Ano 9 - Nº 111 - 2 de Outubro / 2011 - Telefone: (33) 3331-8409 - www.jm1.com.br - contato@jm1.com.br

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Dona Francisca
Balduíno pode
ser a mulher
mais idosa
de Minas

Distribuição gratuita

SÁBADO DE LAZER EM LAJINHA
Câmara Municipal
de Lajinha

PÁGINAS 6 e 7

Mesa Diretora: Secretário Humberto
Cabral da Silva, Presidente Paulo
César de Oliveira e Vice presidente
Andrea Soares Andrade Pereira

PÁGINA 8

Dizem Por Aí...
Eleições 2012
Em tempo de política

Vera Fischer

Silvio Santos

Hebe Camargo

PÁGINA 5

João Kleber

Vereador de Lajinha é cassado
PC do B de
Manhumirim se fortalece
Sebastião Costa defende mais
verbas da união para a saúde

PÁGINA 3

2

2 de outubro / 2011

acesse: www.jm1.com.br

EDITORIAL

CHARGE

Mapa da Violência
A criminalidade cresce de maneira alarmante no interior do Brasil. A
pesquisa Mapa da Violência 2011, divulgada pelo Ministério da Justiça, aponta que entre 1998 e 2008 a taxa de homicídios no interior aumentou 38,6%, enquanto as capitais e regiões metropolitanas reduziram
seus índices em 24,6%.
De acordo com o estudo, houve deslocamento dos polos da violência para os locais com menor presença do Estado na área de segurança
pública. Isso demonstra a falta de políticas específicas para combater a
criminalidade em municípios de médio e pequeno porte.
É lógico que os bandidos sempre irão atacar as áreas onde não há a
presença do Estado e o que vimos é que não temos uma política nacional de segurança pública capaz de apontar as causas e consequentemente combatê-las no seu nascedouro.
O Programa Nacional de Segurança com Cidadania (PRONASCI),
principal ação do governo federal na área, atende apenas os grandes
centros urbanos e municípios com mais de 200 mil habitantes. Os governos dos estados, aos quais cabe constitucionalmente estabelecer e
executar as políticas de segurança pública, também não têm ações sistemáticas para conter a criminalidade e a violência nessas localidades.
A política do governo parece direcionada para centros turísticos e
setores pontuais das cidades onde haverá disputa dos jogos da copa
de 2014. Penso que o Brasil só será um país mais justo, menos corrupto
e mais igualitário no momento em que forem adotadas medidas rigorosas contra a corrupção começando de cima para baixo, de nada adianta
se as mediadas e exemplos não vierem do governo federal.
Os fatos inverteram, não são mais as capitais e as cidades metropolitanas responsáveis pelo crescimento, o interior assume a responsabilidade pelo crescimento das taxas de homicídios. “É inegável que essa
situação de equilíbrio instável vai exigir esforços redobrados dos governos e da sociedade civil para interiorizar e espalhar as políticas de
contenção e enfrentamento da violência” é o que aponta a pesquisa.
De acordo com a coordenadora do Centro de Estudos de Segurança
e Cidadania (CESEC), Silvia Ramos, o processo de migração da violência começou das capitais para os municípios das regiões metropolitanas e depois para o interior. “Hoje, a violência migrou para os chamados municípios de médio porte. Aquela cidade com 50 mil habitantes,
que era um lugar onde todo mundo dormia de portas e janelas abertas
ou ficava na pracinha até de noite tocando violão.”
Fatores como tráfico de drogas, comércio clandestino de armas e
policiamento precário contribuíram para o aumento das taxas de homicídio no interior do país, segundo Silvia. “Essas cidades adotaram uma
cultura de violência. Aquela cidadezinha [pacata] passou a ser um local
onde todo mundo está se entupindo de grades.”
Além da interiorização da violência, a pesquisa também destaca a
concentração da criminalidade em certas áreas urbanas, como favelas e
zonas periféricas. Para Silvia, isso reflete o surgimento de uma nova
variável explicativa para o crescimento da violência: a geografia urbana. “Antigamente, costumava-se imaginar que renda, gênero, raça e
escolaridade eram variáveis explicativas importantes para entender taxa
de homicídio. Embora tudo isso seja verdade, apareceu uma nova, que
é a variável do local de moradia.”
De acordo com a coordenadora, as políticas públicas não estão preparadas para intervir de forma integrada nesses territórios. “Temos de
melhorar as respostas na área de segurança pública. Para que a criminalidade seja reduzida, temos, em primeiro lugar, que ter policiais comunitários e, ao mesmo tempo, investir na melhoria [infraestrutura e ações
sociais] dessas áreas.”
Fonte: pesquisa “Mapa da Violência 2011”
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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
Moro em Manhuaçu e gostaria de expor
alguns fatos que podem ser constatados
atualmente em nosso município, vejo que a
câmara hoje não está a serviço do povo, está
mais a serviço do prefeito Adejair, ela não está
preocupada em legislar, o povo se sente
desprestigiado, carente e a câmara deveria estar
buscando mais a participação popular , hoje a
cidade serve de chacota por obras inexpressivas,
quando pensamos em fazer uma campanha para
mudar o horário de reuniões na câmara foi
pensando no povo para que haja mais
participação, se fosse a noite muitos que
trabalham poderiam participar e formar cidadão,
mas os nossos políticos não pensam nisso e

assim as coisas ficam fechadas entre eles
e o povo perde o entusiasmo de
acompanhar uma reunião, o cidadão tem
que questionar, não digo aquela oposição
ferrenha mas o cidadão poder questionar
dar sua opinião, veja bem nosso município
que tem a economia baseada no café,
porque os políticos não pensam em agregar
valores na nossa economia que é o café?
São essas coisas que deixa agente assim
um pouco triste, incapaz de sonhar porque
se o município tivesse indo para o futuro
tivesse projetos o povo começaria a sonhar
junto , mas como falei eles ficam
maquiando, maquiando.
Jorge Salazar
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Eleições 2012

Em tempo de política

A política muda como nuvem no céu, em momento está de
um jeito daí a pouco muda tudo, como anda a situação dos
prefeituráveis que publicamos dia 4 de abril, 6 meses se
passaram e hoje como deve estar o quadro? Naquela ocasião
alguns nomes citados por nós eram descartados até pelos
próprios candidatos, Maria Imaculada que não cogitava a
disputa é hoje a preferida de Sérgio Breder para ser apoiada
pela prefeitura, Toninho Gama dizem que sai mesmo
candidato apoiado por alguns empresários, Dr. Guliver tudo
indica que vem pelo PT falta apenas sua filiação que tem
mais 6 dias para resolver, Nailton Heringer é outro que está
batendo pé que vem candidato, mas talvez na esperança de
receber um convite para ser vice, Tuca afirma que o
Democrata vai vir com candidatura própria, de todos os
candidatos Cici é a única que está decidida a muito tempo é
portanto o motivo de sua boa pontuação nas pesquisas.

Vereador de Lajinha é cassado
A Câmara Municipal de
Lajinha
reuniu-se
extraordinariamente no dia 19/
09/2011, para deliberar a
respeito do Projeto de Decreto
Legislativo nº 001/2011, que
trata da Cassação do mandato
do vereador Jorge Luiz
Butkowsky Pereira, por
infringência ao disposto no
art. 42, inc. V da Lei Orgânica
Municipal (fixar residência
fora do Município), com seu
consequente afastamento do
cargo e cessação de eventual
licença concedida. Após
discussões e votação o
resultado foi o seguinte: 08 votos favoráveis à Cassação, o
vereador por um dia Celso que fora convocado para essa
seção achou melhor se abster de votar. Portanto, ficou
cassado o mandato do vereador Dr. Jorge, que fica com seus
direitos políticos suspensos por 4 anos

PC do B de Manhumirim se fortalece
Começa o desmonte do PT
de Manhumirim, um dos mais
influentes militantes acaba de
deixar o partido, trata-se do
empresário professor Mauro
Lúcio Vidal que entrou para
o PC do B. Vidal já vinha há
muito tempo desgostoso
com o rumo tomado pelo PT
que segundo ele no poder
esqueceu seus ideais, suas
origens e princípios básicos
como ética e moralidade
deveriam ser mantidos em
respeito
aos
que
contribuíram para levar um
trabalhador a assumir a
presidência do País.

“Vejo na política de
Manhuaçu uma preocupação
muito grande na formação de
grupos, e o município fica sem
projetos e infraestrutura as
administrações de Manhuaçu
vem ao longo da história
maquiando o município, a gente
vê que as cidades vizinhas de
Manhuaçu Simonésia Ipanema
e outras esse tipo de obras que
faz Manhuaçu estas cidades
bem menores fazem também,
somos uma cidade polo bem
maior recebemos as vezes
valores e para tanto é muito
pouco o que fazem aqui e não
prepara a cidade para o futuro é só tapeação, não temos aqui
uma agricultura diversificada, não temos um SEASA não
temos um hospital regional, são coisas grandes assim que
necessitamos a nível de cidade polo estamos em um
entroncamento de duas BRs, é a cidade de Minas que está
mais perto do porto de Vitória ES, não vemos uma política de
geração de emprego de favorecimento de indústria para vir
para a cidade fica a desejar e correndo atrás de fortalecimento
de grupo querendo perpetuar no poder a sociedade necessita
é de projetos e execução de obras a nível de cidade polo.

Ponte da Aldeia
“Temos um problema muito grande de trânsito com
vários acidentes fatais, muitas crianças são levadas as
drogas por ter um tempo muito vago não temos lá um
poliesportivo onde a juventude poderia praticar um
esporte, um bairro que fica ao lado de uma BR e Ponte
da Aldeia é um bairro grande e hoje as empresas estão
todas indo para lá é por ali que Manhuaçu está
crescendo e já deveria os políticos de Manhuaçu ter
acordado para este fato e ter feito uma infraestrutura
no bairro. Sou filiado ao PT tenho minhas convicções
partidárias, mas sinceramente tiro minhas paixões
políticas desisto de minha sigla política para apoiar um
candidato que tenha projetos, plano de governo que
signifique mudança de rumo, mudar a maneira de fazer
política que investisse na infraestrutura e acabasse com
a corrupção, administrar a cidade a nível que merece
toda cidade polo, somos 80 mil habitantes, mas passa
por aqui mais de 350 mil habitantes.
Espero que o eleitor manhuaçuense não se deixe levar
e ser enganado pelas sondagens eleitorais enganosas
pois é muito cedo para avaliação e, no entanto aos nomes
já conhecidos não está bem avaliado como disseram.
Esperamos mais respon sabilidades das pessoas que
fazem esse trabalho, Manhuaçu merece e deve ser
tratada com seriedade.Precisamos de infraestrutura para
o progresso deste município que na verdade
administração nenhuma se propôs a executar. O
importante mesmo é que propostas (projetos) de
governo estejam acima de nomes e grupos políticos.

Operação Avatar, lado mais fraco...
Já vai para quase um ano que a policia federal fez a
chamada "Operação Avatar" e prendeu alguns
funcionários públicos e contratados da Caixa Econômica
Federal de Valadares que segundo se comenta, desviavam
dinheiro. Parece que só 1 conseguiu ser solto, outros 6 a
sete ainda estão presos na Cadeia local, aguardando
depoimentos e jugalmentos, que são constantemente
adiados, sabe-se lá porque!
Uma raposa felpuda contou-me que tem um envolvido
que nem podia ter sido contratado pela CFE por ter sido
preso usando carteira falsa de habilitação, mesmo assim,
o seu gerente, ainda em atividade aqui na cidade o
contratou. E a corda só arrebenta mesmo para o lado mais
fraco! Que a justiça seja feita e bem feita!

Sebastião Costa
defende mais verbas da
união para a saúde

P

rosseguindo em suas atividades parlamentares,
o deputado Sebastião Costa ocupou a tribuna da
Assembleia Legislativa para contestar a proposta
do governo federal de sobrecarregar estados e municípios
e retirar da União sua responsabilidade sobre os graves
problemas enfrentados pelos pais na saúde pública.
Com vários apartes de apoio dos seus colegas no
Legislativo mineiro, ele explicou que a Emenda
Constitucional Número 29 “fixa percentuais definidos
(15%) para a contribuição dos municípios e estados
para comprometimento com gastos na saúde, deixando
a União com níveis variáveis de acordo com suas
receitas”. Em sua opinião, isso estabelece um privilégio
para o governo federal – que, na realidade, retém e
disponibiliza a maior parcela arrecadatória do país – e
uma grande injustiça para com os estados e municípios”.
Em seguida, ele assinalou que “é obvio que o Brasil
precisa melhorar sua gestão em relação ao atendimento
da população na saúde pública, mas esse compromisso
deve ser assumido equitativamente por todos os
estamentos de poder dentro da Federação e não com a
sobrecarga de quem arrecada menos”.
- Na verdade, disse Sebastião Costa, esse é mais um
indicio da necessidade urgente de se restaurar na sua
plenitude o sistema federativo, no qual as
disponibilidades dos estados e municípios sejam
avaliadas de acordo com suas reais capacidades
produtivas e gerenciais e não por imposição de um
sistema ultrapassado e altamente dependente da
concentração do poder nas mãos da União, concluiu.

Tempestade na UNIVALE
A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, passa de
novo por uma tempestade sem chuvas; estão para trocar ou
mexer onde na verdade nem tanta importancia tem, ou tem?
Comenta-se a boca pequena que já convidaram a ex-proreitora e ex-professora daquela universidade, senhora
ZENÓLIA DE ALMEIDA.
ZENÓLIA é filiada ao PSDB, ligada ao ex-prefeito e atual
deputado José Bonifácio Mourão, muito inteligente, foi
secretária de planejamento e de educação do municipio, na
educação nada de novo aconteceu. Para uns será a salvação
dos academicos - professores, doutores e mestres - para
outros é despir um santo e cobrir o outro. Que alguém salve
esta crise, para o bem geral da nação valadarense, univalense
em todos os sentidos da palavra!
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Casa de Cultura
A casa de Cultura teve o prazer de apresentar o Maestro Nhemias, este manhuaçuense que esteve andando pelo Rio de
Janeiro. E agora veio se juntar a nós, para
nos prestigiar. Ele é especialista em Coral,
mostrou sua bela voz, cantando “Solo Mio”
e depois “Torno Sorriento”, acompanhado
do músico Zezinho que muito tem contribuído com as festividades de Manhuaçu
exibindo suas eximias execuções.
O salão estava muito bem ornamentado.
Ao fim da cantata do Maestro, Silvia Carvalho fez uso da palavra: “Caros amigos, a
vida é formada por sensibilidades e sonhos.
A arte faz parte da vida, que representa algo
mais do que simples momentos. Vidas que
relatam histórias que encobre sonhos. Sonhos que realizamos com o passar dos tempos. A pintura tornou-se parte da minha
vida. Gostaria que vocês sentissem o quanto é importante a realização de um sonho. É
como se desde um sono e abrir a janela e
descobrir um jardim que necessita de ser
fecundado. É como estar aqui hoje e relembrar com carinho os primeiros traços que
coloquei numa tela. Iniciei a pintura com a
face de Jesus Cristo, que me iluminou nos
caminhos da arte. Logo que a Casa de Cultura me ofereceu esta oportunidade, fiquei
extremamente feliz e aceitei, com certo receio confesso, mas a alegria foi maior que o
meu medo. Acreditei-me, dei toda a devoção para chegar ao objetivo desejado que

era oferecer a todos, um pouco da minha
vida. Finalizando não poderia deixar de lembrar da minha primeira educadora, foi minha irmã Dalva, em oração, apresento-a toda
minha gratidão. Agradeço também ao Celso,
Dulce, e a minha família, que com paciência
e carinho me apoiaram. Agradeço ainda, de
um modo especial, esta Casa de Cultura, na
pessoa de D. IIza que está me proporcionado esta oportunidade junto com todos vocês. Quero dedicar esta exposição, a todas
as pessoas homenageadas em cada quadro
aqui exposto. “ Obrigada!”
Também fez uso da palavra a outra artista
que se encontrava presente, MARIA Maria,
pseudônimo Maria Terezinha Carvalho.
“Agradeço a oportunidade de mostrar minhas
obras aqui, graças a bondade da D. IIza Campos, pessoa de grande visão no campo político e cultural. E é por isso que está ocupando
esse cargo que requer grande responsabilidade. Na opinião das artistas, a prata da Casa
é D. IIza Campos, uma figura de grande importância, abrindo as portas e formando o hábito
de apreciar o que é belo em todos os campos
da arte. Obrigada”.
Na abertura da exposição quem cortou a
fita de entrada foi o filho de Maria Maria,
tendo assim dado inicio ao evento proporcionando aos presentes o ensejo de apreciarem a bela amostra dos quadros de Silvia e
Maria Maria. Alyson Campos Sad foi convidado a descerrar o primeiro quadro.

EDITAL
O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS – CRF/MG, autarquia federal, criada pela Lei
Federal n.º 3820/60, com sede na Rua Sergipe, 28, Bairro
Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.130-170,
vem a público, para os fins da legislação em vigor, comunicar o
extravio de Diploma Universitário da Farmacêutica Josiane Pinto
Barbosa Furtado Vasconcellos, brasileira, natural da cidade de
Ipanema no Estado de Minas Gerais, portadora de RG nº. M8.946.134, expedido pela IESMAN – Faculdade do Futuro/
Instituto de Educação Superior de Manhuaçu. O extravio foi
provavelmente causado pela elevação da tramitação de
documentos no processo de digitalização em curso na autarquia.
Belo Horizonte, 26 de setembro de 2011. Luciano Martins Rena
Silva, Presidente em exercício do CRF/MG.

As pedras que a
vida me atirou...
Disse-me certa vez um homem de certa idade
“não as devolvi com mais força como muitos teriam
feito e nem mesmo as deixei espalhadas pelo
caminho, para evitar que me fossem jogadas uma
segunda vez. Guardei todas na algibeira. O gozado
é que nunca pesaram em meus ombros e de vez
em quando as olhava para buscar um meu segredo
e delas tirar alguma lição que precisasse naquele
momento”.
Muitos as viram me chegar e mesmo dizendo me
serem injustas, ninguém teve coragem de colocar
uma mão para impedi-las. Quando muito, olhavam
disfarçadamente para ver se haviam deixado
alguma cicatriz, como se contentes em amanhã ou
depois poder dizer que sabia de onde ficara ou quem
causara aquela marca. Na verdade, continuou ele,
tenho certeza de que hoje poucos delas se lembram,
ou até mesmo de mim sabem dizer.
Ainda hoje as pedras me saltam, quando posso
as aparo e senão as arrecado depois, e as “algiberio”
também. Ainda tenho a opinião de que de nada
valeria jogá-las de volta, até porque minha pontaria
poderia ser pior que a dos outros e machucaria
inocentes.
Quanto àqueles que as jogaram, bem... Não se
trata de perdoar, mas quem sabe só de desculpar,
por que afinal de contas, nem sabem, mas acabei
tirando vantagem delas.
Perguntei então a ele o que pretendia fazer com
todas aquelas pedras que vinha juntando ao logo do
caminho de sua vida, e ele me disse que “Pretendia
não! Já estou fazendo!” E diante de meu olhar
curioso, respondeu. “Construindo meu castelo!
Porque cada uma delas, representa uma vitória da
minha única e real verdade! E como me foram
jogadas pela mentira, sou o rei!”
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

Melhor é a sabedoria do
que a prática constante;
melhor que a sabedoria
é a meditação, e melhor
que a meditação é a
renúncia ao fruto das
ações. Após a renúncia
vem a paz.
(Bhagavad-Gita)
A sabedoria é filha da
dor, e nasce com muitas
lágrimas. (Ésquilo)
A sabedoria não se
encontra na terra
daqueles que levam uma
vida suave.
(Livro de Job)
Nenhum problema pode
ser resolvido pelo
mesmo estado de
consciência que o criou.
(Albert Einstein)
O homem sábio é aquele
que não se entristece
com as coisas que não
tem, mas rejubila com as
que tem. (Epicteto)
Cava o poço antes de
teres sede.
(Provérbio chinês)
O mais importante da
vida não é a situação
em que estamos, mas a
direção para a qual nos
movemos.
(Oliver Wendell
Holmes)
A sabedoria consiste em
saber que se sabe o que
sabe e saber que não se
sabe o que não se sabe.
(Provérbio chinês)
A simplicidade é o que
há de mais difícil no
mundo: é o último
resultado da
experiência, a
derradeira força do
gênio.
(G. Sand)
O mais importante da
vida não é saberes onde
estás, mas sim para
onde vais.
(Goethe)
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Dona Francisca Balduíno pode ser
a mulher mais idosa de Minas
No dia 27 de setembro
comemorava-se o dia
Nacional do Idoso, que agora
comemora-se no dia 1º de
outubro de cada ano,
estabelecido pela Comissão
de Educação do Senado
Federal para refletir a respeito
da situação, direito e
dificuldades dos idosos no
País. Neste mesmo dia,
aniversariou Dona Francisca
Rosa Baldoíno, natural de
Lajinha MG, residente hoje em
Luisburgo – MG. Ao
completar 110 anos de idade,
está entre as mais idosas do
país.
Aproveitamos
a
oportunidade para fazer uma
reflexão sobre os idosos. Na
Bíblia, também podemos
perceber que a atitude frente
às pessoas idosas nem
sempre foi tão pacífica ou tão
tranqüila como, às vezes,
ouvimos e afirmamos.
Podemos perceber na
leitura da Bíblia que as
pessoas idosas não têm uma
vida sem problemas, sem
dificuldades. Mas a exortação
quanto ao respeito, à
valorização da sabedoria dos
mais velhos sempre aparece.
O Salmista, por exemplo,
compara as pessoas que
andam com Deus como
árvores viçosas cheias de
vigor e de frutos mesmo na
velhice (Sl 92.13-15).
A Bíblia nos mostra um
horizonte diferente daquele
que percebemos na nossa
sociedade.
“Até à vossa velhice, eu
serei o mesmo e, ainda
quando tiverdes cabelos
brancos, eu vos carregarei; já
o tenho feito; levar-vos-ei,
pois, carregar-vos-ei e vos
salvarei.” (Is 46.4)
A família, a comunidade e a
sociedade
precisam
dignificar as pessoas idosas,
assegurando
sua
participação na comunidade,
defendendo sua liberdade,
autonomia, bem-estar e
garantindo-lhes o direito à
vida. No contexto social
temos várias formas
agradáveis de viver esta fase
da vida, participando de
grupo de idosos, fazendo-se

5

acesse: www.jm1.com.br

Dona
Francisca
Rosa
Balduíno,
natural de
Lajinha MG,
residente
hoje em
Luisburgo
– MG. Ao
completar
110 anos
de idade,
está entre
as mais
idosas do
país.

cumprir os seus direitos, como
sempre temos divulgado
sobre o desrespeito ao
estatuto do idoso.
Devemos facilitar sua
integração e há muito que se
pode fazer, desta forma,
p r e e n c h e n d o
significativamente o nosso
envelhecer. Segundo a OMS
– Organização Mundial de
Saúde, a população mundial
está mais velha a cada ano e,
em breve, poderá haver mais
idosos do que crianças no
planeta. No Brasil os idosos
representam 10% da
população e dentro de 20 anos
alcançará o posto de sexto
país com maior número de
idosos. Os dados servem de
alerta para que o governo e a
sociedade se preparem para
essa nova realidade não tão
distante, já que os idosos são
em sua maioria abandonados
e discriminados pela
sociedade.
Dona Francisca nunca
frequentou a escola e por isso
tem dificuldades em
descrever suas vivências.
Pessoa de grande fé
religiosa frequentou a igreja
enquanto pôde andar por

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

distâncias maiores. Agora,
devido à dificuldade de se
locomover, recebe a
comunhão em casa. Apesar
da idade, enxerga sem o
auxílio de óculos e anda
sozinha pela casa e arredores.
Lúcida de suas palavras
conversou com a equipe do
Jornal das Montanhas
juntamente com seu filho
Sebastião Baldoíno, 73. As
informações e o histórico da
cidade retratado por ela foram
confirmados pelo filho, ela
não se lembra de muita coisa
e é muito tímida, somente
quando o assunto é ligado a
sua fé é que ela mais gosta
de conversar, lembra bem dos
padres que vinham de muito
longe para celebrar missas
nas fazendas da região.
A primeira vez que fizemos
uma reportagem com Dona
Francisca foi em 2003 e
depois em 2007.
Vale ressaltar que
apuramos que no ano de 1907
foi construída uma segunda
capela, levantada pelo Padre
João Batista de Olanda
Cavalcante. Os padres que
davam assistência à Lajinha,
Padre Lucas Evangelista de

Barros que ficou até 1939,
quando foi levado para a
Paróquia, e seu primeiro
vigário foi o Padre Ildefonso
Bel SCJ. “Eu me lembro do
Padre Defonso, como ela o
chamava, do Padre Lucas, do
Padre Geraldo e do Padre
Rivadávia” Diz dona
Francisca. Nascida no dia 27
de setembro de 1901 na
propriedade do senhor
Augusto Miranda em
Lajinha/ MG, onde morou por
muitos anos, ela é filha de
Antonio Renovato e Rosa
Gomes, e mãe de: Isaltina,
Emília, Francisca, Sebastião,
José, Geronir, Antonio, Maria,
Luzia, Rosa, Júlia, trabalhou
muito na roça plantando
milho e nas lavouras de cafés.
Em 2007 dona Francisca
deu uma entrevista para
nossa reportagem, relatou
que o fato mais importante de
sua vida foi quando na casa
de seu genro conheceu pela
primeira vez o rádio,
comentou das festas
missionárias feita pela igreja
católica em Lajinha, das
missas celebradas ao ar livre
nas fazendas, pois não havia
capelas.
Disse que o que mais
gostava de fazer era ir à Igreja.
Sua alimentação ela diz:
“Gostava muito de verduras
e legumes. Não gosto de arroz
nem macarrão. Hoje não
tenho mais vontade de comer,
tem dia que nem café eu tomo,
quando almoço é feijão com
farinha”. A receita de dona
Francisca para ter uma vida
saudável é: “Não fumar, evitar
carne de porco, não fazer uso
de bebidas alcoólicas e dormir
bastante” ela contou ainda
que houve um tempo que era
muito difícil o arroz e a comida
do dia-a-dia era a canjiquinha
de milho e gostava muito de
fazer fubá suado e cuscuz. O
Jornal das Montanhas em
contato com algumas
entidades da região não
encontrou referência a
nenhuma outra pessoa com
essa idade. Se alguém souber
de pessoas com idade igual
ou maior, por favor, entre em
contato com o Jornal das
Montanhas.

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.

BOLINHO DE QUEIJO
Ingredientes: 1/2 queijo curado ralado, 1 1/2
colhere (sopa) de pó Royal, 3 colheres (sopa) de
polvilho, 3 a 4 ovos.
Modo de fazer: Misturar todos os ingredientes
e sovar muito bem. A massa deve ficar consistente.
Caso a mesma fique muito mole, acrescentar mais
1 colher de polvilho. Enrolar os bolinhos redondinhos e levar para fritar em óleo quente temperado,
para cozinhar os mesmos. Eles podem também
ser recheados com azeitonas sem caroços na hora
de enrolar. Fritar em seguida.

CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares da
Fonseca

Ganhar ou... Ganhar
Era uma vez uma viúva que tinha dois filhos. Muito
fraquinha fisicamente, ela dependia da ajuda
financeira de seus dois filhos para sobreviver. Por
isso, a cada dia ela se preocupava com os negócios
deles, torcendo para que eles fossem bem-sucedidos.
Um deles vendia guarda-chuvas. Então, a primeira
coisa que essa mãe fazia todas as manhãs ao acordar
era olhar para o céu para ver se iria chover ou fazer
sol. Quando o céu estava escuro, ameaçando chover,
ela sorria e dizia para si mesma:
- Que bom! Hoje com certeza meu filho venderá
muitos guarda-chuvas.
Com o sol brilhando, porém, ela se lamentava o
tempo todo com medo de que nenhum guarda-chuva
fosse vendido.
O outro filho dessa mulher vendia ventiladores.
Toda manhã, a pobre viúva se levantava e olhava
para o céu. Se o sol estivesse escondido e fosse
chover, ela ficava triste e deprimida pensando:
- Ah, que pena! Ninguém hoje vai comprar
ventiladores do meu filho!
Qualquer que fosse a previsão do tempo, esta pobre
viúva estava sempre em aflição. Se o sol brilhasse,
ninguém compraria guarda-chuvas do seu filho. Se
chovesse, ninguém compraria ventiladores de seu
outro filho. Com tal atitude, ela estava mesmo
condenada a perder.
Um dia ela conversou com uma amiga sobre o
assunto. E foi a amiga quem a despertou:
- Ora, querida, você esta vendo a coisa pelo ângulo
errado. Não há jeito de você sair perdendo. Se o sol
estiver brilhando, as pessoas comprarão ventiladores.
Se houver ameaça de chuva, elas comprarão guardachuvas. Você não recebe ajuda dos dois filhos? Pois
então, você não vai perder nada; jamais!
Quando a viúva compreendeu isso, ela se
transformou, e daí por diante foi uma mulher feliz e
para o resto da sua vida.
Narrada por Brian Cavanaugh, esta história me
lembra que viver com Cristo é assim também: é
alinhar-se junto a alguém sempre vitorioso. Com Ele
não há prejuízo, porque ao seu lado "somos mais que
vencedores" (Rm. 8:37).
Pr. João Soares da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br
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SÁBADO DE LAZ
SESC e prefeitura de Lajinha
A

A tarde toda a praça ficou muito movimentada

Aqui as crianças preferiram colorir

Mais filas no pula pula

Prefeitura de Lajinha
através do SESC
promoveu a alegria e
a diversão de milhares de
crianças e adolescentes
durante a tarde de sábado, 24
de setembro de 2011, com a
promoção Rua de Lazer, em
parceria com o SESC (Serviço
Social do Comércio de Minas
Gerais). A felicidade das
crianças contagiou o público
que lotou a praça Dr.
Adalmário José dos Santos.
O “SESC/MG” levou para
Lajinha diversão para todos
os gostos e as crianças
puderam
escolher
o
brinquedo
que
mais
gostam,havia filas para todos
os lados as crianças
acabavam de brincar em um e
corriam para outros, muitos
pais fizeram questão de levar
seus filhos para participarem
das brincadeiras. O grupo de
teatro do SESC apresentou
várias histórias e também
fizeram
dublagem
caracterizados de Rebelde e
cantaram várias músicas

encantando não só as
crianças, mas todo o público
presente, outra brincadeira
muito disputada foi à
interatividade que os artistas
faziam com as crianças que
subiam no palco para dançar,
numa acirrada disputa de
quem dançava melhor.
“Com equipamentos e
brinquedos oferecidos com
apoio da Administração
Municipal e colaboração das
duas cooperativas COOCAFÉ
e SICOOB CREDICAF, vale
ressaltar a importância dessas
cooperativas na vida dos
lajienses, elas se fazem
presente em todos os eventos
da cidade, bem como nas
cidades onde possui filiais”.
Essa é uma iniciativa que nos
dá
muita
alegria,
principalmente se tratando de
crianças. É mais um trabalho
da nossa administração em
trazer alegria para a criançada”,
comemorou o presidente da
câmara Paulo Cesar que se fez
presente com toda a sua
família,
assistiu
às

Presidente da Câmara Paulo Cesar com
seu filho João Paulo

apresentações com as
crianças que puderam se
divertir com a cama elástica,
balão, pula-pula, tênis de
mesa, fazer pintura de rosto e
brincar bastante na piscina de
bolinhas e escorregador. Tinha
diversão para todas as idades.
Aideia da Rua de Lazer, além
de criar uma opção de
diversão, ainda resgata as
brincadeiras de rua e estimula
as crianças em atividades que
movimentam o corpo,
desenvolvem habilidades e
ajudam na convivência
social.
TALENTOS INFANTIS
O Marcinho também estava
lá com seus filhos e
comemorou o sucesso do
evento. “É muito bom quando
você vê uma criança sorrindo,
pulando, brincando. Elas
participaram do teatro,
cantaram no palco e vibraram
com as apresentações. Eu não
imaginava que ia ser tão
bom”, surpreendeu-se.

Marcinho curtindo com os filhos

Na disputa para ver quem dançava melhor
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ZER EM LAJINHA
fizeram a alegria da garotada
SESC EM LAJINHA
Paulo César falou também
da apresentação do SESC no
sábado dia 24 com apoio da
prefeitura e do comércio
local,”possibilitamos junto
com a Secretaria de
Educação uma tarde festiva
de lazer para todas as
crianças juventude e
adolescentes do nosso
município onde teve uma
participação fora do comum
dos professores, do pessoal
do SESC que vieram nos
prestigiar durante este final
de semana que foi muito
proveitoso para o município,
eventos culturais na sexta, o
SESC no sábado, muitas
coisas boas acontecendo.
Sem dúvida, mais uma vez
deixo bem claro, temos
problemas,
temos
dificuldades, mas abraçando
um ao outro segurando um
na mão do outro, vamos
resolver e equacionar todos
os problemas de nosso
município”.
Segundo o presidente da
câmara Paulo César, a
parceria com o SESC/MG
com a Rua de Lazer vem
sendo desenvolvida desde o
início da atual administração
municipal. “Uma parceria que
vem ofertando diversão para
as crianças e entretenimento
para todos da comunidade,
pois as pessoas trazem os
filhos para se divertir e
aproveitam para curtir uma
música e se distrair também",
salientou e destacou ainda
que a Rua de Lazer, além de
criar uma opção de diversão,
ainda resgata as brincadeiras
de rua e estimula as crianças
em
atividades
que
movimentam o corpo,
desenvolvem habilidades e
ajudam a conviver em grupo
e socialmente.

Os quatro finalistas

Os brinquedos foram muito disputados

Gustavo e Gleyce os vencedores

Não deixar a bola cair era uma dificuldade a parte

No meio de tantas brincadeiras, estes meninos
preferiram um tabuleiro de xadrez

Um show caracterizados de Rebeldes

Público
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Câmara Municipal de Lajinha
14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lajinha
3ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Lajinha - MG- 28-09-2011

Assessor jurídico da câmara
advogado Rafael Moura

Vereador Arlindo Vita de
Moraes (PSDB) em sua
reestreia na Câmara
Municipal de Lajinha,
primeiro suplente que
tomou posse com a
cassação do vereador Dr.
Jorge, na oportunidade
ele agradece aos
vereadores

Vereadores da câmara municipal de Lajinha

Munícipes presentes a sessão

Doados pelo comércio local, prêmios que serão
sorteados entre as pessoas que visitam a Câmara
Municipal de Lajinha

A

Mesa Diretora: Secretário Humberto Cabral da Silva, Presidente Paulo César de Oliveira
e Vice presidente Andrea Soares Andrade Pereira

Câmara Municipal de
Lajinha realizou sessão
ordinária na noite de
quarta-feira, 28 de setembro de
2011. Presidida pelo Vereador
Paulo Cesar de Oliveira, Vicepresidente Andrea Soares
Andrade Pereira, e 1º Secretário
Humberto Cabral, a reunião foi
marcada por um amplo debate
sobre a mudança da Lei
Orgânica Municipal com uma
proposta de Emenda à Lei
Orgânica Municipal nº 002/
2008 da autoria da Mesa
Diretora da Legislatura
passada. Os 4 vereadores de
oposição queriam aprovar
Emenda modificativa que
instituía a mudança para 11
vereadores para a próxima
legislatura,
mas
não
conseguiram mudar a lei, para
mudar seriam necessário 2/3,
ou seja 6 votos, os vereadores
da situação argumentaram que
mais dois vereadores iriam
aumentar despesas e votaram
contra.
O vereador Flavio ficou
inconformado e disse que
Lajinha necessita de mais
vereadores para que ajudem a
fiscalizar, nesta casa o atual
presidente libera suas contas
para que sejam fiscalizadas, mas
estamos tentando verificar as
outras contas e não nos são
liberadas, a vereadora Andrea
justificou que na atual
conjuntura o município com
quase 20 mil habitantes 9
vereadores é o suficiente para
legislar que dará em média 2 mil
eleitores para cada vereador, o
Presidente explicou que “com
o aumento de 9 para 11
automaticamente o número de
votos caem também, e se algum
vereador aqui ficar em 10º lugar
não venha reclamar comigo”,
deixando a entender que era

Os quatros votos da oposição não foram suficiente para aprovar a emenda na Lei
Organica municipal que elevava para onze (11) o número de vereadores de Lajinha

favorável que se aprovasse os
11, mas como é um vereador
partidário vota sempre com
seus pares.
Expediente:
Correspondências
recebidas e expedidas
- Projetos de Leis oriundos
do poder Executivo
PL Complementar nº 010/
2011 – Institui no município de
Lajinha-MG, o tratamento
diferenciado e favorecido às
microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata a
Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006,
assim como as Leis
Complementares nº 127 e 128
consolidadas e dá outras
providências
PL Ordinária nº 010/2011 –
Reconhece criação e denomina
Escolas Municipais e dá outras
providências.

Indicações de n° 042 a 049/
2011, de autoria dos vereadores
Humberto Cabral da Silva e
Andrea Soares Andrade
pereira
Moção de aplausos de nº
018 e 020/2011, de autoria dos
vereadores Humberto Cabral
da Silva e Andrea Soares
Andrade Pereira
Ordem do dia:
Proposta de Emenda à Lei
Orgânica Municipal nº 002/
2008
Autoria Mesa Diretora da
Legislatura passada
PL 008/2011 – Cria o
Conselho de Alimentação
Escolar e dá outras
providências
Indicações de nº 042 a 049/
2011, de autoria dos vereadores
Humberto Cabral da Silva e
Andréa Soares Andrade
Pereira

Moção de aplausos de nº
018 e 020/2011, de autoria dos
vereadores Humberto Cabral
da Silva e Andrea Soares
Andrade Pereira
29/09/2011 - Cassação de
mandato de Vereador
A Câmara Municipal de
Lajinha,
reuniu-se
extraordinariamente no dia 19/
09/2011, para deliberar a respeito
do Projeto de Decreto
Legislativo nº 001/2011, que trata
da Cassação do mandato do Ver.
Jorge Luiz Butkowsky Pereira,
por infringência ao disposto no
art. 42, inc. V da Lei Orgânica
Municipal (fixar residência fora
do Município), com seu
consequente afastamento do
cargo e cessação de eventual
licença concedida. Após
discussões e votação o
resultado foi o seguinte: 08
votos favoráveis à Cassação.
Portanto, ficou cassado o
mandato do Vereador Jorge
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Câmara Municipal de Lajinha permanece com 9 vereadores
Todas as câmaras já
fizeram ou vão fazer sua
adequação para o número de
vereadores para a próxima
eleição do ano que vem, hoje
nós temos a possibilidade de
irmos para até 11 vereadores
na cidade de Lajinha, mas
vivendo e conhecendo a
realidade do nosso município,
tivemos alguns dos nossos
vereadores que usaram do
bom senso e mantiveram os 9
vereadores, apesar que alguns
queriam aumentar para 11
vereadores, a preocupação
dos que mantiveram os nove
na medida em que
reorganizarmos a nossa casa

e a prefeitura esse dinheiro
que nós economizarmos aqui
é dinheiro que vai ser usado
no próprio contribuinte,
próprio povo mas a visão de
alguns vereadores é que estão
pensando no futuro, quanto
mais vereadores estiver na
casa, mais chance eu terei de
ser eleito, melhor será a
fiscalização do prefeito alguns
também já pensam o contrário,
não importa que na próxima
eleição que seja eu ou outro, o
importante é manter o pé no
chão e manter os nove
vereadores pela quantidade de
habitantes que tem o nosso
município.

SESC EM LAJINHA
Paulo César falou também da apresentação do SESC
no sábado dia 24 com apoio da prefeitura do comércio
local, “possibilitamos junto com a Secretaria de
Educação uma tarde festiva de lazer para todas as
crianças juventude e adolescentes do nosso município
onde teve uma participação fora do comum dos
professores do pessoal do SESC que vieram nos
prestigiar, foi um final de semana muito lucrativo para o
município, eventos culturais na sexta, o SESC no sábado,
muitas coisas boas acontecendo. Sem dúvida, mais uma
vez deixo bem claro, temos problemas temos
dificuldades, mas abraçando um ao outro segurando
um na mão do outro, vamos resolver e equacionar todos
os problemas de nosso município”.
Presidente da Câmara de Lajinha Paulo César de Oliveira

Mais flashs do Dia de Lazer SESC/Prefeitura em Lajinha

Pintura corporal

Diversos jogos

Famílias levaram os filhos para participarem da Rua de Lazer

Pula pula

Jogos de Dama

Crianças do município participaram
das apresentações teatrais

História Chapeuzinho Vermelho
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Brasileira é morta a facadas nos Estados Unidos; marido está preso
Segundo parentes do casal, crime aconteceu motivado por ciúmes. Família da vítima tenta trazer o corpo para o Brasil
FREI INOCÊNCIO E
MATHIAS LOBATO (MG)
– “Esse acontecimento
arrasou as duas famílias”
Foram com essas palavras
que a mãe do técnico em
contabilidade Marcelo
Alves de Almeira, de 41
anos, Carmen Machado
Alves, 67, se referiu ao
assassinato que teria sido
praticado pelo filho dela nos
Estados Unidos e que teve
como vítima a namorada com
quem ele tinha um filho de
cinco anos, Patrícia Teixeira
Fróis, 24.
Discussão violenta:
Patrícia
deixou
o
apartamento onde morava
com Marcello após uma

discussão violenta, no
sábado (24). Um vizinho
teria oferecido um lugar para
ficar até que ela decidisse o
que fazer.
O crime aconteceu no
prédio onde o casal morava
na cidade americana de
Marshfield. Ela teria sido
surpreendida por Marcelo
no corredor do prédio,
momento que ele começou
a deferir golpes de faca
contra a brasileira.
Após o crime, Marcelo
tentou se matar e teria se
ferido com a mesma faca. Ele
teria tentado fugir, mas foi
localizado pela polícia e
levado para um hospital
onde permanecia internado.

Pedreiro é executado com cinco
tiros na Vila Cachoeirinha
O pedreiro Samuel Martins
Fagundes, 34 anos, foi
executado na rodovia dos
Estudantes, na região entre
a Ponte da Aldeia e a Vila
Cachoeirinha. Ele foi baleado
cinco vezes e não existem
informações sobre a autoria.
Por volta de 1 hora, a
Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros foram chamados
por moradores que relataram
terem ouvido o barulho de
vários tiros. Pouco tempo
depois, encontraram Samuel
caído num quebra-molas na
entrada da comunidade com
marcas de ferimentos à bala.
Durante rastreamento,
policiais foram informados
que uma pessoa foi vista,
logo após o fato, correndo
em direção à Vila Formosa,
porém ninguém soube dizer
características do suspeito.
A perícia constatou que o
pedreiro foi alvejado por
cinco disparos: dois no
rosto, um no peito, um no
ombro direito e um mãoesquerda. Equipes policiais
continuam
tentando
identificar o autor do crime.
Pedreiro Samuel
Fagundes

Por Jailton Pereira

O relacionamento de Marcelo Alves de Almeida, de 41
anos, e Patrícia Teixeira Fróis, 24, era muito conturbado,
segundo familiares do casal

Para as duas famílias, o crime
pode ter sido praticado por
ciúmes que Marcelo tinha
por Patrícia.
A intensa caçada por
Marcello, que se escondeu
em um quintal, incluiu cães,
helicópteros, bloqueio de
estradas, revista em carros e
fechamento de três escolas
da região. Como ele estava
ferido, foi levado a um
hospital e depois transferido
para uma unidade de
custódia da polícia. Segundo
a promotoria do distrito de
Plymouth, ele será acusado
por assassinato. Marcello
vivia ilegalmente no país há
cinco anos, segundo o
serviço de imigração.

Patrícia trabalhava em uma
lanchonete e prestava serviços
de limpeza desde que chegou
aos Estados Unidos, há quatro
anos. Os dois chegaram a ter
um filho no Brasil, hoje com 5
anos, que mora com a avó
materna, a funcionária pública
Rosa Fróis Teixeira, de 46 anos.
Relatos de uma prima da
vítima dão conta de que
Patrícia sofria agressão e que
já havia tentado se separar de
Marcello, mas sempre voltava
atrás. “Ele batia nela algumas
vezes. Depois, ele dizia que
tudo iria mudar. Ela era uma
mulher maravilhosa, e muito
trabalhadora. Ela não merecia
isso”, disse Claudia da
Silveira.

Homem preso depois de
furtar carro na Baixada
Policiais
militares
prenderam Sérgio Martins de
Laia, 46 anos, na região da
Baixada, em Manhuaçu, na
tarde de quinta-feira, 22. Ele
furtou um veículo e acabou
preso pouco depois no bairro
Santana.
O motorista da Ford/
Courier, placa GYQ-8543,
acionou a polícia depois que
descobriu que o carro havia
sido furtado por volta de 14
horas. Ele trabalha para um
laticínio na cidade de Santa
Margarida
e
tinha

estacionado o referido veiculo,
próximo a Escola Estadual
Antonio Wellerson, aberto e
com a chave na ignição. O
motorista foi apenas realizar
uma entrega de queijo na
escola, mas quando retornou
descobriu que haviam levado
o carro.
Policiais iniciaram o
rastreamento e encontraram o
carro nas margens da rodovia
BR 262, próximo ao trevo da
Zebu, sendo conduzido por
Sérgio Martins de Laia. Ele foi
preso e o veículo foi apreendido.

O motorista da Ford/Courier, placa GYQ-8543, acionou a
polícia depois que descobriu que o carro havia sido
furtado por volta de 14 horas.

Acidente entre duas
carretas interdita 259
CONSELHEIRO PENA
(MG) - O trânsito na MG-259,
que liga o Vale do Rio Doce
ao litoral capixaba, ficou por
quase uma hora interditado
no início da manhã de quartafeira, 28. O motivo foi um
grave acidente entre duas
carretas bitrem na altura do
quilômetro 70, entre as
cidades de Conselheiro Pena
e Resplendor. O motorista de
um dos veículos ficou ferido
e precisou ser encaminhado
para o Hospital Municipal de
Governador Valadares, a
cerca de 90 quilômetros do
local da batida. Segundo o
soldado Paulo César, da

Polícia Militar Rodoviária, as
carretas trafegavam em
sentido contrário e ambas
transportavam
cargas
expressivas em relação ao
peso recomendado. Somente
uma delas carregava quase 50
toneladas de granito.
Segundo o soldado, o
acidente aconteceu porque a
segunda carroceria, que
transportava uma pedra de
cerca de 24 toneladas de
granito, se soltou da
carroceria da frente, invadiu
a pista contrária e bateu de
frente com a outra carreta, que
transportava 19 toneladas de
cilindros de aço.
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Com vitória no TSE, nasce o
Partido Social Democrático
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ENQUETE

Por decisão do Tribunal Superior Eleitoral,
o PSD obteve seu registro nacional.

“Enfrentaremos essa crise consumindo e investindo”
Presidenta da República,Dilma Rousseff.
ANTT deixa fiscais em apuros nas estradas

Listão

Correm risco de vida os fiscais de estrada da Agência
Nacional de Transportes Terrestres. Eles realizam
operações para aplicar multas em vans e ônibus
interestaduais sem a presença de policiais, principalmente
no Centro-Oeste. Sem a segurança, recebem ameaças de
morte dos motoristas que andam armados, e são proibidos
de registrar as infrações. A ANTT é omissa, apesar das
reclamações.

A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ)
terá um tesouro em mãos. Vai receber da
Receita a lista quantitativa das fortunas
do país, por faixas. Ela relata projeto que
taxa patrimônios para fomentar a saúde.

De tudo
Entre os que devem compor a sigla está o deputado estadual
Dr. Wilson Batista, que disse estar confiante no sucesso da
nova legenda já nas próximas eleições municipais

O

Partido Social
Democrático (PSD)
está oficialmente
criado. Por decisão da maioria
(6 votos a 1) dos ministros do
Tribunal Superior Eleitoral, o
partido obteve na terça-feira (27/
9) o seu registro nacional.
Para o presidente nacional da
nova legenda, o prefeito de São
Paulo, Gilberto Kassab, a
decisão do TSE tem impacto
renovador no quadro político
do País. “O PSD foi criado para
fazer política de maneira
diferente da que temos hoje.
Vamos trabalhar pela
construção de um grande
projeto nacional”, disse Kassab.
As bases desse projeto,
segundo o prefeito paulistano,
serão apresentadas em
manifesto a ser divulgado nesta
quarta-feira (28/9), às 9 horas,
na sede do partido em Brasília,
na Quadra SAUS, Quadra 1,
Edifício Libertas, 11º andar, ao
lado do TSE. O documento vai
descrever as bandeiras a serem
defendidas pelo novo partido e
seu cronograma de ações.
Lideranças da legenda em todo
o País vão participar do evento.
O PSD estará em condições
de apresentar candidatos já nas
próximas eleições, conquistado
a quarta maior bancada da
Assembleia. Há uma grande
probabilidade de que haja seis
deputados na Assembleia.
Entre os que devem compor
a sigla está o deputado estadual
Dr. Wilson Batista, que disse
estar confiante no sucesso da
nova legenda já nas próximas

Corporação do mal

Para o presidente nacional
da nova legenda, o prefeito
de São Paulo, Gilberto
Kassab, a decisão do TSE
tem impacto renovador no
quadro político do País.

eleições municipais. “Todos
somamos esforços para tornar
o PSD um partido com um
projeto democrático, afim de
avançar em importantes frentes
nacionais, como a reforma
tributária, política e a própria
revisão da constituição de
1988”, enfatizou o parlamentar.
Guilherme Afif Domingos,
vice-governador de São Paulo,
que vai dirigir o Espaço
Democrático - fundação de
estudos e formação política do
PSD - também comemorou a
decisão do TSE. Para ele, a
aprovação do registro pelo
tribunal é a certidão de
nascimento da sigla que já é uma
das grandes forças políticas do
Brasil. “Os partidos, hoje, não
têm projeto de nação. O PSD é
diferente. É a grande novidade
na política brasileira. E já nasce
forte”, afirmou.

alterações constitucionais,
afirmando ser impossível
conviver com “remendos
constitucionais e improvisações
oportunistas, enquanto um
pacto federativo superado
impõe a municípios, Estados e à
própria União limitações,
constrangimentos e falta de
recursos para dar aos brasileiros
serviços dignos de saúde,
educação, segurança, justiça e
oportunidade igual para todos”.

O Brasil não têm o Instrument Landing Syste (ILS), que
ajuda pilotos a aterrissarem por aparelhos, em todos os
aeroportos. Já existe o ILS3 em grandes aeroportos do
mundo e o país conta com apenas dois ILS2.

Pai da ideia

O transporte clandestino de vans e até carros particulares
é dominado em muitos lugares por policiais civis e militares.

O brasiliense Kleber Ferriche ficou feliz ao ver o Governo
do Distrito Federal divulgar o slogan Brasília, Capital da
Copa, mas surpreso por ninguém ter dado o crédito a ele,
autor da ideia.

Arrego

Sagrado reencontro

Em casos relatados por fiscais, eles são obrigados por
motoristas armados a entrarem no carro e sumirem da vista.

Aconteceu numa igreja do Lago Sul em Brasília: a missa de
reencontro de uma turma de 40 anos do Colégio Sacré Coeur
de Marie foi tão comemorada pelas mulheres durante a
celebração, que o padre desistiu do “saudai-vos uns aos
outros”. A missa inteira foi uma festa só.

Só na lua

Manifesto do PSD defende
nova Constituinte em 2014
O prefeito de São Paulo
Gilberto Kassab, e presidente
do recém-criado PSD, leu na
manhã do dia 28, em Brasília, o
“Manifesto à Nação” no qual
apresenta as principais
bandeiras da legenda e as
tarefas até as eleições de 2012.
Entre as posições, Kassab
defendeu uma Assembleia
Nacional Constituinte em 2014.
Em seu discurso, o prefeito
da capital paulista criticou as

Os fiscais encontram de tudo nos flagrantes: drogas,
contrabandos, prostituição e principalmente o transporte
clandestino.

Cegueira

A ANTT diz que as operações têm o apoio das polícias
rodoviárias ou de postos nos terminais de ônibus. Os fiscais
acham que são invisíveis.

STF ‘caipira’: sete ministros são do interior
Dos atuais dez ministros do Supremo
Tribunal Federal, sete nasceram no
interior e apenas três no Rio de Janeiro:
Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e
Luiz Fux. No interior paulista nasceram
o presidente Cezar Peluso (Bragança
Paulista), o decano Celso de Mello
(Tatuí) e Dias Toffoli (Marília). Em
Minas nasceram Joaquim Barbosa
(Paracatu), e Cármen Lúcia (Montes
Claros). Gilmar Mendes (foto) é de Mato Grosso
(Diamantino) e Carlos Ayres Britto veio de Sergipe (Própria).

Tempo é dinheiro
Um conhecido senador do nordeste foi visto usando
relógio Richard Miller. O modelo no pulso não sai por menos
de US$ 400 mil.

De quem sabe
A reforma política não vai sair de novo
porque os dois maiores partidos não se
entendem em nada. É a profecia do senador
Demóstenes Torres.

PSD-PSB
O recém-nascido PSD já fechou acordo para chapa com o
PSB em São Paulo e Recife para as campanhas municipais
do ano que vem.

Bola nas costas
Lula estará em Brasília na quarta (5) para
comandar reunião sobre reforma
política. Escolheu bem a data. A
presidenta Dilma estará na Bulgária,
terra de seu pai. Lula também passou
pela capital para fazer política no dia
em que Dilma discursava na ONU, em
Nova York.

Ponte-bala
O ministro dos Transportes, Paulo Passos,
titubeou diante do pedido da bancada
gaúcha para a construção de nova ponte
sobre o rio Guaíba em Porto Alegre, quando
o presidente da Câmara, Marco Maia,
soltou um “isso tá me cheirando a trembala”. Não vai sair do papel.

Memória nacional
O compositor Paulo Sergio Valle lança em novembro o livro
O homem que venceu Getúlio Vargas. Trata do exgovernador do Pará Eurico Freitas Valle, que mandou no
estado por três décadas após o golpe.

Vodka on the rocks
O agora milionário “consultor” Luiz Inácio Lula da Silva
ganhar o prêmio de Lech Walesa, que derrotou o
comunismo arriscando a vida, prova que um dos dois bebeu.

Pensando bem...
...o próximo prêmio de Lula deverá ser o Ig Nobel de como
ser Honoris Causa sem Causa nem Honoris.

PODER SEM PUDOR

Bom de copo

Quando o
governador
pernambucano
Miguel Arraes
viajava pelo
interior, um “kit”
sempre o
acompanhava:
uísque Johnny
Walker, gelo e
água mineral. O ajudante-de-ordens recebeu
recomendação de d. Madalena, preocupada senhora
Arraes, para “batizar” as doses de uísque com muito gelo
e muita água. O governador descobriu a armação logo no
primeiro gole:
- Capitão, o senhor está querendo me gripar?
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ENTRETENIMENTO

HORÓSCOPO
Áries - 21/3 a 20/4

Aumentado seu equilíbrio interior. Seu
brilho será percebido facilmente pelas
pessoas, que também notarão sua
disposição para cumprir suas tarefas.

Caipiras em São Paulo
Uma família de caipiras está de férias em
São Paulo.
Um dia, o pai leva o filho a um luxuoso e
enorme edifício. Eles estão impressionados
com tudo o que veem, especialmente com o
elevador num canto do corredor. O filho
pergunta:
- O que é aquilo, pai?
- Filhão, eu nunca vi coisa parecida na minha
vida, não sei o que é!
Enquanto pai e filho observam estupefatos,
uma velhinha enrugada, sentada numa cadeira
de rodas, chega perto das duas pequenas paredes que se movem e aperta o botão. As paredes
abrem e ela se arrasta para dentro do pequeno
quarto. As paredes se fecham, e o pai e o filho
veem o pequeno semi-círculo de luzes acima
das paredes se acender. Eles continuaram assistindo impressionados a contagem de
números, e as luzes que se acendiam e apagavam agora em contagem inversa. As paredes
se abrem novamente, e uma jovem gostosa e
elegante, de uns 18 anos de idade, sai andando.
O pai vira para o filho e diz:
- Vá correndo buscar sua mãe, essa máquina
faz milagres!!!

Touro - 21/4 a 20/5

Sensibilidade para seus prazeres
pessoais. Maior força interior para
buscar a realização de seus desejos.
Procure estímulos para sua
autoestima.
Gêmeos - 21/5 a 20/6

Sensibilidade e introspecção,
melhorando sua interação com as
pessoas íntimas. Verá as vantagens
da intimidade, contribuindo com seu
bem-estar.
Câncer - 21/6 a 22/7

Momento positivo para realizar
programas em grupo e estabelecer
novos contatos. Seu poder de
articulação lhe colocará em
destaque!

O inteligente e o burro
O inteligente e o burro estão fazendo uma
brincadeira, cujas regras são: Cada um faz perguntas ao outro.
Se o burro não sabe a resposta, ele paga 1
real ao outro.
Se o inteligente não sabe a resposta, ele paga
100 reais ao outro porque se ele é mais inteligente, assim parece justo.
Ditas as regras, o inteligente começa:
- O que é que tem quatro patas e mia?
- Não sei. Toma 1 real.
- O que é que tem 4 patas e late?
- Não sei. Toma 1 real.
- Faz uma pergunta você - pede o inteligente.
- Tá bom! O que é que tem oito patas de
manhã e quatro de tarde?
O inteligente pensa, pensa, pensa, mas depois de uma hora sem achar a resposta, tem
que desistir:
- Não sei. Toma cem reais. O que é, hein?
- Não sei. Toma um real.

CURIOSIDADES
CARUSO - Enrico Caruso foi recusado
por professor de canto antes da fama. Enrico
Caruso, o grande tenor italiano, era o artista
mais bem pago do mundo, quando morreu
em dezembro de 1920. Entretanto, da primeira
vez que tentou aprender a cantar, foi
recusado por um professor de música. Após
o teste, recebeu como sentença: “Jamais
serás um cantor. Tua voz soa como o vento
nas persianas.”
ESTRADA – A mais antiga estrada da
Europa foi aberta há dois mil anos pelos
romanos. A mais antiga via de comunicação
da Europa é a estrada que vai de Bruxelas,
na Bélgica, a Novgorod, na Rússia, ligando
oito países. Foi aberta há dois mil anos por
legiões do exército romano e se estende por
três mil quilômetros. Contudo seu trânsito
esteve interrompido no todo ou em parte,
desde a revolução comunista de 1917 até a
queda do regime soviético.
POETA - LIVRO - Primeira publicação
de um poeta brasileiro foi em 1705. O primeiro
poeta brasileiro a publicar um livro foi
Manoel Botelho de Oliveira. O volume
chamava-se “Música do Parnaso” e foi
impresso em 1705, na oficina de Miguel Menescal. Na dedicatória que fez a D. Nuno
Álvares Pereira, ele próprio se denominou
“o primeiro filho do Brasil” a publicar versos.

Leão - 23/7 a 22/8

Sua praticidade será revelada na
execução de suas tarefas, principalmente as profissionais. Você
perceberá as oportunidades e se
destacará nos grupos.
Virgem - 23/8 a 22/9

SETE ERROS

Incentivo para procurar novos
caminhos para seus estudos, como
contatos e ares diferentes. Fortalecimento de suas ideias, guiando-lhe por
novas trilhas.
Libra - 23/9 a 22/10

Suas emoções estarão mais equilibradas. Você estará consciente sobre os obstáculos a vencer. Busque
sua força interior e não se deixe abater
pelos problemas.
Escorpião - 23/10 a 21/11

Fortalecidos os laços fraternos. A
companhia dos amigos tende a trazer
conforto emocional, além de revelar
assuntos que podem ser tratados em
conjunto.
Sagitário - 22/11 a 21/12

A fase é propícia para tornar seus
relacionamentos profissionais mais
sólidos. A união de forças pode trazer
bons resultados, amenizando as diferenças que possam existir.
Capricórnio - 22/12 a 20/1

As chances de lazer devem lhe trazer
mais do que diversão no período,
incentivando a aumentar seus
conhecimentos. Este é um bom
momento para viajar.
Aquário - 21/1 a 19/2

Este é um bom momento para estar
com a família, buscando a cumplicidade e o prazer de estar junto das pessoas amadas.
Peixes - 20/2 a 20/3

Beneficiados os entendimentos com
aqueles que lhe cercam, revelando o
afeto e o prazer de conversar. É uma
fase de trocas importantes.
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É NAMORO
O ator Marcos
Pasquim
está
namorando Danielle
Winits. Em abril
deste ano, Winits deu
à luz Guy, fruto de
seu relacionamento
com Jonatas Faro, de
quem se separou em
março, após três
meses de casamento.
A atriz também é mãe
de Noah, 3 anos, da
relação com Cássio
Reis. Marcos Pasquim tem uma filha, Alice, do
casamento com Fabiana Kherlakian.
COTADA
Vera Fischer pode estar na
próxima novela de Glória Perez,
ainda sem título definido e que
pode ser ambientada na
Turquia. Embora a atriz já
tenha dito não ter planos de
voltar à TV.
VAMOS REZAR
Antonio Pedro de Souza e Silva, o Russo, sofreu
um infarto e permanece internado no hospital no
Rio de Janeiro. Russo, 80 anos, está na Unidade
Coronariana e seu estado de saúde é estável. Russo
trabalha na Rede Globo há 45 anos e já passou por
programas como Luciano Huck e Domingão do
Faustão

ao internacional Naked News. Mulheres com
pouca roupa apresentam o programa. A emissora
já está realizando testes com mulheres bonitonas.
Os homens vão gostar. Já a mulherada, sei não!!!!
ENSAIO SENSUAL
Marjorie Estiano fez um
ensaio sensual para a VIP de
outubro. Quanto a posar nua,
falou: "Não sei. Ia depender
de tudo: do conceito, da
equipe, do meu momento,
então não sei se posaria
agora, mas não, não descarto",
afirmou. Marjorie é a
Manuela na nova novela das
seis da Globo, A Vida da Gente. Ela volta após
uma pausa de dois anos na telinha – o último
trabalho foi em Caminho das Índias (2009).
SUCESSO
Morde & Assopra nem acabou e dois atores já
estão na mira de diretores da Globo para novos
trabalhos. Vanessa Giácomo e André Gonçalves,
que têm se destacado na trama, foram convidados
para integrarem o elenco da próxima novela das
seis, que substituirá A Vida da Gente. Eles
merecem...
EM TRATAMENTO

CASAMENTO AMEAÇADO
Dizem que o
casamento
da
apresentadora Luisa
Mell
com
o
engenheiro Gilberto
Zaborowsky,
previsto
para
novembro, pode
não ser realizado.
Ele estaria foragido da Justiça por ter tido sua
prisão decretada por suposto envolvimento numa
fraude de R$ 70 milhões contra a Prefeitura de São
Paulo. O engenheiro foi casado com Vivianne
Pasmanter. Luiza não tem tido sorte em suas
escolhas amorosas...
É PRÁ FICAR
Longe da TV desde 2007,
quando
interpretou
Dulcina em Desejo
Proibido, Sthefany Brito
retorna à teledramaturgia
na pele de Alice em A Vida
da Gente, na Globo. Os
quatro anos longe da TV
são devidos ao conturbado
casamento com o jogador
Alexandre Pato. "Voltei
para ficar. Depois dessa (novela) não sei o que vai
acontecer, mas estou super empolgada. O foco
agora é só o trabalho”...
PELADONAS NO AR
A Band pretende criar um telejornal semelhante

MULHER INVISÍVEL
A atriz Irene Ravache estará
na segunda temporada da
série Mulher Invisível. Ela
interpretará
a
mãe
encrenqueira de Selton
Mello e, assim como os
demais personagens, ficará
confusa com a mulher que
ninguém consegue enxergar.
IBOPE
A Fazenda, dia 20/09, consolidou ótimos
resultados de audiência. No Rio de Janeiro, o reality
show obteve 15 pontos de média, pico de 21 e
share de 32% na faixa de exibição das 23h25 à
00h31 e ficou por 26 minutos na liderança. Em
São Paulo, a atração registrou 12 pontos de média,
pico de 14 e share de 25%, garantindo a viceliderança absoluta.
CARROSSEL – O REMAKE

Andrada como Augusto. As gravações começam
no final de outubro em Santa Maria Madalena,
cidade natal da atriz, na região serrana do Rio. Os
figurinos levarão a assinatura de Marília Carneiro.
QUE NEM PINTO NO LIXO
Silvio Santos parece estar feliz da vida em estar
rodeado pela família no SBT. Cada uma das filhas
se encaminha para um setor dos negócios do pai.
E, parece que as gurias levam jeito. Patrícia está se
saindo muito bem como apresentadora. Daniela
Beyruth, na direção, Rebeca nos produtos Jequiti,
Silvinha na produção.
UM MILHÃO NA MESA
O novo programa de Silvio Santos no SBT, Um
Milhão na Mesa, ficou em primeiro lugar no Ibope
no domingo (18). A atração registrou 12 pontos e
empatou com Globo e Record na ponta da corrida
pela audiência. O programa piloto foi ao ar com as
filhas de Sílvio, Patrícia e Rebeca. Só que elas não
levaram nada!

O SBT já escalou 16 crianças para o remake da
novela Carrossel, numa adaptação de Iris
Abravanel. Foram cinco etapas de testes,
realizados no SBT. Elas foram escolhidas por Iris
Abravanel, Daniela Beyruti, Del Rangel, Tina P.
Couto e Fernando Pelegio. O início das gravações
tem previsão para o dia 10 de outubro.

NO XILINDRÓ
O Tribunal de Justiça do
Rio
confirmou
a
condenação do ator Dado
Dolabella em dois anos e
nove meses de prisão por
ter agredido a ex-namorada
Luana Piovanni e a
camareira Esmê de Souza
em 2008. Dolabella deve
recorrer ao Superior
Tribunal de Justiça.

O ELENCO
Maria Joaquina - Larissa Manoela; Cirilo - Jean
Paulo Campos; Marcelina - Ana V. Zimmermann;
Kokimoto - Matheus Ueta; Valéria - Maísa Silva;
Jaime - Nicholas Torres; Alícia - Fernanda Concon;
Paulo - Lucas Santos; Carmen - Stefany Vaz;
Daniel - Thomaz Costa; Bibi - Victória Diniz;
Davi - Guilherme Seta; Clementina - Kiane
Porfírio; Adriano - Konstantino Atanassopolus;
Mário - Gustavo Daneluz; Laura - Aysha Benelli;
Jorge - Henrique Filgueiras.

VIDAS EM JOGO
Esquenta a novela da Record. Ivan (Silvio
Guindane) é apontado como o assassino de
Belmiro (Ricardo Petraglia) e Hermezinda (Bia
Montez). O dono do time de futebol foi o primeiro
integrante do bolão da amizade a ser morto. Os
outros serão eliminados ao longo da trama, mas os
próximos crimes poderão ser cometidos por outro
personagem. Cheia de reviravoltas, a trama
promete muito suspense.
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RENOVAÇÃO DE CONTRATO
Hebe Camargo (82 anos) anunciou na gravação de
seu programa no canal RedeTV!, que voltou a
tratar do câncer no peritônio, membrana que
envolve o abdômen, diagnosticado em janeiro de
2010. Tranquilizando os fãs, Hebe disse não é
uma volta da doença, mas um novo tratamento
por precaução. " Não estou doente, apenas
continuo me tratando pra poder ficar com vocês
muito tempo ainda", comentou.

O apresentador Celso
Portiolli iniciou as
negociações com o SBT
para a renovação de seu
contrato, que termina em
novembro.
Celso
comanda o Domingo
Legal.

PREMIADO

MINISSÉRIE

O Jornal Nacional recebeu o prêmio International
Emmy Awards 2011, na categoria Notícia pela
cobertura da invasão do Complexo do Alemão,
ocorrida em novembro de 2010. Mais de 20
repórteres da Rede Globo participaram da
cobertura durante o cerco e a tomada da favela.

O elenco da minissérie Dercy, de Maria Adelaide
Amaral, com direção de Jorge Fernando, que tem
estreia prevista para janeiro, na Globo está fechado.
Heloísa Périssé e Fafy Siqueira interpretarão Dercy
Gonçalves na juventude e na idade madura.

HOMENAGEM
O SBT foi homenageado pela Câmara Municipal de
São Paulo, pelos 30 anos de criação da emissora (foi
inaugurado em 19 de agosto de 1981). A cerimônia
contou com a presença de Patrícia Abravanel,
representando o casting artístico da emissora, Ivo
Holanda, Roberto Cabrini e outros nomes do canal.
NOVOS RUMOS
A apresentadora-mirim Maisa Silva (9 anos) vai
deixar o Bom Dia & Cia e o Sábado Animado por
causa da novela Carrossel, do SBT. Priscilla
Alcântara e Yudi Tamashiro vão comandar os
programas de segunda a sábado. Mas, quando
Carrossel acabar Maisa voltará às atrações.
DANÇA DOS FAMOSOS
Susana Werner participa da versão italiana do
quadro Dança dos Famosos, que lá se chama Baila!
e é transmitido pelo Canale 5.

NOVOS PLANOS
Crescem os rumores de que João Kleber pode
apresentar um programa na Record. Ele estaria
negociando a atração, que deve ser semanal.
RESERVADA
A atriz Juliana Paes não faz
mais parte do elenco da
próxima novela das nove
da Globo, de João Emanuel
Carneiro. A direção
reservou a atriz para um
novo projeto em 2012.
GRANDE ELENCO
Além delas foram escalados: Tato Gabus Mendes,
que fará Ademar Martins, primeiro marido da
comediante e pai de sua única filha, Dercimar;
Fernando Eiras, como Pascoal, primeiro namorado
dela; Eduardo Galvão no papel do empresário
Walter Pinto e Tuca

OH! COITADO
Silvio Santos quer a volta de Gorete Milagres e
Moacyr Franco no humorístico Oh Coitado, que
já foi sucesso no SBT. A amizade dos atores andava
estremecida desde o fim da série, mas já fizeram
as pazes...
RECORDE DE AUDIÊNCIA
O seriado americano Two and a Half Man bateu
seu recorde de audiência na segunda-feira (19/09),
com 27,8 milhões de espectadores nos Estados
Unidos, para o episódio em que o ator Ashton
Kutcher fez sua estreia no lugar de Charlie Sheen.
O retorno do seriado era muito esperado no país
após a polêmica demissão de Charlie Sheen em
fevereiro. O episódio, que foi exibido no canal
CBS, confirmou as especulações vazadas na
imprensa: os roteiristas "mataram" o personagem
de Charlie Sheen, atropelado por um trem no metrô
de Paris.
TRÊS MARIAS
A Globo já teria
definido a novela
que substituirá
Aquele Beijo, de
Miguel Falabella
que entrará no
lugar de Morde &
Assopra. Com o
título provisório
de Três Marias,
terá
como
personagens principais três empregadas domésticas.
Será escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira,
com direção de núcleo de Denise Saraceni.
TELETON
Hebe Camargo foi convidada pelo SBT para
participar do Teleton, que acontecerá dias 21 e 22
de outubro. A Rede TV! já liberou a apresentadora,
mas Hebe ainda não deu resposta, por conta de
sua agenda. Luciana Gimenez e Daniela
Albuquerque, da mesma emissora da loira, já estão
confirmadas. A campanha de doações por telefone
começou domingo (25/09).
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Gleison, nós desejamos a
você muitas felicidades e
que esta data se repita por
muitos e muitos anos, um
grande abraço na Keila e
no meu neto Guilherme

Parabéns ao nosso
querido amigo Maurício
Júnior pelo seu
aniversário e felicitação a
sua linda noiva

Nenego e o ex-secretário de esporte
de Manhuaçu Agildo

Diretor da E.E. Cordovil Pinto Coelho Osiel Júnior,
Professoras Regina, Cristina e vice-diretora Luciana Confraternização do dia do diretor

Terceira idade de Manhuaçu terá apoio do GAS - Grupo de Ação Social instituição fundada nos anos 80 que a partir de agora vai atuar em Manhuaçu

