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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

FESTA DO DIA DE NOSSA SENHORA
APARECIDA EM LAJINHA

Distribuição gratuita

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
LAJINHA COMEMORA O DIA DAS CRIANÇAS
PÁGINA 5

PÁGINA 5

Boninho

José Vasconcelos

Supervisora Valéria, Aluno Bruno, Diretor do Samal Renato, prefeito Adejair, Capitão Adenilson,
representante do CONSEP Cláudia, representante do colegiado Luciana e Sgt Mac Miller

Regina Duarte

PÁGINA 5

Tori Spelling

Alunos do 4º ano debatem o lixo
e trânsito com o prefeito Adejair
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EDITORIAL

CHARGE

Cidades do interior sofrem mais
com o descaso na Saúde pública
As autoridades brasileiras precisam olhar com seriedade a saúde
pública no Brasil, é uma questão de prioridade enquanto ainda se
pode fazer alguma coisa. A saúde de modo geral está ruim, muitos
executivos jogam com o problema dizendo que a culpa é do governo
federal e assim vão empurrando com a barriga. É lamentável o
que vemos em Manhuaçu, isso porque é para cá que correm os
moradores de mais de 20 cidades em torno da cidade polo que a
cada dia acumula mais problemas e o pior de tudo é que não há
projetos sérios, a cidade está praticamente abandonada pelos
governos estadual e federal. A falta de prioridade na infraestrutura
dos prefeitos que passaram deixou a cidade em uma triste realidade.
O deputado federal que apóia o prefeito é do PSDB e é um crítico
ferrenho da administração de Dilma (PT), com isso não se pode
esperar recursos que Manhuaçu necessita, por outro lado o prefeito
é do mesmo partido do governador, mas não há uma obra de vulto
prevista para a cidade, estamos a muitos anos vivendo de migalhas
e os escassos recursos que chegam são mal aplicados, as autarquias
e secretarias vem acumulando denúncias gravíssimas de desvios
de verbas públicas, super faturamento de obras e desvios de
cimentos e outros materiais que foram fotografados detalhe por
detalhe e entregue ao Ministério Público que estão sendo apurado,
lamentavelmente e infelizmente nunca vemos os cofres públicos
serem ressarcidos com os desmandos dos nossos governantes.
Ano que vem é ano eleitoral e será que com todos estes desmandos
da cidade de Manhuaçu o povo vai votar, e fica uma pergunta: O
que o povo vai fazer? Votará nestes vereadores que foram eleitos
para fiscalizarem e viraram as costas para o povo, tanto é verdade
que pergunte aos moradores de Manhuaçu porque ninguém
comparece nas seções da Câmara Legislativa. Voltando ao assunto
saúde, semana passada ouvi o drama do senhor Valtair morador
do Distrito do Prata em Lajinha que mostrou laudos médicos e sua
perna que não consegue dobrar o joelho. “Veja minha perna tive
uma fratura do fêmur fui levado para o pronto atendimento de
Manhuaçu e fiquei lá 7 dias sem ser atendido só no oitavo dia é
que me transferiram para Carangola, fui operado, segundo o médico
que pediu que fizesse uma ressonância magnética do joelho o nervo
atrofiou, outro médico me disse que a causa foi o líquido do joelho
que perdi e a demora em ser operado. Agora estou aqui sem poder
trabalhar e mais de 3 meses sem receber o benefício do INSS que
foi cortado sem que eu fosse avisado.” Relatou Valtair. Veja que a
preocupação dele é apenas com o benefício, se fosse talvez outra
pessoa estaria correndo atrás de uma indenização e acredito que
qualquer bom advogado leve a justiça as razões em que o estado
ou o pronto atendimento de Manhuaçu a indenizá-lo. Infelizmente
o nosso povo não tem a cultura de protestar e até mesmo para
reivindicar seus direitos. Vêm aí às eleições, data em que os
brasileiros devem saber que é a data da mudança. Vote consciente
e não negocie seu voto. É evidente que nosso país não é dos
melhores e somos taxados como país de terceiro mundo. Mas
quem sofre mais com tantas filas, greves e falta de remédios, de
médicos, são exatamente os mais humildes. Merecemos uma saúde
melhor, digna de alimentar as esperanças de um povo sofredor.
Que luta dia-a-dia para pelo menos conseguir uma consulta através
do SUS. O Sistema Único de Saúde precisa urgentemente ser
reformulado. Os brasileiros são humilhados, a sociedade não pode
conviver e aceitar tal situação o povo deseja um tratamento digno.
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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
Já é a segunda vez que tenho informações
concretas de que MANHUAÇU está
CLASSIFICADA entre as 10 CIDADES mais
RICAS do ESTADO de MINAS pelo grande
crescimento da CAFEICULTURA. Onde estão
sendo aplicadas as verbas arrecadadas dos
IMPOSTOS A NÓS COBRADOS. Moro a 15 anos
na Rua OTALINO MOURA, a RUA e uma fonte
de incidentes, tem uma Senhora que pela 2ª vez
quebrou a Perna; motivo? Rua de pedras
inadequadas, ela está com trauma. E se não
bastasse, são vários CACHORROS E GATOS
IMUNDOS E DOENTES,nossas CASAS com isso
estão sendo INFESTADAS com PULGAS,
MOSCAS, RATOS E BARATAS. Estamos
cansados de fazer denuncia e NINGUÉM TOMA
PROVIDÊNCIA,ISSO E UM DESRESPEITO AO
SER HUMANO. Sr.Adejair Barros dê valor ao
cargo que exerce,tome uma providência urgente
sobre este nosso problema,faça o que não fizeram

os que não tiveram competência para fazer,
Obrigado.
Autora Manhuaçu: Janeth
Ao Jornal das Montanhas
Hoje pesquisando na internet descobri o
www.jm1.com.br gostei demais de saber que
agora posso acompanhar as notícias de minha
cidade natal Lajinha, pois minha família
mudou daí eu era bem pequena mudamos para
Maringá no Paraná, só voltei uma vez aí, mas
a saudade é imensa do meu tempo de criança
do lugar aconchegante que morávamos no
Distrito do Prata. Sabe Maringá é uma cidade
muito boa, a violência assusta, mas
infelizmente parece que hoje não há cidades
tranquilas as drogas estão invadindo tudo e a
todos.
Maria Aparecida Torquatro
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
PSD: Partido novo e gente nova
O jovem empresário Luciano é o
presidente do PSD o mais novo
partido do Brasil que já nasceu
grande e estreia na política em todo
o Brasil e não poderia deixar de
lançar candidatos nas cidades
polos. Precisamos instituir uma
nova maneira de se fazer política
em Manhuaçu, é como disse seu
amigo Alair, “entrei na política
porque vi que a partir de agora
temos gente nova, partido novo,
todas estas coisas somadas foram responsáveis pela minha
aceitação em filiar no PSD do Kassab, Dr. Wilson Batista e do
Luciano. Não dá para ver a banda passar e ficar só como
espectador, precisamos participar e ajudar na afinação desta
grande orquestra penso e assim agir somos todos
responsáveis e de minha parte não sou mais espectador estou
com a mão na massa, desejo e quero colocar toda a minha
força para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna,
equilitária e solidária. O PSD apesar do pouco tempo que
tivemos filiamos um bom número de colaboradores e
candidatos. Em breve teremos a visita do nosso deputado
estadual Dr. Wilson Batista”.

Diretor do SAAE está numa
tremenda encrenca e Nicolina deve
ser impedida de ser candidata
Segundo dizem por aí, a Nicolina
primeira suplente de vereador do
Democrata, negociou sua saída do
partido e comenta-se até que ela
poderia ter assumido a vaga de
vereadora
se
fosse
bem
assessorada, em troca ela recebeu a
promessa de uma casa, não se sabe
como vai ficar a situação, o caso foi
parar na justiça e o rolo ainda vai
longe, por conta disso o diretor do
SAAE Gentil Pazelli foi acusado de
improbidade administrativa e demitido do cargo pelo prefeito
Adejair. O caso está sendo apurado e correndo em segredo
de justiça, vários funcionários do SAAE ouvidos pela justiça
confirmaram estarem trabalhando na casa de Nicolina a mando
do diretor Gentil. A justiça conta com provas incontestáveis
como fotos, arquivos, computadores, licitações e
depoimentos, com o andar das investigações outros ilícitos
foram aparecendo, dizem que existe até uma sequência de
fotos que registram todo o desvio de sacos de cimento
transportados em caminhões do SAAE fotografados
retirando o cimento e o destino. O povo pergunta: Será que
esse vai ser mais um daqueles casos em que se demite um
funcionário e tudo termina em pizza? Todo o dinheiro deve
ser devolvido para os cofres públicos é dinheiro do povo.

Primeiro foi o SAMAL
agora o SAAE e o próximo?
No início do ano
a Câmara Municipal
discutiu
um
escândalo
que
aconteceu
no
SAMAL
o
vereador Fernando
foi enfático no
caso, a vereadora
Maria Imaculada
culpou a justiça por
não
colocar
ninguém na cadeia, outros vereadores falaram, mas tudo
ficou no silêncio e nada foi apurado. “Vejo que os vereadores
não se esforçam para fiscalizar ou até mesmo denunciar as
muitas irregularidades que existem. Agora está chegando o
ano eleitoral eles começam a se mexerem e toda eleição é a

mesma coisa, só existe uma solução o povo deve aprender a
votar e dar cartão vermelho para os maus vereadores saiu o
escândalo do SAAE dizem que vem aí o da saúde e o da
Secretaria de Obras, entretanto, há um caso “em aberto” – o
chamado “Escândalo do SAMAL”. Já se passaram anos e
nada foi apresentado à sociedade. Na época, o Vereador
Fernando Lacerda declarou que temia que tudo “terminasse
em pizza”…

Dizem que o ex-presidente Lula sabia
da saída de Meirelles do PMDB
Segundo matéria do jornal
Folha de S. Paulo do dia (12), o
ex-presidente Lula foi
consultado a respeito da saída
de Henrique Meirelles do
PMDB e sua entrada no PSD,
que ocorreu dia (7). De acordo
com a publicação, o assunto foi
amplamente discutido entre os
dois há quase um mês, quando Meirelles teria dito estar
insatisfeito com seu então partido, já que, em 2009, pretendia
ter sido candidato a vice da presidenta Dilma Rousseff, mas
foi substituído por Michel Temer. Outro fator para a manobra,
segundo o jornal, seria a vontade de Henrique Meirelles de
voltar ao cenário político, o que pode acontecer já em 2012,
pois especula-se que será ele o candidato do PSD para a
Prefeitura de São Paulo, tudo isso com o apoio de Lula.

Financiamento de campanha
Alencar afirma que um dos
elementos fundamentais defendido
pelo PSOL para a reforma é a
aprovação do financiamento
público de campanha. Segundo ele,
a medida abriria espaço para que as
maiorias sociais tenham mais
chances de serem também maiorias
políticas.
Atualmente, o custeio de
campanha é baseado no fundo
partidário, complementado por
contribuições dos membros do partido e doações de pessoas
físicas e jurídicas.
Para Alencar, este modelo favorece os candidatos que
conseguem reunir grandes somas de dinheiro, dificultando
que candidatos que não gastem milhões consigam se eleger.
“Temos um sistema que favorece os ricos, isso está se
transformando numa plutocracia. É preciso mudar
radicalmente o sistema de financiamento”, pontua Alencar.
O líder do PSOL considera que o sistema político atual
reforça apenas os grandes partidos, que terão vantagens
enquanto valerem essas regras. Essas legendas têm mais
tempo de televisão e mais estrutura para a formação do que
Alencar chama de “currais eleitorais” – regiões que abrigam
eleitores sob pressão de candidatos ou partidos. Segundo
ele, esse cenário dificulta o crescimento de legendas menores.
A preocupação dele é com a situação de agrupamentos
como o PSOL, definido por ele como partido pequeno mas
com “direções ideológicas concretas”. Ele contrapõe essa
condição a siglas de pouca expressão eleitoral que sofrem de
“nanismo moral”.

90 dias o tempo do aviso prévio
A presidenta Dilma Rousseff
sancionou dia (11/10) a lei
aprovada pela Câmara dos
Deputados que aumenta para
até 90 dias o tempo do aviso
prévio. Atualmente, os
trabalhadores têm direito a 30
dias.
“Ao aviso prévio previsto
neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço
prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta)
dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias”, diz a lei

sancionada pela presidenta Dilma sem vetos.
Também entra em vigor nesta data a isenção fiscal para a
venda de tablets produzidos no Brasil. A presidenta Dilma
sancionou a lei que reduziu para zero as alíquotas do PIS/
Cofins que incidem sobre a venda de tablets fabricados no
país.

Fogo Amigo
O pré-candidato a vereador Ailton,
mais conhecido como motorista do
Sérgio Breder, está causando uma
certa ciumeira nos colegas
governistas é que ele sempre está nos
redutos eleitorais de seus amigos,
pois é o motorista do prefeito Adejair,
conversa vai, conversa vem e ele só
vai conquistando os munícipes e é
um forte candidato a uma das vagas da câmara do ano que
vem.

Algodão Doce
Vem aí o homem do Algodão Doce, ele
vai testar sua popularidade, Alair é mais
conhecido na cidade do que muitos
vereadores. São muitos anos percorrendo
todas as ruas da cidade adoçando a vida
da garotada, mas não é só isso o homem do
algodão é um dedicado colaborador da
comunidade.

Começa o horário de verão
O horário de verão 2011/2012 começou às 0h do dia 16 de
outubro de 2011. A mudança de horário afetará apenas as
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil e vai até às 0h
de 26 de fevereiro de 2012.
O horário de verão, que também é adotado em outros países,
tem como objetivo a economia de energia. Mas como isso
ocorre? Durante o verão, os dias são mais longos. Assim,
adiantando os relógios em uma hora, é possível aproveitar
melhor a luz solar no período da
noite, o que economiza energia.
Até 2003, o horário de verão
ocorria na maior parte dos
estados brasileiros. Contudo,
como as regiões Norte e
Nordeste estão mais próximas à
linha do Equador, em seus
estados a duração do dia não é
muito afetada. Por causa disso, a mudança no horário não
causaria economia de energia.
Atualmente, os estados afetados pelo horário de verão
são definidos através de um decreto assinado em 2008. Ele
ocorre apenas no Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

JAC Motors na Bahia
A montadora chinesa JAC Motors anunciou que vai
construir uma fábrica em Camaçari, na Bahia, em 2014. A
unidade receberá R$ 900 milhões em investimentos e terá
capacidade de produzir 100 mil veículos por ano. O
presidente da empresa no Brasil, Sérgio Habib, diz ter
escolhido a Bahia por causa do crescimento de 65% do
mercado de automóveis em Salvador nos últimos quatro
anos, contra apenas 15% de São Paulo. Além disso, com a
nacionalização da produção, a montadora fica livre da alta do IPI
sobre carros importados. A
proposta do executivo é
produzir carros abaixo
dos R$ 50 mil e
gerar
3.500
empregos. A
previsão é de que
tudo
fique
pronto em 2014.
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PDT tem nova Comissão provisória
Por Devair Guimarães de Oliveira
Desde o dia 28 de setembro próximo passado que o PDT (Partido
Democrático Trabalhista) tem nova direção em Manhuaçu/MG, a
solenidade de posse foi feita no 10º andar do edifício Veneza centro
de Manhuaçu. O documento publicado pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais foi concluído no dia 25 de setembro.
CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO:
Presidente .............................. Alex Barbosa de Matos
1º vice-presidente........... Dângelo dos Santos Maurício
2º vice-presidente.....................Nailton Cotrim Heringer
1ª secretária ................................. Valéria Aguiar Freitas
2º secretário.............. Jose Antônio dos Santos Porcaro
1º tesoureiro ...................... Jose Gouvêa Teixeira Júnior
2º tesoureiro ....................................... João Batista Hott
Segundo o presidente Alex,
um dos objetivos da nova
comissão do PDT em
Manhuaçu é reformular o
quadro partidário, através de
novas filiações, inclusive, já se
programando tendo em vistas
as eleições de 2012.
Também é proposta da
Executiva Municipal do PDT
buscar amplo diálogo com os
outros partidos de oposição, a
fim de discutir um projeto que
realmente atenda os anseios de
Manhuaçu, nas áreas de
educação, cultura, saúde, meio
ambiente, transporte público,
segurança pública, agricultura,
trânsito, lazer, habitação e
desenvolvimento sócioeconômico.
O presidente do PDT de
Manhuaçu, o advogado Alex
Barbosa de Matos, confirmou
que é compromisso do partido
a defesa da ética, transparência,
seriedade e honestidade na
política local. “Desejamos que
a população de Manhuaçu

participe ativamente das
reformas que serão propostas
pelo partido, visando o bemestar e melhor qualidade de vida
para toda a população.
O Partido Democrático
Trabalhista possui uma história
importante junto aos
movimentos sociais. É
compromisso do partido a
construção de uma sociedade
justa e democrática para
todos”. Disse o presidente
NOVADIREÇÃO
NOVOS RUMOS
As
mensagens
dos
pedetistas foram numa linha de
renovação de líderes com novas
idéias e forças jovens com
estratégias motivadoras que
venham somar e agregar novas
pessoas. Foi lembrado a história
de luta do partido, tendo como
referencial a figura de seu
fundador Leonel Brizola.
“Manhuaçu precisa despertar
para sua vocação de polo

O

PT de Manhuaçu fechou
a última semana de
filiações com muitos nomes
de peso, cogita-se uma nova
frente para lutar pela virada da
política de Manhuaçu, desta
feita comentam a candidatura
do Dr. Gulliver (PT) com Nailton
Heringer (PDT) de vice, com
apoio do PV e PP, não foi a toa
que na foto da nova formação
do PDT aparece a figura do
advogado Dr. Amorim. Resta saber se as tendências petistas de Manhuaçu, sempre muito dividida vai aceitar a
orientação de Lula que sempre foi bem aberto as questões de coligações visando um futuro melhor.

regional. Estamos perdendo
grandes oportunidades de
crescimento porque alguns
pensam pequeno. Nós
acreditamos em um potencial
gigantesco deste município que
não tem sido aproveitado”
Conclamou Nailton Heringer,excandidato que praticamente sem
recursos obteve uma boa
votação quase 13 mil votos na
última eleição. Já o presidente
advogado Alex Barbosa de
Matos o momento é de debater
as prioridades do município.
“Novas pessoas estão
integrando esta legenda que já
demonstrou muita força em
Manhuaçu. Nós pretendemos
somar com as discussões sobre
as necessidades da nossa gente
que clama por melhores políticas
públicas. Vamos voltar nossos
olhos para a maior parcela dos
manhuaçuenses e elaborar
propostas que satisfaçam seus
verdadeiros anseios” – afirmou
o novo presidente.
Interessados em se candidatar
a um cargo nas eleições
municipais de 2012 tem até o dia
sete de outubro para se filiar a
um partido político.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº512/2011.
TOMADA DE PREÇO Nº11/2011
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 prestação de serviços de
manutenção e extensão de rede de Iluminação Pública, neste Município,
com abertura marcada para 08-11-2011, 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.
Cláudio Márcio Geraldo Costa
Pregoeiro

FESTA DO DIA DE NOSSA SENHORA
APARECIDA EM LAJINHA
Por Devair Guimarães &
Repórter Mirim Pedro
Henrique Fialho
O dia 12 de outubro
feriado nacional, comemorado
em todo Brasil como o dia de
Nossa Senhora Aparecida,
Padroeira do Brasil. Em
Lajinha, O Santuário, foi
inaugurado no dia 12/10/1978,
pelo Padre Augusto Marques
de Moraes Neto (Padre
Agustinho) e desde essa data
milhares de romeiros visitam
a cidade todo ano, e este ano
foi comemorado com missas
durante todo o dia, a 1ª Missa
é celebrada às 6 horas da
manhã, a 2ª às 8:00, a 3ª às
10:00 e às 14:00 a missa de
encerramento no alto do
Santuário. “Entre as missas
houve confissões, bênçãos
pessoais e coletivas.
“Passaram pelo Santuário
aproximadamente 6.000
pessoas e todo ano nós
melhoramos alguma coisa
para o conforto dos romeiros,
este ano tivemos o acréscimo
do local para os músicos e
sacristia, para o ano de 2012,
estaremos estudando o que
podemos melhorar. Esta data
é marcante para os lajinhenses
e o povo de toda região. As
pessoas veem em Maria o
exemplo para servir a
comunidade. A vida de Maria
diz muito para os católicos
brasileiros, por isso as
pessoas sentem o prazer de
comemorar esse dia” Explica
o Padre Éder Mateus. O
Santuário Nossa Senhora
Aparecida de Lajinha está
localizado no Córrego do

O Santuário Nossa Senhora Aparecida de Lajinha está
localizado no Córrego do Carvalhinho, em um dos lugares
mais alto da cidade onde estão também localizados as
Antenas de Televisão, Telefone Fixo e Celular e de onde se
tem uma visão de toda a cidade. A capela é pequena e
neste dia as missas são celebradas ao ar livre
acompanhadas por milhares de fiéis vindos de várias
localidades e até mesmo de outros estados.

Carvalhinho, em um dos
lugares mais alto da cidade
onde
estão
também
localizados as Antenas de
Televisão, Telefone Fixo e
Celular e de onde se tem uma
visão de toda a cidade. A
capela é pequena e neste dia
as missas são celebradas ao
ar livre acompanhadas por
milhares de fiéis vindos de
várias localidades e até
mesmo de outros estados. Em
2011, as missas foram
celebradas pelos Padres
Ronaldo Patrício de Freitas,
Éder Mateus do Santos e
Augusto Marques de

Moraes
Neto
(Pe.
Agustinho).
Segundo a Sra. Neura
Maria, participante da
Pastoral da Acolhida,
participam todos os anos
milhares de pessoas durante
o feriado. Pela manhã, foi
muito concorrida as missas
que estiveram com o local
totalmente lotado, a missa das
14 horas apesar do calor e o
sol quente as pessoas
compareceram e tentando se
protegerem do sol debaixo das
árvores, dentro da capela e
muitos levaram sombrinhas
para se proteger do forte sol.
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Câmara de Lajinha tem
dois novos vereadores

Mesa das autoridades

Alunos, pais e colegiado participaram

Alunos do 4º ano debatem o lixo
e trânsito com o prefeito Adejair
Por DevairG. Oliveira
No dia 11 de outubro, os
alunos do 4º ano da Escola
Estadual Cordovil Pinto
Coelho, receberam a visita do
Prefeito da cidade, Senhor
Adejair Barros, o cap. PM
Adenilson comandante da 72ª
Cia de Polícia responsável pelo
policiamento de Manhuaçu e
outras 10 cidades, Diretor do
Samal Renato e da
representante do CONSEP, Sra.
Cláudia.
A visita decorreu de uma
idéia que partiu da professora
Marisa Monteiro, no início do
ano letivo, onde seus alunos
receberam um envelope com
dinheiro simbólico, podendo
perder ou ganhar mais,
dependendo
do
comportamento
e
comprometimento com o
projeto “profissão estudante”.
A professora coletou das
crianças, sugestões que elas
gostariam que fossem
colocadas em prática na cidade
de Manhuaçu.
Dentre as sugestões mais
citadas apareceram a resolução
do problema de lixo e trânsito
intenso, que os afetam nas ruas
e na entrada e saída da escola.
O aluno Bruno representando
a turma, fez um resumo do
trabalho desenvolvido e
perguntou ao prefeito o que
poderia ser feito para melhorar
o trânsito em frente a Escola
Estadual Cordovil Pinto
Coelho, no bairro Pinheiro, pois
o trânsito é intenso e se ele
poderia colocar uma faixa de
pedestre antes que um aluno
seja atropelado vindo a se
machucar ou até mesmo
causando morte, a resposta,
aplaudida por todos, foi à
promessa de que em 30 dias
será colocada uma faixa de

pedestre em frente à escola, em
relação ao trânsito, ele cita a
dificuldade de controlar a
grande movimentação de
veículos, uma vez que o poder
aquisitivo do cidadão de
Manhuaçu cresceu, e é fácil
vermos famílias com mais de um
carro na garagem, sendo que a
cidade não possui estrutura
para esse grande número de
veículos nas ruas.
Na segunda pergunta,
direcionada ao Cap. Adenilson,
o aluno questionou as
sinalizações na cidade,
querendo uma possível
melhoria para facilitar o
andamento do trânsito,
segundo o comandante, é o
município o órgão responsável
pela administração e execução
do serviço de trânsito. O
policiamento por ele
comandado apenas fiscaliza
para evitar as irregularidades
cometidas pelos motoristas,
porém, prometeu realizar
campanhas educativas para
que as crianças aprendam a
atravessar a faixa que será
colocada no local solicitado, e
um policial a princípio para
orientar tanto os pedestres,
quanto os veículos que
transitam em frente à escola,
até que todos sejam
conscientizados
e
acostumados com a faixa.
O aluno Bruno questionou
o Diretor do Samal Renato
sobre a questão do pequeno
número de lixeiras colocadas
pela cidade, o mesmo discursou
que Manhuaçu ficaria feia com
tantas lixeiras, porém, alegou
que caminhões coletores de
lixos passam em diferentes
turnos para recolher o lixo
diariamente, disse que a
solução está voltada para
conscientização da população
em sujar menos e produzir

menor quantidade de lixo,
aconselhou Renato que as
pessoas retirem o lixo de suas
casas no horário da coleta,
evitando que cachorros
rasguem as sacolas e polua a
cidade.
Renato ainda falou do
projeto que segundo ele deve
ser implantado ano que vem, a
coleta seletiva de lixo, que
pretende realizar nas escolas,
nas faculdades, e até mesmo
nas ruas, projeto para 2012,
assim como implantações de
container por toda a cidade.
Sobre o lixo, o Prefeito Adejair
apontou o vandalismo como o
grande vilão das lixeiras, que
são destruídas e até mesmo
queimadas.
A representante do CONSEP
Sra. Cláudia, parabenizou o
interesse das crianças nas
questões sociais, e também
discursou
pela
conscientização dos cidadãos
para que cada um cuide do seu
lixo, seja quando se está na rua,
ou em casa. No final do debate,
o prefeito fez um pedido às
crianças, “Estudem, vocês
serão os futuros governantes
do município, estarão amanhã
aqui onde nós estamos hoje”.
Ao final do debate, os
alunos foram até as “lojas”
montadas na quadra da escola,
onde utilizaram o dinheiro
adquirido no decorrer do ano,
comprando uma grande
quantidade de brinquedos,
doces e outros produtos que
foram doados para o projeto.
Bruno, aluno representante
da turma do 4º ano da
professora Marisa Monteiro,
disse que ficou muito feliz com
o debate, tirou suas dúvidas, e
vai continuar cuidando de sua
cidade,
assim
como
conscientizando as pessoas
para que façam o mesmo.

No dia 5 de outubro de 2011
na 15ª Sessão Ordinária da 3ª
Sessão Legislativa da 16ª
Legislatura da Câmara Municipal
de Lajinha – MG, tomou posse o
suplente de vereador Gustavo
Magalhães Baptista que fez o
juramento e foi empossado
como vereador pelo Presidente
Paulo César Oliveira. O vereador
Gustavo Magalhães Baptista,
que assumiu o lugar de Alzira
Machado que fora afastada,
esse é o segundo vereador a
tomar posse em dois meses.
Arlindo Vita de Moares assumiu

uma vaga com o afastamento do
vereador Dr. Jorge em setembro.

A verdade é a melhor
camuflagem. Ninguém
acredita nela.
Max Frisch (1911-1991)
O poder só é limpo
quando se traduz em
serviço.
Francisco de Juanes
Tomou posse o suplente
de vereador Gustavo
Magalhães Baptista

Mesa diretora da Câmara Municipal de Lajinha

DISTRITO DO PRATA

Por Repórter Mirim Pedro Henrique Fialho
No Distrito do Prata fala-se para as eleições que com a
na candidatura a vereador de: cassação do mandato do
Viviane do Davi, Hamilton Vereador Dr. Jorge Luiz
Padrinho, Val, Celso do Orestes Butkowsky é que o Distrito
passou a ter um represente o
e Gilmar Bico.
O povo do Prata ficou um Vereador Arlindo Vita que
bom tempo sem representante provavelmente deve ser
na Câmara Municipal, candidato e acredito que o povo
experimentaram a dificuldade do distrito votará macissamente
de não ter um representante, nos candidatos da comunidade
somente agora em outubro de pois, este é o único meios de
2011 faltando apenas um ano fazer alguma coisa pelo distrito.

6ª edição da Marcha para Jesus
No sábado dia 29 de
outubro de 2011, acontecerá o
maior evento evangélico de
Manhuaçu,
teremos a
comemoração do Dia dos
Evangélicos, dia da reforma e
também a 6ª edição da Marcha
para Jesus.
Neste dia o povo de Deus
vai para as ruas, pessoas das
mais diversas denominações
unidas em torno de uma só
manifestação, declarando em
uma só voz que Jesus Cristo é
o único Senhor de Manhuaçu.
Este ano teremos a
participação da banda Toque
no Altar do Ministério
Apascentar – RJ, teremos um
mega palco, som e iluminação
na Praça Cordovil Pinto Coelho,
Trio-elétrico para ir a frente do
povo pelas ruas de Manhuaçu,

Nunca perca a fé na
humanidade, pois ela é
como um oceano. Só
porque existem algumas
gotas de água suja nele,
não quer dizer que ele
esteja sujo por completo.
Ghandi
No caráter, na conduta,
no estilo, em todas as
coisas, a simplicidade é
a suprema virtude.
LONGFELLOW, Henry
Wadsworth (1807-1882)
Se você rouba ideias de
um autor, é plágio. Se
voce rouba de muitos
autores, é pesquisa.
Wilson Mizner (18761933)
Os pequenos atos que se
executam são melhores
que todos aqueles
grandes que se planejam.
George C. Marshall
(1880-1959)
A vida só pode ser
compreendida olhandose para trás; mas só
pode ser vivida olhandose para a frente.
Soren Kierkegaard
(1813-1855)

a concentração acontecerá as
16 horas no centro da cidade.
Com certeza será um dia que
ficará marcado pela alegria e
participação de um grande
público. Um fato marcante que
acontece exclusivamente este
ano é a parceria da AMEM –
Associação de Ministros
Evangélicos de Manhuaçu e a
Radio Pescadores 104,9 FM, na
organização e realização deste
evento.

Nunca diga às pessoas
como fazer as coisas.
Diga-lhes o que deve ser
feito e elas surpreenderão você com sua
engenhosidade.
George Patton
(1885-1945)
O sentido da vida
consiste em que não tem
nenhum sentido dizer
que a vida não tem
sentido.
Niels Bohr (1885-1962)
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“AMAR UMA CRIANÇA É AM

Alunos da Creche lanchando

Passeio no Trem da Alegria

Distribuição de Pipoca

Diversão no Pula Pula

Vereador Antônio Fonseca distribuindo balas e lanche

Apresentação Teatro Circense
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LAJINHA COMEMORA O DIA DAS CRIANÇAS
MAR A VIDA ...” V
ivemos uma realidade tão
dura que, às vezes, queremos
voltar à infância, à época de
fantasias, convivência com os
pais,tendo nosso próprio mundo, sem
as múltiplas preocupações, tantas
decepções e as constantes
pressões...
Nas mãos das crianças o mundo vira
um conto de fadas, porque na inocência
do sorriso infantil, tudo é possível,
menos a maldade. Crianças são anjos,
são pedaços de Deus que caíram do
céu para nos trazer a luz viva que há de
fazer ressuscitar a verdade que vive
escondida em cada um.
Ser criança é assim... Correr até
acabar o fôlego, rolar pelo chão sem
medo de se sujar, falar o que vier na
cabeça e fazer de qualquer coisa uma
brincadeira. Época da vida da qual
temos
saudades
quando

Passeio com as crianças pelas rua de Lajinha

envelhecemos. E é exatamente nesta
data dedicada a todos esses
pequenos seres, que têm a inocência
como principal característica, que a
Secretaria Municipal de Educação
de Lajinha promove atividades
extraclasse, variadas e interessantes
visando dar a criança oportunidades
de lazer e sociabilidade educativas.
Mais de duas mil crianças da rede
municipal de ensino de Lajinha se
divertiram no dia especial a elas com
muita pipoca, iogurte, apresentação
do Teatro da Companhia Circense,
pula-pula, passeio no Trem da
Alegria e lembrancinhas.
A prefeitura disponibilizou ônibus
escolares para transportar a
criançada da zona rural, sendo
acompanhadas pelos professores, as
crianças puderam passar um dia
muito agradável.

A educação em Lajinha é
sempre destaque

A

secretária de educação Maria
Luisa Azine e sua equipe
cumprem o papel importante
de “fazer a diferença” na vida da
comunidade Com as crianças bem
atendidas e apresentando bom
desempenho escolar. Trazer os pais
para dentro da unidade escolar,
envolver a família com o ensino dos
filhos é prioridade na educação de
Lajinha uma vez que a família
lajinhense está no centro da
preocupação dos administradores
municipais, pois oferece uma educação
com
oportunidades
de
desenvolvimento físico e intelectual
para as crianças. As escolas são

bonitas e alegres, mas o que destaca
de forma importante e significativa é
que os educadores, pedagogos,
cozinheiras, faxineiras têm o maior
amor e carinho nos cuidados e
educação das crianças. Legal é que
também criam fortes laços com a
família e a comunidade.
A cidade pode se orgulhar da
qualidade do ensino que oferece
aos pequenos cidadãos, o que
reflete nos ótimos índices
alcançados nas avaliações externas
realizadas no ensino fundamental,
com notas altas de desempenho
medidas pelo Ministério da
Educação e Cultura.

Muitas crianças, pais e professores participaram da comemoração do dia das crianças

A prefeitura disponibilizou ônibus escolares para transportar a criançada da zona rural, sendo acompanhadas pelos professores, as crianças puderam passar um dia muito agradável.
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Grave acidente na zona rural entre o distrito de Realeza

Acidente fecha BR 116 e mata duas pessoas no km 596

Comerciante é assassinado
na zona rural de Manhuaçu
O comerciante de Carangola, Uires Márcio de Souza,
49 anos, foi encontrado morto numa estrada vicinal na
região do Córrego São Roque, no distrito de Vilanova,
em Manhuaçu, por volta de
21 horas de quarta, 12.
Moradores da região encontraram o corpo e acionaram a polícia. Segundo a perícia, a vítima apresentava
cinco perfurações a bala no
pescoço e na nuca. O dinheiro (cem reais), documentos e
relógio que estavam com ele
não foram levados.

Uires é morador na cidade
de Carangola e, até o momento, não há suspeito da autoria do crime. Os familiares
não souberam informar se a
vítima tinha algum desafeto.
A esposa dele contou que
Uires saiu de sua residência
na cidade de Carangola, por
volta das 8 da manhã, no seu
carro Ford Ka vermelho, placa HFN 1377/Carangola.
O veículofoi encontrado
na tarde de quinta, 13, na região da Barra de Boa Vista,
uma estrada vicinal perto da
BR-262, próximo a Realeza.

Drogas no Engenho da Serra:
13 pessoas presas
Atendendo a uma denuncia anônima, uma equipe da
Rotam, comandada pelo Sargento Dean, prendeu 13 pessoas e apreendeu um menor
e ainda vários materiais usados para o consumo de drogas, além de drogas e uma
munição de uso restrito das
forças armadas.
A ação policial foi desencadeada na quinta-feira, 13,
na rua Raimundo Soares
Vargas, no bairro Engenho da
Serra, em Manhuaçu. De
acordo com o militar, uma informação passada ao Centro
de Operações Militares (COPOM), dava conta de que um
motoqueiro havia entregado

certa quantia de drogas
numa residência na entrada
do bairro.
Ao entrar na casa, numa primeira abordagem, a Polícia
Militar encontrou sete pessoas. “O cheiro de droga era
muito forte. Tivemos que sair
para respirar um pouco e voltamos novamente ao interior
do barraco. Na segunda investida, encontramos mais cinco
pessoas e um menor escondido debaixo de uma pilha de
roupas sujas no banheiro”,
completou o sargento.
Todos os envolvidos foram apresentados na Delegacia de Manhuaçu e o menor foi apreendido.

Atendendo a uma denuncia anônima, uma equipe da Rotam, comandada pelo Sargento Dean, prendeu 13 pessoas

Um grave acidente ocorrido
na noite de sexta-feira, 14, no
Km 596 da BR 116, zona rural
entre o distrito de Realeza (Manhuaçu) e a cidade de São João
do Manhuaçu, envolvendo
um caminhão e uma carreta
matou os dois motoristas e fechou a rodovia federal durante
toda a madrugada e grande
parte deste sábado.
O acidente aconteceu às
23h40 quando Reginaldo Augusto dos Santos, 40 anos,
motorista do caminhão Mercedes Benz L 1620, placa NEL6806 de Campo do Brito/SE,
seguia sentido São João/
Realeza, perdeu o controle do
veículo, invadiu a pista
contrária e colidiu frontalmen-

Motoristas Evandro e Reginaldo que morreram na hora
do impacto entre as duas carretas

te com a carreta, placa NYZ7318 de São Francisco do
Conde/BA, que seguia em
sentido contrário, conduzida
por Evandro Ferreira da Silva,

de 44 anos. Os dois motoristas
morreram no local.
As cabines dos dois veículos ficaram completamente
destruídas. Militares do Cor-

po de Bombeiros trabalharam
durante toda a noite e somente
no inicio da manhã de sábado,
15, é que o corpo de Evandro,
foi retirado do meio das ferragens, sete horas após o
acidente.
A carreta estava carregada
com 42 mil litros de álcool e
por se tratar de uma carga inflamável, o transito foi totalmente interrompido na rodovia desde o momento da
colisão, com previsão de ser
liberada somente no final da
tarde de sábado.
O Corpo de Bombeiros de
Manhuaçu esteve no local na
noite do acidente e tomou as
providências para evitar risco
de explosão do tanque.

Ladrões roubam lojas no centro de Manhuaçu
No feriado do dia 12 de
Outubro, duas lojas na região
central de Manhuaçu foram
arrombadas. A Polícia Militar
registrou as ocorrências, mas
não conseguiu identificar os
autores. O primeiro caso foi,
feito na quinta-feira, quando
funcionários chegaram para
abrir uma loja de móveis
planejados
na
rua
Desembargador Alonso
Starling, encontraram a
fechadura da porta de vidro

arrombada. O ladrão ou os
ladrões levaram uma
motocicleta, um capacete, um
aparelho de som e arrombaram
o cofre e levaram 300 reais.
A moto foi localizada pela
polícia militar com informação
de moradores. Ela foi
abandonada num lote vago no
bairro Bom Jardim. Segundo o
levantamento, eles utilizaram
uma barra de ferro para forçar
e abrir a porta da loja.
Ótica é Assaltada:

Manhuaçu está pior que a
encomenda os casos de
roubos são cada vez maiores,
desta vez ladrões aproveitaram
o feriado e fizeram a festa em
duas lojas do centro. Em uma
ótica, na esquina da rua Alencar
Soares Vargas. No local foi
constatado que o autor do furto
entrou por uma porta do tipo
tapume, ao lado da loja, que
fecha o acesso à construção
dos andares superiores do
prédio, fizeram um buraco na

parede, entraram na loja e
furtaram 42 relógios da marca
Mondaine, quatro da marca
Orient, dois Citizen, dois Cit
Champpion e dois Magnus,
além de dez óculos solares
Mormaii, seis da marca Wogue,
seis da marca HB e outros 26
óculos de sol de marcas
comuns e R$ 200 reais em
dinheiro. A Polícia Militar fez
levantamentos nos dois locais.
Não foram identificados
suspeitos dos furtos.

PM apreende 07 armas e munições em Mutum
No dia 11 de Outubro, a
Polícia Militar desencadeou
uma operação policial para
cumprimento de 05 mandados
de busca e apreensão na zona
rural de Mutum e de Chalé, no
Córrego Invejada e no distrito
de Penha do Coco, divisa dos
municípios. Foram empenhados
vinte e um policiais de Mutum,
Chalé, São José do Mantimento
e Lajinha e contou com seis
viaturas que foram mobilizados
para cumprir os mandados de
busca e apreensão expedidos
pela Justiça da Comarca.
Foram apreendidas 07 armas,
sendo: 02 Revolveres cal 22;

02 Rifles Rossi cal 22; 01
Revólver Taurus cal. 38 com
numeração raspada; 02
Espingardas polveiras; 06
cartuchos CBC cal. 38; 270
cartuchos CBC cal 22; 44
espoletas; 1,6 Kg de esferas
de chumbo; 03 recipientes com
pólvora; 01 frasco com esferas
de chumbo; 01 estojo vazio cal
.38; 01 estojo vazio cal 36, 01
Pássaro (trinca ferro); 03
Roçadeiras, sem comprovação
de origem e 04 pessoas foram
presas. Os mandados foram
cumpridos na Comarca de
Mutum e dois na Comarca de
Lajinha.

Todas as armas e munições foram encontradas no
município de Mutum e os demais materiais no Distrito
de Penha do Coco (Chalé).

Mais 33 radares entram em operação em Minas
Trinta e três radares começam a multar a partir de segunda-feira (17) nas rodovias estaduais de cinco regiões
de Minas Gerais. Com os novos equipamentos, o Estado
passa a ter 157 pontos de fiscalização de controle de excesso de velocidade.
Os equipamentos foram
instalados na Zona da Mata
e nas regiões Centro Oeste,
Central, Sul e Vale do Rio
Doce nas estradas sob jurisdição do Departamento de
Estradas de Rodagem de Mi-

nas Gerais (DER/MG). A meta
do Programa Estruturador de
Aumento da Capacidade de
Segurança dos Corredores de
Transporte (Proseg) é de que
até o final deste ano, 196 radares entrem em operação nas
rodovias estaduais.
A Zona da Mata vai receber o maior número de equipamentos: 19. Eles foram instalados nos municípios de
Ponte Nova, Acaiaca, Lajinha,
Manhuaçu, Manhumirim, Carangola, Juiz de Fora, Matias
Barbosa, Rochedo de Minas

e Coronel Pacheco.
Na Região Centro-Oeste,
a fiscalização eletrônica será
reforçada em São Gonçalo do
Pará, Divinópolis, Igaratinga
e Cláudio. A Região Central
ganhou quatro radares. As
cidades são Nova Lima, Itabira e Santa Maria de Itabira.
No Vale do Rio Doce, os
equipamentos foram instalados nos municípios de São
Pedro do Suaçuí e Divinolândia de Minas e no Sul de Minas, em Ijaci e Lavras.
Segundo o DER, os rada-

res foram instalados após
elaboração de estudos técnicos e implantação de projeto
específico de sinalização. Este
procedimento visa garantir
que os equipamentos sejam
colocados nos trechos com
maior número de acidentes.
Até o final do ano, o DER
pretende inaugurar 72 praças
de pesagem. Serão instaladas
balanças para o controle do
excesso de peso de cargas
transportadas por caminhões
e carretas nas rodovias estaduais.
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ENQUETE
PÃ
O DE L
Ó LILIC
A
PÃO
LÓ
LILICA
Ingredientes: - 4 ovos - 1 ½ xícara de açúcar - 1
½ xícara de farinha de trigo - 6 colheres (de sopa) de
água ou suco de laranja - 1 pitada de sal - 1 colher (de
sopa) rasa de pó Royal
Como fazer: Coloque as claras em uma tigela e
bata bem até que fique em forma de neve. Acrescente
as gemas e bata bastante. Coloque a água morna ou
suco de laranja e a seguir o açúcar. Bata mais. Acrescentar aos poucos, sem bater, a farinha de trigo peneirada com pó Royal, mexendo levemente. Colocar em
forma média untada e esfarinhada. Assar em forno
médio. Desinformar morno. Se quiser, salpicar açúcar
de confeiteiro com canela por cima, após esfriar.

CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

Sem Medo do Último Dia
Rex Humbard contou a história de uma senhora, que
estava gravemente enferma. Depois de algum tempo no
hospital, ela retornou à casa, ficando, entretanto, confinada
ao leito. Sua filha, de 8 anos, não estava ciente da
gravidade da doença.
Um dia, o médico foi à casa da mulher para consultá-la.
No quarto, ficaram a menina e seu pai. A menina ouviu
quando o médico disse à mãe: "Serei franco com a senhora:
não lhe resta muito tempo. É outono, e a senhora deverá
morrer antes que caiam as últimas folhas das árvores".
Alguns dias depois, o pai foi sentar-se à mesa da cozinha
para o café da manhã. Diante da ausência da filha, saiu
pela casa a procurá-la. Mas não a encontrou. Já ia começar a se preocupar quando pela vidraça viu a filha lá fora.
E o que viu cortou seu coração. A menina estava na frente
da casa, apanhando as folhas que já haviam caído. Com
agulha e linha, a pobre criança tentava costurar as folhas
de volta aos galhos das árvores.
Humanamente falando, é triste saber que um dia
deixaremos este mundo e nos separaremos de pessoas
queridas. E certamente tudo faríamos para evitar separação
assim dolorosa. Mas isso não nos deve assustar. O Senhor
mesmo avisou o primeiro homem: "Tu és pó, e ao pó
voltarás" (Gn 3.19). Como disse Emil Brunner, teólogo
suíço, em seu livro Nossa Fé: "Todos os caminhos levam
à cova. Esta é a horrível geografia desta vida. [....] Vivemos como negociantes que sabem da falência inevitável,
mas que não arriscam pensar nisso, que não fazem um
balanço nem tentam uma recuperação".
Mas esta certeza, a de que voltaremos ao pó, não nos
reduz a pó, porque o coração crente orienta-se por uma
outra certeza: "O pó volte ao pó, e o espírito volte a Deus,
que o deu" (Ec 12.7). Para o crente, morrer significa retornar
para Deus. Paulo disse: "...se já morremos com Cristo, cremos que com ele viveremos" (Rm 6.8). Esta convicção nos
anima a prosseguir sem medo do último dia.

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.

“Nossa, acho que explodiu um bueiro”
Carioca que ouviu a explosão do restaurante,já acostumada às das tampas dos bueiros

Detran dá tiro no pé e vira alvo da OAB

Lobby vermelho

Mal foi anunciado por suas autoridades e o “Batalhão de Choque” do
Detran do Distrito Federal virou um fiasco. Após divulgação na
coluna, pressionado pela população e entidades civis, o Governo do
DF suspendeu o uso da pistola de choque Taser, que seria usada por
agentes do Detran que insistem em se vestir de xerifes das ruas e
constrangem a população. A OAB-DF vai monitorar o caso.

Estende-se para 10 estados a
lei de anistia a bombeiros que
participaram de greve no Rio,
sancionada pela presidenta
Dilma. Foi vitória do lobby dos
senadores Lindbergh Farias
(PT) e Marcelo Crivella (PRB).

Sem coldre

Mal humor

O caso do Detran-DF é único no Brasil. Lei distrital permite o
uso da pistola, mas o STF já decidiu que poder de polícia é só
para a polícia.

O humorista de mal humor Rafinha Bastos,
ex-CQC, deverá pagar pelo menos R$ 100
mil de indenização à cantora Wanessa Camargo. Na terça (18), será alvo de quatro processos: dos pais dela, da artista e do feto de
Wanessa, que será representado pela promotora Valéria Diez.

Direto da fábrica
A arma é letal. Há 351 mortes no mundo de 2001 a 2008. O
próprio diretor da Taser França, Antoine di Zazzo, alerta para
risco de óbito.

Voz do povo
A OAB do DF anunciou que vai resistir. “É absurdo, estão colocando armas nas mãos de despreparados”, diz o presidente Francisco Caputo.

Descarga mortal

Limpando a área
O prefeito de Belo Horizonte, Marcio de
Lacerda, patrocinou discreto almoço na
segunda (10) para juízes da fazenda na
capital a fim de tratar de desapropriações
de imóveis para a Copa de 2014.

Barra pesada

Especialistas consultados alertam que o choque
de 50 mil volts pode causar paralisia facial, cegueira, parada cardíaca, queimaduras e morte.

Líder do DEM, o deputado ACM Neto (BA)
enfrentou uma barra nos últimos dias. Diante do assédio do PSD, segurou no partido os
puxadores de voto no interior, em Feira de
Santana e Itabuna.

Battisti voltará para a cadeia em seis meses
O terrorista e assassino italiano Cesare Battisti está com os dias de popstar contados.
O promotor Walter Silva Pinto avalia que,
dentro de seis meses, ele poderá ser deportado para a Itália, onde é condenado pela
morte de quatro pessoas. É o prazo que processos de cassação de visto leva para ser
julgado. O MPF do DF quer fazer valer o
Estatuto do Estrangeiro, que barra no Brasil
condenados no país de origem.

Cumpra-se a lei
Pela lei, Battisti não poderia ter visto de trabalho no Brasil por ter
cometido crimes comuns na Itália, os mesmos reconhecidos pelo
STF.

Cerco federal
Autor do livro “O caso Cesare Battisti – A palavra da Corte”,
Silva Pinto elogiou a decisão do procurador Hélio Heringer de
cassar o visto.

Abobados
Com advogados ligados ao PT e asilado pela decisão do amigão
Lula, Battisti leva vida de petista da alta: de jatinho a hotel de
luxo.

Blindados, sem aditivos

Cofre cheio
Dados do repasse do FPE até outubro para alguns estados: Bahia
embolsou R$ 3,2 bilhões; O Maranhão, R$ 2,4 bilhões. Rio de
Janeiro levou R$ 523 milhões e o Paraná, R$ 987 milhões.

Putin quer voltar à Presidência
O partido governamental Rússia Unida
(RU) anunciou a candidatura do primeiroministro russo, Vladimir Putin, às eleições
presidenciais que serão realizadas em
março do ano que vem. Putin já foi presidente do país e elegeu como sucessor
Vladimir Mednedev, que, pelos planos da
dupla, deve assumir o posto de primeiroministro, se Putin tiver sucesso na eleição.

Pensando bem...
A deportação de Battisti será exemplo da Justiça do Brasil, para
que outros terroristas não tentem refúgio no país.

PODER SEM PUDOR

Derrubado no tapume

A ANTT decidiu comprar coletes à prova de bala para seus fiscais de estrada, constantemente ameaçados, como revelou esta
coluna. Mas insiste em não reconhecer o direito à adicional de
periculosidade da turma que enquadra ônibus e vans piratas, com
motoristas armados.

Alô, é do SPA ?
O vice-governador do Rio, Luiz Pezão, fã
de Spas, deve voltar para um em breve.
Baixou na sua Piraí (RJ) e fica até amanhã
curtindo o Festival de Tilápia, Chope e
Macadâmia. Haja estômago.

Olho vivo
A bancada do PCdoB reúne-se na próxima semana com as ministras Ideli Salvatti (Relações Institucionais) e Gleisi Hoffmann
para discutir financiamento para a saúde. E segurar o Ministério
do Esporte.

Q

uando presidente, Lula não apanhava só da língua portu
guesa. Judocas queriam “revanche” da assessoria presiden
cial depois da gafe em Brasília. Ao receber nosso primeiro
campeão mundial, João Derly, o presidente ganhou um quimono (dogui) e a faixa preta (obi), a maior graduação no esporte. Lula afirmou:
- Estou pronto para a luta, vamos para o tapume!
Ganhar a faixa sem luta e chamar tatame de tapume, além de
desrespeito, estava com toda pinta de “golpe da direita”, desconfiaram os judocas.
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ENTRETENIMENTO

HORÓSCOPO
Áries - 21/3 a 20/4

Neste momento, é preciso pisar no
freio e se concentrar nos aspectos
mais básicos de seu cotidiano. Descanse!

Compatibilidade de gênios
Uma mulher envia ao juiz uma petição
pedindo divórcio, e o juiz a questiona:
— A senhora tem certeza do que está
pedindo? A senhora quer o divórcio por
compatibilidade de gênios? Não seria o
contrário?
— Não meritíssimo, é por compatibilidade
mesmo. Eu gosto de cinema, o meu marido
também, eu gosto de ir à praia e ele também,
eu gosto de ir ao teatro e ele também, eu gosto
de homem e ele também!

Touro - 21/4 a 20/5

Você entra num período de tranquilidade e de relaxamento com relação
às tarefas de trabalho aliada a uma
vontade de se divertir. Aproveite.
Gêmeos - 21/5 a 20/6

É importante que você reserve algum
tempo para descansar, pois os próximos dias prometem um aumento
da demanda de trabalho. Renove
suas energias.

Racismo
Numa escola americana a professora diz aos
alunos:
- A partir de hoje não há mais racismo na
minha sala de aula! Agora já não há mais brancos
e negros. Passamos a ser todos azuis!
E prosseguiu:
- Agora vamos todos sentar. Os azuis
clarinhos aqui na frente e os azuis escuros lá
no fundão!!!!

Câncer - 21/6 a 22/7

Deixe que seus instintos lhe conduzam a novas experiências. Porém,
controle as expectativas! Não espere por nada que seja inalcançável.
Leão - 23/7 a 22/8

Os ladrões
Dois ladrões invadiram o cemitério e
começaram a distribuir as carcaças roubadas...
-2 para mim, 2 para você, 2 para mim, 2 para
você. Depois bateu 2 carcaças na coxa, pulou
o muro e foi para o outro lado,passando um
bêbado no local escutou os ladrões falando 2
para mim, 2 para você e saiu correndo batendo
de cara com o segurança e o segurança
perguntou:
-Por que você está correndo no cemitério?
E o bêbado disse:
-Deus e o Diabo estão dividindo as Almas.
Então os dois foram ver e os dois escutando
os ladrões 2 para mim, 2 para você disseram:
- Agora acabou vamos pegar aqueles dois lá
fora.
O segurança que tinha caído na história do
bêbado pensa que eles dois são as ultimas almas
que não foram distribuídas e em seguida
começaram a correr !!

CURIOSIDADES
POLUIÇÃO - Um estudo promovido em
parceria entre o Greenpeace e a Universidade de Lancaster da Inglaterra revelou um
novo método de medir os focos mundiais
de poluição do ar, a análise da manteiga. De
acordo com eles, muitos POPs (poluentes
orgânicos persistentes), como PCBs (bifenilas policloradas), dioxinas e alguns pesticidas, carregados pelo vento, acabam caindo nos pastos que servem de alimento às
vacas, responsáveis pelo ingrediente que
compõe aproximadamente 80% da manteiga, o leite. É em sua gordura que os poluentes se acumulam, acabando em nossas mesas. Kevin Jones, um dos envolvidos no
estudo, afirma que os poluentes contidos
no alimento não demonstram oferecer riscos à saúde, pois encontram-se em pequenas quantidades, e que as amostras de manteiga produzidas em diversas partes do mundo podem ajudar os ecologistas a encontrar
os principais pontos expostos à emissão de
POPs. As análises feitas com manteigas de
23 países revelaram que os produtos da
América do Norte e Europa continham mais
PCB, enquanto que o hemisfério sul apresentava níveis reduzidos. A quantidade de
PCB encontrada nos alimentos variou de
110 a 3.330 picogramas por grama de manteiga (um picograma é a trilhonésima parte
de um grama).

Aumentada sensibilidade para assuntos referentes ao convívio. Fique
atento às necessidades e opiniões
dos outros. Mostre que se interessa.
Virgem - 23/8 a 22/9

Que tal planejar melhor a sua vida?
Busque promover mudanças que tragam benefícios não apenas no sentido prático, mas também ao seu
lado espiritual e emocional.

SETE ERROS

Libra - 23/9 a 22/10

Curta agora os momentos de lazer,
já que nos próximos dias sua demanda de trabalho deve aumentar. Mas
nada de exageros, guarde energia
para o que virá!
Escorpião - 23/10 a 21/11

Você notará que sente mais prazer
em resolver as demandas domésticas. Desejo de viver emoções mais
fortes. Você poderá alcançar isso se
divertindo com sua família.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Você está oscilando entre períodos
de grande atividade intelectual e a
vontade de não fazer nada, não pensar. Evite a sobrecarga priorizando
sempre a qualidade.
Capricórnio - 22/12 a 20/1

Você está envolvido em suas responsabilidades, mas, mesmo assim,
alguns momentos de diversão podem surgir. Estímulo aos estudos.
Aquário - 21/1 a 19/2

Você perceberá o quanto é importante
controlar melhor suas emoções e ser
mais prático ao lidar com as demandas cotidianas. Estabeleça suas prioridades.
Peixes - 20/2 a 20/3

Período que você enfrentará novos desafios. Neste momento, o ideal é se dedicar a programas mais calmos e descansar.
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FORA DO AR

MAIS BEM PAGA

A atriz Mariana Rios anunciou
em seu Twitter que não faz
mais parte do elenco de A Vida
da Gente, novela das 18h, da
Rede Globo. "Galera! Houve
uma mudança! Não farei mais
a novela das 18h, A Vida da
Gente! Aguardem novidades!", postou. Mariana seria
Nina e teria um envolvimento
com Rodrigo (Rafael Cardoso).

A atriz Tina Fey, do seriado 30 Rock, é a atriz
mais bem paga da televisão, de acordo com a revista Forbes. A seguir vem
Eva Longoria, de Desperate Housewives. Fey, além
de atuar também escreve e
dirige a série. Tina Fey faturou US$13 milhões. Eva
Longoria (Desperate Housewives): US$13 milhões;
Marcia Cross (Desperate
Housewives): US$10 milhões; Mariska Hargitay
(Law & Order): US$10
milhões e Marg Helgenberger (CSI): US$10
milhões.

PURA EMOÇÃO
Ao ver que a mulher Letícia e o irmão Maicon o
aguardavam, Marlon não se segurou e começou a
chorar. Abraçado aos dois, dizia que estava com
muita saudade - uma das reações mais emocionadas entre os eliminados da quarta edição. Britto Jr.
elogiou o comportamento do agora ex-peão no
confinamento.
SOLTEIRISSIMA
A atriz Carol Castro
está solteira. Ela estava
casada há dois anos
com o ator Marcos Bravo. Carol vive a
personagem Natália na
novela global Morde &
Assopra.
PLANOS PARA O FUTURO
Raquel Pacheco, Joana Machado e Valesca Popozuda comentaram sobre a possibilidade de posarem nuas para revistas masculinas depois que
o reality acabar. Bruna Surfistinha, como Raquel
ficou conhecida na época em que ainda era garota
de programa, disse estar indecisa. Já Valesca,
revelou ter opinião formada sobre o assunto. "Eu
poso novamente se o cachê for muito bom",
declarou. Joana, que iniciou a conversa com as
amigas, não falou se pretende fazer um ensaio nu
ou não.
PELA LÓGICA
Pela lógica então, quem merecia ganhar o prêmio era Monique Evans. Aos 52 anos, Monique
tem uma longa trajetória profissional. Foi uma
das primeiras modelos. Aos 17 anos, já fazia
sucesso. Mas, nessa época, o dinheiro era
escasso. Não ganhavam as cifras astronômicas
de hoje. Foi casada com Pedrinho Aguinaga, o
homem mais bonito do Brasil, com quem teve
um filho, Armando. Muitos anos depois nasceu
Bárbara, de outro relacionamento. Monique,
sempre foi uma mulher batalhadora. E, mostrou
que está se superando. Problemas físicos,
depressão...
BIG BROTHER BRASIL
O próximo Big Brother
Brasil terá mudanças. O reality show vem com novidades. A área externa da casa
será reformada. O diretor da
atração, Boninho, disse que
serão feitos investimentos
em tecnologia para que o espaço possa ser cenário de
competições caprichadas. Boninho ainda promete muitas surpresas, como dividir o grupo de formas inéditas.
A PROFESSORINHA
Rosanne Mulholand foi a atriz escolhida para interpretar a carismática professora Helena no remake de Carrossel, no SBT. Ela já atuou em Sete
Pecados (Globo), Água na Boca (Band) e participou do programa A Liga (Band).

2008, o Brasil tem 25 milhões de fumantes entre a
população com mais de 15 anos.
EX-FUMANTE

As socialites Val Marchiori, Narcisa Tamborindeguy e Brunete Fraccaroli participaram de uma aula
de equitação na Sociedade Hípica de São Paulo e
foram filmadas pela equipe da Band. Elas protagonizarão o reality show Mulheres Ricas, que
estreia ainda este ano na programação da emissora.

Dr. Dráuzio, ele próprio
um ex-fumante há mais
de 20 anos, entende que
largar o vício é um processo sofrido e explica
que é necessário um preparo emocional para enfrentar este desafio. Uma
das dicas mais importantes é estabelecer uma data
certa para o início do processo, evitando assim
que as velhas desculpas adiem a decisão de parar.
Por isso, o ‘Fantástico’ convida os brasileiros que
querem parar de fumar a enfrentarem o desafio
juntos, a partir do dia 13 de novembro. Ao longo
da série especial exibida no ‘Fantástico’, em seis
episódios, serão realizados ainda eventos populares abertos ao público. Em 10 cidades brasileiras, serão oferecidos exames para os fumantes e
haverá distribuição de panfletos e dicas para aqueles que querem saber como podem fazer para se
livrar do vício.

ESTÁ CRESCENDO

VENCEDORA

O SBT foi a única emissora que cresceu em
audiência durante o ano de 2011. Segundo dados
do Painel Nacional de Televisão (PNT), de
janeiro a setembro a emissora registrou média
de 5,6 pontos - no mesmo período de 2010 não
ultrapassou os 5,5. A maioria das emissoras
manteve o índice do ano anterior. A Band
registrou uma pequena queda e a Globo chegou
a perder 4% de audiência.

Por decisão do público, com
48% dos votos, Joana Machado, após 87 dias de confinamento, foi a grande vencedora da quarta temporada
de A Fazenda e levou para
casa o prêmio de R$ 2 milhões. Na final do reality, que
aconteceu em Itu, na noite
de quarta-feira, dia 12/08,
Joana disputou a preferência do telespectador ao lado
de Monique Evans e Raquel Pacheco.A peoa
Monique Evans foi a segunda colocada e recebeu
como prêmio um carro zero quilômetro. Raquel
Pacheco foi a terceira colocada. Durante todo o
programa, o cantor sertanejo Bruno embalou a
plateia com os maiores sucessos da dupla Bruno e
Marrone. Também foi exibido um vídeo com as
imagens mais marcantes do período de confinamento dos peões.

MULHERES RICAS

FELIZ COMO PINTO NO LIXO
Quem deve estar feliz com este desempenho é o
dono da emissora, Silvio Santos. Afinal, uma das
diretoras é sua filha, Daniela Beyruth. E, na festa
dos 30 anos da emissora, ela falou que uma de
suas metas era fazer a emissora voltar a ocupar o
segundo lugar...Parece que estão no caminho certo!
ESTRELAS
No ‘Estrelas’ revelou sábado, dia 8, o humorista
Marcos Veras a Angélica um hobby que pouca
gente conhece: a percussão. Sucesso em ‘Zorra
Total’ com personagens como Juan Santana,
Marcos também mostra talento para tocar
pandeiro, repique, bangô e tantan. Angélica ainda
fez um desafio ao ator: aprender percussão corporal, com a ajuda de Giba Alves, da companhia
Barbatuques, que é especialista em tirar sons do
próprio corpo. Marcos aceita e os dois se divertem com a brincadeira.
MAIS ESTRELAS
No programa, a apresentadora também visitou a
casa da atriz Cássia Kiss Magro e bateu um papo
descontraído sobre carreira. Sopa de mandioca é a
receita que Angélica aprendeu com o casal de atores
Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli.
FANTÁSTICO
Brasileiros que querem largar o vício do tabaco
podem se inscrever no site do Fantástico para
participar do especial. Em novo quadro, com estreia prevista para o dia 06 de novembro, Dr. Dráuzio Varella dará dicas para aqueles que querem
largar o cigarro mas não conseguem. O médico
acompanhará o dia a dia de três fumantes mostrando as maiores dificuldades enfrentadas por
eles e como superá-las. Os personagens da série
serão selecionados através do site do ‘Fantástico’
e os interessados em participar devem enviar um
vídeo de até um minuto contando por que querem
parar de fumar. Segundo relatório do INCA de

CLIMA DE AMIZADE
Foi em clima de amizade que aconteceu a última
festa de A Fazenda 4, que reuniu peoas e eliminados da edição. As desavenças pareciam superadas
e os peões curtiram a noite juntos e até dançaram
em roda, de mãos dadas. Não faltaram declarações
de admiração e pedidos de desculpas.
O CLIMA ESQUENTOU...
O atrito entre Valesca e Monique Evans foi o único ponto da noite que não combinou com as declarações harmoniosas. Para diversos colegas,
Monique comentou que a funkeira a estava tratando mal e disse que Valesca não a havia cumprimentado. Em conversa com Dinei, a recém-eliminada afirmou ter visto um vídeo em que a apresentadora aparece dizendo que, se Valesca foi eliminada, é por ter agido errado. "Tenho a consciência que saí mas não fiz nada de errado", disse.
50 ANOS DE CARREIRA
Regina Duarte (64 anos), a eterna “Namoradinha
do Brasil”, está no ar em O Astro, e este ano, a
atriz está completando 50 anos de carreira e 46 de
televisão. Regina começou a atuar em 1941, nos
palcos, em sua cidade natal, Campinas.
JULIE E OS FANTASMAS
A TV Bandeirantes apresenta na segunda-feira (17/
10) o seriado Julie e os Fantasmas, voltado para o
público infanto-juvenil. A série, produzida em
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parceria com a Nickelodeon, narra a história de
Julie (Mariana Lessa), adolescente de 15 anos que
tem uma paixão secreta e um talento escondido - a
música. Ela liberta os fantasmas de uma banda
dos anos 1980 que ficou presa por mais de 25
anos em um disco de vinil.
REVIRAVOLTA
A partir daí, acontece uma reviravolta em sua vida.
Seus amigos Daniel (Bruno Sigrist), Martim (Marcelo Ferrari) e Félix (Fábio Rabello) irão ajudá-la a
enfrentar os dilemas da adolescência, principalmente a assumir sua paixão pela música e o amor
por um dos garotos da escola.
NOTA TRISTE
O comediante José Vasconcelos faleceu aos 85
anos. Considerado o pioneiro no stand-up comedy, ele ganhou fama por causa de seus personagens gagos, como por exemplo "Rui Barbosa SaSilva", na Escolinha do Professor Raimundo.
15 ANOS NO AR
A Globo News festeja 15 anos. Foi a primeira
emissora brasileira de jornalismo 24 horas no ar.
Inaugurada em 15 de outubro de 1996, fez história com coberturas especiais de acontecimentos
nacionais e internacionais.
BIG BROTHER BRASIL
Boninho, diretor do reality show Big Brother Brasil, afirmou que deseja renovar a 12ª edição do
programa. "Vamos ter um BBB mais jovem no
próximo ano. Quem chutar mais o balde, entra",
escreveu em seu Twitter oficial.
BOTANDO PRA QUEBRAR...
Boninho quer evitar a entrada de pessoas que pensam em usar a atração para conseguir uma vaga em
uma das novelas da TV Globo. "Estou de saco
cheio, nem pensar. Para mim, saiu do BBB morreu", comentou. Ele quer mulheres que "botam
para quebrar", mas afirmou que ainda não escolheu ninguém. "Ainda há 16 vagas livres".
MARAJÓ
Deve ser esse o nome da nova novela das seis, da
Globo que será protagonizada por Gabriel Braga
Nunes. A trama, escrita por Elizabeth Jhin, terá
como tema o espiritismo.
MAIS UM
Tori Spelling (38 anos), da primeira versão do
seriado Barrados no Baile, é mãe novamente. A
atriz deu à luz uma menina Hattie Margaret McDermott. Tori é casada com o ator Dean McDermot, desde 2006 e têm mais dois filhos, Liam, de
4 anos, e Stella, de 3.
A GENTE SE LIGA EM VOCÊ
Entrou no ar o segundo filme da campanha institucional da Rede Globo, “A gente se liga em você”,
estrelado pelos jornalistas e apresentadores William Bonner e Fátima Bernardes. Criado pela
Central Globo de Comunicação em parceria com a
agência W/McCann, o anúncio começa com uma
família reunida na sala para assistir às principais
notícias do dia no ‘Jornal Nacional’, quando a
câmera gira 180 graus e mostra um novo ângulo
dessa relação, em que, surpreendentemente, os
jornalistas interagem com o telespectador. Este é
o segundo filme da campanha institucional e representa o Jornalismo da emissora. O primeiro
foi estrelado por Tadeu Schmidt e ainda participarão das próximas fases da campanha os humoristas Katiuscia Canoro, Marcos Vera, Samantha
Schmütz e Wagner Trindade, do ‘Zorra Total’; e o
ator Rodrigo Lombardi de ‘O Astro’, representando os programas de humor e dramaturgia da
emissora.
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Vereador Gustavo Magalhães Baptista, Advogado
Roberto Moura (Betinho) e o vereador Arlindo

Lelena, Padre Éder Mateus e Maria de Lourdes
Professora Marisa Monteiro e seus alunos do 4º ano

Dorca presidente do PT de Manhuaçu, Heleno e o
deputado estadual Rogério Correia no Encontro
Regional do PT realizado em Manhuaçu

Aluno Bruno
representante da turma
do 4º ano

Os nossos parabéns para
José Olinto Xavier da
Gama que comemora
aniversário dia 16 de
outubro

Noivado de Pedro Júnior e Marina em Vitória,
capital do Espírito Santo.

