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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Lajinha comemora com Aeroporto de Manhuaçu
festa dia da Independência terá obras terminadas
PÁGINAS 6 e 7

PÁGINA 8
Dr. Migliorini, Fabio Soares, Deputado Federal Lael Varella, Wilson Guimarães - (Tuca)
e o Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas Carlos Melles

Escola Estadual Dr. Adalmário José dos Santos

Marília Gabriela

Paulo Vilhena

Adriane Galisteu

PÁGINA 5

Rodrigo Faro

Brasileiros protestam contra a corrupção
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EDITORIAL

CHARGE

O que eu posso fazer
pela minha cidade?
Eu não tenho nada a ver com a destruição do meio ambiente, não corto
árvores, não despejo substâncias químicas em rio algum, sequer pesco neles. Eu
não tenho culpa se as plantas, os animais estão se extinguindo ao redor do
mundo, não sou criador de qualquer tipo de bicho e tampouco sou caçador. Não
sou industrial e, desta forma, não estou poluindo e destruindo a camada de
ozônio. Eu não sou a presidenta da república, nem o prefeito de minha cidade.
Não sou dono de banco e nem fabrico dinheiro, por tanto nada posso fazer pela
falta de conscientização do povo. Não sou secretário de educação e nem professor. Não tenho nada a ver com os políticos que podem e não fazem.
Cada um que cuide do que é seu. Veja estes meninos de rua, não fui eu que
coloquei no mundo. Não posso responder pelos atos dos outros, seria um
desrespeito aos direitos legais constituídos. Eu não tenho nada a ver com a
fome dos meninos lá do alto do morro, só dou conta, com dificuldade, da minha
fome. Não tenho cargo de poder na prefeitura e nem leis eu posso elaborar. A
propósito, não sou uma divindade que decide quem vive ou morre, sou um
simples mortal. O que eu posso fazer pela minha cidade, pelo meu pedaço?
É verdade, não tenho nada a ver com isso tudo. Sou apenas alguém com
poucos recursos frente aos muitos problemas. Por outro lado, contudo, se eu
não me enganar a fim de fugir de mim mesmo, é bem verdade também que tenho
uma inteligência capaz de criar boas ideias e concretizá-las, a minha experiência
de vida cansou de provar tal sorte. Achei cada solução para os meus problemas
que até Deus dúvida! Mas eu ajo assim somente quando é do meu interesse.
Não obstante, sei claramente que consigo ajudar a outrem e receber em troca
uma extraordinária sensação interior de paz e conforto (“Nada se iguala a tal
benção!”, dizem aqueles que experimentam o ato altruísta). Assim, enxergo um
pouquinho além: eu também ganho. Se a minha cidade melhora eu também
ganho com isso. Ajudando, sou ajudado. Quando eu faço algo pela cidade, eu o
faço por mim também.
É verdade, que às vezes sofro com tudo isso, em algum momento penso que
deveria ser totalmente desprovido de qualquer conhecimento para que assistindo a corrupção das pessoas as desigualdades, a insensibilidade dos políticos, se
tudo isso pudesse passar por mim sem que eu absolvesse algumas coisas eu
tenho certeza que minhas noites de sono seriam melhores. Mas apesar de ser
apenas um solitário, quando diminuo o egoísmo e aumento a vontade de fazer
algo, perco de vista a fraqueza e consigo enxergar a grandiosidade humana em
numeração elevada a indescritíveis potências que se perdem nos resultados
cujo valor ultrapassa em muito qualquer especulação. É a matemática dos
sonhos! De um mais um e assim descubro nestes momentos o potencial e os
prováveis alcances dos quais dispomos. Mas entendo também que é preciso ter
um ponto de partida.
Devemos começar agora, não sou Deus, mas sou parte Dele. Do contrário, o
meu pouquíssimo saber e a minha empobrecida fé não seria capaz de acender a
chama da vontade, única capaz de nos levar a qualquer mudança. É a luz que
tudo clareia! Talvez eu possa muito mais do que acredito poder fazer, em dados
momentos precisamos olhar para dentro de nós, num exame introspectivo com
certo entendimento, podemos avançar, pois você já se deu conta que a compreensão acerca da vida é a interpretação que cada um de nós dá em relação a ela?
Que essas interpretações estão sujeitas às impressões emitidas pelos outros, e
se não tivermos uma boa capacidade reflexiva pessoal, ficamos reféns da sociedade dominante que nada faz. Não posso e não devo acorrentar às ideias
fabricadas socialmente é aí que eu me isolo e me distancio da liberdade do
pensamento individual, não é?
Posso perceber, então, que nada tenho a ver com qualquer coisa que aconteça
em minha cidade, coisa além de mim quando me encontro isolado no meu
pequeno mundo cujo medo é a atmosfera que com frequência respiro. Ou que
ao sair deste espinhoso isolamento, o amor maior de pensar na coletividade,
mostrando-me que sou mais do que eu me permito ser ao dar o tão corajoso
passo na direção do todo, mesmo contra qualquer crítica previamente embalada
por aqueles que não desejam o bem da maioria, ou contra o profundo pavor
pessoal de falhar. Eis o que eu posso fazer.
Eu posso fazer algo pela minha cidade, mas é possível fazer bem mais quando muitos decidem fazê-lo também.
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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
Sou paulista e tive um prazer enorme em conhecer Manhuaçu, porém me chamou atenção o excesso de barulho produzido por veículos e bares.
Na cidade não tem autoridade que coíba isso, pois
nem todos querem e devem ouvir o som dos outros? As cidades da região não têm esse excesso.
Vale pensar...
João Viana
Ao Jornal das Montanhas,
Fiquei muitíssimo feliz em saber que agora o aeroporto de Santo Amaro “Manhuaçu” vai ter as
obras terminadas depois de mais de 5 anos paradas,
valeu Tuca, você é apenas um homem simples sem
ser prefeito mas tem o apoio de um grande deputado Lael Varella parabéns para todos, eu viajo bastante para Manhuaçu e também vou muito a Belo
Horizonte, sou advogada e esse aeroporto funcio-

nando vai ser uma ótima coisa além de beneficiar bastante as pessoas que necessitam de
fazer negócios fora de Manhuaçu e vice versa isso trará maior desenvolvimento para a cidade e região, tem um amigo nosso até pensando em comprar uma área aí para fazer um
Shopping Center.
Sonia Fagundes Telles - Guaraparí ES
Prezado repórter do Jornal das Montanhas
Gostaria que vocês fizessem uma reportagem aqui em Santa Margarida sobre os futuros candidatos a prefeito da cidade, eu quero
de ver novos políticos na prefeitura, 8 anos
agente cansa é preciso renovar, mas essa tal
de reeleição está acabando com o Brasil e
parece que usam a máquina e ninguém fala
nada.
Joarez P. Oliveira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Gedival e Jorge vão fortalecer o PPS

uma virtude, veja a convivência da presidente Dilma com o
governador de São Paulo Geraldo Alckmin do PSDB

E agora José...
é o que dizem
por aí, como
será daqui
para frente a
vida
do
PPS?.Segundo
o que se comenta o partido não tem nenhum atrativo
para que os
Vereador Jorge eleitores caiVereador Gedival
am de amores
por ele, pelo contrário, é um partido de situação e pode acontecer de não ter a votação que seus titulares desejam e Sérgio
Breder acaba de levar para lá dois vereadores que saíram do
Democrata é que os vereadores Gedival e Jorge não trabalharam para o partido ao qual eles eram filiados e lógico como
acontece na política o Democrata que teve quase 15 mil votos na cidade e a situação dos dois vereadores ficaram um
pouco abalada, mas o Tuca presidente do partido achou por
bem assinar a liberação dos vereadores para o PPS. Uma
pergunta que ninguém soube responder ao certo era se eles
ficassem como seria a linha do partido, visto que o que o
povo deseja mesmo é fazer uma renovação total dos políticos que estão aí há muitos anos. A cidade carece de melhorias que o prefeito não atende a todos os vereadores causando até ciúmes. O prefeito deve continuar priorizando
Gedival e Jorge não importando com as demais prioridades.
Nas próximas eleições com certeza tudo indica que outros
ventos soprarão de maneira que Imaculada, Gedival e Jorge
podem ficar preparados a votação deve cair pela metade, o
PPS com todas as forças pode eleger um só vereador, Maria
Imaculada é a vereadora mais confortável, mesmo que caia a
votação seria eleita no PSB que não tem nenhum rei em sua
legenda só a própria rainha.

cumprem horário mas o salário oh! E ainda tem mais o estado
repassa R$ 3.000,00 por cada equipe.

Manhuaçu necessita
urgência de um novo hospital

Médico .............. 40 horas semanais ...................R$ 7.000,00
não cumprem horário

Cici, Imaculada e Paulo Altino

É sabido o descontentamento que alguns políticos têm uns
pelos outros, em Manhuaçu Imaculada não quer nem ouvir
falar de Cici, alguns até cogitaram uma aliança, mas a grande
pedra é Imaculada não dando liga, agora o que dizem é que
Imaculada vai ficar por conta de Paulo Altino pré-candidato a
vereador que deve apoiar Cici, por outro lado os partidários
leais aos Magalhães acham que não é falando mal ou falando o que todo mundo já sabe é que vão ganhar pontos ou
votos... uma coisa ela tem de sobra é carismática um eleitor
falando da pré-candidata de Manhuaçu Cici Magalhães.

Filho bonito todo mundo quer ser o pai
O IFET de Manhuaçu ainda vai dar muito que falar
se foi João Magalhães ou
Dorca o responsável pela
vinda do IFET não importa, é que os políticos devem se respeitar, tudo
isso por falta de sensibilidade da parte do prefeito
de Manhuaçu que foi
convidado para ir a Brasília onde a chefe da nação é do PT o
prefeito até que poderia ter sido mais amigável, fazer política
é a arte de fazer o bem e saber conviver com os adversários é

Manhuaçu já
possuiu outro
hospital, “Hospital Evangélico”,
mas a ganância
de alguns seres
políticos do mal,
deram um jeitinho de acabar
com ele, e hoje
está fazendo bas- Vereador Renato Vereador Fernando
tante falta, uma
cidade do porte de Manhuaçu não pode se dar ao luxo de ter
um só hospital, mesmo que aumente a capacidade do HCL, o
povo não pode depender apenas de um hospital o monopólio é prejudicial ao município e a demanda da região é enorme
e a concorrência é saudável quem ganha é o povo, bem que
os vereadores poderiam fazer essa campanha, mas aí vão
esbarrar em dois obstáculos os vereadores Renato atual presidente da câmara e Fernando do Fórum ambos são diretores
no HCL e não têm interesse que venha para a cidade um
outro hospital, é aí que entra a vontade popular se os políticos não fazem o que é necessário muda-se os políticos para
que as coisas fluam com mais vigor, eles não são nossos
representantes?

VEM AÍ A.F.I.M.
Por que a prefeitura de Manhuaçu não faz consultas ao povo
para saber de suas prioridades e com isso aplica mal os recursos depois dizem que o Brasil está em crise, vamos começar
a trazer ao conhecimento público o orçamento de vários municípios onde o dinheiro do povo está sendo bem aplicado e
com obras importantes, infelizmente em Manhuaçu já sabemos o que o executivo gosta de fazer, pintura de escolas,
calçamentos e asfaltos administrar bem o dinheiro dos impostos é um dever do representante, ouvimos um grupo de
pessoas falando em criar a Associação Fiscalizadora Independente de Manhuaçu (AFIM) essa entidade iria ser composta por pessoas que desejam contribuir com o desenvolvimento do município comerciantes, médicos, advogados,
engenheiros, industriais, contadores pessoas de todos os
segmentos da sociedade, que iriam fazer o que os vereadores eleitos não fazem que é fiscalizar o executivo. Perguntamos como se daria os serviços e nos foi relatado: “O prefeito
é um só e acontece de contratar uma obra de valor de aproximadamente R$ 30 mil que acaba saindo por R$ 70 mil por falta
de fiscais sendo assim nós não vamos mais deixar estes empresários enganarem o prefeito, pois quando construírem
uma escola, reforma ou fazer uma ponte os nossos engenheiros vão estar lá calculando quantos sacos de cimento vão
gastar, ferragens etc., onde eles disserem que gastaram 10
toneladas de asfalto vamos provar que gastaram 4 (quatro)
da mesma forma nossa associação vai estar ajudando na
fiscalização da merenda escolar, o prefeito precisa ser ajudado, você sabia que em muitos casos o prefeito compra 500
sacos de cimento e o caminhão leva 250, mas a nota fiscal
essa vai com 500 sacos. Que bom que AFIM seja criada em
todos os municípios.”

Médicos, eles ganham para
trabalhar 40 horas no PSF
Um médico do PSF recebe R$ 7 mil reais para trabalhar 40
horas, mas segundo o que dizem por aí eles nunca cumprem
esse horário. É só você verificar durante a semana o horário
que o médico chega e sai do trabalho, chegam sempre atrasados e saem antes do horário, na parte da tarde a mesma coisa.
Quem poderá nos ajudar? Ano que vem é ano eleitoral e
quem elege prefeito e vereadores são os eleitores é só trocar
vote em outros.
Quem anda reclamando também são os dentistas, enfermeiros e os funcionários estes dão o sangue trabalham muito e

Dentistas............40 horas semanais.....................R$ 2.900,00
Enfermeiro(a)....40 horas semanais.....................R$ 3.400,00
Funcionário.......40 horas semanais.....................R$ 1.270,00

Lajinha
Lajinha vive expectativa da indicação do
vice-prefeito Adriano
Alvim ou Paulo Cesar
com o apoio do atual
prefeito Sebastião
Moreira, do outro lado
fala-se na candidatura
de Lúcio, o grande
problema de Sebastião
Moreira do PMDB são
alguns companheiros
que ao invés de ajuntar espalham e política é a arte de conviver com os que pensam diferente de nós, respeitar todos
essa é a receita de uma boa campanha.

Santana do Manhuaçu
O prefeito João do Açougue não evoluiu
em sua administração que anda bem desorganizada e seus adversários tendem a
fazer uma campanha de peso podendo
surpreender o atual chefe do executivo
de Santana.

Saúde um saco sem fundo
A saúde em Manhuaçu é um saco sem fundo, depois de várias
reuniões com as autoridades da região, prefeitos, vereadores e
secretários de saúde, eles querem que todas as cidades ajudem.
Lajinha por exemplo está com um enorme hospital totalmente
paralisado. “É a arte de não fazer política”, eles querem fazer a
cotização de uma maneira ou outra para que as cidades já tão
penalizadas retire mais um pouco dos recursos para ajudar nos
plantões médicos do Hospital Cesar Leite, mas ninguém fala em
construir um outro hospital regional para resolver de fato os problemas e fazer frente a demanda. Aguarda-se agora projeto de lei
que todos os prefeitos terão de enviar para as câmaras municipais
para se adequar a lei, e também para sabermos como vai contribuir
as cidades vizinhas para que o plantão médico seja realmente um
sucesso para todas as nossas comunidades da região.

Congresso Leste Mineiro
Esta marcado para todo o dia 21 de Setembro, no Ilusão esporte
Clube, o 9o. CONGRESSO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
DO LESTE MINEIRO. Apromoção é das SOGILESTE E SOGIMIG
e nas coordenanças os competentes Dr. Arcênio Coelho Mendonça e Dr. Marcelo Lopes Cançado; no termino do congresso haverá
um show com o artista Cristiano Junqueira e Stand Up.

Carroceiros sujando
Alguns carroceiros andam sujando e muito a cidade, jogando
entulho em qualquer lugar vago que eles encontram pela frente.
Bairro São Paulo na orla do Rio Doce e perto da Ponte da Vila Isa
e calçadão da União Ruralista como a Praça do Bairro Esperança,
têm sido locais preferidos para eles despejarem lixo e entulhos
assim sem mais nem menos, emporcalhando a cidade. A comunidade tem como ajudar, impedindo, chamando a policia e tentando
convencê-los a não fazer tanta barbaridade com a cidade.

Obras da Vale do Rio Doce
A "Vale" já iniciou as obras da construção do canteiro de
obras, para as maquinas e funcionários que irão atuar na
construção do magestosos viaduto do Conjunto Sir, dos
bairros Cardo, Interlagos e Santos Dumond I e II.
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José Olinto Xavier da Gama - Historiador de Manhuaçu

Historiografia Manhuaçuense
Os primeiros exploradores do Vale do
Manhuaçu vieram do litoral, Vasco Fernandes Coutinho Filho (Espírito Santo) e Sebastião Fernandes Tourinho (Porto Seguro), relataram expedições no Rio Manhuaçu. Em 1696, mesmo ano descoberta da primeira pepita de ouro em Mariana (Minas
Gerais), Antônio Rodrigues de Azarão e
Bartolomeu Bueno de Siqueira, saindo de
Taubaté, chegaram em um afluente do Rio
Casca, encontrando ouro em abundância,
acossados pelos índios, foram para Vitória,
onde entregaram o ouro ao Governador
Geral da Capitania do Espírito Santo. Em
1705, o também taubateano, Pedro Bueno
Cacunda, sobrinho de Bartolomeu, inicia exploração de ouro nos rios Castelo (Minas
do Castelo) e Manhuaçu, relatou estas expedições em três cartas ao Rei de Portugal
(Dom Manoel Primeiro) na primeira descreveu uma nação gentia denominada Purys,
que assenhorava o Rio Mayguaçu (nome
primitivo) e seus afluentes, descreveu também povoou três serras, Manhuaçu, Guandu (Afonso Claudio) e Castelo, pediu a posse das terras da região de Manhuaçu, até
seu trineto, comprovado pelo Registro de
terras de 1856, na freguesia de Santana do
Abre Campo, onde Antônio Dutra de Carvalho, declarou comprou a Serra da Jibota
ou Campos do Caparaó (Serra do Caparaó)
dos aventureiros Bueno Cacunda. Em 1800,
houve um tratado e divisas entre as capitanias de Minas Gerais e Espírito Santo, ao
Sul do Rio Doce, passando por uma linha
entre os rios Guandú e Manhuaçu, com isto
a capitania capixaba perderia grande porção territorial. A partir disto em 1814, o governador do Espírito Santo, Francisco Antônio Rubim, ordenou o início de uma estrada real, saindo de Vitória até Vila Rica e Minas Gerais, foi construída pelo Ten Cel Inácio Carneiro Leão, até Abre Campo em Minas Gerais, tendo nesta época a Capitania
Capixaba reivindicado posse das terras até
o Rio José Pedro, afluente maior do Manhuaçu, o que foi contestado por Minas
Gerais e viu-se nesta época o povoamento
do Vale do Manhuaçu, por essas pessoas
das duas capitanias, Domingos Fernandes
de Lana por volta de 1820, iniciou comércio
com a tribo dos Purys, que habitavam o Ribeirão Coqueiro, bem próximo da atual cidade de Manhuaçu. Com a Revolução Liberal por volta de 1843, vários participantes
com medo de punições embrenharam nas
matas de Manhuaçu, fazendeiros vindos de
Santa Luzia, Catas Altas, Mariana, Ouro Pre-

to e cidades da região de Juiz de Fora, culminando com criação de três distritos vinculados a Ponte Nova, Santa Margarida
(1865), São Simão (1869), e São Lourenço
do Manhuaçu (1873), foi criado o município
do Rio do Manhuaçu em 5/11/1877, abrangendo terras da bacia do rio, com duas vilas
a de São Lourenço do Manhuaçu, e a de
São Simão, mas com a sede em São Simão,
com os distritos de Pirapetinga (Manhumirim), Santa Helena, Santa Margarida, São
Francisco do Vermelho, Caratinga, José Pedro (Ipanema) e Dores do Jose Pedro, em
1881, a sede passa a ser a Vila de São Lourenço de Manhuaçu, que passou a chamar
Cidade do Manhuassu, sendo primeiro presidente da Câmara, Joaquim Gonçalves Dutra, o segundo foi o Coronel Nicolau da Costa Mattos (1883/1890), vindo de Muriaé, na
eleição de 1893, foi eleito Presidente da Câmara o Coronel Serafim Tibúrcio da Costa,
que angariou grandes simpatia das classes
menos favorecidas como índios e posseiros
sem direito à terra. Com a tentativa de reeleição frustrada em 1896, Serafim acusou seus
oponentes, Padre Odorico Dolabela, Frederico Dolabela, Abílio Diniz, Leopoldo Nogueira e Coronel Nicolau da Costa Mattos, tendo
ido a Ouro Preto, tentado uma intervenção
no município alegando fraude eleitoral, não
obteve apoio do presidente da Província Bias
Fortes, voltando à Manhuaçu, arregimentou
seus correligionários e aquartelou em Caratinga, até maio, quando atacou a cidade com
50 jagunços, simpatizantes seus e outros trazidos de Peçanha, durante 22 dias ocupou o
Fórum e Câmara, só não tomou a delegacia,
pois Costa Mattos era delegado, e não permitiu, durante este período grande parte da
cidade ficou em poder de seus homens, retirou-se para Afonso Claudio (ES), quando ficou sabendo da vinda de uma guarnição do
Exército, tenho tornado político, no Espírito
Santo, onde também tentou destituir autoridades de Afonso Claudio, derrotado exilouse em Espera Feliz, onde faleceu, é relatado
que antes de morrer veio a Manhuaçu e selou a paz com seus oponentes anteriores, em
1898 foi instalada a Primeira Loja Maçônica
de Manhuaçu, sendo seu primeiro Venerável
o Capitão José Basílio Nogueira. No início
do Século XX, o progresso aumentou com a
inauguração da Estrada de Espírito Santo,
em 1919, foi inaugurada a energia elétrica,
sendo a primeira usina instalada na propriedade até hoje, o município conta com 80.000
habitantes, o mais populoso do extremo leste de Minas Gerais.

A grande doença do ser
humano (mental, física,
social) está em
sua falta de ética.
Norberto R. Keppe

Cantando para não chorar...
Quando ouvi recentemente uma pessoa dizer
esta frase, fiquei imaginando a falta de criatividade, a sobra de masoquismo e a extrema carga de
negatividade que a mesma carregava. Sempre que
se ouve alguém dizendo isto sabe-se que está reclamando de alguma coisa que não deu certo e
que nós, pasmando ou não, sabemos que pode
ter acontecido até por culpa do próprio cantor.
Podemos creditar como culpa maior por esta
mania ao também antigo ditado que diz que quem
canta seus males espanta. Desde que seja pelo
menos um pouco bom cantor, porque em caso
contrário, a cantoria pode não agradar e aí sim,
causar um choro para valer.
Nessa de “prá não chorar”, tem também aqueles que depois de levar um escorregão e estatelar
no chão, dão risada, ficam rindo para não chorar.
O pior de tudo é que conforme a situação podese ainda arrumar algum coro maior de risos mais
fortes pela queda, nos ajudando a rir de nossa má
sorte. É claro que teremos risos de todos os tipos. Sarcásticos, hilariantes, mais discretos, que
de qualquer maneira, também não formam um
coro muito bonito não.
Agora me veio à mente uma questão muito interessante. Se quando rimos para não chorar na
certa poderemos ter mais risos se juntando ao
nosso, porque será que quando dizemos que cantamos para não chorar, nos deixam cantando sozinhos? Será porque todos têm medo de desafinar mais do que nós? Talvez porque não conheçam a música que estamos cantando? Na certa,
entretanto farão o julgamento de nosso canto e
dizer “mas vai cantar mal assim lá...” não?
Sendo assim... Se quiser esconder sua lágrima,
cante, desafine, depois... Bem depois... Sorria!
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.

"Os homens envelhecem,
mas nem sempre
amadurecem.
(por Alphonse Daudet)
"A amizade é semelhante a um bom café: Uma
vez frio, não se aquece
sem perder bastante do
primitivo sabor."
(por Kant)
A essência do nosso ser é
constantemente
disfarçada pela
exigência que a aparência secular exige.
(por João Costa)
"O homem livre é senhor
de sua vontade e
somente escravo de sua
consciência."
(por Aristóteles)
"Conhecer não é
demonstrar nem explicar: é aceder à visão."
(por Saint-Exupéry)
"Jamais desesperes,
mesmo perante as mais
sombrias aflições de sua
vida, pois das nuvens
mais negras cai água
límpida e fecunda."
(Provérbio chinês)
"Há pessoas que
choram por saberem que
as rosas têm espinhos;
outras há que sorriem
por saberem que os
espinhos têm rosas."
(Autor desconhecido)
"Não és bom porque te
louvam, nem desprezível
porque te censuram; és o
que és, e o que poderão
dizer de ti, não te fará
melhor do que vales aos
olhos de Deus."
(autor desconhecido)
O ódio nunca
é vencido pelo ódio.
Mas pelo amor.
(por Mahatma Gandhi)
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Brasil quer que países aprovem leis
comuns contra crimes cibernéticos
Por Guimarães de Oliveira
O Brasil vai propor, na reunião do Grupo de Trabalho
sobre Crimes Cibernéticos,
marcada para dezembro, em
Viena (Áustria), que os países aprovem leis comuns
para combater esse tipo de
crime de forma mais eficiente. A reunião foi convocada
pelo Escritório das Nações
Unidas sobre Drogas e Crimes (Unodc).
A coordenadora-geral de
Combate a Ilícitos Transnacionais do Ministério das
Relações Exteriores, Virginia
Toniatti, disse hoje (9) que o
governo brasileiro promoveu um seminário com representantes de vários ministérios e do Judiciário para formular a posição brasileira
que será levada na reunião
de dezembro. Nenhum representante do Poder Legislativo, que também foi convidado, apareceu no debate.
Ela informou que o ideal,
para o governo brasileiro,

seria ter normas que contemplem “instrumentos de cooperação [internacional] claros e que se tenha a preocupação de, ao fazer uma investigação, respeitar as garantias fundamentais e os direitos
humanos”.
A posição brasileira também inclui os crimes que devem ser tipificados pela norma internacional que venha
a ser adotada. Entre eles, invasão de computadores e de
redes; acesso ou coleta de
dados preservados, sigilosos

ou de correspondências;
produção, difusão ou divulgação de vírus; fraudes; furtos; estelionato; pornografia infantil e crimes de ódio,
como racismo.
Toniatti considera importante que esses crimes estejam tipificados “para que todos os países possam cooperar, trocar informações, de
forma que um crime que
ocorreu aqui e teve efeito em
outro país possa ser identificado e os culpados, punidos”. Ela também enfatizou

a necessidade de cooperação e troca de informações
entre as polícias de cada país,
em uma rede que funcione
ininterruptamente.
Com relação à legislação
brasileira sobre crimes cibernéticos, a coordenadora avalia que, hoje, o Brasil até tem
leis que abrangem o tema,
mas não são as ideais. “Com
uma negociação internacional, esperamos até facilitar a
tramitação de alguma lei específica no Congresso Nacional.”
As discussões sobre o
combate internacional aos crimes cibernéticos começaram
em 2005, no Congresso das
Nações Unidas sobre Crimes
Cibernéticos, Prevenção do
Crime e Justiça Criminal, mas a
discussão não avançou. Somente em 2010, de acordo com
Virgina Toniatti, na convenção
seguinte, em Salvador, foi assinada a Declaração de Salvador, na qual os países voltaram a pedir maior cooperação
internacional.

Protestos contra a corrupção
marcam Dia da Independência
Por Guimarães de Oliveira
em 07 de setembro de 2011
As comemorações do Dia
da Independência, do dia,
7 em Brasília e em outras cidades foram marcados por
protestos contra a corrupção no país. Vestidos de preto, manifestantes carregavam cartazes pedindo o fim
do voto secreto na Câmara
dos Deputados e no Senado e punição para corruptos.
Segundo a Polícia Militar
do Distrito Federal, cerca de
25 mil pessoas participaram
da manifestação. O movimento foi pacífico. Entre os
participantes estavam estudantes, aposentados e até
crianças, como Pedro Henrique, 7 anos, que acompanhou a avó Mônica Gusmão

Barcelos durante a passeata.
“Vim marchar contra a corrupção”, disse.
Para a professora aposentada Virgínia Messias, 65
anos, a manifestação é importante para conscientizar as
pessoas. “É uma forma de
cada um se expressar e espero que este movimento alcance muitos outros que ainda
estão em casa, confortavelmente. Ponham a mão na
consciência.”
A ação popular também
agradou ao servidor público
Marcelo Sampaio, 39 anos.
“Vim somar a essa iniciativa
de manifestação contra a corrupção, contra o voto secreto, contra um Congresso que
esconde o que um deputado
faz de errado. A gente precisa estar aqui para dizer que a
gente não concorda.”

JORNAL DAS MONTANHAS
CONTRATA
PROFISSIONAIS COM EXPERIÊNCIA
JORNALISTA OU ESTUDANTE EM FORMAÇÃO,
DIGITADOR COM EXPERIÊNCIA E DIAGRAMADOR OS INTERESSADOS DEVERÃO ENVIAR
CURRÍCULO PARA devair@jm1.com.br OU ENTREGAR NA RUA JOSÉ CAMILO AVELAR, 296/
101 BAIRRO BOM PASTOR MANHUAÇU/MG

Às 10h , os participantes
da Marcha Nacional contra
a Corrupção ganharam as
ruas e saíram do Museu da
República em direção à Praça dos Três Poderes. O movimento apartidário, convocado pelas redes sociais na
internet, protestou contra
desvio de dinheiro público
em ministérios, denunciado
recentemente, além da absolvição da deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF), flagrada recebendo dinheiro do
esquema de corrupção do
governo do Distrito Federal.
Durante o percurso, alguns manifestantes fizeram
a lavagem simbólica do Ministério da Agricultura e do
Congresso Nacional. Ao
som do Hino Nacional, eles
ocuparam a Praça dos Três
Poderes para “abraçar” a

Bandeira do Brasil. Após
quase duas horas de protesto e com número de participantes reduzido, alguns manifestantes tomaram o gramado em frente ao Congresso e ocuparam o espelho
d’água, molhando os policiais, que fizeram um cordão
de isolamento em frente à
rampa de acesso.
Vem aí a Associação Fiscalizadora Independente de
Manhuaçu (AFIM), uma entidades que pretende estender para os municípios vizinhos para também protestar
e fiscalizar os atos dos políticos das cidades, afinal de
contas a nossa cidade pólo
pode ser avó de Brasília, falta apenas conscientização
maior do povo para tirar a cidade da paralisia em que se
encontra.

TRABALHE NA
TV ALTEROSA LESTE
EMPRESA DE NÍVEL ESTADUAL CONTRATA PESSOA
PARA TRABALHAR EM MANHUAÇU COMO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, QUE ESTEJA GRADUANDO OU
FORMADO NOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO OU
CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONHECIMENTO EM
INFORMÁTICA PARA INÍCIO IMEDIATO.
OS INTERESSADOS DEVERÃO ENVIAR
CURRÍCULO PARA
Fernandagraciolli.mg@diarioassociados.com.br
OU ENTREGAR NA RUA PLINIO PINHEIRO, Nº 180BAIRRO BOM PASTOR EM MANHUAÇU/MG.
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CAR
T OL
A MINEIRA
ART
OLA
Ingredientes
8 bananas caturras ou nanicas (cerca de 1kg)
3 xícaras de queijo Minas ralado grosso (ou 300g)
2 colheres de sopa de manteiga ou margarina amolecida
5 ovos
1 colher de sopa de canela em pó
1 ½ xícara de açúcar
Como fazer: Amasse as bananas com um garfo. Junte os
ovos levemente batidos, o açúcar, o queijo ralado, a manteiga,
a canela. Misture os ingredientes. Coloque em uma assadeira
untada com manteiga e leve ao forno por cerca de 40 minutos
ou até ficar levemente dourado. Decore a gosto.

CANTINHO DE FÉ
por
Josiel Amaral Neto

Não Conhecia o Dono
Um homem caminhava calmamente por uma rua
quando, de repente, sua atenção foi atraída para
uma casa belíssima cuja construção estava em fase
de acabamento. Não havia como não se impressionar com aquele monumento. A admiração gerou
curiosidade: Quem construíra? A quem pertencia?
Resolveu então entrar e conversar com os pedreiros. Chamado, o mestre de obras foi gentil em dar
as respostas ao homem curioso. Falando das várias etapas do processo da construção, referiu-se
várias vezes à competência do engenheiro responsável, elogiou a qualidade do material utilizado e o
bom relacionamento entre os pedreiros.
Já ia saindo quando o homem se lembrou de fazer mais uma pergunta, a última: "E quem é o proprietário desta casa? Mora onde? O que ele faz na
vida?"
O mestre de obras meneou a cabeça e disse sem
expressar qualquer sentimento: "A esta pergunta não
sei responder. Qualquer coisa que o senhor quiser
saber sobre esta obra, posso lhe dizer, mas sobre
o dono da obra, não sei nada".
Parece uma parábola do que acontece na vida de
muitos: envolvem-se a tal ponto com a Obra, que
acabam por ignorar o Dono da Obra. Ensaiam, cantam, ensinam, pregam, debatem ardorosamente nas
reuniões administrativas e em plenários de convenção; mas se lhes perguntarmos se conhecem o Dono
da Obra, serão reticentes. O volume de atividades
em que se envolvem é tão grande que não lhes sobra tempo para o Senhor da Obra. O mal do excesso de atividades tem sido chamado de ativismo. E o
ativismo é danoso à fé, já que nos priva do que há
de melhor e mais salutar na caminhada cristã, que é
justamente a comunhão pessoal com Cristo.Ao perceber a agitação de Marta, correndo atrás de muitas coisas, "distraída em muitos serviços" (Lc 10.40),
Jesus a repreendeu: "Marta, Marta, estás ansiosa e
afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária; e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe
será tirada" (Lc 10.41-42).
Pr. João Soares da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br
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Lajinha celebra 7 de setem
Por Guimarães de
Oliveira
Lajinha comemorou o
dia da Independência do
Brasil com quatro eventos, “1ª Corrida Rústica
de Lajinha”, Desfile Cívico, Passeio Ciclístico, e
encerrando as comemorações um show com a
dupla João Paulo e Mateus, às 20 horas.
Na primeira parte houve a “1ª Corrida Rústica
de Lajinha” que premiou
até o 5º colocado, para
as duas categorias, masculino e feminino, patrocinada pelo comércio local e pelas cooperativas
COOCAFÉ e SICOOB
CREDICAF. A corrida
teve 7 km de percurso,
Areado passando pelo
Bairro Santa Terezinha e
finalizando em frente à
Câmara Municipal. Este
evento com iniciativa da
câmara com apoio e coordenação do presidente
Zezé, da Associação do
Bairro São Sebastião.
Para os primeiros colocados R$ 300,00, 2º R$
R$ 200,00, 3º R$
100,00, 4º um relógio e
5º colocado recebeu uma
caixa de refrigerante, a 5ª
colocada feminino recebeu uma bolsa.
Às 9 horas algumas escolas municipais e estaduais celebraram a Independência do Brasil com
o tradicional desfile. A
concentração foi na Rua
da União Futebol Clube

e o percurso do posto do
Teote até o final da Av.
Presidente Vargas com a
Rua Dr. Rubens Boechart.
Às 9 horas deu inicio a
solenidade com o cântico
do Hino Nacional Brasileiro e abrindo o desfile a
Escola Dr. Adalmário José
dos Santos com sua fanfarra, em seguida vieram:
E. E. Antônio Satler, E. E.
Capitão Nestor Vieira,
Escola Municipal José
Gomes Martins, Centro
Educacional COOPCEL,
Escola Municipal Paulo
Cezar Hastenreiter Portes,
Escola Estadual Hermínia
Ribeiro de Souza do Distrito do Prata, Escola
Municipal Comendador
Leite, Escola Municipal
Guanair Cardoso da Comunidade de Palmeiras,
APAE. A Escola Munici-

pal do Córrego Rico e a
Escola Estadual Hermínia
Ribeiro do Distrito do
Prata, participaram pela
primeira vez do desfile
aqui na sede do município.
Para a supervisora de
educação Kátia Alvim,
“O desfile é tradicional na
cidade e é de grande importância para nossa cidade e para nós lajinhenses, marcar a Independência do Brasil com a
participação das escolas.
Afinal são 189 anos de
independência. O desfile
foi muito bom, a participação desses alunos, futuros jovens desse Brasil
maravilhoso, espero que
os próximos anos sejam
melhores. É essencial
também que cada cidadão lute pelos seus direitos.” Disse Kátia

Katia Alvim Supervisora pedagógica

Escola Municipal Paulo Cezar Hastenreiter Portes

Na comemoração do 7 de setembro em Lajinha aconteceu a 1ª Corrida Rústica de Lajinha

Apresentação de capoeira

Escola Estadual Hermínia Ribeiro de Souza Distrito do Prata
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mbro com quatro eventos

Ganhadora de uma bicicleta no Primeiro Passeio Ciclístico de Lajinha

Presidente da Câmara Vereador Paulo Cesar, homenageia o presidente Zezé, da
Associação do Bairro São Sebastião, Gerente de Negócios do SICOOB CREDICAF
Willian Berbert, Sandrinha

Todos os premiados da 1ª Corrida Rústica de Lajinha

Vice-prefeito Adriano Alvim agradecendo a participação de todos

O desfile contou com a apresentação das bandeiras

Escola Municipal Comendador Leite
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Aeroporto de Manhuaçu terá obras terminadas
Por Devair Guimarães de
Oliveira
O ProAero é um programa
de adequação, ampliação e
melhoria na malha aeroportuária do Estado de Minas
Gerais que objetiva prover de
acesso aeroviário todas as
regiões de Minas Gerais.
A entrada de Manhuaçu
nessa seleção dos aeroportos
foi baseada em uma distribuição estratégica no Estado, na
densidade populacional, nas
áreas econômicas, nas melhorias previstas no PAEMG Plano Aeroviário do Estado
de Minas Gerais e nos pareceres técnicos, resultado das
vistorias realizadas pelo Comando da Aeronáutica em
parceria com o Estado.
O Aeroporto Regional
Santo Amaro de Manhuaçu
foi inaugurado em 2007 e estava adormecido para continuar como uma dessas obras
esquecidas e inacabadas
como muitas que se vê por
aí, mas a história mudou,
estiveram em audiência com
o secretário de Transporte e
Obras Públicas Carlos Mel-

les o deputado federal Lael
Varella, Fabio Soares e o presidente do Democrata de
Manhuaçu Wilson Guimarães, mais conhecido por
“Tuca”.
Mais de 4 (quatro) anos
depois da inauguração o aeroporto continua sem receber linhas aéreas regulares,
o motivo desse atraso foi a
falta da contrapartida da prefeitura de Manhuaçu que
não aplicou R$ 300 mil reais,
que seria a parte de iluminação, sinalização e brigada de
incêndio, o Governo de Minas investiu R$ 4,6 milhões
governo federal R$ 4 milhões. Diante desse impasse
o Democrata de Manhuaçu
começou cobrar do deputado Lael Varella que interviesse junto ao governo do
estado para resolver o problema. Em encontro em BH
com o secretário, o deputado Lael Varella fez questão
de colocar Tuca e Fabio Soares ao lado do secretário de
obras Carlos Melles para que
os dois resolvessem com o
secretário, de imediato o secretário chamou o Dr. Migli-

O Secretário de Estado
Carlos Melles recebeu os
líderes políticos do
Democrata de Manhuaçu
acompanhado do Deputado Federal Lael Varella

orini que é o responsável
pelo ProAero e declarou mais
de uma vez que o aeroporto
de Manhuaçu entraria como
obra prioritária de MG, ficou
tudo acertado que ainda este
ano o Aeroporto entrará em
funcionamento.

Secretário de
Estado Carlos
Melles, mostrando no mapa
o aeroporto de
Manhuaçu

Aeroporto de Manhuaçu terá vôos
comerciais regulares durante o dia e a noite

A

eroporto de Manhua
çu terá suas obras ter
minadas e será homologado para vôos comerciais
regulares durante o dia e a
noite, as primeiras linhas serão Vitória e BH com escala em
Manhuaçu.
Após receber o deputado
federal por Minas Lael Varella,
acompanhado do presidente
do Democrata de Manhuaçu
Wilson Guimarães “Tuca” e
Fabio Soares o Secretário de
Estado Transportes e Obras
Públicas (SETOP) Carlos Melles, falou a nossa reportagem.
Por Devair G. Oliveira
Jornal das Montanhas –
Secretário Melles, que notícias podemos levar para nossos leitores da região de Manhuaçu?
Secretário de Transportes
e Obras Carlos Melles - Primeiro é uma alegria muito grande falar com a nossa imprensa
da região, o nosso Jornal das
Montanhas, um abraço Devair, eu sei da sua história da sua
comunicação e quero agradecer em nome do Governo de
Minas a divulgação que você
tem feito do trabalho do governo, seja do Governador Aécio
Neves, e agora do Governador
Anastasia, e nós recebemos
hoje aqui uma liderança da mais
alta expressão, o Tuca acompanhado do Fábio e também
do nosso grande Deputado e
amigo Lael Varella, do Deputa-

do Sebastião Costa e com algumas prioridades. Que vão à
região desde capela mutuária
de velório, que eu acho fundamental agente ter isso e atender a região com algumas obras
como pontes etc. Mais aqui
muito especial tratamos do
nosso aeroporto de Manhuaçu. Este aeroporto esta pronto
é um dos aeroportos mais bonitos do Brasil, de umas das
regiões mais importantes e rica
do Brasil, é de maior importância o aeroporto, ele precisa ter,
segundo me informaram de 15
a 20 balizamentos no alto dos
morros em função da nossa região ser muito amorrada, isso
custa mais ou menos 20 mil reais cada ponto desses, nós já
estivemos duas vezes na Secretaria Nacional deAviação Civil, estivemos junto aqui agora
com nossa equipe que trata
dos aeroportos, Dr. Migliorini
e vamos fazer um acompanhamento rápido do projeto para
levarmos em Brasília, eu torço
muito, e acredito que se a gente for rápido e fizer bem feito
possamos conseguir isso até
o final do ano se Deus quiser, é
minha vontade e meu desejo,
trabalhar nessa prioridade, e a
recomendação do Governador
Anastasia, é colocar esses aeroportos funcionando o melhor
e o mais rápido possível.
JM - O Governo de Minas
investiu nessa obra R$ 4,6 milhões e o Governo Federal R$
4 milhões e faltando apenas
R$ 300 mil reais para fazer

os balizamentos e brigada de
incêndio, são passados mais
de 4 anos. Por que o aeroporto
continua sem linhas regulares?
Carlos Melles- Eu não tenho conhecimento, obviamente eu tenho conhecimento de
que Minas têm a melhor malha aeroviária do Brasil, são
praticamente 90 aeroportos, é
um programa formidável, de
infra-estrutura e cidades pólos, como Manhuaçu, e tantas outras, foram feitas, reformas aeroportos, no caso de
Manhuaçu feito, meu conhecimento é de quando eu assumi, e do que eu sei hoje é que
ele falta o balizamento dos
morros, para poder fazer operação de vôos regionais, que
é nosso desejo, para ligar a
Zona da Mata a Belo Horizonte e a Vitória, é um vôo muito
visível, sair daqui de Belo Horizonte, parar em Manhuaçu,
Manhuaçu-Vitória, VitóriaManhuaçu, é um desejo e também uma lógica muito grande.
JM- Em suas considerações finais, há mais alguma
coisa que o senhor gostaria
de relatar?
Carlos Melles - Estive na
região, por ocasião das enchentes, nós tivemos os projetos praticamente todos com
as licitações prontas, os trabalhos em andamento, nós
vimos que houve lá nas enchentes em Janeiro e Fevereiro, e agora queremos corrigir tudo para estar todo

mundo bem com a entrada de
novas chuvas, cumprindo
com nosso compromisso de
governo, mais sempre dizer
que a secretária está à disposição, terminando o proAcesso que temos que terminar o programa que está
quase no final, esse ano entregamos 97% das obras
prontas, e o ano que vem começaremos se Deus quiser o
“Programa Caminhos de Minas”, que visa à pavimentação e aumento da capacidade de tráfego das rodovias,
a expectativa é de investimento anual superior a R$
100 milhões.
Os Caminhos de Minas,
que também é um programa
que o governador pede atenção, é o início de um programa estruturante em Pro vicinais, que é por onde passam
8 milhões de litros de leite,
produzido diariamente, por
onde passa nossa educação,
as crianças que vão as escolas, nas nucleações, onde
passam todas as produções
agrícolas, o café, milho, arroz, feijão, nós também estamos fazendo um programa
muito interessante nesse
sentido, para poder melhorar a vida do nosso homem
do campo, que trás a riqueza
para a cidade.

Tuca e Fábio Soares
falam sobre o encontro

W

ilson Guimarães (Tuca) falando sobre sua ex
pectativa de ver resolvida a situação do aero
porto de Manhuaçu após conversa com o Secretário de Obras Carlos Melles.
“Foi muito proveitosa, conseguimos alcançar o que nós
estávamos planejando que era acabar de construir o nosso aeroporto, e nos fora prometido que, tudo será resolvido esse ano, e logo teremos uma linha aérea fazendo
conexão em Manhuaçu, ficamos satisfeitos com a interferência de Lael Varella como você sabe, o prestigio de
um deputado segundo mais votado de Minas Gerais tem
o seu peso político e isso é muito bom para Manhuaçu
ela nunca mais será a mesma, penso que a população será
muito gratificada em ter o deputado Lael Varella em sua
defesa, agora vamos correr atrás de outras prioridades.”
Disse Tuca.
Esteve acompanhando o deputado na conversa com o
secretário Carlos Melles Fábio Soares que deu também
seu depoimento. “Senti muito satisfeito em participar
junto ao secretário Carlos Melles, ao Tuca, Lael Varella,
e você como jornalista que nos acompanhou e registrou
os resultados que agora serão levados aos leitores da
nossa região, eu estou aqui representando o produtor
rural, o empresário de Manhuaçu, principalmente compradores de café, que precisam muito dessa rota Manhuaçu a BH e Vitória, com essa ligação aérea vai facilitar a
vida de muitos que poderão sair para resolver problemas
em Vitória ou BH e voltar no mesmo dia. A liberdade de
você trabalhar junto ao secretario de obras do estado
Carlos Melles, com essa honraria nossa de representar
também o produtor e toda população de Manhuaçu falando aqui em nome dela, e conseguir com êxito e manter
em nós,
um grande retorno um compromisso do
empenho de Carlos Melles com Manhuaçu e com o
aeroporto de Santo Amaro.” Disse Fabio Soares
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O MAIOR SHOW DA HISTÓRIA DE MANHUAÇU
LUAN SANTANA: DIA 02 DE OUTUBRO
O cantor e compositor
mato-grossense Luan Santana se apresenta em Manhuaçu no dia 02 de outubro, domingo, no Parque de Exposições. A atração foi confirmada na última sexta-feira pelo
produtor Dr. Altair Campos
Júnior, o mesmo que trouxe a
Manhuaçu César Menotti e
Fabiano, Edson e Hudson,
Barão Vermelho, Jorge e Mateus, Calypso, João Bosco e
Vinícius, este juntamente
com a Prefeitura de Manhuaçu, e a volta dos Rodeios na
cidade e na região em 2009 e
2010.
Luan é Sucesso de público e vendas. O cantor e compositor de música sertaneja
tem um currículo recheado.
Têm dois Discos de Platina,
pelos álbuns “Luan Santana
– Ao Vivo” em formato CD e
DVD. Cantor “Revelação
2010” e “Melhores do Ano”,
pela Rede Globo, ele está

entre os 26 artistas mais populares do mundo, disputando a atenção com ídolos internacionais como a cantora
Britney Spears e Justin Bieber. É também um dos mais
seguidos pelo twitter com
mais de 2 milhões de seguidores e detentor de um dos
cachês mais caros do país. O
Cantor vem também com a
maior estrutura já vista na
região, em tamanhos de palco, carretas e até jato fretado
particular do músico, no auge
de sua carreira, o que já movimenta o comércio e traz a
atenção de fãs de diversas
cidades para Manhuaçu:
“esta intensa a procura de
informações pela internet de
pessoas de diversas cidades
vizinhas até do Rio e Espírito Santo” comentou o empresário e advogado Dr. Altair Campos Jr.
BRINDES AO PÚBLICO
E ORGANIZAÇÃO – MAR-

CA DOS EVENTOS DA
CAMPOS JR PRODUÇÕES
ESTÃO DE VOLTA, JUNTO
COM
A
NITRO
MULTSHOW
Mantendo a tradição, o
produtor do evento, em
parceria com grandes empresas da cidade, distribuirá 5 mil CDs do Luan Santana na compra do ingresso.
Os adquirentes pela internet bastarão apresentar o
ingresso nas lojas Ricardo
Celular, Versalle e Dell Ano.
As vendas presenciais recomeçam na cidade na próxima semana nestas lojas.
Dois eventos serão realizados gratuitamente também
para os fãs de Luan Santana que adquirirem os ingressos: Dia 30 na REINAUGURAÇÃO da NITRO
Multshow, empresa da MC
Kinlay Exportadora de Café
do empresário capixaba
Dante Miquelini e do em-

Prazo para filiação termina em 19 dias
Por Devair Guimarães de
Oliveira
As eleições do ano que
vem na prática começam bem
antes, políticos que querem
participar da eleição de 2012
e ainda não encontraram partido para lançar suas candidaturas precisam correr contra o tempo. Faltam poucos
dias para o encerramento do
prazo determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral para
filiações e trocas partidárias,
que se encerra dia 7.
A data é tida como divisor
de águas da campanha eleitoral. Muitos esperam até as
definições dos quadros partidários para intensificarem
negociações de alianças
para o pleito, já que é depois
de outubro que a capacidade eleitoral de cada legenda
pode ser dimensionada.
Segundo dados da Justiça Eleitoral, existem
13.880.058 eleitores filiados
no Brasil e, portanto, aptos a
se candidatar. Caso queiram
deixar suas atuais bases, precisam assinar registro de
desfiliação e dar entrada na
papelada para garantir a
transferência partidária. Precavidas, algumas legendas
delimitam ingressos de filiados até o dia 30 de setembro,
uma semana antes do prazo
derradeiro.
Em Manhuaçu, muitos estão à espreita da definição
dos quadros. O jogo de xadrez eleitoral, embora já tenha começado ganha corpo
com análise clara de musculatura partidária. Siglas antes

descartadas em alianças majoritárias, por exemplo, podem ser reintegradas caso
consigam agregar nomes importantes para o processo.
ARTICULAÇÕES – A renúncia e sua administração
ficaram comprometidas e
com isso Sérgio sabe que
voos mais altos estão fora de
cogitação, mas articula bem
e deve estar pensando em
fazer uma boa bancada,
como ninguém sabe os pensamentos do próximo prefeito eleito, tratou de fortalecer
o PPS, irregularidades é coisa que sempre existiu e é natural que tanto Sergio quanto Adejair tentem se resguardar elegendo possíveis vereadores. Isso vai depender
das campanhas de seus adversários, o caminho que
leva ao paço municipal está
livre e sem obstáculo, infelizmente essa administração
se tornou o maior cabo eleitoral da oposição que tem
todas as condições de eleger o próximo prefeito e fazer
maioria na câmara, como se
sabe o prefeito eleito normalmente carrega também a maioria dos votos para sua base,
é só a oposição vestir a camisa da verdade, a calça da
humildade, o sapato da transparência e tomar também o
capacete da esperança. É
bom que o homem esteja
voltado para as coisas de
Deus (Efésios 6:13-17).
Vai depender muito do
planejamento de campanha
dos opositores quem tiver
menos telhado de vidro vai
se dar melhor e se a oposi-

ção ouvir o clamor das ruas
a campanha tende a levar ao
povo a recomendação de
mudança total a maioria do
povo cansou das promessas
e de falta de obras planejadas e que realmente o povo
necessitem, Manhuaçu não
tem nada que possa os munícipes se orgulharem, pelo
contrário, tem obras que depreciam a cidade polo.
Com coalizão bem encaminhada, o Democrata, PT e
PSD com mais alguns partidos e lideranças importantes, seguem articulando um
nome que venha satisfazer
o grupo e poder entrar na
campanha com mais vigor e
unidos, mas política tem algumas malícias que não se
aprende em um dia. Lula perdeu pelo menos duas eleições por não ouvir seus marketeiros, na eleição em que
foi eleito os seus marketeiros só aceitaram fazer sua
campanha depois que ele
assinou um contrato de total submissão ao comando
da campanha, o mesmo
aconteceu em sua reeleição
e na campanha de sua sucessora Dilma. Em Manhuaçu há duas candidaturas que
tem chance de chegar ao
paço, ganhará o grupo bem
organizado, coeso e com
propostas sérias, com nome
limpo e com conhecimento
dos problemas de Manhuaçu que são muitos, caso
contrário os adversários serão
os
próprios
candidatos.Novas legendas
sofrem para conseguir registros.

presário Campos Júnior,
aonde haverá o aquecimento sertanejo com shows e
Djs e dia 07/10 o reencontro de fãs do Luan, no espaço NITRO que passa por
reestruturação para a nova
fase de eventos, prometendo anunciar no show do
Luan o primeiro grande
show nacional da casa inaugurada em Março deste ano.
O Evento promete ser o
maior da história de Manhuaçu, com recorde de público,
pois o cantor atinge todas as
idades e famílias. A organização promete também a melhor organização de entrada
já vista, devido ao novo sistema de vendas e o controle
de segurança por mais de 100
homens e câmeras de vigilância instaladas no Parque
só para o evento. Vendas de
bebidas a menores serão
controladas através de pulseiras a adultos.

Luan Santana:
Vendas já
acontecem no
www.aloingresso.com.br

Corpo de Bombeiros abre 83
vagas para níveis médio e superior
Já estão publicados os editais para o
concurso de ingresso no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).
As inscrições começam no dia 8 de outubro e terminam no dia 30 do mesmo mês.
O concurso oferece 83 vagas nos Quadros de Oficiais de Saúde, Oficial Bombeiro Militar e Praças Especialistas (Sol-

dados).
As inscrições poderão ser feitas via Internet, no endereço eletrônico
www.fumarc.com.br, a partir das 9 horas
(horário de Brasília) do dia 08/10/2011 até
as 19 horas (horário de Brasília) do dia 30/
10/2011.
Informações: www.bombeiros.mg.gov.br
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ENQUETE
Mais do velho
cinema e família.
- O ponto 1 é de sensualista?
- O ponto 2 é de “santanista”??
- O ponto 3 é de saudosista???
1 - Sensualidades – § O velho cinema não era tão
ingênuo assim. Ingênuo seria se comparado às suas
herdeiras TV e “interneta”. Ele, desde há muito, é um
velho velhaco. Antes dele aprontar a sua, ele ficava
rindo do que os namorados e os “pares” aprontavam
no famoso cantando por Rita Lee – “no escurinho do
cinema” –. Mas, depois, além do passivo e pacífico
riso do velho cinema com o que ele aprontava com os
novos “namorados”, ele começou a agir e guerrear. §
Ir ao cinema, há pouco, era tranqüilo, pois se escolhia
filmes água-com-açúcar. Mas, daí a pouco, o caldo
engrossou, amargou e azedou. Um contemporâneo do
curso de Teologia do Recife, da cidade do “galinhódromo”, São Bento do Una/PE, na residência de quem
estive hospedado, levou sua mãe para um filme sério,
no velho cinema. Aí, a novidade era filme pornográfico. Antes de ver o doce filme com sua mãe, espantou-se com o amargo trailler pornô. § Então, esse patriarca virou sem vergonha.
2 - Santidades – § Se falei que o cinema desde há
muito é um velho velhaco, reafirmo que TV é adulta e
adúltera. Ver em família muita coisa na TV, não dá.
Não me importo se alguns leitores discordem de mim.
Não quero comprar briga, vender radicalismo, e, nem
negociar com ninguém! Sei que tem cenas na nó-navela, ou não-vela, que apaga tudo que a gente vela de
moralidade. Não é ser moralista não! É ser moral!!!
Se não pudermos escolher o que ver na TV, podemos
fazer o que alguém fez com o aparelho, quando surgiu
a TV-a-cores, para livrar sua família de algo que esse
cabeça do lar viu como prejudicial: Colocou a TV-acores no galinheiro. § A TV pode ser a opção de lazer,
mas, por ter vindo para o lar, virou lar-zer, tirando
outras coisas que o lar precisa fazer: Conversar é uma
dessas necessidades. E, além de outras, a leitura. §
Enquanto isso, a TV tira a convivência social mais
afetiva (!) – e efetiva! – da família, e, tem sido escola
de muita coisa ruim. Alertemos!
3 - Saudades – § Quando morei na antiga Rua Pinga Fogo em Aimorés, fui algumas vezes ao cinema,
nos antigos filmes leves, sem nenhum trailler pesado.
Não tínhamos TV, e a “interneta”, inté, não viera a
lume, e, nem estava sendo concebida. Naquele chão
de taco encerado, lembro-me de, algumas noites, que
eu deitara ao chão. Meu pai, à mesa, lendo a Bíblia, e
revista da Escola Bíblica Dominical; minha mãe, numa
cadeira com crochê, ou andando pra ver coisas da
casa; minha irmã menos nova e os mais novos que eu,
não sei o que faziam – mas, lembro-me de mim com
um hinário (só a letra de hinos; mesmo se tivesse partitura, eu não saberia ler as notas musicais): Ali eu
ficava inventando músicas para as letras. § Tivesse a
TV ou “interneta”, não teria dado para gente estar
fazendo tanta coisa – especialmente, eu dando uma
de “compositor” –. § Futuramente, coloquei letras em
músicas de outros autores, e cheguei fazer música, e,
até, ganhei festival. Tudo ficou na saudade!
- A telona velha velhaca pirou!
- A tela adulta adúltera piorou!!
- A telinha interneta intermeta piou!!!
(*) O autor, de Mutum, mora em Gov. Valadares.

“Enfrentaremos essa crise consumindo e investindo”
Presidenta da República,Dilma Rousseff.
Obras no Maracanã pagariam três Itaquerões
Os sucessivos governos do
Rio descobriram um campo
fértil para torrar o dinheiro
público em obras para empreiteiras amigas. O Maracanã
passa pela terceira reforma geral em apenas dez anos, com
custos que já somam R$ 1,1 bilhão, suficientes para construir três estádios novos do Corinthians (R$ 470 milhões
cada), o Itaquerão. A Odebrecht papou duas reformas nesse jogo, nos governos Rosinha e Cabral.

Histórico da gastança
O Maracanã foi reformado em 2000 (R$ 50 milhões), 2007
para o Pan-Americano (R$ 200 milhões), e agora para a
Copa (R$ 860 milhões).

Reincidente
A Odebrecht, que também vai construir o Itaquerão por
muito menos, abocanhou as reformas de 2007 e de 2011.
No total, R$ 1,06 bilhão.

Em flecha
O valor da reforma atual era R$ 430 milhões. Pulou para R$
500, R$ 630, R$ 720 e, até o fechamento da coluna, estava
em 860 milhões.

Sea Quest Offshore faz o transporte dos funcionários da
Petrobras para as Ilhas Comprida e Redonda, na Baía da
Guanabara, no Rio. A Antaq só “descobriu” a irregularidade há dias. A Sea continua operando.

Turma da pesada
O superintendente de Navegação da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (Antaq) é André Arruda, filho do
deputado Vicente Arruda (PR-CE), da turma de Valdemar
Costa Neto (PR-SP), aquele.

Carma
Até hoje não foi alterado o conselho de administração da
Codeplan, a empresa de planejamento do governo do DF. É
o mesmo nomeado por Durval Barbosa e cria dificuldades
para a nova direção do órgão.

Gastos, gastos
O ministro Orlando Silva (Esporte) foi convidado a detalhar os
gastos do governo com a Copa
do Mundo, na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara.
Gastos com tapioca estarão fora
de questão.

Boca livre aérea

A Odebrecht continua na jogada: é a empreiteira que lidera
o consórcio da atual – terceira – reforma do Maracanã.

Infraero adora voar. Enquanto as equipes de Operações,
Navegação Aérea e Manutenção foram a Londrina, a de
Licitações escolheu Maceió para seu encontro corporativo, e a de Comunicação Social foi a Natal para o seu seminário de outubro. Boca livre por nossa conta.

Turma da Ficha Limpa quer seu ministro no STF

Morte da CPI

Com a iminência do julgamento do mérito da lei da Ficha
Limpa, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral,
que a criou, pressiona a presidenta Dilma Rousseff a nomear para a vaga da ministra aposentada Ellen Gracie alguém comprometido com a causa. O grupo não tem candidato, mas entregou ao secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, um abaixo assinado com 150 mil assinaturas.

Nos corredores da Câmara Distrital do DF é dada como
morta a tão CPI do Pró-DF. O governo está convencido de
que as investigações são apenas pretextos da oposição ou
para “achacar” empresários.

Ela, de novo

Recado
Dirigentes do MCCE se reuniram com Carvalho na quarta
(14). O ministro entregou a Dilma e disse que “levará em
consideração”.

Sondagem
Advogado experiente no STF acha que ao menos dois ministros são favoráveis à aplicação da Lei, já, para as eleições de 2012.

Pra frente
O ministro Luiz Fux, que derrubou a aplicação da lei para as
eleições passadas, estaria inclinado a fazer valer a lei daqui
para frente.

Filho da terra
O ministro do Turismo, Gastão Vieira,
não esquece as origens: garantiu R$ 3
milhões em emendas para Guimarães
(MA), cidade natal. Com 12 mil habitantes em 598 mil quilômetros quadrados, deve estar um brinco.

Cabotagem em risco
Sem autorização de navegação, há dois anos a empresa

Capitalismo selvagem
A multinacional DHL cobrou R$ 180 para levar um documento de Brasília para o Nordeste, por isso um cliente foi à
Gol-Log e pagou R$ 32, seis vezes menos. Já ia embora
quando viu chegar à loja a van da DHL carregada de encomendas... a serem transportadas pela Gol-Log.

A conta é nossa
Sabedoria de um taxista de Belo Horizonte, sobre a recente
mudança política: “Saiu um ladrão e entrou um gastão...”.

PODER SEM PUDOR

Comigo mesmo!
Convidada pelo
colega Ney
Suassuna
(PMDB-PB) para
acompanhá-lo ao
jantar oferecido
ao príncipe
Philippe, da
Bélgica, na
embaixada de seu
país em Brasília, a então senadora Íris Araújo (PMDB-GO)
pilheriou:
- Só se for para entrar de mão dada com o senhor. É para
dar o que falar!
Ney Suassuna topou na hora:
- Dar o que falar é comigo mesmo!
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Decisão definitiva, deputado Sebastião Costa fica
A decisão do Superior Tribunal Eleitoral em relação aos
embargos que propiciaram a
confirmação do deputado
Sebastião Costa, na Assembleia Legislativa, repercutiu
de maneira positiva nos círculos políticos mineiros –
com seus pares destacando
sua longa dedicação ao trabalho no Legislativo e sua
entrega na defesa dos interesses legítimos de Minas
como filosofia que norteia
sua trajetória naquela Casa
Legislativa.
Depois dos naturais recursos e contra-recursos suscitados em decorrência da interpretação jurídica das questões pós-eleitorais, o relatório definiu que aquela Corte
“proveu, por unanimidade, os
embargos de declaração de
Athos Avelino Pereira” – candidato pelo PPS – o qual obti-

vera 21213 votos, que totalizados confirmou a 3ª vaga do
Partido na Assembleia – cujo
detentor definitivo é o deputado Sebastião Costa.
Classificado pelos votos
na 64ª colocação para o Legislativo Mineiro, num quadro de 77 cadeiras na Assembleia Legislativa, o deputa-

do Sebastião Costa relatou
que “os embates e levantamentos de questões jurídicas são iniciativas naturais
dentro do Estado Democrátido de Direito e todos devem se submeter a elas”. A
decisão confirmou para o PPS
(partido ao qual ele pertence) uma das três vagas que o

PPS possui na sede do Poder Legislativo Estadual
Finalmente disse Sebastião Costa que “ a decisão final, que nos foi favorável,
renova a oportunidade de
trabalharmos ainda mais pela
nossa região e pelos interesses maiores da população
mineira”. Wagner Penna

Entrevista com o deputado
estadual Sebastião Costa

Deputado Federal Lael Varella, Secretário de
Estado Carlos Melles e o Deputado Estadual
Sebastião Costa

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 Nº467/2011.
TOMADA DE PREÇO Nº09/2011
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/0001-10 torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa
especializada para recuperação de Muro de contenção no Município de Simonésia,
com abertura marcada para 26/09/2011, às 13:00 horas. O edital completo poderá ser
obtido na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro,
Fone: (0xx) 33-3336-1235.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº468/2011.
TOMADA DE PREÇO Nº10/2011
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/0001-10 torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa
para construção de canteiros central no distrito de Alegria no Município de Simonésia,
com abertura marcada para 27/09/2011, às 09:00 horas. O edital completo poderá ser
obtido na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro,
Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Marinalva Ferreira - Prefeita Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº482/2011.
PREGÃO PRESENCIAL Nº57/2011
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 locação de equipamentos e contratação de segurança para realização de festividades no Município de Simonésia, com abertura marcada para 29-092011, às 14:00 horas. O edital completo poderá ser obtido na sede da Prefeitura de
Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Claudio Marcio Geraldo Costa - Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº483/2011.
PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2011
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 fornecimento de material permanente e de consumo para desenvolvimento das atividades das Secretarias de Ação Social, Educação e Administração,
neste Município, com abertura marcada para 30-09-2011, às 13:00 horas. O edital
completo poderá ser obtido na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio
Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Claudio Marcio Geraldo Costa - Pregoeiro

Entrevista com o deputado estadual Sebastião Costa, na Secretaria de Transportes e Obras Públicas
(SETOP) no dia 12 de setembro, ocasião em que o
secretário Carlos Melles liberou ordem de serviços
no valor de quase 2 milhões
para atender as reivindicações das bases do deputado em algumas cidades.
JM- Deputado mais uma
vez aqui na Secretaria de
Obras em busca de soluções para algumas cidades
de sua base eleitoral. O que
o senhor gostaria de dizer?
Deputado estadual Sebastião Costa PPS - Primeiro da minha alegria de estar
falando com você através
desse meio de comunicação, é um jornal de grande
credibilidade na região, segundo aspecto é a presença aqui na secretaria participando, procurando resolver algumas pendências de

alguns municípios de nossa
região, como Orizânia, Divino, São Francisco do Glória
e outros e especial aproveitamos a oportunidade que
estava presente também o
Deputado Lael Varella, e lideranças de Manhuaçu, juntamente com você, abordamos também, a questão do
aeroporto, mais uma vez lembrando, de que 95% dos investimentos ou mais já foram feitos e que resta apenas a conclusão, que seria a
sinalização dos pontos, que
facilitariam o pouso na cidade, no aeroporto durante o
dia, e a noite, portanto, é uma
visita proveitosa, onde lideranças municipais se manifestam, nós com o compromisso de sermos representantes dessa mesma liderança, sempre participando buscando soluções, a poucos
dias atrás estivemos aqui juntamente com o prefeito de
Manhuaçu fazendo o mesmo
pedido ao secretário Carlos

Melles e hoje reafirmando
o mesmo propósito, ou
seja, o aeroporto de Manhuaçu é uma causa que
todos querem ver resolvida.
JM- Há mais alguma
coisa que o senhor gostaria de dizer em suas considerações finais?
Sebastião Costa- Digo
aos leitores que continuo
a disposição da região, especialmente da região de
Manhuaçu, onde há uma
intensa divulgação do seu
jornal, depois todas as especulações que se travou
em termo de coeficiente
eleitoral está superada
essa questão o partido teve
também bastante outros
votos que não tinham sidos computados e agora
foram computados, a situação está absolutamente
normal e nós dispostos a
continuar a servir ao povo
de nossa região.

Governo de Minas dá ordem de início para
construção de escola em Pedra Bonita
A Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas (Setop) deu ordem de início nesta semana para a
construção da Escola Estadual Dom Oscar de Oliveira,
em Pedra Bonita, na Zona da
Mata. A obra vai custar cerca de R$ 2,84 milhões. Essa
foi apenas uma das 20 obras
liberadas pela Setop em 16
municípios de todo o Estado, totalizando um investimento de R$ 46,8 milhões.
O novo prédio terá 12 salas de aula. A previsão é de
que as instalações fiquem
prontas em aproximadamente 12 meses.
De acordo com a secretária de Estado de Educação,
Ana Lúcia Gazzola, a autorização para o início das obras
representa mais um passo
para os avanços da educação em Minas Gerais. “Essas
obras são de novas escolas,
grandes reformas e ampliações significativas de modo
a dar conta da nossa crescente demanda pela educação básica e continuar aperfeiçoando ainda mais a es-

Convênio Secretaria Transporte
Educacão-crédito José Carlos Paiva

trutura de nossa rede”, avalia a secretária.
A autorização para o início
das obras foi assinada pelo
secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Carlos Melles. Ele explica que investir na qualidade da educação é uma das prioridades do
Governo de Minas. “Minas, ao
longo desses anos, fez uma
revolução na reforma e construção de escolas e agora nós
estamos potencializado, fazendo mais ainda. Sabendo
que esta é uma escolha prioritária do Governo”, explica o se-

cretário.
Além das reformas e construções de escolas, o Governo de Minas também autorizou obras em outras áreas.
Em Montes Claros, Norte de
Minas, foi autorizada a reforma do prédio do Instituto de
Previdência do Servidor do
Estado de Minas Gerais (Ipsemg), com um investimento
de R$ 625 mil. Já a capital mineira vai receber recursos
para obras de requalificação
urbana no entorno do Ribeirão Arrudas, com um custo
total de R$ 7,9 milhões.
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ENTRETENIMENTO

HORÓSCOPO
Áries - 21/3 a 20/4

Momento em que você tende a adotar uma postura excessivamente
emocional e afobada ao enfrentar
qualquer dificuldade. Contenha seus
impulsos.

As loiras e a danceteria
Porque 17 loiras estão paradas em
frente a uma danceteria?
porque no cartaz estava escrito só
entra com 18.

Touro - 21/4 a 20/5

Período difícil em suas relações pessoais, pois é grande a tendência a
conflitos de interesses, gerando desentendimentos.

Uma loira no espaço....
Três mulheres encontram-se em um
barzinho para um bate-papo.
Uma é russa, a outra americana e
uma loira.
A russa diz:
- Nós as russas, fomos as primeiras
mulheres a ir ao espaço!
A americana:
- E nós, fomos as primeiras a ir à
Lua!
A loira que não queria ficar atrás
diz:
- E nós, as loiras, não somos, mas
seremos, as primeiras a ir ao Sol!
- Ao Sol?
Mas se forem até ao Sol morrem
esturricadas! - diz a russa.
Prontamente a loura responde:
- Helllloooooouuuooooo... Nós vamos de noite!

Gêmeos - 21/5 a 20/6

Período de destempero emocional
diante das adversidades mais complexas. Tome cuidado, pois é possível que todo esse nervosismo se
transforme em problemas de saúde.
Câncer - 21/6 a 22/7

Período de contradições que podem
lhe levar a opções erradas na sua vida
social. Risco de se deixar levar pela
aparência e por assuntos superficiais. Atenção!
Leão - 23/7 a 22/8

Dificuldade em suprir todas as demandas atuais, tanto pessoais, quanto profissionais. A tendência é que você perca o controle, prejudicando seu bom
senso.

A dúvida
Um dia um homem pergunta ao seu
amigo.
- Estou numa dúvida. Você acha
que eu vou para o enterro da minha
sogra ou para o meu trabalho!?!?
- Primeiro o trabalho depois a diversão

A Gorda
O garoto apanhou da vizinha, e a
mãe furiosa foi tomar satisfação: Por
que a senhora bateu no meu filho? Ele
foi mal-educado, e me chamou de
gorda. E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele?

Amigos 1
Dois amigos se encontram depois
de muito anos. Casei, separei e já fizemos a partilha dos bens. E as crianças? O juiz decidiu que ficariam com
aquele que mais bens recebeu. Então
ficaram com a mãe? Não, ficaram
com nosso advogado.

Amigos 2
Dois amigos conversam sobre as
maravilhas do Oriente. Um deles diz:
Quando completei 25 anos de casado, levei minha mulher ao Japão. Não
diga? E o que pensa fazer quando
completarem 50? Volto lá para buscá-la.

O Condenado
O condenado à morte esperava à
hora da execução, quando chegou o
padre: Meu filho vim trazer a palavra
de Deus para você. Perda de tempo,
seu padre. Daqui a pouco vou falar
com Ele, pessoalmente. Algum recado?

Virgem - 23/8 a 22/9

SETE ERROS

Esta é uma fase complicada em
suas parcerias profissionais e estudantis. A falta de sintonia que atrapalha a atuação em grupo. Opte por
atividades solitárias.
Libra - 23/9 a 22/10

Os assuntos financeiros podem cercear sua atuação social, provocando aborrecimentos. Apesar de ser
preciso sacrificar algum momento de
lazer, seja simpático com as pessoas.
Escorpião - 23/10 a 21/11

Seus relacionamentos pessoais passam por um momento delicado, no
qual os nervos estão à flor da pele,
causando desentendimentos.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Falta de identificação com a rotina.
Mesmo as menores tarefas ganham
uma proporção maior do que a real,
causando desânimo. Não se sobrecarregue. Descanse!
Capricórnio - 22/12 a 20/1

Necessidade de recolhimento. Esse
período de afastamento será importante para organizar seus pensamentos. Não deixe que as pessoas interfiram na sua vida e lute pelo que quer.
Aquário - 21/1 a 19/2

Período de contradições internas, no
qual você questiona seus projetos de
vida e a situação em que se encontra. Não aja de forma precipitada.
Peixes - 20/2 a 20/3

Estimulada a reflexão sobre seus medos e desejos. No entanto, é melhor
guardar seus problemas para si mesmo. Este é um processo solitário.
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ATÉ QUE ENFIM...

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

O SUBSTITUTO

A FAZENDA

Thayla Ayala e Paulo Vilhena escolheram o mês
de novembro para se casar. Os pombinhos devem
oficializar a relação numa
cerimônia no arquipélago de Fernando de Noronha.

Helô Pinheiro, conhecida como a
eterna Garota de Ipanema – pois
ela já é avó-, participará de Aquele Beijo, próxima novela das sete
da Tv Globo. Ela irá aparecer apenas no primeiro capítulo a convite do próprio autor Miguel Falabella.

A emissora nega, mas a MTV pensaria em Bento
Ribeiro como provável substituto de Adnet. O
filho do escritor João Ubaldo Ribeiro, deve ganhar mais espaço emissora.

E, os peões vão colocando as garrinhas de fora.
Gui Pádua está salvo por ser o fazendeiro, mas, se
for para o banquinho ele deve sair com uma alta
rejeição, pois joga sujo. Depois da explosão,
mostrando que é um homem violento, a batata do
compadre Washington também deve estar assando.

MEDIDA CERTA
A Globo pode fazer novos apresentadores passarem pelo quadro Medida Certa, do Fantástico. Na primeira versão, Zeca Camargo e Renata Ceribelli emagreceram alguns
quilos. Parece que a direção da emissora quer que novos apresentadores passem pela maratona de dieta
proporcionada pelo reality.
MULHERES DE AREIA
Estreou na segunda-feira (12/09) no Vale a Pena
Ver de Novo, na Globo, o sucesso Mulheres de
Areia, de 1993. O remake da novela original - exibida em 1973 pela TV Tupi - consagrou Glória
Pires como uma das grandes atrizes brasileiras,
como as gêmeas Ruth e Raquel.
MULHERES DE AREIA II
Escrita por Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia conta a história das irmãs que disputam o mesmo
homem, Marcos (Guilherme Fontes). Ruth é doce,
adorada por todos e que desperta o amor platônico de Tonho da Lua (Marcos Frota). Já Raquel é
má, egoísta e invejosa. Estão no elenco Raul Cortez, Susana Vieira e Andréa Beltrão. Esta é a terceira vez que a Globo exibe a novela.
NOVA FUNÇÃO
A Record gostou das declarações polêmicas de
Dani Bolina no programa Tudo é Possível, apresentado por Ana Hickmann. A ex-participante de
A Fazenda disse que há panicats que se prostituem. Depois disso, ela foi chamada para gravar o
quadro Saindo da Rotina com Lisi Benites e Janaína Jacobina. Dizem até que ela pode ficar com a
vaga de Janaína no quadro. Vamos aguardar...
MORDE & ASSOPRA
Pois não é que a verdadeira assassina do delegado
Pimentel é mesmo Flávia Alessandra. Mas, não
como a personagem Naomi, e sim como a sua versão-robô!
DIVISÃO
Júlia (Adriana Esteves) continua dividida entre o
amor de Abner (Marcos Pasquim) e Ícaro (Mateus Solano). Qual será a sua escolha¿ Façam suas
apostas...
DESMASCARADO
Élcio (Otaviano Costa) acabará preso em Morde
& Assopra. Ele será desmascarado e devolverá o
anel de noivado ao sargento Xavier (Anderson de
Rizzi).
CARAS DE PAU
No episódio de ‘Os Caras de Pau’ deste domingo,
dia 18, Pedrão (Marcius Melhem) acredita que
chegou o momento de entrar para o mundo da
paternidade e decide adotar um filho, Luizinho
(Claudio Mendes). Para esta nova fase de sua vida,
ele conta com a ajuda de Jorginho (Leandro Hassum) e o escolhe como padrinho. Porém, aos poucos Pedrão percebe que nem sempre apenas a boa
vontade de querer ser pai funciona. Ele e Jorginho
passam por situações bem complicadas na tentativa de educarem o jovem, que tem personalidade
forte e se recusa a aceitar ordens. O programa vai
ao ar aos domingos, logo após ‘Aventuras do Didi’.

PIOR PARA ELE
Vai ficar provado que foi o advogado Maurício
(Mário Gomes) que baleou o bandidão Cleber (Sandro Rocha). Em Vidas em Jogo, de Cristianne Fridman, que vai ao ar na Record.
VILÃ
Quem está arrebentando na
novela da Record, Vidas em
Jogo, é Thaís Fersoza, como
uma vilã de dar medo!Numa
versão loira, Thaís apronta
com todo mundo na pele de
Patrícia, uma riquinha à beira da falência, que faz
qualquer coisa por dinheiro.

MAGRINHA
Deborah Secco está de visual novo. Para interpretar uma jornalista na nova série da Globo, Louco
por Elas, além dos cabelos mais curtos e escuros,
Deborah emagreceu 8 kg. "Massa magra é fácil de
perder. Só mudei a série na academia e estou comendo menos proteína"., disse a atriz.
PROJETO FASHION
Projeto Fashion, comandado por
Adriane Galisteu estreia dia 17
de setembro, às 22h45, na Band.
O programa mostra a disputa
entre 12 estilistas iniciantes, que
terão de revelar seu talento na
idealização, confecção e apresentação de suas criações. A cada episódio, um é eliminado.

ENGANO
Gui Pádua acredita que se a Joana
for para o banquinho, ela será eliminada. Na verdade, pela personalidade forte e por falar apenas a
verdade, Joana é uma das mais fortes. Por isso o medo dele e a vontade que a peoa
vá para casa...
SURPRESA
Raquel, a Bruna Surfistinha, que foi garota de programa, tem mostrado que é meiga, doce. Pode ser
que sua participação no programa sirva para reaproximá-la da família.

PROJETO BRASILEIRO

DIFÍCIL

A edição brasileira do programa é dirigida por Fernanda Telles e conta com o estilista Reinaldo Lourenço e a editora da revista Elle, Susana Barbosa,
como jurados. O estilista Alexandre Herchcovitch
é o mentor criativo dos participantes.

Difícil dizer quem vai levar os dois milhões em A
Fazenda. Meu palpite: fico entre Valeska, Marlon ou Joana.

ELA MERECE

E, o marido desaparecido de Griselda, o Pereirinha ( José Mayer), vai voltar, disposto a reconquistar seu lugar no lar da portuguesa, de olho nos
milhões, é óbvio!.

Marília Gabriela ganhará mais uma edição de seu
programa na grade do SBT. Além de ir ao ar aos
domingos, ela terá espaço na programação de quarta-feira do canal. Durante a semana, o De Frente
com Gabi será reservado a empresários e pessoas
do backstage, enquanto o fim de semana será destinado a celebridades.

Posso até estar muito enganada, mas acho que Dinei se perdeu, pois faz muita fofoquinha.
Compadre Washington não faz
nada no reality. Passa mais deitado. Gui Pádu começou muito
bem, é um grande estrategista,
mas agride demais as outras
pessoas.

A GRANDE QUESTÃO

OUTRO REALITY

CORRENDO POR FORA

Na trama de Aguinaldo Silva, a grande questão é a
seguinte: o que vale mais hoje em dia, o caráter ou
a aparência? E, Griselda, ao ficar milionária, vai
manter a sua essência? Aguardem...

Luciana Gimenez vai para Nova York no fim de
semana para gravar o reality show Gimenez na
Real, para a RedeTV!. A atração acompanha a
vida profissional e pessoal de Luciana.

ASSASSINATO

FILHO DE PEIXE...

Os azarões seriam Monique Evans, Raquel Pacheco e Tiago Gagliasso. Tem chances de levar o
prêmio, mas acho que não são tão fortes quanto
os outros competidores, mais cotados. Vamos
aguardar para ver quem chegará à final!

E, Teresa Cristina, que guarda um segredo de seu
passado a sete chaves, ainda vai cometer um assassinato. O crime acontece no capítulo 55, previsto para ir ao ar no dia 24 de outubro.

Os filhos de André Gonçalves, o Áureo de Morde
e Assopra, Manuela (13 anos) Valentina (8 anos) e
Pedro (10 anos), já estudam teatro. Segundo o pai,
eles se preparam para “substituir a velha guarda”.

OUTRA QUE RESSURGE

ROBERTO CARLOS NA TV

Teodora (Carolina Dieckmann), a
ex-mulher de Quinzé (Malvino
Salvador), que o trocou para ter
vida boa ao lado do lutador Wallace (Dudu Azevedo), entra na trama a partir de 17/09. E, vai trazer
com ela muita confusão.

Jayme Monjardim, que assina
a direção do show de Roberto
Carlos em Jerusalém, ao lado
das equipes da TV Globo e do
cantor, apresentaram o local
onde o espetáculo será realizado, no dia 7, e transmitido pela
emissora no dia 10, logo após
‘Fina Estampa’. “Esse é um
show grandioso que só seria
possível com um ótimo trabalho de equipe”, disse
Jayme. A apresentadora do espetáculo, Glória
Maria, não escondeu sua emoção em participar
desse projeto. “É muito difícil não se emocionar
com o convite para participar de um show com
essa grandiosidade. É uma responsabilidade enorme”, completa Glória.

MILIONÁRIAE VINGATIVA
Em Fina Estampa, Griselda (Lília Cabral) ganha
na loteria, abandona o visual “Pereirão” e ainda
vai à forra, se vingando de quem a humilhou! Ela
vai morar numa mansão em frente à casa de Teresa
Cristina (Christiane Torloni), para desgosto da
perua.
DE VOLTA PRO LAR

NO HIPERTENSÃO
Diego Alemão está de volta a um reality show.
Depois de comandar quatro programas no canal
pago Multishow, o ex-BBB substitui Geovanna
Tominaga no Hipertensão, da Globo e será o responsável pelos boletins da atração, apresentada
por Glenda Kozlowski.
EMALTA
A MTV fará uma reunião
com Marcelo Adnet para
que o apresentador não troque o canal pela Globo. No
encontro será discutida a
permanência do rapaz na emissora em 2012. Adnet, não definirá nada até ouvir a proposta da
Globo. Ele ainda foi procurado pela Band e pelo
SBT.

DE FRENTE COM GABI
A Miss Brasil Priscila Machado (25 anos) deu um
show de simpatia na entrevista com Marília Gabriela, no domingo. Estamos muito bem representados no Concurso de Miss Universo que acontece pela primeira vez em nosso país. Priscila, que
tinha como sonho ser Miss, está preparada para
levar o título de a mulher mais bela do Universo.
Vamos torcer por ela!

QUEM NÃO APOSTO

CHORÃO
Sílvio Santos afirmou em seu programa que não ganha um tostão
no SBT. “ Eu ganhava 300 mil
reais, do Baú da Felicidade, para
fazer o programa do Baú. O Baú
fechou e não me pagam mais
nada”.
O MELHOR DO BRASIL
Rodrigo Faro, com o quadro Dança Gatinho, mostra toda a sua versatilidade. Todo o sábado ele dá
um show, interpretando com competência, homem ou mulher. O que vier ele traça.
RESPEITO
Também deve ser registrada a postura respeitosa de
Rodrigo Faro em relação
aos seus companheiros de
palco. Em nenhum momento ele é inconveniente. Ponto para Record,
que soube dar espaço para
que ele mostrasse seu talento para comandar um
programa.
SUCESSO
A novela Rebelde, que vai ao ar pela Record, merece
destaque pela escolha de seu elenco. Os atores-cantores que protagonizam a história são muito bons.
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