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EDITORIAL

CHARGE

A falta de políticas públicas
aumenta a violência
As estatísticas deveriam ser bússola para nossos políticos a sociedade
parece conformada com tudo não vemos um gesto dos que se dizem o
futuro da nação nossa cidade em menos de 10 anos alcançou índices
alarmantes no que se diz violência. Onde estão as políticas públicas de
Manhuaçu para tirar os jovens da criminalidade e o tráfico de drogas?
Não temos dados concretos dos índices de violência de Manhuaçu,
mas, os últimos acontecimentos evidenciam um alerta e um grito de socorro
para as autoridades.
Ocorrência policial aponta meninas, a de 15 anos disse que estava na
rodoviária a procura de cliente para a prática de prostituição, disse ainda
que cobra R$ 50,00 o programa. A criança de 10 anos informou que nunca
fez programa. Adolescente, de 13 anos, foi morto a facadas no bairro Bom
Jardim, às margens da BR-262, na madrugada de segunda-feira (7). O
crime aconteceu no encerramento da 34ª Feira da Paz.
Pedreiro foi morto a tiros, na madrugada de sexta-feira, 04, na Rua
Duarte Peixoto, no Bairro Coqueiro, em Manhuaçu.
Feto é encontrado em rede pluvial no Bairro Pinheiro, em Manhuaçu.
Dois presos e drogas apreendidas em Manhuaçu, dinheiro, drogas e
celulares apreendidos.
Tão lamentável quanto o envolvimento de nossos adolescentes e
jovens com as drogas é a realidade da falta de uma política pública
consequente, de educação e emprego. São muitos os jovens entre 16 e
24 anos que moram em Manhuaçu que estão fora da escola ou não têm
emprego. A maioria está procurando emprego, o restante não procura ou
estão na escola ou já partiram para a marginalidade.
Os programas sociais do governo federal, não resolvem. Não basta dar
o dinheiro para um programa como o bolsa família. O governo dá o dinheiro
e não fiscaliza nada. Muitas pessoas deixaram o emprego para fazer parte
dos programas assistenciais, que não oferece nenhuma solução
duradoura para nenhum cidadão brasileiro. Nossa cidade é carente de
políticas públicas para os jovens. Manhuaçu já sofre com a falta de
infraestrutura, a cidade cresceu e cresce desordenadamente sem a
preocupação com o futuro, as autoridades pensam mais nos votos do
que nos problemas da cidade, as leis necessárias são deixadas de lado
para não desagradar os eleitores, existem centenas de construções
irregulares, mas falta coragem para consertar e com isso vai se
multiplicando os problemas que no futuro alguém terá que tomar uma
decisão.
Hoje em Manhuaçu para encontrar uma vaga para estacionar seu
veículo no centro é coisa rara e o trânsito cada vez mais caótico.
A falta de moradia é outro grande problema de Manhuaçu, os imóveis
aqui estão entre os mais caros do país e você não tem saída ou se constrói
na beira rio ou no morro e todo ano com as chuvas vêm os problemas. Há
os que culpam as vítimas, como se elas escolhessem livremente morar em
encostas, favelas e áreas de risco. Outros acusam os políticos e
administradores por práticas que se alimentam de um misto de corrupção
e incompetência.
O caos de Manhuaçu vai além. Em outros setores, nos quais a influência
do clima é ausente, a situação evidência os mesmos índices: saúde,
educação, transporte, habitação, segurança. Em cada um desses campos
há histórias trágicas que, em seu conjunto, revelam a mesma lógica da má
distribuição e a falta de planejamento, assim como a renda no Brasil é
concentrada, as catástrofes de toda sorte também o são. Só que com
sinal trocado.
Muitas ações concretas e emergenciais precisam ser feitas, a mudanças
de natureza cultural. Com violência não se faz segurança. Sem
planejamento não se cresce sem riscos de colapso. Com corrupção e
descontrole, as medidas de natureza universal se perdem em ações
particularistas que alimentam o ralo da desigualdade.
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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 nosso Jornal das Montanhas
Gostaria em primeira mão, parabenizar o Jornal
das Montanhas pelo ótimo trabalho que presta a
sociedade manhuaçuense. Quero mais uma vez
deixar registrado minha reclamação, quanto aos
carros de sons que trafegam por nossa cidade, com
sons altíssimos na madrugada. Apelo ao Ministério
Público, Executivo e Legislativo. Precisamos pelo
menos ter um sono tranquilo. Façam cumprir as
Leis autoridades, façam jus ao salário que os
senhores recebem, a cidade não pode cair no
abandono.
José Felisberto
Ao Jornal das Montanhas
Em primeiro lugar desejo agradecer ao diretor
desse prestimoso jornal que recebo em minha casa
digo no meu comércio, gosto muito da coluna Dizem
por aí, mas gostaria de ler alguma coisa que andam

dizendo aqui da prefeita de Simonésia, no Brasil
inteiro há corrupção, será que aqui é tudo
certinho? Gostaria de saber também o que
pensam os moradores daqui de Simonésia sobre
os prováveis candidatos da eleição do ano que
vem. Fui entrevistado por uma moça que esteve
aqui fazendo pesquisa, me disseram que era
do Jornal das Montanhas, se for quando vai
ser publicada?
Fernando F. Oliveira
Resposta:
Olá Fernando,
Não fomos nós que fizemos, vamos sim fazer
uma pesquisa aí, mas será mais para frente
quando estiverem mais definidos os candidatos.
Agradeço sua carta, um grande abraço.
Da redação do JM. Devair
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Maria Imaculada decola
rumo ao Paço Municipal

Emenda mentirosa

Imóveis em Manhuaçu nas alturas

Dizem que ano que vem vai aparecer tanta coisa na
campanha eleitoral, disseram que até um recurso de quase
um milhão para um hospital que foi amplamente divulgado
pelos jornais. Tudo mentira foi uma armação só para propagar
o nome de um deputado federal para captar mais alguns
votinhos. É brincadeira ou quer mais, eleição é assim quem
tem telhado de vidro é bom ficar preparado para não se cortar
com os estilhaços.

A escassez de imóveis pequenos
com um ou dois quartos que, no
geral, atendem apenas à necessidade
de solteiros ou casais sem filhos,
levou o preço do aluguel desse tipo
de imóvel em Manhuaçu às alturas,
sem dizer em imóveis de 3 quartos.
Os Classificados são um termômetro
do mercado, indicando desde a
disponibilidade até a preferência por bairros específicos. Nele,
é possível identificar que nos bairros e centro o aluguel ou
venda de imóveis em Manhuaçu estão cada dia tendo uma
hipervalorização. Enquanto cidades vizinhas o mercado de
construção civil está tendo espaço para construção o mesmo
não está acontecendo em Manhuaçu sendo o maior motivo
os altos preços dos terrenos. A de se pensar, vender suas
lavouras de café para loteamento para casas populares?

Corruptos mais ricos,
Brasil mais pobre
Toninho Gama fortalecido, Imaculada definida
e Tuca articulando

Política de Manhuaçu hoje, assim como as nuvens
mudam de posição, mudam também os políticos é normal
quem muitas conversas se deem arranjos, apoios tudo
isso tem suas consequências, no Brasil os políticos são
obrigados em muitos casos a tomar uma decisão um ano
antes é o que diz a lei para ser candidato o cidadão precisa
estar filiado em um partido pelo menos um ano antes e aí
cada um faz sua escolha, alguns acertam outros erram e
alguns perdem até mesmo o poder dentro do partido ou
grupo político. Quem poderia imaginar que o grupo do
Lael Varella fosse apoiar Maria Imaculada e hoje já tem
políticos arrependidos, veja o caso de Geraldo Dângelo,
Gedival Breder e Jorge do Ibéria que foram para o grupo
político dos Magalhães, na esperança de ver uma
debandada geral para o lado de Cici e isso não aconteceu,
Jorge ficará com a vereadora, caso não haja impedimentos.
Com as articulações feitas entre Tuca, Maria Imaculada e
Toninho Gama o nome de Maria Imaculada que já estava
na boca do povo inclusive com comentários positivo da
vereadora publicada por esta coluna, essa semana o nome
da pré candidata foi o mais comentado com importantes
adesões e apoios. Agora é para valer seu nome está
colocado e a pré-candidata que já tem o apoio de vários
partidos.

As tendências dos
vereadores de Manhuaçu

Todos os dias
ouvimos ou lemos
algo a respeito de
corrupção, mas são
poucos os que
realmente conhecem
as dimensões desse
problema que afeta
de forma direta toda
a população. Muitos
fatos são omitidos de forma descarada e tantos outros
contados apenas pela metade. Todo o dinheiro usurpado
dos cofres públicos seria suficiente para acabar com a miséria
em nosso país e se acha que é exagero, os números estão aí
para comprovar: nada menos que 85 milhões de reais
anualmente! Com esse dinheiro seria possível resolver
milhares dos problemas que enfrentamos, mas, ao contrário,
somos obrigados a engolir uma educação pobre, um sistema
de saúde precário e o medo que nos toma todos os dias ao
sair de casa e até mesmo dentro dela – correndo o risco de
sofrer algum tipo de violência. Enquanto passamos por todos
esses absurdos vemos os bolsos dos corruptos cada vez
mais cheios, e ainda temos que engolir o “lero lero” que vem
sempre em época de eleição. Agora digo a você uma coisa:
nós não somos obrigados a passar por isso. Os políticos
estão aí para atender às nossas necessidades e não o
contrário. O poder real está em nossas mãos, porque é dos
nossos votos que eles dependem. Ao contrário do que
muitos podem pensar, toda essa vergonhosa corrupção existe
em todos os níveis de governo, não é algo distante de nós,
acontece em quase todas as cidades da mesma forma como
acontece lá em Brasília. No próximo ano teremos eleição para
escolher prefeito e vereadores e é a hora certa para exercermos
nossos direitos e nosso poder.

Perigo dos animais soltos nas
estradas de nossa região

Os vereadores Fernando do Fórum,
Renato da Banca e Jorge do Ibéria

Não anda muito confortável a situação dos vereadores
de Manhuaçu, quando se toma o gosto pelo poder e
status, ninguém quer perder, mas como a situação do
município não anda boa, isso deixa todos apreensíveis,
exceto Maria Imaculada, que é pré candidata a prefeita,
Jorge do Ibéria se escolher apoiar Imaculada, Toninho
Gama que acertadamente desistiu de sua pré-candidatura
a prefeito e junto com Imaculada articula o fortalecimento
do grupo e Fernando por estar despontando agora no
finalzinho do mandato como oposição, como o escândalo
do SAAE e outros que dizem que virão por aí vão dar
pano para manga, Fernando e Imaculada pegarão pesado
com os infratores doa a quem doer. Provavelmente ficarão
do lado da Cici Magalhães: Fernando e Renato da Banca
2012 será um dos piores anos da Câmara Municipal, nem
a CPI salvará alguns vereadores aquele ditado: se correr
o bicho pega, se ficar o bicho come. Nada que eles possam
fazer, eles ficarão de bem com os eleitores.

Medicina da UNIVALE
Edvaldo Soares presidente da FPF e a reitora Ana
Angélica devem dar boas noticias em breve aos estudantes
da região; tão logo seja lançado o curso de medicina pela
Federal de Juiz de Fora aqui, a Univale também deverá ser
credenciada para a medicina no seu curriculum. Pelo que se
calcula , cerca de mil candidatos só de Valadares e região já
estão atentos, se não passarem na federal vão tentar a
particular pela Univale, que como sendo em Valadares e mais
perto, com isso menos gastos para os futuros alunos . Só se
espera que seja uma mensalidade altura.

Negócio da China

A ponte Rio Negro, que fica sobre o rio de mesmo
nome, ligará Manaus à cidade vizinha de Iranduba.

No Brasil tudo que os governos fazem seja municipal,
estadual ou federal sai sempre muito mais caro que os
executados em outros países, veja essa - A ponte de R$ 1
bilhão em Manaus (AM), inaugurada dia 24/10, cairia pela
metade do preço se após pagas as comissões de praxe, o
governo contratasse os chineses com os preços que eles
praticam. A ponte brasileira, doze vezes menor, custou metade
da chinesa. A ponte Rio Negro, que fica sobre o rio de mesmo
nome, ligará Manaus à cidade vizinha de Iranduba. É a maior
ponte da Amazônia, com 3.595 metros de extensão. A data da
inauguração coincide com o aniversário da cidade, que
completou 342 anos. A obra teve custo total de R$ 1,099
bilhão, incluindo gastos complementares, como a construção
de 7,4 quilômetros de acessos viários do lado de Manaus e
Iranduba (5,5 quilômetros. Tamanho custo foi alvo de críticas
de usuários no Twitter, que colocaram a hashtag
#pontedobilhão nos trending topics do Brasil

Estrada que liga Lajinha a Durandé o perigo é constante,
todos os dias é comum animais soltos na pista

Agora vamos falar de um problema que tem se tornado
comum nas estradas da região: o dos animais soltos nas
rodovias. “Quando um animal se evade de uma propriedade
e vai em direção à rodovia, o risco de um acidente é grande,
principalmente à noite. Só este ano, foram registrados vários
acidentes com animais soltos nas pistas, entre cachorros,
cavalos e vacas. Muitas pessoas já ficaram feridas nesse
tipo de ocorrência. Os proprietários podem ser
responsabilizados civil e criminalmente, conforme prevê o
artigo 132 do código penal”.

O empreendimento chinês, que liga a Baía de Jiaozhou
à cidade de Qingdao
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Justiça Federal é tema
de reunião na ACIAM
Sonho de guri!
Porque será que todos os guris, tem sonhos iguais! Não é
difícil de identificar, mas impossível de explicar. Como em todas
as regras há exceções, nesta aqui não seria diferente, mas regra
comum é o de ser caminhoneiro. Desde que esta máquina surgiu
que pulula na imaginação fértil da molecada. Hoje, diriam alguns,
o sonho de todos os moleques é ser jogador de futebol. Pode até
ser, como no meu tempo também era, mas o da boleia do
caminhão pulsava mais forte. Mesmo que jamais se viesse a ter
um como no meu caso. Mas o sonho, ainda está lá.
Podemos dar num mesmo instante ao menino, uma bola e um
caminhãozinho. A bola terá parte de boas horas de seu dia,
mas... O caminhão é que lhe fará a maior companhia. É sentado
na sua cabine que ele irá viajar levar madeira e trazer bois, levar
pedras e trazer terra.
É sentado naquela cabine que irá cortar estradas, saltar rios,
buzinar nas curvas ou passagem de pequenas vilas, sofrer de
saudades e sentir solidão.
Se imaginando atrás do volante, às vezes para em uma
encruzilhada para decidir que rumo tomar. É capaz até de
consultar o mapa de sua vontade para decidir sobre se tem
pressa ou não de chegar. Aliás, o volante não passa na sua mão,
de um simples artifício para decidir se o gira a esquerda, à direita,
ou segue reto.
De uma coisa, entretanto ele está certo. A bola pode esperar,
até porque ela irá rolar e quicar, e por muitas vezes na sua vida
sem rumo certo e sem muito lhe obedecer. Já seu caminhão,
depois de esfriar o motor, irá de novo levá-lo onde quiser, sem
medo de errar. Pode até encontrar algum caminho tortuoso, mas
que com calma será ultrapassado, sem o perigo da bola, que o
vento pode levar.
Eu continuo no meu sonho de guri.
Antonio Jorge Rettenmaier, Escritor, Cronista e
Palestrante. E continua à venda nosso CD CARTÃO
“Uma pequena história de Natal!” Valor R$15,00 já
incluído Correio, com pedido mínimo de três unidades.,
para ajrs010@gmail.com. Esta coluna está em mais de
oitenta jornais no Brasil e Exterior.

A Associação Comercial,
Industrial e de Agronegócios
de Manhuaçu (ACIAM)
recebeu o Juiz Federal Dr.
Aníbal Magalhães da Cruz
Matos para apresentar os
trabalhos da Seção Judiciária
Federal de Manhuaçu,
durante reunião na manhã de
terça-feira, 08. No encontro,
foi anunciada uma parceria
entre a Justiça Federal e a
ACIAM.
Instalada em junho no
Bairro Coqueiro, a Seção
Judiciária de Manhuaçu foi
resultado de um trabalho de
várias entidades e lideranças
e atendeu também a vários
critérios
técnicos
relacionados a distância,
demanda e população
atendida. A mobilização fez
com que Manhuaçu saísse
na frente de várias outras
cidades,
inclusive
municípios maiores.
Dr. Aníbal Cruz Matos
assumiu a função na cidade
há pouco tempo, mas
argumenta que a presença da
Justiça Federal na região é
muito importante e causa
reflexos muito grandes no
desenvolvimento econômico
da região. Ele explica que
estão fazendo atendimento
de grande parte da
população rural e avançando
na resolução de processos
que estavam acumulados.
“Antes da instalação da
nossa Seção, a Justiça
Estadual, naturalmente,
acabou acumulando muitas
demandas que eram de

Em reunião na ACIAM, o juiz federal Aníbal Matos
explicou o trabalho da Justiça Federal em Manhuaçu

competência
nossa”,
ressaltou.
A Justiça Federal prepara
um segundo mutirão de 21 a
26 desse mês para atender
cerca de 700 processos. “O
primeiro mutirão foi um
sucesso, foram atendidos
cerca de 800 processos que
estavam parados há alguns
anos e cerca de 4 milhões de
reais foram injetados na
economia local, a partir dos
acordos e julgamentos que
tivemos aqui. Outros 700
processos e cerca de três
milhões de reais virão nessa
nova etapa e terão bons
efeitos na economia regional”.

PERÍCIA: Um dos pontos
de atuação específica da
Justiça
Federal
em
Manhuaçu tem sido a
questão das perícias médicas
em ações sobre o INSS. “Em
casos
relativos
aos
trabalhadores, onde há
questionamentos
na
avaliação da perícia médica
do INSS, podemos fazer uma
nova avaliação na Justiça
Federal com um perito nosso.
Essa prova permite-nos dizer
se a pessoa tem o direito
pretendido.
Estamos
resolvendo muitos casos
dessa forma”, detalha.
Dr. Aníbal explicou que

agora existe um consultório
funcionando na sede da
Justiça Federal com médico
perito atendendo e já estão
sendo
credenciados
profissionais na região
também.
PARCERIA: O juiz federal
salientou que o encontro
com os empresários foi
positivo para apresentar os
trabalhos e firmar uma
parceria com a ACIAM. “É
uma entidade que tem um
papel de liderança na
comunidade e que soma
esforços em prol do
desenvolvimento
de
Manhuaçu”, destacou.
Para o presidente da
ACIAM, Antônio Carlos
Xavier da Gama (Toninho
Gama), a presença do Dr.
Aníbal na ACIAM foi
fundamental para explicar os
os projetos da Justiça Federal
em Manhuaçu. Ele ressaltou
que a chegada da Seção
Judiciária trouxe celeridade
para as ações que envolvem
a União, notadamente nos
casos com o INSS.
“Realmente, notamos
vários
casos
sendo
resolvidos, além dos recursos
que passaram a circular na
economia regional. Estamos
dispostos a manter uma
parceria, intermediando
ações que podem ser
realizadas para que o trabalho
seja cada vez melhor e mais
eficiente”, concluiu.
Carlos Henrique Cruz portalcaparao@gmail.com
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Lino, Vereador Renato, Luiz Amorim, prefeito de Manhuaçu
Adejair, vereador Toninho Gama, dep. Paulo Abi-Ackel, prefeito
de Martins Soares Mirim e deputado Sebastião Costa

A pré-candidata a prefeita de Manhuaçu Maria
Imaculada, Toninho Gama, Ailton, Aldrim Teodoro
Dutra e vereador Zé Rulinha
Grupo Revelação, Prefeito Adejair e
sua esposa Mônica Tasca Barros

Marcos, Jairinho sua esposa Liliane e o prefeito
Adejair Barros

Aparecida, Marina, Inês, Alcione, Simone e Marilza
Laura Luiza, Fabricio, Rogéria de Fátima, Eros, Rita Santos
e Graziele. Todos felicita a Rogéria pelo seu aniversário

Carlos Júnior, Ronaldão, Carlos Henrique, André
Farrath, prefeito de M. Soares Mirim

Salazar, Teo e o cantor Fagner

Tuca, sua mãe D. Maria, sua tia D. Nem, sua netinha
Fernanda, Geralda irmã e Fernando cunhado

Região perde um grande repórter
levar a notícias para seus
ouvintes e leitores, todo
cuidado é pouco e sempre o
repórter depende da boa
vontade de seu entrevistado.
Era essa a vida de Antônio
José, uma pessoa especial.
Encontrei com ele em várias
oportunidades, por exemplo,
em licitações onde ele
defendia a sua empresa e eu
defendia
a
minha,
precisávamos em algum
momento discordar, mas
Antônio José sabia separar
bem seu trabalho das

Por Devair Guimarães
de Oliveira
Imagino a dor da família e
dos colegas que trabalharam
e conviveram diretamente
com ele.
O repórter Antônio José
da Silva, 36 anos, faleceu na
madrugada do dia 24 de
outubro, depois de dois dias
internado na UTI do
Hospital Padre Júlio Maria,
em Manhumirim.
Antônio José sofreu um
grave acidente no km 98 da
MG-111, próximo a cidade de
Manhumirim, na tarde de
sexta-feira, 21/10. Ele
pilotava sua motocicleta
Honda/CG 150 Titan, placa
HEP-0385/Manhuaçu,
quando o pneu traseiro
estourou numa curva no
final de uma descida,
próximo ao novo radar
instalado na rodovia
estadual.
No acidente, ele foi
lançado alguns metros fora
da pista. Foi socorrido com
ferimentos graves por uma
ambulância para o hospital
em Manhumirim. O quadro
se agravou muito e, na tarde
de sábado, foi identificada a
morte cerebral.
O jornalismo da região vai
sentir muita falta do repórter
Antônio José trabalhava na
Rádio Manhuaçu AM 710 e

O repórter Antônio José da Silva, 36 anos,
faleceu na madrugada do dia 24 de outubro

no Jornal Tribuna do Leste,
além do Portal Caparaó. Ele
começou a carreira no rádio
em Manhumirim, na
Fundação Bom Jesus (Rádio
Manhumirim AM 780). Seu
primeiro trabalho foi como
trocador de ônibus na
empresa Interminas fazendo
a linha Manhumirim a
Aimorés, onde deixou muitos
amigos. Familiares, amigos e
moradores de várias cidades
da região acompanharam
apreensivos as informações
sobre o estado de saúde de
Antônio José. Ele construiu
uma carreira sólida e de
muitas amizades em toda a
região, ele representava a
radio e o jornal em algumas

cidades
da
região,
principalmente
Chalé,
Lajinha, Mutum, Ibatiba,
Iúna, Ipanema, Santana do
Manhuaçu, Simonésia. A
profissão de jornalista,
radialista e principalmente o
repórter, para permanecer
trabalhando nesta profissão
tem que amar o que faz,
normalmente não tem horário
certo para trabalhar, almoçar
e até dormir, em muitos
eventos o repórter está
preocupado com seu
trabalho, não dá nem para
curtir muito a festa e nem o
jantar, está preocupado com
aquela autoridade ou artista
que a qualquer momento vai
deixar a festa e ele necessita

amizades era um colega
exemplar e leal.
Dia 5 de outubro
encontramos na Câmara
Municipal de Lajinha onde
uma vereadora foi afastada e a
posse de outro, entrevistamos
juntos o presidente da Câmara
Paulo Cesar e o novo vereador
Gustavo que tomou posse.
Fica aqui a nossa saudade
e o nosso pedido ao nosso
criador que nos oriente para
que sejamos fortes e
compreensivos
para
entender os seus desígnios.

Como podemos enfrentar a morte?
Não devemos ter medo se Deus está conosco. A Bíblia
diz em Salmos 23:4 “Ainda que eu ande pelo vale da
sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás
comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.”
Mas a morte não é o fim. A Bíblia diz em Isaías 26:19
“Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão;
despertai e exultai, vós que habitais no pó; porque o teu
orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras fálo-ás cair.”
Que promete Jesus aos que morrem? A Bíblia diz em
Oséias 13:14 “Eu os remirei do poder do Seol, e os
resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas?
Onde está, ó Seol, a tua destruição? A compaixão está
escondida de meus olhos.”
O poder da ressurreição vem de Cristo. A Bíblia diz em
1 Coríntios 15:21-22
Por que Deus deu o Seu Filho ao mundo? A Bíblia diz
em João 3:16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”

Escolhe um trabalho de
que gostes, e não terás
que trabalhar nem um
dia na tua vida.
Confúcio
Uma mulher bonita
não é aquela de
quem se elogiam as
pernas ou os braços,
mas aquela cuja
inteira aparência é
de tal beleza que
não deixa
possibilidades para
admirar as partes
isoladas.
Sêneca
A dúvida é o
principio da
sabedoria.
Aristóteles
Apressa-te a viver
bem e pensa que
cada dia é, por si só,
uma vida.
Sêneca
Não existe um
caminho para a
felicidade. A
felicidade é o
caminho.
Mahatma Gandhi
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DNIT pode autorizar rotatórias nos
trevos da BR-262 em Manhuaçu
O engenheiro Márcio
Gusmão, responsável pela
Unidade do Departamento
Nacional de Infraestrutura
Terrestre (DNIT) de Rio
Casca, esteve em Manhuaçu
na manhã de sexta-feira, 11.
Ele se encontrou com o
Prefeito Adejair Barros, o
comandante do 11º Batalhão
de Polícia Militar Tenentecoronel Luiz Carlos Rhodes,
o presidente da Câmara
Renato Cezar Von Randow, o
Secretário de Obras José
Carlos dos Reis, o
subcomandante Major
Sérvio Túlio Salazar e o
comandante
da
72ª
Companhia
Capitão
Adenilson.
A visita do supervisor do
DNIT teve como objetivo
analisar a mudança do
traçado dos três trevos
localizados no perímetro
urbano de Manhuaçu.
Márcio
Gusmão,
acompanhado de um
encarregado da construtora
FerFranco, percorreu o
trecho urbano da BR-262 e
discutiu alternativas para a
questão do fluxo de veículos
e a segurança dos pedestres.
TREVOS
A questão dos trevos está
sem solução desde o início
do ano, quando foi feita uma
primeira visita. Nesta
semana, o Prefeito Adejair
Barros, o deputado estadual
Sebastião Costa, o chefe de
gabinete da Emater-MG
Onésimo Aguiar,
o
presidente da Câmara Renato
Cezar e o comandante do 11º
BPM, Tenente-coronel
Rhodes estiveram em Belo
Horizonte e se reuniram com
o Superintendente do DNIT
em Minas Gerais Sebastião
Donizete.

Comandante do 11º BPM Ten. Cel. Luiz Carlos Rhodes, Presidente da Câmara Renato Cezar, Prefeito Adejair Barros,
Engenheiro Márcio Gusmão, Secretário de Obras José Carlos

O encontro foi justamente
para tratar da demora do
DNIT com relação ao
pedido por conta dos
trevos. O projeto solicitado
é de transformar os três
trevos em rotatórias,
eliminando a passagem de
veículos pelo meio da
rodovia. “O modelo foi
adotado com sucesso em
João Monlevade e em
Guarapari. Acreditamos que
é possível fazer o mesmo em
Manhuaçu e defendemos
uma solução mais rápida
do DNIT”, afirma Renato
Cezar.
O prefeito Adejair Barros
considerou a reunião mais
produtiva. “Dessa vez
notamos uma boa vontade
maior com a nossa

reivindicação. Coloquei a
Prefeitura de Manhuaçu à
disposição até para ajudar na
execução, se esse for o
empecilho”, afirmou.
VISTORIA
Durante a manhã de sextafeira, como sequencia da
reunião em Belo Horizonte, o
engenheiro Márcio Gusmão
veio a Manhuaçu para
explicar os projetos que
podem ser executados.
Em dois trevos, na Zebu e
na Retífica Santa Branca,
policiais militares chegaram a
fechar a circulação de
veículos pela pista central
para testar a eficiência do
modelo. A idéia da rotatória
se mostrou viável e só

Possibilidade das rotatórias nos trechos da BR 262, no perímetro urbano de Manhuaçu

depende da autorização do
DNIT. Existe uma questão de
recursos que precisam ser
alocados para a obra, mas
ainda assim se vislumbrou
uma possibilidade de uma
parceria entre a Prefeitura e
o DNIT.
Já no trevo da Capitão
Rafael, o engenheiro Márcio
Gusmão explicou que vai ser
feito o projeto, mas o espaço
é menor e isso pode
inviabilizar a idéia de uma
rotatória.
O comandante do 11º
Batalhão de Polícia Militar,
Tenente-coronel Rhodes
ainda aproveitou para
mostrar a necessidade de
outras medidas que podem
ajudar na melhoria do fluxo
de veículos na rodovia,

facilitar acesso a bairros e
aumentar a segurança. As
indicações também foram
encaminhadas e poderão
constar na autorização do
DNIT.
NOVOS RADARES
Márcio Gusmão ainda
explicou que agora estão
sendo instalados novos
radares em toda a BR-262,
conforme a licitação realizada
pelo DNIT. Os equipamentos
chegam com três anos de
atraso para substituir os
antigos.
Já começaram a ser
instalados novos radares
com registro fotográfico nos
trevos da Zebu e da Retífica
e
próximo
às

concessionárias no bairro
Bom Jardim. Em alguns
locais, serão mantidos os
quebra-molas. “Nos trechos
com quebra-molas já
colocamos as placas
sinalizando e até orientando
sobre a velocidade máxima
de 30 km/h, enquanto nos
radares é limitada a 50 km/h”,
explicou Gusmão. Ele
explicou que os radares
serão deslocados depois da
mudança nos trevos.
Além dos três em
Manhuaçu, Márcio Gusmão
reforçou que os radares
serão instalados novamente
em Realeza, Reduto e Santo
Amaro de Minas, além de
dois em Abre Campo.
Carlos Henrique Cruz

Novos radares serão instalados nos trevos do Cafeicultor e Zebu
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Câmara de Manhuaçu abre CPI para apurar SAAE
Em Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de
Manhuaçu de quinta-feira,
03/11, votou e aprovou
vários projetos de leis e
algumas
indicações
enviados à casa. Já quase no
final o vereador Fernando
Lacerda surpreendeu a casa
fazendo um pedido de CPI

para apurar as denúncias de
irregularidades ocorridas no
SAAE, para sustentar seu
pedido
Fernando
argumentou que se faz
necessária a investigação,
visto que o prefeito Adejair
Barros em seu projeto de
exoneração do diretor que
gostaria de transparência,

este fato já é suficiente para
uma Comissão Investigativa
de Inquérito para apurar o
escândalo do SAAE. Leia
abaixo as considerações
feitas pelo Presidente da
Câmara Renato da banca,
vereador Fernando Lacerda
e
vereadora
Maria
Imaculada.

Vereadora Maria Imaculada
“Até
o
presente
momento nós só sabemos
que há denuncias de
irregularidades, nós não
temos ainda nada que
comprove
se
são
verdadeiras, por isso tem
que
ser
apurado.
Infelizmente ao longo dos
anos a gente investiu muito
em CPIs e apurações e eu
mesma sou uma pessoa
que hoje tenho uma
frustração muito grande
quanto a esse trabalho de
apuração porque nós
sabemos da situação em
que
se
encontrou
Manhuaçu nos anos de
97,98,99 e 2000. Houve um
desvio muito grande de
dinheiro do SAMAL e do
município, da prefeitura
também. Todos foram
condenados pela justiça de
Manhuaçu por formação
de quadrilha e o processo
não deu em nada, todo
mundo ficou impune. Isso
frustra muito a gente, deixa
a gente chateada, é
lamentável que o nosso
país hoje é isso. Agora,
creio eu que a justiça será
feita, depois veio o
problema do SAMAL
novamente
e
é
continuidade de roubo. As
pessoas que estavam
naquela época ajudando
nas falcatruas são as
mesmas que continuaram,
e se a gente não tomar uma
providência vai só o
continuísmo e vai só
acontecendo. Então eu
acho que a CPI agora
coloca um freio nisso, o
que Manhuaçu tem que ter
é uma lei de Ficha Limpa,
que está na gaveta da casa
até hoje é um projeto de
autoria minha e do
vereador Toninho Gama,
que queremos implantar
em Manhuaçu , onde
pessoas com processos
não podem se candidatar
nem assumir cargos em
prefeituras de forma
alguma. Infelizmente a
gente tem alguns entraves,
algumas pessoas que
atrapalham o projeto ir para
frente. Eu acho que
Manhuaçu, a população,
tem
que
ter
o
conhecimento, tem que
acompanhar os trabalhos.
Tem que saber quem é

quem de verdade, eu acho
que essa CPI vem nos dar
suporte para saber o que está
acontecendo realmente
dentro do SAAE, mas não
fico otimista, porque já
fizemos isso outras vezes e
não dá em nada, espero que
agora dê em alguma coisa,
que a justiça seja feita, que a
justiça de Manhuaçu não
seja tão desvalorizada pelo
Tribunal de Justiça como ela
tem sido nos últimos anos.
A Justiça de Manhuaçu
condena as pessoas e o
Tribunal arquiva o processo
e as pessoas ficam impunes.
Então eu falei com o
vereador Fernando que eu
vou anotar na minha agenda
e daqui a 10 anos eu vou ligar
para casa dele, porque tem
dez anos que nos estamos
nessa luta em Manhuaçu e
não conseguimos êxito, e a
própria população não ajuda
porque ela vota em corrupto,
não adianta. É isso que me
deixa indignada, eu não sei
o que o povo de Manhuaçu
quer, se eles querem pessoas
honestas que não têm
dinheiro para distribuir ou se
eles querem bandidos que
roubam e têm dinheiro para
distribuir, eu quero a
resposta do povo de
Manhuaçu do que eles
querem. Se pessoas
honestas para tomar conta
do seu dinheiro ou pessoas
acostumadas a roubar? É
essa a minha pergunta para
o povo de Manhuaçu. Nós

vamos apurar, eu acredito
que vamos chegar ao final
com tudo pronto, vamos
entregar para a justiça e
vamos ver se a justiça vai
condenar todos, se existir
mesmo irregularidades, e se
essas
pessoas
vão
devolver o que roubaram,
porque até agora ninguém
pagou nada. Então é isso
que deixa a gente
indignada, espero que
daqui para frente não
deixem os processos
prescreverem.
Um cidadão passou por
Manhuaçu, fez uma
bagunça, foi denunciado
pela Justiça de Manhuaçu,
foi feito um bom trabalho
pelo doutor Edson Luis e
pelo Ministério Público da
época, mas foi tudo por
terra. Não existe ninguém
condenado, pelos olhares
da lei é todo mundo
inocente, por quê? Não sei
nem se compensa você
deixar sua família em casa,
ficar aqui da forma que nós
ficamos naquele ano,
muitas vezes ficamos sem
comer dentro dessa casa
para agora ver tudo impune,
é a impunidade que faz com
que a corrupção continue.
As pessoas falam assim:
“eu posso fazer notas
superfaturadas, eu posso
roubar, eu posso desviar
dinheiro de qualquer lugar
porque quando eu chegar
a
ser
punido
já
prescreveu.”

Presidente da Câmara
Renato da banca
“Depois de um descanso
merecido de todos nós, fizemos
a primeira reunião após o
feriado, reunião essa onde
tivemos a presença do diretor
de cultura, Sr Fabrício dos
Santos, quando a Câmara foi
homenageada com um troféu
e também a presidência da casa
foi homenageada com uma
comenda pela República
Federativa do Brasil e pela
Faculdade de Teologia
Antioquia Internacional,
Academia Brasileira de
Teologia. Um título honorífico
que muito nos honra.
Foi aprovada uma CPI para
investigar as irregularidades do
SAAE de Manhuaçu, a pedido
do vereador Fernando,
encabeçado pelo vereador
Chico, o Teté, o Jorge e a Maria
Imaculada. Acasa deliberou, fez
uma composição de uma
comissão de inquérito, vai ser
agora formatado pela acessória
jurídica e aí vamos dar
procedimento para saber
realmente o que se encontra
naquela autarquia.
Nós somos jornaleiros de
fato, já a mais de 45 anos

atendemos vendas
de
revistas, jornais, livros, somos
leitores assíduos de uma
imensidão de obras e nós
firmamos realmente, porque
aquele que está inserido como
jornaleiro dentro de uma banca
de revista ou na sua
distribuidora, distribuindo
para uma região já a tanto
tempo ele tem realmente que

primar para uma cultura, e nós
temos ajudado o Fabrício na
medida do possível e
gostaríamos até de ajudar mais
para que nós passamos
Manhuaçu como uma cidade
que realmente busca educação
e cultura, porque um povo sem
educação e cultura fica mais
submisso às vontades de
determinados governantes”.

Vereador Fernando Lacerda
“O propósito primordial
(da CPI) é nós cumprirmos o
nosso papel constitucional
que é fiscalizar o poder
público, então é público e
notório que houve desvio de
recursos ali naquela autarquia
já tem depoimentos de
servidores, a cidade inteira já
fala disso, inclusive o prefeito
exonerou o diretor para que
pudesse ser feita uma
apuração tranquila, mas nós
sabemos que ali são muitas
coisas que deviam ser
apuradas, há desvio de
recursos para servidores, há
licitações fraudulentas,
pagamentos indevidos de
horas extras, de diárias de
viagens, nós queremos crer
que essa comissão vai
realmente passar a limpo, vai
usar a água do SAAE para
lavar aquela corrupção,
aquela roubalheira de
algumas pessoas que não
têm compromisso com o
dinheiro público e com o
poder público e que não
mereciam sequer estar ali
trabalhando
naquela
autarquia.
Na verdade eu não quero a
continuidade, com a
continuidade estaríamos
aceitando
a
suposta
roubalheira que vem
acontecendo
naquela
instituição. Nós queremos ali
é transparência, nós
queremos que o atual diretor
faça uma faxina naquele local

e tire de uma vez por todas as
pessoas que não têm
compromisso com a autarquia
nem com o dinheiro público.
O que nós não queremos é o
que aconteceu no SAMAL,
aquele desvio de milhões de
reais não deu em nada, até
hoje não deu um processo, até
hoje nenhum centavo
daquele recurso desviado
voltou para os cofres do
município. Nós queremos um
basta nessa corrupção.
Todos os dias a gente ouve
televisão, lê no jornal, na
internet, corrupção no
governo Federal e inclusive
eu até estava lendo uma
crônica na Revista Época

justamente falando que o time
que mais está ganhando no
país hoje é o Corrupção
Esporte Clube. Nós queremos
crer que ainda existem
pessoas direitas, pessoas que
têm compromisso com o
dinheiro público, que têm
compromisso com Deus, que
Deus vai usar nessa cidade
para dar um basta nessa
corrupção, um basta nessa
roubalheira.
Agora já está eleita a
presidência e a relatoria, nós
vamos reunir a comissão para
traçar os rumos por onde nós
vamos começar a quem nós
ouviremos, se visitaremos o
SAAE primeiro, nós vamos
tentar, a comissão vai tentar e
vai definir a estratégia bem
trabalhada para que não dêem
em nada, vereadores hoje
manifestaram no plenário no
sentido que já ouve CPI no
passado que não deu em
nada. Nós queremos crer que
o Brasil hoje é outro e a nossa
cidade de Manhuaçu é uma
nova cidade e nós queremos
crer que tudo o que for
apurado, seja por Ministério
Público, seja pela Comissão
não vai ficar debaixo do pano,
não vai ficar escondido. Os
verdadeiros culpados vão
ressarcir os cofres públicos e
se houve mesmo a
roubalheira nós queremos
crer que a justiça de
Manhuaçu vai colocar esses
larápios em seu devido lugar”.
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Professores da Rede Mun
recebem homenagem com

Abertura com a Secretária Municipal de Educação Maria Luiza e os Diretores das Escolas Municipais.

Em Lajinha, uma grande festa em homenagem ao Dia dos Professores aconteceu na AABB,
e contou com a presença de 200 professores da rede municipal.

Momento de oração

Homenagem aos professores por Maria Luiza

Convidado especial Padre Eder
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nicipal de Lajinha
m festa especial

Show com Juá

Preparando o churrasco

Apresentação número de dança com as alunas da Professora Simone

Maria Luiza e equipe da SME

A

9

comemoração do Dia do Professor
no Brasil surgiu em 15 de outubro de
1827, quando Dom Pedro I baixou um
decreto imperial que criou o Ensino Elementar.
Pelo decreto, “todas as cidades, vilas e lugarejos
deveriam ter suas escolas de primeiras letras”.
Além disso, tratava de questões sobre a
descentralização do ensino, o salário dos
professores, as matérias básicas que todos os
alunos deveriam aprender e até como os
professores deveriam ser contratados. A ideia
inovadora e revolucionária teria sido ótima –
caso tivesse sido cumprida. Mas foi somente
em 1947, 120 anos após o referido decreto, que
ocorreu a primeira comemoração de um dia
dedicado ao Professor.
Em Lajinha, uma grande festa em
homenagem ao Dia dos Professores
aconteceu na quinta-feira (20/10), na AABB,
e contou com a presença de 200 professores
da rede municipal. A festa que agradou a todos
foi oferecida pelo Prefeito Sebastião Moreira
Bastos, o Vice-Prefeito Adriano Rangel de
Oliveira Alvim, pela Secretária Municipal de
Educação Maria Luiza Azine Vítor e os
Diretores.
Com início às 9h num ambiente decorado
com muito bom gosto em estilo country, os
professores tiveram uma festa divertidíssima,
onde se confraternizaram com um grandioso
churrasco e show com Juá.
“É um dia de confraternização, lazer e
descanso merecido pelos educadores. Nós
trabalhamos o ano todo construindo a
educação deste país e no dia 15 de outubro
comemoramos nossa profissão. É uma
forma de mostrar que vale a pena ser
professor, apesar de todas as dificuldades
que enfrentamos”, afirma Maria Luiza Azini
Vítor Secretária Municipal de Educação.
Essa foi uma pequena homenagem aos
professores da Rede Municipal de Lajinha,
que ainda ganharam um singelo presente em
comemoração ao seu dia.
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134º aniversário de Manhuaçu e 34ª Feira da Paz
Por Devair Guimarães
O 134º aniversário de
Manhuaçu foi marcado pela
reinauguração da galeria de exprefeitos do município,
Concerto da Primavera
realizado pelo 11º Batalhão de
Polícia Militar no dia 03 de
novembro e no dia 04 dando
continuidade as festividades
com a inauguração do novo
portal de entrada do Parque de
Exposição Fernando Lopes,
todas as noites foi apresentado
o rodeio Companhia Rancho
Alegre além dos shows do
cantor Fagner e do grupo
Revelação contando com uma
participação expressiva da
população nos três dias de
festa. Conversando com o

Diretor de Cultura Fabrício
Santos sobre os importantes
projetos culturais que vêm
sendo criados em Manhuaçu,
e sobre a forte evolução
cultural de nossa cidade
compartilha conosco algumas
de suas ideias e projetos:
“Essa evolução começou
principalmente
pela
necessidade. O povo
querendo, clamando por
esses projetos e a gente já
estava com
ideias.
Contando com o apoio do
Prefeito Adejair, que nos
deu liberdade para aplicar
os projetos
eu pude
trabalhar esses anos de
2010 e 2011 com novas
ideias
que estão sendo
acolhidas pela comunidade

e também pelos jovens que
tem se dedicado a esses
projetos. Trouxe dia 5 de
novembro, que além de
aniversário de Manhuaçu é
também o Dia Nacional da
Cultura, a Gincana Solidária,
os artistas que participaram
do concurso de grafite
fazendo um trabalho de
prevenção às drogas e à
violência no batalhão da
Policia Militar.
A Feira da Paz é para gerar
esse momento de fraternidade,
de companheirismo, um
momento de cultivar a paz,
estamos trabalhando a cultura
levando a todos essa
motivação, despertando esse
desejo de estar se
solidarizando, se alegrando

com as festividades, com as
atrações. Outro ponto
importante é nossa parceria
com o 11º Batalhão, que
possibilitou a realização do
Primeiro Concerto da
Primavera, que foi um sucesso.
A sociedade abraçou esse
projeto e nós vamos lutar pela
continuidade, porque ficou
com aquele gostinho de quero
mais. A cultura está aí, estamos
com muitas ideias, sei que

meu tempo de Diretor de
Cultura ainda é pouco, um
ano e meio apenas, mas
estamos lutando para colocar
muita coisa em prática ainda,
e temos agora o ICMS
recuperado, vamos trabalhar
também com o tombamento
da Capela Santa Terezinha,
dossiês, relatórios para poder
receber mais verbas, vamos
trabalhar na área musical,
vamos ver se conseguimos

desenvolver uma banda
daqui da nossa cidade.
São muitos talentos com os
quais estamos trabalhando, o
projeto da Caravana
Cafeicultora tem liberado
vários talentos, um deles já
tocou na Pré Abertura da Feira
da Paz. Estamos abrindo as
portas para que os talentos da
nossa cidade, os talentos de
raíz possam despontar aqui
em Manhuaçu.”

Luiz Amorim patrono da 34ª Feira da Paz
“E a gente tem que ter essa
responsabilidade para com a
sociedade, para com a
política. Quando se fala da
política, todos nós somos
políticos, todos nós por
essência somos políticos,
agora temos que ser
políticos na verdadeira
essência da palavra, política
verdadeira é aquela que vai
para o bem comum, para o
bem da sociedade, para o
bem do povo, é isso que eu
quero ser, apenas um
parceiro.
Com muita alegria e muita
responsabilidade como
presidente, eu sempre digo
que é uma honra aquela
casa. Muitos dos que lá
estão
foram
meus
professores e influenciaram
na minha formação e eu
tenho uma honra muito
grande de presidi-los , mas
quis Deus que eu aqui
estivesse, peço a Deus que
me dê forças, me dê

sobretudo inteligência para
levar adiante aquela causa e
não só lá, como aqui na
política de Manhuaçu, como
parceiro do Adejair, parceiro
da política séria e honesta
hoje implantada em
Manhuaçu. Como soldado
quero poder levar dias
melhores ao nosso povo.
A gente viu ao longo dos
anos o objetivo da Feira da

Paz foi se desvirtuando,
todos vocês sabem que o PC
nos últimos anos, toda a
história foi alterada, estamos
vendo uma luz no fim do
túnel e eu acredito que o
Adejair esteja realmente
voltando às origens,
voltando às raízes, muito me
alegra não só a Feira da Paz,
como hoje aqui essa
restauração dos quadros
dos prefeitos de Manhuaçu,
eu sempre digo e já tive
oportunidade de dizer: um
povo que não tem passado
certamente não terá futuro.
Porque os nossos jovens
hoje nem se quer conhecem
o passado, nem se quer
conhecem o que os homens
do passado fizeram, e por que
isso? Porque ninguém lhes
mostra isso, é preciso que se
mostre, que alguém de bem
cultive isso para que essas
pessoas, esses jovens
possam resgatar a história de
Manhuaçu.”

Diretor de Cultura de Manhuaçu Fabrício Santos
A respeito dos grafiteiros
que estão fazendo arte pela
cidade: “Convidamos dois
rapazes das cidades de
Timóteo
e
Coronel
Fabriciano que estiveram no
dia 5 de Novembro fazendo
este trabalho com grafite.
Fazem parte dos sete artistas
que estarão executando esse
trabalho e veio também um
artista de Manhumirim. Eles
estão muito emocionados,
tomando gosto de vir a
Manhuaçu executar esta arte.
Manhuaçu está se tornando
uma cidade atraente para
outros artistas virem mostrar
seu trabalho. Nos estamos aí
para isso: revelar talentos,
apoiar e valorizar. “
Sobre o 1º concerto de
bandas militares: “Esse
concerto, nós idealizamos
em reuniões há quatro
meses, fizemos um rascunho
da ideia desse projeto,
primeiramente tomamos
como base um evento que já

deu certo em Minas, na
cidade de Diamantina. Como
Manhuaçu não tem aqueles
casarões antigos para
colocarmos a banda tocando
nas janelas com o regente no
centro da rua, nós bolamos
essa ideia de trabalhar com
várias tendas com a banda
desmembrada e com o
regente no centro. Ficou

muito bonito porque
surpreendeu, eu mesmo me
arrepiei várias vezes, já
imaginava que seria bom,
mas superou todas as
expectativas. É um projeto
dentro de muitos que deram
certo que nós temos que
lutar para dar continuidade.”
E ainda, a respeito do
projeto Natal Cultural: “Eu
fiz um planejamento
chamado Natal Cultural aqui
em nossa cidade, já com
adesão de várias igrejas,
evangélicas e católicas,
ministérios, bandas e
algumas escolas. Estou com
uma programação intensa
para trabalhar do dia 1º de
dezembro até o dia 24 um
grande natal cultural, com
shows todas as noites no
coreto da praça das 20 horas
às 22 horas. Esse é um
trabalho que eu estou
terminando de executar para
já podermos fazer os cartazes
e divulgar.”

Público presente no show do grupo Revelação

Depois do Show Fagner fala a imprensa local
Cantor Fagner: “Eu adorei!
Senti o clima de carinho do
povo. Eu tenho alguns
amigos aqui também, já tinha
vindo aqui no Caparaó há
muitos anos atrás, onde fiz
amizades, então já tenho
proximidade com essa região.
Senti realmente o carinho, é
um povo muito carinhoso e
amistoso. Eu sabia que o
povo viria me prestigiar,
cantar as músicas, eu estou
muito feliz e agradecido por
ter participado da festa de
aniversário da cidade, foi
muito legal para mim.”
“Um abraço a todos, estou
muito feliz por ter sido
convidado a participar dessa
noite, adorei o público, adorei
o clima da cidade, adorei o
carinho das pessoas. Esse
carinho veio hoje aqui para o

palco e a gente pôde envolver
o público com as canções e a
gente está muito feliz, e eu
principalmente porque fazia

Mensagem do Prefeito Adejair
para a população de Manhuaçu
Nessa comemoração dos 134 anos da nossa cidade quero
deixar uma mensagem de paz e de harmonia a todos.
Manhuaçu hoje é uma cidade harmônica e espero que
continue assim, e que continue crescendo como vem
nesses últimos anos. Desejo a todos nós, Manhuaçuenses,
a benção de Deus e que essa festa se repita por muitos
anos com muita alegria.
A Feira da Paz é uma festa para o povo, festa da cidade.
Estamos aqui de braços abertos, para receber a todos.
E agora o nosso Parque de Exposições com um novo
portal que vem engrandecer a entrada dessa festa. Quero
agradecer a Deus e ao povo de Manhuaçu pela confiança
depositada em mim.

tempo que já era para eu ter
vindo aqui e hoje estou
comparecendo. Cantamos
várias músicas, algumas que
eu não gravei ainda... algumas
com as quais o trabalhador do
campo se identifica.
Trouxemos essa relação do
povo lá do Nordeste, porque
há uma identidade muito
grande entre o povo de Minas
e o povo cearense. Quero
agradecer por ter vindo aqui,
adorei a cidade...
Hoje a gente vive em meio
a muita violência e eu não
senti isso aqui, senti pelo
contrário, as pessoas muito
relaxadas... aqui eu senti uma
coisa linda, que vocês
mantenham isso, que possam
fazer disso um lema, uma
referência da cidade de
Manhuaçu.”
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Reunião da 17ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa
da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Lajinha

Mesa diretora da Câmara Municipal de Lajinha, Vereador Renato, Presidente da
Câmara Paulo Cesar e Vereadora Andrea

A vereadora Andrea

de fazer essa solicitação
verbal, se for possível a
gente enviar esse convite
para nos esclarecer toda essa
questão, se vai ser
melhorada a energia da
nossa cidade. “ Declarou
Andrea
Vereador Renato

ser produzida através da
subestação vai ser para
Manhuaçu, não é para o
nosso município não, como
que é isso?, eu não soube
responder, para ser sincera,
não soube, não tenho essa
informação. Porque o
pessoal diz que vai melhorar,
mas agora falta mais energia
ainda.”
Presidente Paulo Cesar

“Senhor presidente da
nossa casa, vereador Paulo
César, primeiro secretário,
vereador Humberto, colegas
presentes, e a todo público,
que veio nos prestigiar, serei
breve, pedi a palavra só para
fazer um pedido verbal, na
verdade um requerimento
verbal à mesa, ao presidente.
Algumas pessoas me
questionaram durante essa
semana passada à respeito
dessa questão da instalação
da sub estação de energia
elétrica em nossa cidade e eu
realmente não soube dar
informações precisas sobre
essa questão, devido a esses
picos, falhas de energia
muitas pessoas têm as vezes
seus aparelhos danificados
e isso tem acontecido
freqüentemente, senti a
necessidade de saber mais
sobre a sub estação e achei
por bem
fazer um
requerimento ao presidente
para que ele convide a
CEMIG
ou
algum
representante, ou até mesmo
a Prefeitura Municipal que
viesse nos falar sobre essa
questão, porque vieram me
questionar o seguinte: a sub
estação está em Lajinha mas
não vai fornecer energia para
Lajinha? Eu sinceramente
não sei informar, mas vamos
buscar informação e se
instruir sobre isso. Gostaria

“Nós estivemos com o
pessoal da CEMIG, quem teve
a oportunidade, quando foi
instalado um Posto da
CEMIG lá no Peterson. Do
meio dia às quatro da tarde
funciona,qualquer duvida
que você tiver com a CEMIG
é só ir lá. E nessa
oportunidade , eu também
achava
que
estava
funcionando, mas não está
funcionando. O engenheiro
falou para mim que vai
funcionar e que a energia de
Lajinha vai melhorar não
100% mas 600%! E eu sai
falando isso para os outros,
mas não senti as melhoras,
aí quando ele falou para mim
que estava funcionando eu
falei que não estava, então
nós podemos tirar essas
dúvidas sim.” Explica Renato
VereadoraAndrea
“Inclusive,
só
complementando, uma das
pessoas
que
me
questionaram falaram assim:
na verdade a energia que vai

“Quanto à distribuir
energia para as cidades
vizinhas, ela é uma central, é
estadual . Antigamente a
CEMIG era central elétrica de
energia, hoje ela
é
praticamente particular, não
é de Minas Gerais mais, hoje
70% da CEMIG não pertence
à Minas Gerais mais, não sei
se vocês sabem disso.”
Explicou o Paulo Cesar
VereadoraAndrea
“Eu quis citar isso porque
a gente representa o povo e
o comentário do povo é esse.
Não era para beneficiar
Lajinha? Dizem que é para
Manhuaçu, como que é
isso? Então eu acho
interessante a gente
esclarecer, logicamente que
Lajinha já aumentou a
quantidade de casas e
energia ligada aí, logicamente
o crescimento aumentou,
mas é bom que a gente saiba

Vereadores da Câmara Municipal de Lajinha atentos trabalhando em prol do município

sobre essa estação porque
ela está em Lajinha, em uma
unidade do município, talvez
para quem ela veio.
Obrigada”
Vereadora Andrea
“Vou pegar uma carona na
sua fala para comunicar
toda a população, as
pessoas que estão presente
que comuniquem a outras
pessoas, quem estiver
ouvindo a rádio também.
Neste
momento
na
Secretaria de Saúde está
disponível várias vagas para
cirurgia de cataratas, não
existe fila. O município tem
vagas para a cirurgia e não
tem ninguém precisando, ou
se tem não apareceu. Então
quem conhece alguém que
precisa fazer a cirurgia pode
procurar a Secretaria de
Saúde. E assim, só dizer que
as vezes isso que o senhor
falou, vereador, muitas
vezes a gente sabe que no
SUS, por exemplo eles têm
uma fila, têm demora então
no caso dessa paciente, eu
não sei qual cirurgia ela
precisou fazer, muitas vezes
a demora faz com que as
pessoas por si só busquem
outras alternativas, como no
caso da Ângela a demora
seria 5 anos, então a
população lutou e ajudou.
Se o município começa a
questão da assistente
social, ajuda quando vai
pelo SUS. Se começarmos a
custear
todos
os
tratamentos
médicos,
infelizmente não teríamos
essa condição. Então a
própria comunidade ajuda e
consegue suprir a carência
do SUS porque não tem
como atender a todos.
“Rubéns, presidente da
associação da terceira idade
de Lajinha compareceu a
câmara municipal e solicitou

reparo no telhado da sede
da associação da terceira
idade
que está
apresentando
muitas
goteiras, segundo ele a
situação está mesmo
precária.
Os
vereadores
prontamente decidiram
encontrar uma solução. O
vereador Fonsequinha doou
um bezerro para ser leiloado
e o dinheiro arrecadado
usado para fazer os reparos
na sede da associação em
conjunto com os demais que
também vão colaborar.
Presidente Paulo Cesar
“Nós
sabemos
os
empecilhos que tem. Nós
tivemos aqui na sexta feira
um encontro com nosso
deputado federal onde
tivemos muitas pessoas
participando, é claro que
muitos sonhadores do qual
eu
também
estava
presente, e sem dúvida as
perguntas que foram até
selecionadas achando que
como deputado ele iria
transformar nota de dez em
cinquenta. Mas é gente boa
mostrou um pouquinho do
seu trabalho durante esse
ano lá no Congresso
Nacional.
As suas comissões as
quais pertence, a defesa do
meio ambiente e tudo mais,
tivemos uma reunião super
gratificante com o padre João
aqui nesta casa. Eu estive na
casa da moradora a respeito
da pedra, fiz a visita para ela
e tem como resolver o
problema, com certeza, não é
tão perigosa, não sei se a
vereadora chegou a ir no
local, porque eu fui no local
e não é tão assim como a
vereadora colocou, mas nós
vamos lá resolver o problema
dela sim, se Deus quiser. Eu
estive participando também

na própria prefeitura de uma
reunião com o pessoal da
defesa civil, onde nós
tivemos a reunião com as
pessoas que trabalham na
defesa civil, representantes
executivos eu representante
legislativo e algumas
pessoas de fora que estavam
presentes a respeito das
medidas que deverão ser
tomadas a respeito de
Lajinha para não sermos
pegos de surpresa e graças
a Deus é um trabalho de
prevenção, inclusive isso
que está chegando, esses
materiais que já estão
chegando, graças a Deus é
prevenção. Então essas
telhas tem que ser guardadas
para ser usada no seu devido
tempo.
“Aproveitando
o
momento está sendo feito o
serviço lá no distrito Prata
perto da igreja Tabernáculo,
as manilhas já estão lá. Está
sendo feito com recurso
próprio, mas, recurso
devolvido pela câmara.
Porque nessa casa nós
assinamos um cheque
devolvendo o dinheiro a
prefeitura para que pudesse
comprar aquelas manilhas.
Dentro da defesa civil está
em Laranjal, eles deixaram
isso bem claro para nós, a
próxima cidade é Lajinha. O
pessoal da defesa civil veio
e preparou, é uma
prevenção. Aproveitando e
fazendo novamente o
convite dia 20 de novembro
nós teremos o encontrão da
terceira idade lá no
Poliesportivo, todos estão
convidados, quem quiser
participar, é a partir das 13:00
horas e termina às 20:00, é
coisa de criança, coisa de
menino. Sem bebida
alcoólica onde a terceira
idade vai estar presente com
a vizinhança e sem dúvida
com a nossa ajuda.”
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Sebastião Costa Fixação de orientações em
destaca dinamismo braile em locais públicos
será
obrigatória
do Legislativo

Deputado Sebastião Costa

As iniciativas da Assembléia Legislativa para
ter uma maior aproximação com a população
mineira foi elogiada pelo deputado Sebastião
Costa, que assinalou o empenho da atual Mesa
Diretora da Casa em conectar o Legislativo
estadual com a população do Estado em tempo real – principalmente através das novas tecnologias de mídia.
Observando que essa integração com novos
tempos revela, também, a modernidade de
ações da Assembléia, ele destacou que “essa
é uma oportunidade de mostrar que o trabalho
naquela Casa obedece regras e dispositivos
regimentais sempre dirigidos para atender de
modo justo os anseios dos mineiros e as necessidades de cada região e de cada município”.
Em especial Sebastião Costa destacou o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça,
que preside, afirmando que “estamos todos integrados no esforço das comissões técnicas
da Assembléia Lesgislativa de Minas para dinamizar os trabalhos internos e, por conseqüência, alcançar os objetivos finais de cada projeto o mais breve possível”.
Para o parlamentar, tudo isso situa o Legislativo mineiro entre os mais atuantes e dinâmicos do país.

POLÍCIA

Será obrigatória a fixação de orientações em
braile em locais públicos. Trata-se do projeto
lei Nº 596/11 aprovado em 1º turno pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, na Assembleia Legislativa, dia 18/
10 com a presença do Deputado e Presidente
da Comissão Doutor Wilson Batista.
O projeto lei Nº 596/2011 torna obrigatória a
fixação de orientações em braile nos determinados locais: escolas públicas, universidades,
ginásios poliesportivos, prédios públicos, estádios de futebol, shopping centers, lojas de departamento, cinemas, clubes recreativos e sociais, restaurantes, autódromos, aeroportos,
centros de convenções e de exposições e igrejas.
Segundo o Deputado Doutor Wilson Batista,
é importante que essa lei vigore para facilitar
o acesso e usufruto das pessoas com deficiência visual a esses estabelecimentos. “A aprovação da lei 596/11 irá permitir melhor acesso
e mais independência por parte das pessoas
com deficiência visual. É importante que eles
se sintam inseridos e bem alocados não só em
lugares privados, mas também em locais públicos.”
Se a lei não for cumprida, quando entrada
em vigor, o infrator será multado no valor de
1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Deputado Doutor Wilson Batista

POLÍCIA

O delegado Getúlio Vargas Lacerda conta como foi o trabalho
investigativo para desvendar os casos de homicídio em Manhuaçu
CRIME EM MATINHA
“O cidadão Rogério que foi
apreendido aqui no bairro
Matinha, a 20 dias atrás
agredido por uma tacada de
sinuca na cabeça e devido a
essa lesão provocada foi

encaminhado para o SUS de
Manhuaçu e em primeira mão
verificado que se tratava de
uma situação mais grave,
houve realmente uma fatura
na região craniana do mesmo.

Ele foi imediatamente
encaminhado para a UTI, um
local que tinha vaga. Ficou
internado três dias lá com morte
cerebral e ele veio realmente à
óbito. Ele foi encaminhado para
necropsia em Muriaé, e
estamos investigando o crime
como uma lesão corporal
seguida de morte. Logicamente
o cidadão que o agrediu vai
responder por lesão corporal
seguida de morte. A vítima é
natural de Caparaó.”
Doutor Getulio fala sobre a
situação do agressor:

O delegado Getúlio Vargas Lacerda conta
como foi o trabalho investigativo para desvendar os
casos de homicídio em Manhuaçu

“O agressor já foi qualificado,
já sabemos que ele tem
passagem pela polícia, não vou
citar o nome, nós já estamos
investigando, mas com certeza
ele vai ser indiciado, vai
responder por esse crime e
provavelmente a justiça vai
tomar todas as providências
devidas, conforme nós temos
visto a resposta que a justiça
de Manhuaçu tem dado a casos
como este.”

CRIME EM COQUEIRO
A Polícia Civil prendeu
João Batista Monteiro, vulgo “Zói de Sapo”, sexta-feira (11). Acusado de matar o
pedreiro Maurício Pereira
Paixão, de 40 anos, na madrugada de sexta-feira.
O delegado de Homicídios, Getúlio Lacerda, disse
que a vítima teria contado
aos colegas de trabalho que
estava recebendo ameaças
de morte por parte de um
morador da cidade de Reduto. Após apurações, a polícia chegou ao paradeiro de
João Batista Monteiro, vulgo “Zói de Sapo”.
“O acusado planejou matar Maurício. Há alguns
anos atrás, a mulher de Zói
de Sapo teve um relacionamento amoroso com a vítima. Tomado pelo ódio e com
sede de vingança, ele cometeu o crime para se livrar do
desafeto”, comentou o delegado Lacerda.
Além do crime passional,
a PC levanta hipótese de que
uma terceira pessoa teria envolvimento, sendo este o

mandante. As investigações continuam para apurar
quem pode ser este outro
elemento.
João Batista Monteiro
está preso na Penitenciária
de Manhuaçu.
O CRIME: O pedreiro
Maurício Pereira Paixão, de
40 anos, foi brutalmente assassinado com quatro tiros
na madrugada de sexta-feira
(4). Moradores da rua Duarte Peixoto, no bairro Coqueiro, acordaram assustados
com o barulho de tiros e acionaram a Polícia Militar.
Chegando ao local, a PM
encontrou o corpo do pedreiro no meio da rua. Ele foi
atingido por dois tiros que
acertaram o tórax, um o pescoço e outro a perna esquerda. Maurício morreu na
hora.
A Polícia Civil investiga o
caso. Segundo o delegado
de Homicídios, Getúlio Lacerda, um morador contou
que ouviu os disparos e notou que havia um carro parado no local. Após os tiros,

uma pessoa entrou no veículo, bateu a porta e arrancou rapidamente. “Estamos
apurando as informações e
já temos nomes de suspeitos”, informou o delegado.
Maurício estava levando
a sua esposa para o trabalho. O suspeito teria feito
tocaia e abordado o pedreiro. “O crime é passional. Há
cerca de três anos atrás, a
mulher do autor, que estava
separada, teve envolvimento amoroso com a vítima.
Pouco tempo depois, a mulher voltou para o ex-parceiro (autor). Há informações
ainda de que o autor deu
seis tiros na mulher, que seria supostamente o agente
motivador deste crime contra o pedreiro”, explicou
Getúlio.
Maurício estava trabalhando como pedreiro numa
construção na região do
Coqueiro.
Há informações que ele
vinha sendo ameaçado por
uma pessoa de Reduto que
não foi identificada ainda.
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ENQUETE
SUFLÊ DE PALMITO
“Vamos reapreciar isso sob o ângulo do desvio de ótica”

MATERIAL USADO

Ministro Luiz Fux (STF) sobre brecha para o político que renuncia para evitar cassação

1 lata pequena de palmito, 3 copos de leite, 3
ovos, 3 colheres (sopa) de farinha de trigo, 2 colheres (sopa) de manteiga, sal, cebola.
COMO FAZER
Misturar tudo e levar ao fogo. Mexer até tomar
a consistência de creme. Juntar as gemas, o palmito picado, a cebola batidinha e cobrir com as
claras em neve. Levar ao forno e servir quente.

CANTINHO DE FÉ
por

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

Troque a bateria de sua consciência
Minha esposa Peggy conta que seu sobrinho Chuck
Smith, quando tinha apenas dois anos, ficava junto da
árvore de Natal, querendo brincar com os enfeites. Ele
sabia que não tinha permissão para isso. Aproximava-se
da árvore, estendia a mão, mas ficava, num autêntico processo de autocensura, com a outra mão batendo naquela,
dizendo: "Não! Não!"
O filósofo alemão Immanuel Kant teria dito haver duas
coisas que o deixavam boquiaberto: o céu estrelado à noite
por cima do homem e a consciência dentro do homem. De
fato, Deus pôs dentro de cada pessoa um sistema de alarme chamado consciência. Cada vez que erramos, esse alarme é acionado. O pecado tenta inutilizar esse sistema,
fazendo com que a pessoa silencie de vez a voz da consciência.
O homem precisa vigiar a sua consciência, porque ela
não oferece orientação infalível; ela está sujeita, como
avisava Paulo a Timóteo, a "se cauterizar" (1Tm 4.2), isto
é, ela porta consigo a propensão para acostumar-se ao
mal. É quando ela deixa de ser sensível. Leslie Weatherhead exemplifica que "por anos e anos, a escravidão não era
condenada pela consciência dos homens". T. B. Maston
escreveu: "A consciência não é a voz de Deus, embora
possa ser o ouvido da alma. O ouvido precisa ser treinado".
Por outro lado, nada melhor que uma consciência tranquila. Quando se despediu dos líderes da igreja de Éfeso,
Paulo disse estar consciente de ter agido corretamente
entre eles (At 24.15,16). Esse é o melhor travesseiro para a
cabeça de uma pessoa. Você pode correr da polícia mais
bem aparelhada, mas não conseguirá fugir de sua consciência. Na contracapa de sua Bíblia, um crente anotou: "O
pagamento do pecado é uma consciência sem paz". Se
sua consciência o acusar de algo, irmão, lembre-se que
isso é bom; sinal que o alarme ainda está funcionando. E
depois, leve-a à presença de Jesus, confessando a Ele os
seus erros, e você também dormirá em paz.

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.

Profissionais

Prato que se come frio

Acusado pelo reitor João Rodas de ser o mentor da confusão na USP, o PCO confirma: “a
gente participa do movimento desde o início".

O PMDB não reagirá agora à recusa de Dilma
de tomar parte do seu programa na TV. O partido não reage no calor dos fatos. Aguardem-se
as coligações com o PT para as eleições municipais. Aí, então...

Caixinha do mal
A Conlutas informa que “diversos sindicatos”, como dos Sem
Teto e de Servidores Federais da Educação Básica, contribuíram
para a fiança.

Pernas curtas
A Conlutas diz não receber porque é contra imposto sindical, mas
para o Ministério do Trabalho irregularidades é que a impedem de
recebê-lo.

Pão de queijo
O rolo da ONG Instituto Cidade no Esporte, envolvendo o repasse suspeito de
R$ 9,5 milhões, detonou o projeto do “padrinho” Wadson Ribeiro, secretário nacional e braço direito do ex-ministro Orlando Silva, de se candidatar a prefeito de
Juiz de Fora (MG) em 2012, pelo PCdoB.

Lei de Garrincha

Pergunta ao pé do morro

O ministro Fernando “Enem” Haddad (Educação) obteve, como pré-candidato petista
à prefeitura de São Paulo, a unanimidade.
Lula fez todos se retirarem da disputa. Agora
só falta combinar com o eleitor.

Os maconheiros da USP rejeitam a presença da PM no campus
pelas mesmas razões que “Nem” impedia a PM de subir a Rocinha?

As ligações perigosas de ‘Nem’ na política do Rio
A denúncia do Ministério Público de “crime eleitoral”, que não sai do lugar, aproxima o traficante
Antônio Francisco Bonfim Lopes, o “Nem”, do
submundo político na Rocinha, a maior favela da
América Latina. Com o falecido vereador Luiz
Cláudio Oliveira, foi acusado de coagir moradores para votar em “Claudinho da Academia”
(PSDC). A PF sabia, menos o governador Sérgio
Cabral, que além de tirar fotos com o “líder comunitário”, foi ao
enterro dele, em 2010.

Junto e misturado
O submundo é tão ousado que “Claudinho da Academia” dividiu
palanque com Dilma e Lula no lançamento do PAC da Rocinha.

Corte
No topo dos assuntos mais comentados no Twitter, “Nem” virou
piada: “depois de prenderem o barão da droga, falta agora encontrar o rei”.

Terremoto

Esqueceram de mim
A Controladoria-Geral da União precisa tirar a poeira e sacudir as
irregularidades graves encontradas pelo Tribunal de Contas da
União nas obras da BR-O50 e BR-265, em Minas, e BR-487, no
Paraná.

Projeto permite cancelamento
de contratos pela internet
O Projeto de Lei 1593/11, da deputada Rose
de Freitas (PMDB-ES), estabelece para o
consumidor o direito de cancelar sua adesão
a contrato de fornecimento de produtos ou
serviços pela internet de forma imediata. A
proposta abrange os contratos de planos de
saúde, cartões de crédito, TV a cabo e telefonia. Segundo o texto, o fornecedor deve
arcar com o ônus de oferecer os procedimentos de segurança que garantam a correta
identificação das partes. Além disso, ele estabelece o prazo de
120 dias, contados da sua publicação, para a lei entrar em vigor.
Informações da Agência Câmara.

Pensando bem...

Após o desafio de só deixar o cargo “a
bala”, o ministro Lupi virou alvo de piada: só falou besteira porque está muito
“abalado” com o governo.

... aparecendo quase todo
dia de máscara na janela,
Lula quer virar o Michael
Jackson de São Bernardo.

Fato e fantasia
O alagoano Teotônio Vilela exibe provas da lisura no pagamento
da dívida do Estado no banco Panamericano, de R$ 3,3 milhões,
mas muitos preferem acreditar na fantasia da “irregularidade”. O
pagamento de dívidas herdadas obedeceu a uma fila. Os bancos
foram os últimos.

Calote custou caro

PODER SEM PUDOR

Derrubado no tapume

Antecessor de Teotônio Viela no governo de Alagoas, Ronaldo
Lessa descontava do servidor a mensalidade do crédito consignado, mas não repassava os valores. A dívida junto a bancos chegou
a R$ 40 milhões.

Vigarice indígena
Durante audiência para debater a questão
das terras indígenas na Câmara, o deputado Nelson Padovani (PSC-PR) revelou
que ossos de índios do Xingu são transportados e enterrados em fazendas produtivas de outras regiões, para forçar a demarcação de terras.

Bessa no PTB
O ex-deputado Laerte Bessa (PSC), líder de policiais civis do DF,
tem conversado com o senador Gim Argelo (DF) sobre sua transferência para o PTB. Bessa rompeu com o grupo do ex-aliado
Joaquim Roriz.

A

pós assumir o mandato, o saudoso deputado Clodovil Hernan
des (PTC-SP) estreou em grande estilo, ao exigir silêncio du
rante seu discurso de estreia, calando 368 parlamentares no
plenário. E ainda deu um pito em Paulo Maluf (PP-SP), que insistia
em conversas paralelas. Em seguida, uma repórter quis saber como ele
votaria as medidas provisórias da pauta. Clodovil fez graça:
- Que medida o quê, minha filha... Eu não estou aqui para fazer
roupa!
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4
Necessidade de apoio emocional,
principalmente quando está junto dos
mais íntimos. É hora de confrontar
seus sentimentos, aumentando sua
disposição para as trocas afetivas.

JANTAR NA CASA
DO JOÃOZINHO
O pai chega para o filho e fala:
- Joaozinho, meu chefe vem jantar aqui em
casa hoje acompanhado do seu filho, que não
tem as duas orelhas. Pelo amor de Deus,
comporte-se!
Não me sacaneie desta vez, pois eu preciso
de uma promoção!
-Tudo bem, papai! Não se preocupe! Desta
vez vou me comportar bem! O senhor vai ver
que, se depender de mim, sua promoção virá!
Durante o jantar o Joãozinho falou para o
menino sem as duas orelhas:
-Que Santa Luzia abençoe seus lindos
olhos...!
Obviamente, ninguém entendeu o que estava
acontecendo com aquela "santa e doce
criaturinha". O pai ficou enternecido com o
esforço de bondade do filho que continuou a
falar, por mais algumas vezes para o menino
sem as duas orelhas:
- Que Santa Luzia abençoe seus lindos
olhos...!
O pai do menino sem as duas orelhas,
emocionado, olha para o pai do Joãozinho e
comenta:
- Não estou acostumado a ver meu filho ser
tão bem tratado! Que criaturinha maravilhosa
é seu filho!
E voltando-se para o Joãozinho pergunta:
- Por que o desejo de que Santa Luzia proteja
os lindos olhos do meu filho?
Joãozinho responde:
- Porque se ele tiver de usar óculos, tá
fudido....

Touro - 21/4 a 20/5
Aumentado o equilíbrio para interagir
com as pessoas, assim como sua
sensibilidade para lidar com os sentimentos dos outros.
Gêmeos - 21/5 a 20/6
Incentivada a harmonia nos seus relacionamentos profissionais. Isso
pode ser alcançado com a colaboração nas tarefas em grupo.
Câncer - 21/6 a 22/7
Use o lazer como forma de relaxar
do estresse cotidiano. A tendência é
que os programas culturais incentivem sua mente e sua autoestima.
Leão - 23/7 a 22/8
Fase de harmonia familiar, na qual o
diálogo deixa os vínculos mais fortes e diminui as diferenças que possam existir. Ouça mais os outros.

QUAL É MAIS LONGE?
Duas loiras estavam na beira do mar a noite.
De repente uma virou para a outra
- Amiga, qual é mais longe a lua ou o japão?
- Ah amiga, claro que o japão, você esta
vendo ele por acaso?

O PORTUGA E O MATE LEÃO
O português chegou em casa com a caixinha
de mate leão em baixo do braço, a esposa vira
e fala:
- Querido lhe pedi veneno para matar ratos
e você me traz um mate leão.
- Pô, mata até leão você acha que não vai
mata um rato?

CURIOSIDADES
BARATA – A barata é campeã de velocidade
no reino animal. A dificuldade que se tem para
caçar uma barata foi objeto de pesquisa na Universidade Hebraica de Jerusalém, Israel. Os cientistas descobriram que este inseto é um dos
campeões de velocidade do reino animal. Pode
percorrer um metro por segundo. Considerandose o seu tamanho, proporcionalmente para um
homem equivaleria correr a 150 quilômetros por
hora. A barata é também campeã de dribles - é
capaz de desviar o rumo, em plena corrida, 25
vezes por segundo. O registro foi feito com uma
câmera de vídeo especial.
GENERAL ANÍBAL - General cartaginês
venceu batalha naval lançando cobras venenosas
sobre o inimigo. O ser humano sempre foi engenhoso para criar métodos de eliminação de seus
semelhantes. Trezentos anos antes da era cristã,
o general cartaginês Aníbal derrotou os romanos
em uma batalha naval lançando contra os navios
inimigos potes de barro cheios de cobras
venenosas.
GASES NOBRES - Os gases nobres foram
apelidados assim devido à resistência que apresentam para se ligar a outros elementos. Os químicos
que descobriram suas propriedades costumavam dizer que esses gases possuíam nobreza de caráter,
pois se mantinham integralmente na sua forma original, sem deixar que outros elementos os influenciassem. Atualmente, sabe-se que em determinadas condições o xenônio, o criptônio e o radônio formam
compostos, porém quando o fato veio à tona o nome
já havia se popularizado.

HORÓSCOPO

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9
Aumenta sua inteligência emocional
para interagir com as pessoas, e sua
desenvoltura para lidar com diferentes estímulos. Você se comunica
mais facilmente.
Libra - 23/9 a 22/10
Estimulado seu senso prático, principalmente em assuntos relativos à
sua vida material. Este é um bom momento aumentar sua estabilidade ao
planejar o futuro.
Escorpião - 23/10 a 21/11
Os pontos positivos de sua personalidade se tornam cativantes para
as pessoas. É hora de defender seus
interesses, portanto use seu brilho.
Sagitário - 22/11 a 21/12
Estimulada sua inteligência emocional para enfrentar desafios. Entenda
que existem momentos em que esperar é o melhor a fazer.
Capricórnio - 22/12 a 20/1
Você se revela como articulador nas
suas relações. As pessoas lhe veem
como um porto seguro, portanto este
é um momento positivo para promover encontros e se divertir.
Aquário - 21/1 a 19/2
Você está confiante e isso aumenta
seu magnetismo pessoal e sua capacidade de liderança, características que ajudam no desenvolvimento de seus projetos de trabalho.
Peixes - 20/2 a 20/3
Este é um bom momento para repensar seus ideais de vida. Não é
hora de promover mudanças, mas
de pensar nelas.
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TUDO SERÁ DIFERENTE
O cantor Roberto Carlos não gravará seu tradicional show especial de fim de ano exibido na Globo. A emissora irá exibir a apresentação do Rei em Jerusalém reeditando o material, incluindo
uma entrevista exclusiva feita por
Glória Maria.
CORAL GLOBAL
Um elenco formado por mais de 130 profissionais, incluindo atores, comentaristas, apresentadores e narradores da TV Globo gravou o coral de
final de ano, tradição da emissora. Neste ano, Roberto Carlos cantará a música Um Novo Tempo
pela primeira vez.. Composta por Marcos Valle,
Nelson Motta e Paulo Sérgio Valle, a música ganhou arranjo de Guto Graça Melo.
NOVA JURADA
Kelly Osbourne deve ser a nova jurada do Ireland's
Next Top Model, programa que escolhe novas
modelos e tem edições em vários países. A filha do
roqueiro Ozzy Osbourne ocuparia o lugar do
modelo Charley Speed, que deve deixar o programa para se dedicar à serie Sky Living. " No programa, Kelly Osbourne se juntará ao designer Julien MacDonald e a top model e atriz australiana
Elle MacPherson.
ELES FICAM!!!
Depois da sessão boataria de
assédio de outras emissoras,
os apresentadores Marcelo
Adnet e Dani Calabresa renovaram o contrato com a MTV.
O casal deve ficar na emissora
até dezembro de 2012. A MTV
teria apresentado novos projetos que pensou para os dois,
entre eles um programa de viagens e a cobertura
dos jogos olímpicos de 2012 direto de Londres
para Adnet. Dani deve seguir com o Furo MTV e
ainda ganhar outra atração.
PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
A ex-BBB Fani gravou uma participação especial
na novela Aquele Beijo, da Globo. Ela será jurada
de um concurso de Miss, onde Belezinha (Bruna
Marquezine) concorrerá ao título. Fani vê a oportunidade como o primeiro passo para engatar sua
carreira de atriz. Será?
DE VOLTA AO PASSADO
Raul Gil trará de volta ao
seu programa no SBT o
quadro Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Dança. Este quadro lançou
nomes como Leilah Moreno e Robinson Monteiro, na época em que era apresentador da Record.

redimido. Para o ator, que sempre interpretou
meninos doces e bonzinhos na TV - desde sua
estreia como protagonista de Malhação, em 2007
-, a grande motivação desse quinto personagem na
Record foi justamente ter um caráter duvidoso no
início da trama.
MUDANÇAS
Miá Mello, que interpreta a personagem Teena
no Legendários, da Record, pode se mudar para a
Globo. Ela estaria na mira do Casseta & Planeta
para ser sua figura feminina na nova temporada
do humorístico, que estreia em abril de 2012. Vamos aguardar. Já falaram em tantos nomes...
MUIT O HUMOR NO AR
Tatá Werneck e Paulinho Serra, do Comédia MTV,
permanecerão na MTV pelo menos até o fim do
verão. Eles terão esquetes diários de humor no
Verão MTV, batizados de Vai Pra Praia que o Pariu. Tatá e Serra também negociam uma nova atração diária para 2012 no canal.
FAMÍLIA NUMEROSA
O casal Jim Bob e
Michelle Duggar, famoso nos Estados
Unidos por sua numerosa família no programa de TV 19 Kids and
Counting (19 Crianças
e Contando), anunciou que aguarda o nascimento de mais um filho.
Michelle, de 45 anos, confirmou sua gravidez com
uma mensagem no site oficial da família, e disse
que dará à luz em 2012. "Depois do nascimento
de Josie (sua filha número 19), não sabíamos se
poderíamos ter mais", disse ela, que correu risco
de vida, assim como sua filha, que nasceu prematura em um quadro de pré-eclâmpsia.
SEGUINDO A BÍBLIA
O casal, que vive no estado de Arkansas e teve há
dois anos seu primeiro neto, garante jamais ter
utilizado métodos anticoncepcionais. Autodenominados "cristãos conservadores", Jim Bob e
Michelle têm filhos em idades compreendidas entre 23 e 2 anos, todos com nomes iniciados pela
letra "J". O casal explicou em seu site que a Bíblia
os guia diariamente, e que o livro sagrado dos cristãos "contém todas as respostas para as perguntas sobre a vida", como, por exemplo, a procriação.
TROCA-TROCA
A Rede Record pensa em substituir o júri do
programa Ídolos em 2012. Os contratos de Rick
Bonadio, Marco Camargo e Luiza Possi só vão
até dezembro de 2011. Aatração é comandada por
Rodrigo Faro.
.
TV XUXA

A apresentadora Adriane Galisteu estaria “flertando” com a RedeTV! desde sua ida ao Superpop, quando participou de um encontro com Luciana Gimenez. O contrato de Galisteu com a Band
vai até 2012 e, ela quer deixar as portas abertas em
sua antiga emissora caso volte à geladeira. Precavida, a loira!

No ‘TV Xuxa’ de sábado, dia 12, Marcelo Serrado
participou do quadro “Papo X”.O ator falou sobre
o sucesso de seu personagem em ‘Fina Estampa’,
o divertido Crô e relembrou bons momentos de
sua vida pessoal e profissional. Ainda no programa, as atrizes Joana Lerner e Carol Macedo
enfrentam os atores David Lucas e Guilherme
Boury no quadro ‘Meninas X Meninos’. Uma
divertida competição entre homens e mulheres
define quem sabe mais sobre o universo do sexo
oposto.

TAL PAI...

DE VOLTA À TV...

O filho do falecido ator Rômulo Arantes, Rômulo
Arantes Neto (24 anos) está empolgado com as
transformações de Raimundo em Vidas em Jogo.
Seu personagem, que começou a trama de Cristianne Fridman meio vilãozinho e aprontando com
a mãe Augusta (Denise Del Vecchio), parece ter se

O empresário da atriz Lucélia Santos, Caíco de
Queiroz, confirma o retorno da atriz aos palcos
paulistanos. Nele, Lucélia realiza um feliz encontro com dois jovens talentos: Pedro Neschling,
seu filho, que a dirige pela primeira vez no teatro;
e Jô Bilac, jovem autor contemporâneo, cujos tex-

VAI DAR CASAMENTO?
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tos são dos mais montados de sua geração. O texto escolhido foi a comédia Alguém acaba de morrer lá fora, que faz forte crítica à superficialidade
das relações humanas.Além disso, Caíco afirma
saber sobre uma possível volta da atriz às novelas
brasileiras. “Lucélia é uma atriz genial e quer se
dedicar novamente à TV”, finaliza Caíco
DIRETO DO JAPÃO
O apresentador Amaury Jr.
está exibindo uma série de
reportagens sobre a sua última visita a Tóquio, no Japão.
Durante quinze dias, ele conheceu pontos turísticos,
descobriu lugares exóticos,
comeu insetos vivos, dormiu
em um hotel cápsula, andou
de trem bala. Amaury Jr. também visitou a mais tradicional casa de quimonos
sob medida da cidade, a Sekine, que vende diferentes estilos e acessórios voltados para esse tipo
de roupa. O Programa Amaury Jr. vai ao ar de
terça a sexta-feira, a partir da meia-noite, pela Rede
TV!.
NOVOS RUMOS
A atriz Adriana Alves está indo para o SBT. Ela
atuou em novelas da Globo e seu último trabalho
na emissora foi em 2007, em Duas Caras. No SBT,
ela interpretará a mãe de Cirilo no remake de Carrossel. Adriana é casada com Olivier Anquier, exDébora Bloch.
SUCESSO
A atriz-mirim Klara Castanho
mal saiu de Morde & Assopra
e já está escalada para uma
nova novela da Globo. Ela estará na substituta de A Vida da
Gente, de Elizabeth Jhin.
Além dela, Vera Mancini e
Daniela Fontan, que também se destacaram na
trama de Walcyr Carrasco, ganharam personagens
na nova novela.
DE VOLTA PRA CASA
Lucélia Santos fez uma participação este ano na série Aline, mas está sem atuar em novelas da Globo desde 2001,
quando interpretou Jackeline
Lemos em Malhação. Comenta-se que existe uma recomendação na emissora para que os
autores de novelas pensem em
Lucélia para futuras escalações em suas tramas.
CONFIRMADAS
A cantora gospel Aline Barros será uma das atrações deste ano do Show da Virada, realizado pela
Globo, na passagem de ano. As gravações acontecerão nos dias 22 e 23 de novembro, em São Paulo. O programa marcará o retorno de Aline ao trabalho, pois ela deu à luz Maria Catherine no dia
12 de outubro e desde então está casa cuidando
da filhota. Ivete Sangalo e Claudia Leitte também
estão confirmadas.
FILHA DE PEIXE...
Luisa Perissé, filha de Heloísa Perissé e Lug de
Paula filho de Chico Anysio), seguirá os passos
dos pais. Ela viverá Dercy Gonçalves criança na
minissérie Dercy, da Rede Globo. Luisa já gravou
as primeiras cenas na região serrana do Rio de
Janeiro.
CASAL UNIDO
As atrizes Ellen DeGeneres e Portia de Rossi depois de anos de sucesso na TV, se aventuram em
mais um ramo: restaurante. Em parceria com a

cantora Chrissie Hynde e o produtor Steve Bing
vão abrir um restaurante vegano na Califórnia.
EMALTA
O ator Rodrigo Lombardi foi
convidado para estrelar a próxima novela de Glória Perez.
A trama será ambientada na
Turquia. Lombardi acabou de
gravar o remake de O Astro,
cujo último capítulo foi ao ar
em 28/10.
UM BOM MOTIVO
O veganismo - é uma filosofia praticada por aqueles que não comem carne e nem produtos lácteos
- tem sido uma causa apoiada por Ellen, que tem,
inclusive, um blog sobre o assunto. Depois da
mudança em sua dieta alimentar, Ellen observa
efeitos a longo prazo. Sente-se mais saudável e
feliz.
PRÓXIMA GABRIELA?
Karine Camargo, a Morena da
Lage, do Zorra Total, irá fazer
teste para interpretar Gabriela na minissérie homônima que
a Globo está produzindo, baseada na obra de Jorge Amado. Gabriela, de Walcyr Carrasco, deve estrear em 2012.
Juliana Paes já foi cotada para
ser a protagonista, mas o elenco ainda não está definido.
PROGRAMA DE VERÃO
As irmãs gêmeas Bia e Branca Feres vão apresentar um de verão na MTV. De mochilas nas costas
vão rodar pelas praias brasileiras em busca de
boas baladas.
PRÓXIMA NOVELA
Cássia Kiss Magro, que arrasou como a sofredora Dulce de Morde & Assopra, já
está escalada para a próxima novela das seis, assinada
por Elizabeth Jhin. Agora no
papel de uma vilã!
AUDIÊNCIAAUMENTOU
O programa Eliana, do SBT, tem registrado crescimento na audiência. Em outubro, mês que marcou o retorno de Eliana ao comando da atração
após dar à luz Arthur, a média foi de 9,1 pontos,
sendo a melhor média mensal do ano. Comparado
a setembro, apresentou aumento de 44% de público. Nada mau!
FELICIDADE
Nasceu no Rio de Janeiro, em 25/10, Ana Flor,
primeira filha do ator Dado Dolabella. A menina é
a terceira herdeira de Dado, fruto de sua relação
com Juliana Wolter. Ele já é pai de João Valentim,
da união com Viviane Sarahyba, e Eduardo, fruto
de um relacionamento com Fabiana Neves.
EM FAMÍLIA
Cláudia Abreu foi vista
passeando com os filhos
em um shopping da zona
sul do Rio de Janeiro. No
dia 5 de outubro, a atriz deu
à luz a seu quarto filho,
Pedro Henrique, fruto de
seu casamento com José
Henrique Fonseca. Cláudia
também é mãe de Maria,
de 8 anos, Felipa, de 4, e
José Joaquim, de 1 ano.
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