é a
ingenuidade no sentido da
forma simples como
entendem seu meio e o
exemplo de superação que
demonstram no dia a dia.
Os
princípios
constitucionais são a base
para formulação de
conceitos dos movimentos
sociais das mais variadas
vertentes. As entidades de
luta de direitos da pessoa
com deficiência têm sido
militantes na garantia dos
princípios constitucionais
conseguindo o avanço de
importantes
pontos
fundamentais para a
qualidade de vida da
pessoa com deficiência em
vários níveis, como:
autonomia e participação na
sociedade, atendimento
clínico, acessibilidade
física, conquista de apoio
em locais de grande
circulação, criação de
conselhos municipais e
estaduais para debates
sobre a situação da pessoa
com deficiência neste
contexto, dentre outros
avanços sociais.
Agora a luta é fazer com
que todas as pessoas com
deficiência tenham acesso
a essas garantias e criar
meios para que possam
expressar
suas
necessidades para buscar
novos espaços. Desta
forma, as entidades são
agentes
de
desenvolvimento social
sem as quais o estado
brasileiro não teria
avançado na conquista da
justiça para as pessoas com
deficiência.
Avançando na luta por
respeito aos direito da
pessoa com deficiência, a
Federação Nacional e
municipal das APAES se
dedicam a ouvi-las a
respeito
das
suas
expectativas, criando
espaço para que elas
possam nos mostrar qual o
caminho deve ser seguido
pelos movimentos sociais
nos próximos anos,
resgatando um dos direitos
mais básicos de todo ser
humano, é a liberdade de
expressão, que há muito
tinha tirado das pessoas
com deficiência por
diversas culturas e

sociedades, o que chegou
a nós por herança.
Por séculos as histórias
dos heróis, como: Aquiles,
Odisseu, Perseu e tantos
outros, extasiaram gerações
pela grandeza de seus
feitos. Assim proponho que
reflitamos sobre as histórias
de superação das pessoas
com deficiência e o
empenho de seus familiares
para
o
seu
desenvolvimento, pois
acharemos feitos tão
nobres quanto os daqueles
heróis. Nesta perspectiva
as pessoas com deficiência
e suas famílias tem nos
ensinado muito sobre
fortaleza e heroísmo.
Esta quebra da cultura
representa a ruptura de
velhos conceitos, em
virtude de novos que
consigam aproximar a
sociedade da justiça.
A indiferença sem dúvida
é uma das piores heranças
culturais, sendo o ato de
ignorar aquilo que é
diferente. Esta é uma atitude
que nos torna covardes,
pois quando se começa
eximir
de
suas
responsabilidades com o
outro, o ser torna-se fraco.
Contemporaneamente a
indiferença tem permitido
várias violências.
Como nos ensinou
Willian Shakespeare
“Depois de um tempo você
aprende que não importa
o quanto você se
importe...existe pessoas
que não se importam”, a
maioria das pessoas se
importam com questões de
sua própria existência, o
que muitas vezes já é uma
conquista grandiosa,
como no caso das pessoas
com deficiência e suas
famílias em que suas
conquistas diárias nos dão
lições de coragem e nos
faz refletir a respeito do
que realmente tem valor.
Sendo assim, se cada um
de nós aprendesse essa
lição de fazer de nossa
existência um exemplo de
superação e de dedicação
ao próximo, como a família
que
luta
para
o
desenvolvimento de seu
filho, seria o começo de um
mundo mais justo, seria
quebrar a cultura da
indiferença.
As pessoas podem não
lembrar exatamente o que
fez, ou o que você disse.
Mas, elas sempre lembrarão
como você as fez sentir-se.
Portanto, você pode fazer
a diferença!
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ENQUETE
Do vovô viúvo à
“interneta” solteira
- O ponto 1 falará de convivência?
- O ponto 2, de eficiência??
- O 3, de pendência???
1 - Positiva – § Meu primogênito, Buni di Medeiros,
que em 30 do 7 fez 19 anos, terminou o 2º grau, Inglês e
Espanhol, no Brasil, e iniciou o Francês; e, na Argentina,
faz Relações Internacionais, continua o Francês e começa
o Italiano. Nas férias em Mutum, em 13 do 8, enquanto ele
fazia algo na internet, eu analisava uns textos, e preparava
3 trabalhos acadêmicos. Pela internet ter saído do ar, o di
Medeiros disse: Deveria ser ruim (ou chato foi o que ele
disse?) viver sem internet! Eu respondi: Muito pelo
contrário!!! § Minha mãe e a dele que estavam por perto,
começaram a narrar comigo como era: Pessoas visitando
às outras (e/ou sentadas num banco na calçada...), meninos
brincando de pique, e meninas com brincadeiras de rodas.
§ A internet e sua tia TV estão fazendo o que o bisavô
cinema não conseguiu fazer: Tirar as pessoas de
convivência social mais efetiva. Precisamos ter o cuidado!
Não percamos a positiva convivência!! Cuidado, também,
com a tia TV!!!
2 - Negativa – § No passado, falava-se mal do cinema.
Mas hoje, esse vovô é café pequeno diante das iguarias
da sua filha TV e da neta internet (“interneta”?), que deixam
gente bebendo e babando seus ingredientes. Mas, para o
vovô cinema, a pessoa ia para ele, mas, voltava-se para
casa, deixando-o para trás. Era algo que as pessoas tinham
de ir atrás, e que, nem sempre, ele vinha atrás das pessoas.
§ A TV entrou na sala, e invadiu a privacidade, a paz e a
palavra das casas – para ficar só com a letra “p” de porcaria,
pornochanchada, perdição –... Famílias deixam de
conversar, e – pior! –, vendo-ouvindo coisa pesada. §
Parece que a filha do cinema fosse a última coisa a perverter
a família, e a abater o bom bate-papo § Mas a “interneta”
superou o avô, e, até, a tia, pois, enquanto na TV, a família
ainda está junta – mesmo com coisa ruim, ainda mantendo
o diálogo –, na internet, cada um está com seu notebook,
e – além do isolamento! – não se sabe vendo e ouvindo o
quê!! Muito negativo!!!
3 - Interrogativo – § A TV causa muitos estragos, pois
poucos fazem dieta dela, gastando muito tempo – o melhor,
até! –, com ela. Quando se passar da TV para internet,
pode piorar? Não sabemos, já que o público da TV, ainda,
dá mais bilheterias. Mas, o dia que a bateria da internet
bater mais forte e mais alto, doerá nos ouvidos? Não, nos
corações! § Em minha casa, já temos 4 notebooks, embora
o meu ainda será usado. Mas, um dia, o quarteto estará na
cela do notebook, sentados na sela desse corcel, que não
é cor de mel como de Marcos e Paulo Sérgio Valle, mas,
que poderá ser cor de fel. § Voltando à TV, de Aimorés a
Mutum, prefiro passar pela estrada pior, por ela percorrer
córregos limítrofes e a artéria principal da Rosca Seca,
com suas boas recordações! Mas, cada vez mais, há menos
gente nas janelas, portas, calçadas e ruas. Corria-se para
ver ônibus, ou carro – era caro antigamente! (raro,
ultimamente!!!) –. Que saudade dessas cenas! A TV a
roubou? – Parece ser ela!!!
- Usei interjeição de aprovação!
- Usei interjeição de erradicação!!
- Usei interjeição de interrogação!!!
(*) O autor é graduado em Teologia e pós
em História Eclesiástica.

“Enfrentaremos essa crise consumindo e investindo”
Presidenta da República,Dilma Rousseff.
Mercadante faz Dilma constranger Itamaraty
As estripulias egocêntricas do ministro
Aloizio Mercadante (Ciência e Tecnologia)
causaram um incidente diplomático dentro
do próprio governo. Ele forçou a
presidenta Dilma Rousseff a indicar
Laércio Vinhas, um não-diplomata, para o
cargo de representante do Brasil na
Agência Internacional de Energia Atômica
(AIEA), em Viena, Áustria. Causou enorme insatisfação
dentro do Itamaraty, que não foi consultado.

O pioneiro

por suposta fraude de “pós-graduação” no currículo para ser
professor de universidade em Minas. Nome do predestinado:
Gigli Cattabriga Júnior.

Toga & kimono
A Associação Brasileira das Federações
Esportivas homenageou ontem o ministro
do STF Luiz Fux. Ele é faixa preta de JiuJitsu desde 1993 e pratica o esporte desde
os 26 anos de idade.

Made in USA

Laércio Vinhas vai substituir o embaixador Antônio José
Guerreiro, que assumiu em 2006, quando o Brasil ganhou o
cargo na AIEA.

O boom imobiliário e o PAC dão emprego à indústria americana
de equipamentos de construção, segundo dados do setor
nos EUA: Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru são os
maiores compradores.

Chega para lá

Deita e rola

Para nomear aliado na Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEM), Mercadante tirou Laércio Vinhas. Precisava de
algum lugar para ele.

A “faxina” parou mesmo: o governo federal reduziu de R$
11,5 milhões para R$ 9 milhões a verba para ações de
prevenção e transparência, e tirou R$ 500 mil para a correção
dos chamados “malfeitos”.

Meu garoto
O ministro alçou a presidente da CNEM o afilhado Ângelo
Fernando Padilha. Foi o próprio Mercadante o mestre de
cerimônia de posse.

Currículos
Vinhas é consultor independente da ONU há 20 anos. Padilha
é doutor em energia. Mercadante é... pré-candidato do PT
em São Paulo.

OAS do amigo Lula teme dissolução da Bancoop
Empreiteira favorita do ex-presidente, a OAS tentou reverter
a decisão unânime do Ministério Público de São Paulo de
propor intervenção na Cooperativa Habitacional dos
Bancários, fundada por petistas e suspeita de desviar fundos
a campanhas do PT. A empresa alegou “defesa dos seus
direitos e dos cooperados” para tocar as obras de cinco
condomínios, como o “Mar Cantábrico”, onde Lula tem
cobertura.

Goela abaixo
Cooperados denunciam que a OAS finaliza as obras da falida
Bancoop a um custo milionário, sem escolha: ou aceitam ou
saem da cooperativa.

Assombração
O PT gosta de assustar: agora ressurge o tal projeto “controle
da mídia”. Sem maioria no Congresso, ou reativa o mensalão
ou derruba a Globo.

Te cuida!
O ministro Orlando Silva (Esporte) é alvo de
fogo amigo. Setores do PT querem tirar dele
a pasta, com gorda verba para a Copa do
Mundo.

Prenúncio de apocalipse
O Ministério Público do Maranhão denunciou a prefeita de
Timon, Socorro Waquim (PMDB-MA), por suposto calote
nos servidores municipais, sem salário há mais de ano.
Também seria a prefeita mais cara do país, recebendo R$40
mil mensais. Prenúncio de quebra-quebra.

Nome é destino
O Ministério Público Federal denunciou um juiz do trabalho

Susep loteada
Henrique Brandão, presidente do Sindicato dos Corretores
do Rio, estende tentáculos sobre a Superintendência de
Seguros Privados. Preposto do ex-deputado Roberto
Jefferson no setor, ele acaba de emplacar Carlos Amorelli na
influente diretoria de Fiscalização da Susep.

Mais um
Brandão também reforçou a escolha de Luciano Santana para
a presidência da Susep. Ele foi denunciado por gestão
fraudulenta pelo MP Federal. Geriu “de forma temerária” a
Cooperativa de Corretores.

Pergunta de Prova
Jaqueline Roriz foi inocentada por ter
praticado o crime antes de ser
deputada. Alegou que praticou o
delito como “cidadã comum”. Assim,
o STF vai devolver seu processo para
ser julgado pela justiça comum?

Pega!
Depois de Pagot, Fatureto, Caixeta e Masella, o Transportes
tem Pêgas.

PODER SEM PUDOR

Cachoeira de simpatia
Juscelino
Kubitscheck era
um craque na arte
de agradar
platéias. Certa
vez, quando
governador,
visitou a cidade
de Tombos (MG),
na divisa com o
Estado do Rio, cujo nome era uma referência à belíssima
queda d’água no rio Carangola. E causou estupor ao se
referir à cachoeira, no discurso:
- Isso não é natural...
A plateia ainda estava boquiaberta, perplexa, quando JK
completou:
- ...é tão linda que só pode ser obra do povo de Tombos!
Saiu do palanque carregado nos braços
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PSDB Vivo! Reúne lideranças tucanas em Manhuaçu

Na região, o Encontro “PSDB Vivo!” foi realizado na Câmara Municipal de Manhuaçu
e reuniu vice-prefeitos, vereadores, filiados e lideranças tucanas para discutir as
diretrizes da legenda no biênio 2011/2013, que tem como principais metas a
modernização e reestruturação do partido, a defesa política do governo de Antonio
Anastasia e a preparação das eleições de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.120/0001-10 E-mail: pmsim@uai.com.br
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, torna público, em atendimento ao caput do art. 26 e parágrafo do
art. 61 da Lei de Licitações, que, nos autos dos processos licitatórios indicados, foram firmadas
as seguintes contratações:
Pregão nº45/2011 – Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços
de sinalização de vias públicas e pinturas personalizadas, neste Município. Contratados: RODRIGO
DIAS DO NASCIMENTO – Valor estimado (R$45.620,00); ATAÍDES GONÇALVES DE ABREU – Valor
estimado (R$18.462,00) e JOSÉ ROGÉRIO ALVES DE SOUZA – Valor estimado (R$8.682,70).
Pregão nº46/2011 – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de
vidros, divisórias, forro de PVC e quadros de avisos personalizados, neste Município. Contratado:
VICENTE DE PAULO ALVES – Valor estimado (R$70.702,00).
Pregão nº47/2011 – Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de Internet, manutenção de rede e equipamentos, neste Município. Contratados: JOSÉ CARLOS
PEREIRA – Valor estimado (R$13.500,00) e WALTER FULLY DE PAULA – Valor estimado
(R$3.500,00).
Pregão nº48/2011 – Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeições,
hospedagem, café da manhã completo, serviço de bufet e locação de espaço para reuniões para
administração Municipal e demais secretarias. Contratado: ADEIR ALVES BOREL ELER – ME –
Valor estimado (R$96.250,00).
Pregão nº49/2011 – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de
cargas e locação de concentrador de oxigênio para atendimento as necessidades da secretaria
de Saúde, neste Município. Contratado: MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA OLIVEIRA – ME – Valor
estimado (R$44.210,00).
Pregão nº50/2011 – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de
instrumentos musicais para implantação de fanfarra na Secretaria Municipal de Educação.
Contratados: ANTONIO THEODORO NEIVA - Valor estimado (R$11.446,20) e LACOSTA LTDA –
Valor (R$133,60).
Tomada de Preço nº07/2011 – Objeto: Contratação de empresa especializada para realização
de serviços de Publicidade bem como divulgação dos atos públicos de interesse da Municipalidade.
Contratados: FUNDAÇÃO EXPANSÃO CULTURAL LTDA – Valor estimado (R$40.000,00);
CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA – Valor estimado (R$59.700,00); SHIRLEY HAIT OLIVEIRA
DOS SANTOS – Valor estimado (R$82.400,00); MÁQUINAS SIMONÉSIA LTDA – Valor estimado
(R$20.000,00); LOGOS CONSULTORIA E PESQUISA LTDA – Valor estimado (R$15.352,00) e VOZ
JORNALÍSTICA E EVENTOS LTDA ME – Valor estimado (R$58.000,00).
Tomada de Preço nº08/2011 – Objeto: Contratação de empresa especializada para construção
de estabelecimento de ensino no córrego Três Barras, zona rural de Simonésia. Contratado:
CEMO CONSTRUÇÕES LTDA - Valor total (R$193.960,60).
Convite nº09/2011 – Objeto: Contratação de profissional habilitado para prestação de serviços
de Assessoria Jurídica para acertos de desapropriação, reformulação do PCCV, rotinas tributárias
e previdenciárias, neste Município. Contratado: MARCOS ANTONIO PIRES DE MORAES – Valor
(R$21.000,00).
Convite nº10/2011 – Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de
UBS(Unidade Básica de Saúde) no povoado de São Vicente, neste Município, em cumprimento ao
convênio nº1108/2010. Contratado: CONSTRUTORA NAGIB GOULART LTDA – Valor global
(R$109.109,48).
Convite nº11/2011 – Objeto: contratação de empresa para construção de Banheiro Público no
distrito de São Simão do Rio Preto, neste Município. Contratado: CONSTRUTORA NAGIB GOULART
LTDA – Valor global (R$54.248,20).
Dispensa nº29/2011 – Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de
implantação de iluminação Pública, neste Município. Contratado: LP4 ELETRIFICAÇÃO LTDA –
Valor total (R$14.596,00).
Dispensa nº35/2011 – Objeto: Contratação de profissional para acompanhamento e aprovação
do VAF(Valor Adicionado Fiscal) do Município de Simonésia. Contratado: GERENCIAL
CONTABILIDADE LTDA – Valor (R$7.800,00).
MARINALVA FERREIRA
Prefeita Municipal

O PSDB de Minas Gerais
realizou, no último sábado
(27), um grande encontro
regional, simultaneamente,
em 45 cidades, com o
objetivo de fortalecer as
ações do partido em todas as
regiões do Estado. Na região,
o Encontro “PSDB Vivo!” foi
realizado na Câmara
Municipal de Manhuaçu e
reuniu
vice-prefeitos,
vereadores, filiados e
lideranças tucanas para
discutir as diretrizes da
legenda no biênio 2011/2013,
que tem como principais
metas a modernização e
reestruturação do partido, a
defesa política do governo
de Antonio Anastasia e a
preparação das eleições de
2012.
Coordenado pelo vereador
Antônio Carlos Xavier da
Gama (Toninho Gama),
presidente do PSDB de
Manhuaçu, o encontro foi
aberto com a exibição das
mensagens em vídeo do
governador
Antonio
Anastasia, do senador Aécio
Neves, do presidente do
PSDB-MG, deputado federal
Marcus
Pestana,
de
parlamentares e lideranças
políticas.
O encontro em Manhuaçu
reuniu lideranças de doze
municípios. Toninho Gama
explicou aos participantes
que o PSDB Vivo! faz parte
do grande esforço de
modernização
e
fortalecimento do partido em
todo o país. O PSDB mineiro
administra hoje 160
prefeituras mineiras, entre
elas a de Manhuaçu, tem 141

Walter Lacerda - PSDB Lajinha

vice-prefeitos e 1.056
vereadores. Em todo o
Estado,
são
551
representações da legenda,
entre diretórios municipais e
comissões provisórias. O
partido conta ainda com um
governador, um senador e 21
deputados, sendo 8 federais
e 13 estaduais - maior
bancada da Assembleia
Legislativa.
No encontro, além da fala
de Toninho Gama, os
representantes de cada
município presente puderam
expor demandas e mostrar
informações sobre o cenário
que se forma para a eleição
de 2012. O PSDB trabalha em
alguns municípios por
candidatura própria para a

prefeitura e também alianças.
Tanto o dirigente, quanto
os
participantes
consideraram
que
a
realização do PSDB Vivo! foi
uma oportunidade para
fortalecer a união do partido
na região. “Decidimos que
Manhuaçu será uma base
para a atuação na região,
integrando os diretórios e
comissões das outras
cidades e fazendo essa
interlocução com o diretório
estadual. Vamos motivar as
lideranças e mostrar a
dimensão,
a
responsabilidade e a
experiência que o PSDB tem”,
disse Toninho Gama.
Carlos Henrique Cruz

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
Prestes a completar 18 anos, o filho
roqueiro, revoltado e cabeludo de um pastor
da igreja resolve fazer um pedido:
- Aí, paizão! Cê tá ligado que eu vou fazer
18 anos, né?
- Sim, filho.
- E, tipo assim, que carro eu vou ganhar,
paizão?
- Humm... As coisas não são tão fáceis
assim, meu filho. Se você quer ganhar um
carro, vai ter que se esforçar.
- Como assim?
- Você melhora suas notas na escola.
estuda a Bíblia todos os dias e corta esse
cabelo horrível.
O filho fica meio chateado, mas se esforça
para mudar e, um mês depois, volta a pedir
o carro para o pai.
- Filho, eu estou realmente orgulhoso de
você? diz o pai - Você dobrou suas notas na
escola e estudou a Bíblia incansavelmente.
Mas e o cabelo, filho?
- Ah, paizão. Lendo a Bíblia eu fiquei
pensando . Sansão tinha cabelo grande, Noé
tinha cabelo gande, Jesus tinha cabelo
grande. E todos eles eram pessoas
maneiríssimas.
- Com certeza! - concordou o pai. - Mas
tem um detalhe!
- Qual? - perguntou o filho curioso.
- Todos eles andavam a pé!

Touro - 21/4 a 20/5
O campo das reações pessoais volta a
ser favorecido após um período tenso.
Isso pode ajudar a elucidar os motivos
que têm ocasionado desavenças.
Gêmeos - 21/5 a 20/6
Assuma uma postura proativa diante dos
desafios que surgem na rotina de trabalho
e não dispense as oportunidades de
parceria com pessoas com as quais compartilha afinidades.
Câncer - 21/6 a 22/7
Você deseja encontrar novas metas e
diretrizes para a sua vida. Neste período
os contatos serão favorecidos.Tire proveito de contatos com os quais você tiver
afinidade.
Leão - 23/7 a 22/8
Você se sente confortável e à vontade
para expressar o que sente e pensa neste
período. Aproveite para estimular a intimidade no ambiente familiar.

Curtindo a Vida a Doidado

Descubra o Nome do seu Anjo
Você sabe o nome dos anjos? Gabriel,
Rafael, Miguel e outros. Todos terminam
com "el", que significa Deus. Sendo assim
seguem, no texto abaixo, as novas
descobertas relativas aos estudos desses
seres de proteção.
Sarapatel = anjo protetor do Engov e antiácidos em geral.
Abravanel = anjo que protege quem topa
tudo por dinheiro, principalmente os
jogadores de Tele-Sena. Só aparece aos
domingos.
Aluguel = anjo mau. Não deixa a pessoa
conseguir sua casa própria.
Embratel = anjo protetor do monopólio
das comunicações.
Chanel = anjo protetor dos costureiros e
estilistas.
Pinel = anjo travesso. Faz as pessoas
baterem com o sorvete na testa e babarem
na gravata.
Papai Noel = anjo protetor do comércio.
Só aparece no final do ano.
Tonel = anjo protetor dos alcoólatras
anônimos e bêbados em geral.
Bedel = anjo dedo-duro. Protege as
escolas dos alunos arruaceiros.
Quartel = anjo que protege as fronteiras.
Pastel = anjo protetor da colônia chinesa.
Samuel = anjo protetor da poupança.
Gel = anjo que protege as pessoas com
cabelos ruins e rebeldes
Babel = anjo protetor da escola de línguas.
Manoel = anjo protetor das piadas
preconceituosas.
Papel = anjo protetor daqueles com
intestinos soltos.
Anatel = anjo que, como qualquer outro
órgão do governo, não serve para nada.

HORÓSCOPO
Áries - 21/3 a 20/4
Você sente vontade de experimentar
novas sensações e isso lhe deixa
otimista em relação ao enfrentamento de
seus fantasmas internos. Aproveite para
mudar o que lhe incomoda.

Atrás de um Carro

Na escola o professor fala ao telefone:
-O senhor está dizendo que o Joãozinho
está gripado e não pode vir à aula?
-Exatamente! — respondeu a voz grossa,
do outro lado da linha.
- Mas quem está falando?
- É o meu pai!
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Virgem - 23/8 a 22/9
Flexibilidade para lidar com situações novas.
As mudanças serão positivas e favorecerão o fortalecimento de laços de afeto.

SETE ERROS

Libra - 23/9 a 22/10
O seu bem-estar pessoal é priorizado no
período. Momento ideal para dar maior
atenção à saúde física e emocional. E
também para perceber a necessidade de
se desligar das outras pessoas e manter
o foco na suas necessidades.
Escorpião - 23/10 a 21/11
O seu carisma e a sua afetividade estão
em alta neste período. As pessoas do seu
convívio receberão muito bem esse
comportamento. Importante manter a
saúde dos relacionamentos pessoais e a
paz de espírito.
Sagitário - 22/11 a 21/12
Procure se empenhar para realizar suas
tarefas com muito carinho. Momento que
reforça a necessidade de valorizar a
família e as relações de afeto.
Capricórnio - 22/12 a 20/1
Você se sentirá mais à vontade para
encontrar pessoas e tende a ser mais
fácil destacar-se nos círculos sociais,
pois a sua criatividade está em alta.
Aquário - 21/1 a 19/2
A vida material ganha um toque de
ousadia. Seus dons para lidar com as demandas financeiras tendem a se tornar
mais claros. Aproveite o bom momento
para investir!
Peixes - 20/2 a 20/3
Você poderá sentir certa ansiedade, o que
pode ser bem aproveitado se melhor
observado. A situação funciona como
incentivo às mudanças. Sendo assim,
aproveite para inventar alternativas para
os problemas cotidianos.
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VIDA QUE SEGUE
A atriz Andréa de Nóbrega,
ex-mulher de Carlos Alberto
de Nóbrega, disse que está
prestes a assinar contrato
com a Record. Ela estava no
casting do humorístico A
Praça É Nossa, do SBT, enquanto estava
casada com o apresentador, mas deixou o
programa assim que o término da relação foi
confirmado. Andréa fez uma breve participação
na Escolinha do Gugu, da Record, e afirmou
que, em breve, estará no elenco fixo do
humorístico.
CONFIDÊNCIAS
Durante uma conversa com Joana Machado
na beira da piscina, Anna Markun, uma das
participantes de A Fazenda, revelou que está
com medo de que Gui Pádua possa lhe agredir
fisicamente. "Ele deve ter metido a mão nela
mesmo. Ela falou que sim e ele falou que não.
Mas ele fala essa coisa de porrada o tempo
inteiro, de meter a mão na cara", afirmou a
atriz, comentando o relacionamento que o
paraquedista tinha com a apresentadora
Janaína Jacobina.
INGENUIDADE
Anna Markun, que está na
Roça, juntamente com
Marlon e Compadre
Washington, foi muito
ingênua ao acreditar que Gui
Pádua iria sentar-se com ela
no banquinho. Como bom jogador, fez a atriz
acreditar que iria para o pau, mas acabou
fazendeiro, ganhou imunidade e ela é quem se
deu mal. Vamos ver se continua no jogo!
AFAZENDA
Por tudo o que já aconteceu em A Fazenda,
Gui deveria ir embora, pois jogou todos os
roceiros uns contra os outros e depois da
confusão armada, saía de fininho. Ele é o maior
jogador da casa, embora não seja o mais ético!
Pegou muito pesado com a Anna Markun.
Só em chamar a moça de fracassada já foi
uma tremenda bola fora! Mas, vamos
aguardar os acontecimentos...
MUITO ESTRANHO
O mais estranho nas com fusões e brigas
que aconteceram até agora no reality da
Record, é que no início Gui Pádua era
solidário, companheirão. De repente se
transformou! Será o confinamento, botou as
garras para fora ou foi orientado para dar uma
sacudida na casa, que estava muito pacífica?
Isto, nunca saberemos...
PASSA BEM.
O ator Reynaldo Gianecchini tem
descansado em seu apartamento em São
Paulo. Ele teve alta hospitalar na quinta-feira
(25) e pretende permanecer na cidade
enquanto estiver em tratamento contra o
câncer. Todo o Brasil reza pela recuperação
do ator. Também estamos na torcida.
SEM DESCANSO
O ator Cauã Reymond não terá férias após
o fim de Cordel Encantado. Ele tentou tirar

alguns dias de folga, mas foi escalado para
ser protagonista da próxima novela das nove
da Globo, que substituirá Fina Estampa.
FELICIDADE
Sílvio Santos deve
estar muito feliz, pois
finalmente sua família
desencantou. Até certo
tempo, nenhuma das
filhas mostrava querer
dar continuidade ao
império de comunicação
montado por ele. Agora,
Daniela Beyruth, que é diretora do SBT,
declarou na festa dos 30 anos da rede que a
meta é reconquistar o segundo lugar no
ibope. Voltar à vice-liderança!
COMUNICADORA
Já Patrícia Abravanel vem mostrando no ar
que herdou do pai a simpatia e a empatia com
o público. A filha número quatro vai
ganhando espaço na emissora como
apresentadora. Com dedicação, pode ir longe.
Substituta de Sílvio, não, pois ele é
insubstituível. Mas, uma boa seguidora de
seus passos, está no DNA.
REVELAÇÃO
Um dos netos de Sílvio, Thiago Abravanel
está arrasando num musical no Rio de
Janeiro, onde interpreta ninguém menos que
o síndico do Brasil, Tim Maia. O rapaz, de 23
anos sofre uma bela transformação para
contar a vida de Tim. E, canta mesmo. Não é
dublagem!
TUDO NOS CONFORMES
Sílvia Abravanel, filha da primeira mulher
de Sílvio, Cidinha, já teve sua chance à frente
das câmeras no SBT, mas não deu certo.
Agora, ela é responsável pelo elenco infantil
da emissora.
ALFINETADA
A apresentadora Keila Lima, que dividia o
Manhã Maior, da Rede TV!, com Daniela
Albuquerque, aproveitou para lavar a roupa
suja ao vivo. Keila pediu a palavra e começou
a se despedir e agradecer o carinho do público.
Ela agradeceu a mulher de Amilcare Dallevo e
depois iniciou suas alfinetadas. "Obrigada
Dani, por esses cinco anos de convivência.
Ter a oportunidade de ter ensinado você.
Quando a Monica me designou, eu falei 'gente,
será que eu vou conseguir?'", disse. Também
criticou a emissora. Keila foi substituída por
Regina Volpato, que já estreou. Regina estava
fora do ar desde que deixou o programa Casos
de Família, do SBT.
HIPERTENSÃO
A nova temporada do Hipertensão estreia
no dia 8 de setembro, às 23h, na Globo. Serão
16 participantes do reality show. São oito
homens e oito mulheres em busca do prêmio
de R$ 500 mil. Serão três provas a cada
programa, um eliminado por semana.
O JOGADOR
Leonardo DiCaprio e Martin Scorcese
trabalharão juntos novamente. O ator será o

protagonista do remake de O Jogador,
dirigido por Scorcese. Di Caprio viverá um
professor de literatura viciado em jogo, papel
que foi do ator James Caan na primeira
versão. Ainda não foi divulgada uma previsão
de estreia.
INDENIZAÇÃO
Hilary Duff recebeu uma
indenização no valor de
US$ 100 mil após ser
dispensada da produção
do filme Bonnie and Clyde.
A atriz foi afastada depois
que ficou grávida. A produção ainda busca
uma substituta para Hilary. Amanda Seyfried
foi cotada para interpretar o papel, mas ela
recusou.
VAI DAR NA TV
Mulheres de Areia deve substituir O Clone,
no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, a partir
do dia 12 de setembro. A novela foi exibida
em 1993, escrita por Ivani Ribeiro e teve
direção de Wolf Maia. A trama central de
Mulheres de Areia é a rivalidade entre as irmãs
gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por
Glória Pires. Gêmeas idênticas, mas de
personalidades opostas, Raquel, a vilã, tenta
tirar tudo que a irmã boa tem. Na primeira
versão, as gêmeas foram vividas por Eva
Wilma.
Apesar de toda a badalação pela sua volta
à emissora, parece que Roberto Justus ainda
não tem sinal verde da Record para começar
a produzir sua nova atração, que pode ficar
apenas para 2012.
Em O Astro, Jôse (Fernanda Rodrigues)
receberá uma terrível notícia. Grávida, a jovem
sente fortes dores na barriga e corre às
pressas para o consultório médico na
companhia de Amanda (Carolina Ferraz). Lá,
ela recebe o pior dos diagnósticos. Após se
submeter a uma utrassonografia de
emergência, a fotógrafa se senta, ao lado da
irmã, para ouvir os resultados. "Infelizmente,
não tenho notícias boas...A senhora tem um
grande tumor", avisa a médica, que
recomenda uma cirurgia de extração para que
seja feita a biópsia. E Josê ainda terá que
fazer um aborto. "E a criança?", pergunta a
jovem. "A sua vida é mais importante, Jôse.
Se nós não tirarmos a criança, você não
sobrevive", afirma a doutora.
Crô, personagem de Marcelo Serrado em
Fina Estampa, terá um namorado misterioso
na novela global, que só será revelado na
reta final. Um dos candidatos seria, a
princípio, o heterossexual e bom marido da
história, Paulo (Dan Stulbach), casado com a
personagem de Júlia Lemmertz.
Já o retorno de Adriane Galisteu à
programação da Band promete emoções.
Antes mesmo da estreia, a emissora mudou
o dia da atração o Projeto Fashion, da terçafeira para o sábado. Isso aconteceu por causa
do talk show de Danilo Gentili, que ganhará
mais um dia de exibição. Vale lembrar que, no
passado, Galisteu já reclamou muito do dia
de exibição do seu Toda Sexta.
Antenor (Caio Castro) bem que tentou
convencer a mãe, Griselda (Lilia Cabral) a
mudar de estilo, mas a conversa terminou em
uma séria discussão, na novela Fina Estampa,
da Rede Globo. No dia seguinte, ele desabafa
com o amigo, Daniel (Guilherme Boury) sobre
a briga. "Eu procurei minha mãe, falei com
toda calma (...). Para mim ficou bem claro: dona

Griselda não vai deixar de ser bronca daquele
jeito, não vai mudar nunca!". Diante do
problema, Daniel pergunta como Antenor
fará para apresentar a mãe rica, fina e
pecuarista que ele inventou. Esperto, o rapaz
diz que já tem uma solução. "Já que inventei
a dona Gisela, vou fazer com que ela encarne
em alguém". Pasmo Daniel acha a solução
absurda, mas o noivo de Patrícia (Adriana
Birolli) insiste que a ideia pode dar certo se
ele contratar uma atriz que aceite atuar como
sua mãe. "É minha única saída!", afirma o
estudante de medicina.
VEM POR AÍ
Pearl Jam, Eric Clapton, Roger Waters, Red
Hot Chili Pepers, Aerosmith, System of a
Down, Judas Priest e Rihanna poderão estar
no Festival Bud Music Tour, que será
anunciado em breve.
TRIBUTOA MICHAEL
Beyoncé confirmou
participação no tributo a
Michael Jackson, que
será realizado em 8 de
outubro. A informação foi
confirmada
por
assessores da cantora. "A
gravidez não vai impedir
sua
apresentação",
afirmaram à publicação.
CRÍTICAS
Durante o evento, Eminem foi criticado por
seu comportamento. O rapper exigiu que
todos os outros artistas esperassem em uma
área separada do backstage enquanto ele foi
escoltado para seu camarim. Tudo porque
"não queria ser visto" por qualquer pessoa,
segundo uma fonte.
SEGURANÇA
A primeira artista contratada pelo selo de
Amy Winehouse, Dionne Bromfield, lançará
em 6 de setembro Good For The Soul, seu
segundo álbum após despertar a atenção da
mídia internacional por sua voz peculiar.
"Desde os 10 anos todo o mundo me dizia
que eu podia cantar, mas eu era tão tímida
que não acreditava, até que Amy veio em
minha casa uma noite, me escutou e disse:
"'Menina, é verdade, você pode cantar'. Foi
aí que comecei a ter mais confiança", contou
a artista sobre seu primeiro contato com a
cantora.
REDENÇÃO
A gravadora Decca
assinou contrato com
Paul McCartney para
lançar um balé do
músico, quase meio
século depois de o selo
ter rejeitado os Beatles,
num dos mais célebres
equívocos da história da industria musical.
O balé, chamado Ocean's Kingdom, é a
primeira incursão do ex-Beatle no mundo da
dança. Sua estreia mundial está marcada para
22 de setembro no New York City Ballet, e
há mais quatro apresentações programadas
para setembro, e cinco em janeiro. A
gravação feita pela Decca chega às lojas em
3 de outubro.
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Homem é morto a facadas e tem órgão genital cortado
Crime aconteceu no bairro Jardim do Trevo. A polícia registrou ainda outros
dois homicídios, nos bairros Floresta e São Paulo
porANDRÉ BIANCHINI
GOVERNADOR
VALADARES - Logo na
manhã do dia 1º, já foram
registrados os dois primeiros
homicídios de setembro em
Valadares. O primeiro deles
aconteceu em uma viela da

rua Catorze, na casa da
vítima. José Rodrigues da
Silva, de 45 anos, ouvia
música
quando
foi
surpreendido pelos autores.
No bairro Floresta, uma
pessoa foi assassinada a tiros
no último dia de agosto.
Segundo testemunhas, o

Corpos são
encontrados em GV e
enterrados sem velório
Famílias decidem não fazer velório dos
rapazes que foram mortos e carbonizados.
Três suspeitos de envolvimento no
crime já foram identificados.
GOVERNADOR
VALADARES - “A angústia
da procura chegou ao fim. Mas
o sofrimento pela morte, como
ocorreu, é terrível”, disse
Vanusa Gonçalves, de 25
anos, ao reconhecer o corpo
do irmão, o adolescente
Rodrigo Gonçalves Pereira, de
15 anos. Ele e outros dois
rapazes — Leonardo Ribeiro
Mendes, de 19 anos, e Luciano
(o nome completo era
desconhecido), de 20 —
foram assassinados a tiros e
tiveram
os
corpos
carbonizados no último
domingo.
“Já são cinco dias nessa
angústia e sofrimento. Assim
que o corpo do meu irmão for
liberado da necropsia no IML
[Instituto Médico-Legal],
vamos providenciar o enterro.
Agora entrego o ocorrido nas
mãos de Deus para que a
Justiça Divina seja feita”,
disse.
AS INVESTIGAÇÕES:
Segundo o delegado que está
à frente das investigações,
Marcelo Franco Marino, três
suspeitos foram identificados
como participantes da chacina.

padeiro Jhony Felipe
Rodrigues, de 25 anos,
conversava com algumas
pessoas na rua Projetada
quando foi atingido pelas
costas por dois tiros. Os
disparos teriam sido feitos
por uma pessoa do próprio
bairro Floresta.

Ainda segundo a polícia,
José Rodrigues foi morto a
facadas e teve ainda o órgão
genital cortado e colocado
dentro da própria boca. Na
parede da casa, a polícia
encontrou a seguinte
inscrição: “Estruprado” (sic).
Policiais militares e civis do

Grupo Integrado de
Intervenção Estratégica
(GIIE) investigam o crime.
O segundo homicídio
ocorreu ainda no dia 31 de
agosto, na rua Treze de
Maio, bairro São Paulo. De
acordo com a Polícia Militar,
a vítima, Geraldo Gabriel de

Oliveira Filho, de 16 anos, foi
alvejada por três disparos de
arma de fogo. O adolescente,
que
possuía
quatro
passagens pela polícia,
chegou a ser socorrido por
uma ambulância do Samu,
mas morreu à 0h50, no
Hospital Municipal.

CDS E DVDS piratas apreendidos em Bom Jesus do Galho
porDEVAIRGUIMARÃES
No dia 27 de agosto, foi
realizada uma operação conjunta
entre a Polícia Militar e Meio
Ambiente no distrito de Revés
do Belém, município de Bom
Jesus do Galho, na rodovia LMG
425. Os militares abordaram um
veiculo Fiat Siena que continha
em seu interior grande quantidade
de copias (CDBS E DVDS), além
de diversos materiais sem nota
fiscal. Um dos autores de 68 anos,
residente na cidade de Dom
Cavati, relatou que as mídias
tratava-se de copias de mídias
originais e que eram compradas
nos municípios de Caratinga e

Ipatinga e revendidas em outras
localidades. O segundo
individuo 38 anos também residia
na mesma localidade. Foram
apreendidas, 942 cópias de
mídias fonográficas e
videofonográficas (CDBS E
DVDS), 71 escovas dentais, 212
lâminas de barbear (presto
barba), 84 isqueiros, 292 canetas
esferográficas e 50 barras de
sabão. Autores presos em
flagrante e encaminhados para a
Delegacia de Caratinga
juntamente com todo Material
apreendido e o veículo usado por
eles foi removido para o pátio
credenciado do município de
Caratinga.

Foram apreendidas, 942 cópias de mídias fonográficas e
videofonográficas (CDBS E DVDS), 71 escovas dentais, 212
lâminas de barbear (prestobarba), 84 isqueiros, 292 canetas
esferográficas e 50 barras de sabão.

Tentativa de homicídio no Córrego Boa Vista II
Delegado Marcelo
Franco Marino

Ele adiantou que os três já
estariam fora de Valadares mas
que foram em vão os esforços
dos autores para tentar apagar
vestígios do crime na casa em
que os rapazes foram mortos.
“Todos os esforços dos
autores em tentar garantir a
impunidade nesse caso
bárbaro foram ineficazes. Eles
tentaram pintar e limpar o
imóvel para camuflar os
vestígios, retiraram os corpos
de carro e os levaram para uma
estrada rural, colocaram numa
vala e atearam fogo, visando
dificultar a identificação dos
cadáveres pela polícia. Foi
constatado que ocorreram tiros
na casa”, informou.

As 08h da noite do dia
28 de agosto, a Polícia
Militar compareceu ao
Córrego Boa Vista II, onde
funciona um bar, e
segundo testemunhas a
vitima viu o autor
chegando ao bar e chamou-

o de “sogro”. Autor não
gostou da brincadeira ´; foi
até o carro e voltou com
uma arma de fogo,
aparentemente um revolver
disparando várias vezes
contra a vítima atingindo-a
abaixo da orelha direita em

seguida entrou no carro e
fugiu. A vítima foi socorrida
por populares e levada ao
Hospital de Pronto Socorro
de Santa Margarida onde o
médico
de
plantão
constatou traumatismo
craniano encaminhando o

paciente para o Hospital
César Leite. A PM fez
rastreamento com apoio da
viatura de Pedra Bonita,
obtiveram
algumas
informações na casa do
autor no entanto não
conseguiram localizá-lo.

Tentativa de homicidio na cidade de Lajinha
por CARLOS HENRIQUE
Tentativa de homicídio em
Lajinha. Na madrugada de
domingo, 04, a Polícia Militar
de Lajinha prendeu um
homem que havia acabado
de cometer uma tentativa de
homicídio. Durante a
realização de uma operação
de
abordagem
a
motociclistas
para

fiscalização, a equipe da PM
parou Josiel Alves Sobreira
numa Honda/CG125, placaGVK-5914, acompanhado do
carona Pedro Euzébio da
Silva, 45 anos, que estava
muito nervoso.
Durante a averiguação, a
PM recebeu um comunicado
via sala de operações
relatando que havia dado
entrado
no
Pronto

Atendimento Municipal um
pessoa ferida por disparo de
revólver, fato ocorrido no
Povoado de Santo Antonio
da Pedra Bonita.
Os policiais associaram os
suspeitos ao fato e foram
ouvir a vítima, Marcos Junior
de Souza, 25 anos. Ele
contou que estava parado
com dois amigos quando
Pedro aproximou-se e atirou

duas vezes. Um dos colegas
interveio e tomou a arma,
enquanto o autor fugiu.
Pedro foi preso em
flagrante pela tentativa de
homicídio e o condutor da
motocicleta Josiel Alves
Pereira
também
foi
conduzido por dar fuga ao
autor.
Eles
foram
encaminhados para a
delegacia.
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Historiador José Olinto
Xavier da Gama

Parabéns Pedro Marcelo
Buzza, da cidade de
Governador Valadares
pelo aniversário dia 9 de
setembro

Parabenizamos
nosso
repórter
mirim
Pedro
Henrique
Fernandes
Fialho do
Distrito do
Prata pela
passagem
de seu
aniversário
dia 9 de
setembro

Diretora Poliana Vitorino da Costa,
funcionárias e alunos da APAE

