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EDITORIAL

CHARGE

Corrupção e Impunidade
Os homens que são capazes de praticar a corrupção, em qualquer
sentido da palavra, são capazes de qualquer atrocidade (quando ficam impunes!). A pessoa que entra no mundo do crime não começa
com um assassinato ou coisa parecida. Os maiores bandidos começam com pequenos atos. Mas num país em que reina a impunidade,
esses pequenos atos nunca são barrados e acabam crescendo cada
vez mais.
Uma cidade, por sinal, que não dá o devido valor às suas crianças,
talvez porque o governante “desvia” o dinheiro da educação, aplica o
dinheiro onde lhe convém sem consultar o povo, superfatura obras,
não prioriza a educação e saúde, uma cidade que tem também um
poder judiciário e uma polícia fraca. E o porquê tudo isso acontece
fica só no imaginário do povo. Em uma cidade do Rio, uma gang de
jovens invadiu a casa do prefeito, ele ficou furioso e pediu para que
alguns policiais (que conhecem muito bem os criminosos, apesar de
nunca os terem punido) dessem um “sumiço” nesse grupo de jovenzinhos arrogantes. De um jeito que a justiça nunca descobriu quem
estava por trás de tudo. E assim acaba um capítulo da história corrupção, impunidade e violência. Exagerada? Não. É a mais pura realidade
do Brasil. Onde tudo é movido pelo orgulho e pela ambição.
Agora, imagine sua cidade se fosse bem organizada. As crianças
todas estivessem na escola. Uma escola bem estruturada, com professores profissionalizados, com salários dignos e pagamentos em dia e
órgãos governamentais cuidando da fiscalização das crianças que
não fossem à aula. O prefeito (a) fosse super honesto e humilde.
Exigisse competência e agilidade à polícia, que por sua vez seria muito
bem paga. A legislação bem organizada e a lei a palavra de ordem. Os
habitantes se respeitassem. Fossem solidários uns com os outros.
Ninguém teria arma ilegal em casa. A família seria a instituição mais
valorizada por todos. Enfim, a cidade dos sonhos. Parece até um conto de fada! Isso seria o ideal para que todos vivessem bem, mas os
próprios brasileiros desacreditam que isso possa acontecer. É possível uma cidade bem organizada e ordeira temos dezenas delas no país.
O que necessita é uma organização de pessoas de bem que coloquem
os interesses da coletividade acima de tudo e pensem em um futuro
melhor para seus filhos e netos. A sociedade tem também sua culpa
veja nossos arquivos há quanto tempo nós batemos nesta tecla, mas
infelizmente nada mudou até o momento.
Muitos municípios vão de mal a pior. Acorda povo!
O povo espera que as organizações partidárias que tanto se reúnem
se mantenham unidas para que aconteça a tão sonhada virada do
bem, vereadores que façam seu papel e prefeitos que governem para
o povo e com o povo, nas câmaras não há opositores e, portanto não
há fiscalização, só nas eleições que eles combinam se dividindo aqui
e ali, para depois fazer o jogo do poder, além de que, as instituições
democráticas são fracas, a gestão dos bens públicos é feita por debaixo dos panos e fiscalizada por órgãos incompetentes.
Toda essa impunidade favorece ao esquecimento e banalização dos
fatos pelos próprios lesados. Assim a indignação, força motriz, “fica
para lá”. E o povo não protesta, não age. Só reclama...
Esses fatos são bons para questionarmos a democracia. Será que
essa forma social tão exaltada por nós é realmente democrática? Ultimamente o que se vê é o abuso de poder, é o famoso Farinha Pouca
meu Pirão primeiro.
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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
Viajo quase todos os dias para Caicó a trabalho e, comecei a
observar a pessoa supracitada recolhendo lixo nas margens da
BR-427. Trata-se de uma situação muito triste. Em determinado ponto observei o acúmulo de ossos de animais que são depositados ao longo da estrada resultante de morte por doenças
infecciosas. As mãos do homem são imundas pela sujeira acumulada. Parei e o questionei, tendo o mesmo afirmado que mora
em Manhuaçu Minas Gerais e que está fazendo o caminho de
volta para casa. Perguntei como sobrevive e o mesmo afirmou
que, come restos de comida jogados na estrada. Também pede
comida aos moradores das imediações. O percurso em que o
homem se encontra é inóspito e a temperatura durante o dia
oscila entre 35 e 40 graus centígrados. Na terça-feira o mesmo
estava deitado na sombra de uma faveleira, planta típica do
semiárido, a 12 quilômetros da sede do município de Caicó/RN.
Francimar Galvão - Jardim do Seridó - RN
Fui, esperei e recebi a cruz, foi um momento de oração e de fé
antes da chegada dos Ícones da Jornada Mundial da Juventude,
vejo nesta iniciativa uma grande importância para a disseminação da paz, não só entre os jovens, mas para todos nós, é um
momento de refletir sobre a nossa participação na igreja católica, e o que estamos fazendo para combater as drogas, e a criminalidade em que se encontram vários jovens em nossa cidade.

Infelizmente a mídia manhuaçuense não se preocupou
em divulgar este evento tão importante, principalmente
que temos um jornal que deveria trabalhar principalmente junto à igreja católica e não junto à política, que nem
sempre é justa para com os munícipes.
Márcio José Bahia - Manhuaçu
Ao Jornal das Montanhas,
Acompanho o jornal de vocês há muito tempo leio
sempre na internet e gosto por demais dos assuntos abordados por vocês principalmente a política regional e de
nossa cidade que como ninguém, ela é bem tratada nesse
jornal. Também quero parabenizar o diretor do Jornal
das Montanhas o Sr. Devair Guimarães de Oliveira pela
seriedade em que escreve o editorial do jornal, e pelo
editorial que sabemos a linha do periódico, lembro-me de
meu pai que era assinante do Jornal do Brasil e da revista
Cruzeiro, desde cedo nos ensinou a sermos leitores e
quando chegava o jornal ele lia primeiro o editorial e nos
explicava cada detalhe, inclusive o editorial que aprendi
bem cedo que é a opinião e o pensamento do dono do
jornal. Parabéns por todo o conteúdo, mas adoro mesmo
é o Dizem por aí...
Edmilson Freitas Heringer
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Fogo amigo
Uma notinha colocada nesta coluna
causou grande audiência em nosso site
e recebemos algumas cartinhas e
recados sobre o fogo amigo. Para a
Paulinha de Manhuaçu e Fernando de
Lajinha vai aí a resposta de suas
perguntas: Fogo amigo (do inglês:
Friendly fire) é uma expressão eufêmica
utilizada militarmente no que tange os
aspectos de ataques aliado à aliado, ou
inimigo à inimigo.
Tal expressão ganhou maior
reconhecimento, pois nas guerras
Ailton, mais
atuais, em que não existe tanto contato conhecido como
motorista do
físico com o inimigo, a simples
Sérgio
suposição de um alvo faz com que o prefeito
Breder
soldado queira abatê-lo, antes que o
inimigo o faça. Isso é a grande causa de vítimas aliadas em
guerras. Pode-se citar o exemplo dos Pracinhas (Soldados
brasileiros na II Guerra Mundial) que por possuir uniforme
parecido com os dos alemães, eram abatidos com frequência
por aliados (devido ao despreparo do governo brasileiro em
analisar os uniformes inimigos). O motorista do Sérgio Breder
e pré-candidato a vereador Ailton causou mesmo ciúmes, ao
ponto de segundo dizem, deixar o serviço em que estava
como motorista do prefeito Adejair Barros. A gota d’água foi
na Feira da Paz onde segundo os comentários Ailton caiu em
uma armadilha e acabou prevalecendo a vontade de alguns
vereadores que não estavam gostando de ver o pré-candidato
em seus redutos eleitorais.

Asfalto de 1/3
Foi só começar a chover um pouquinho para começar
aparecer os buracos nas estradas da região é outra vergonha
porque o governo manda asfaltar, mas parece que é tudo
combinado a empresa faz uma porcaria que com meses já
aparece os buracos e o mais interessante que mesmo o governo
tendo tudo a seu favor a lei etc. Disse um sábio, o governo não
reclama é porque o asfalto é de 1/3 tudo já fora acertado antes.

Por que os políticos não têm medo da justiça?
Onde foi parar a tal lei de
improbidade administrativa?
Todos os dias os jornais e
revistas estão cheios de
denúncias e não vemos nada
acontecer, só em São Paulo é
que estamos vendo alguns
prefeitos e familiares de
prefeitos irem para a cadeia, em
Minas dê uma olhadinha nos
processos que cada prefeito tem
e o pior eles não estão nem aí.
Atenção senhores (as) promotores de justiça, vamos
mostrar serviço tem executivo e legislativo abusando das
leis, outros fazendo ao contrário da lei, em nossa região são
muitas as empresas lesadas em licitações fraudulentas e
outros que ganham mais não levam, será que eles confiam
em quem na justiça ou na impunidade. Por que isso acontece?
e os monopólios? Isso tem que acabar o descumprimento
das leis prejudica a todos. Na região de Manhuaçu o negócio
está feio e o povo está esperançoso por justiça.

Manhumirim
Darci Braga pré-candidata a
prefeita de Manhumirim nas
eleições de 2012, alegre e
popular sempre encontra um
tempo para visitar os
munícipes
em
suas
comunidades desta feita ela
participou de um culto
evangélico na Igreja
Pentecostal Evangélica Poder
do Espírito Santo de Deus no
trevo de Manhumirim

Pastor José Lino e a pré
candidata a prefeita de
Manhumirim Darci Braga

Emenda parlamentar de
Lael para HCL
Segundo assessoria do deputado federal
Lael Varella, e confirmada pelo Tuca
presidente do Democrata Manhuaçu, ano
que vem virá para o Hospital Cesar Leite
um valor de R$ 400 mil reais para aquisição
de materiais e máquinas.

Bolsa Família
É uma vergonha, como diz Boris Casoy, dá tristeza saber
que tanta gente que precisa receber o Bolsa Família e não
recebe, mas tem pessoas bem sucedidas, proprietários de
terras que estão recebendo Bolsa Família, com certeza estão
falhando feio na fiscalização.

Reunião do PT em Manhuaçu

Grupo ligado ao Dr. Gulliver (PT) esteve reunido domingo
(27) em uma confraternização onde todos puderam conversar
bastante e o assunto mais tratado foi sobre Manhuaçu e as
eleições de 2012. Veja a entrevista do Dr. Gulliver na página 12

E o Governo Anastasia continua
desagradando os funcionários
principalmente os professores
Governo de Minas não cumpre o que
assinou e manda Projeto à Assembleia
Escrito por: Luiz Carvalho,
com informações do SindUTE-MG
Em junho deste ano, os professores
estaduais de Minas Gerais tiveram que
realizar uma paralisação de 112 dias para
que o governo comandado por Antônio
Anastasia (PSDB) aceitasse aplicar a lei
e pagar o Piso Nacional da Educação aos trabalhadores, que
garante o mínimo de R$ 1.187 para uma jornada de 40 horas
semanais.
Porém, com a mesma truculência dispensada aos servidores
da segurança, saúde e energia, que também não tiveram seus
acordos cumpridos, o governador mineiro anunciou na
segunda-feira (21) exatamente o contrário: por meio do Projeto
de Lei (PL) 2.355/11, definiu que não pagará o piso e ainda irá
retirar direitos adquiridos pela categoria.
Diante desse cenário já conhecido pelos profissionais do
ensino público, mais uma vez o Sindicato Único dos
Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (SindUTE-MG)
vai à luta e promove a ocupação da Assembleia Legislativa
(Alemg) desde o início da manhã de quarta-feira (23).
Caravanas vindas de todo o Estado irão se juntar aos
manifestantes que já estão acampados para acompanhar a
votação do PL pelos parlamentares. Além de contar com o
apoio total da população mineira.
Dois dias de luta – Imediatamente, a paralisação dos
trabalhadores aconteceu dia 23 e dia 24. Porém, a retomada
de uma manifestação nas mesmas proporções daquela do
início deste segundo semestre não está descartada, caso o
governador insista em não cumprir o termo de compromisso
assinado.
Para o SindUTE-MG, além da proposta em si, o processo
para construção da medida foi uma afronta à democracia e a
reafirmação do modelo tucano de governo. “O que foi
anunciado na segunda-feira pelo Governador Antônio

Anastasia não foi apresentado ao sindicato em nenhuma
reunião da Comissão Tripartite. Também não foi encaminhado
nenhum documento à entidade informando sobre esta
proposta”, comentou Beatriz Siqueira, presidente do
sindicato.
Foram seis reuniões com a comissão de negociação criada
em setembro, mas sem acordo. A última, inclusive, marcada
para semana passada, foi cancelada. Afinal, não havia mais
necessidade de discussão, visto que o governo já havia
definido unilateralmente o que seria enviado à Assembleia
Legislativa.

Como ficará a eleição na ARPODE?
A Associação Regional dos
Portadores de Deficiência
“ARPODE” deveria ter feito
eleição no dia 31/10/2011 às 14
horas conforme edital.
Acontece que foi feita inscrição
de uma chapa e constatado que
nenhuma outra havia sido
inscrita. Segundo Geraldo Adão
no dia da votação apareceu
outra chapa que nem registrada
foi, de acordo com o estatuto e
edital de convocação essa
chapa está totalmente irregular.
“Admiro o Vasco Fernando
“Vascão” presidente do
Conselho de Associação de
Manhuaçu “COAMMA” ir
Geraldo Adão e o
Advogado Aguinaldo
contra o edital, a lei foi feita para
dos Santos, líder
ser cumprida e a nossa chapa Alves comunitário
foi para a eleição como chapa
única, pois foi a única a se inscrever dentro do prazo, hora,
data e local designado pelo edital. Agora estamos esperando
que a justiça seja feita”. Disse Geraldo Adão

O pré candidato a
vereador do (PT)
Romeu do SUS,
depois de uma longa
luta judicial ganhou a
causa e foi integrado
no quadro de
funcionários da
prefeitura de
Manhuaçu.

Minas sem prestigio Federal
O Estado de Minas, desde o governo FHC só recebe 3% do
orçamento da saúde nacional, quando deveria receber 11%.
Isto mostra o desprestigio politico devido o nível de nossos
políticos mineiros tanto no Senado como na Câmara Federal.
Agora, a direção da FIEMG, Associações Comerciais de Minas,
Sindicatos de Classe, etc e etc estão marcando uma audiência
com a presidenta Dilma para pedir mais prestigio e aplicar o de
direito em nosso Estado. Há quase 20 anos Minas só tem
perdido. Aqui em Valadares, a FIEMG dirigida por Rozane
Azevedo se unindo junto aos outros órgãos para junto ao
Governo de Minas fazer fileira a Prefeita Elisa Costa e pedir
industrias para a cidade e região. Afinal, já ultrapassamos os
194 mil eleitores e eles fazem muita gente ser eleita...

Mal cheiro na água
Várias cidades estão detectando mal cheiro nas águas mesmo
tratadas. O fenômeno está preocupando as autoridades
sanitárias. Segundo analises, o problema está não nas águas
tratadas, mas nas dos rios. As autoridades devem nos colocar
a par de tudo, sem demagogia, sem politicagem, mas com
informações. Todo cuidado é pouco neste momento. Em
Governador Valadares o tratamento é feito pelo SAAE e o
problema também é real. Autoridades já pediram a solução em
10 dias no máximo. Agora só falta os diretores do SAAE de
Valadares abrirem uma distribuidora de água mineral, se é que
já não abriram. Alguns dizem que sim outros dizem que não,
tem até o direito de abrirem, mas será muita cara de pau.
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João Batista:
O “faxineiro” das estradas
Cidadão que se diz manhuaçuense foi encontrado em Caicó/RN
Quem de manhã
compreendeu os
ensinamentos da
sabedoria, à noite
pode morrer contente.

TEMPESTADES DA VIDA.
Normalmente quando acontecem problemas
nas nossas vidas, logo os chamamos de
tempestades em nossas vidas. Ainda bem que
não passam de simples tempestades, por mais
raios, trovões e vendavais que tragam. As tempestades sempre dão lugar a bons ventos, bons
tempos. E os raios, trovões e vendavais, quase
sempre deixamos esquecidos em um canto qualquer de nossas vidas, já que é muito mais
interessante e salutar, guardarmos somente a bonança.
Ou alguém gosta de lembrar todos os dias, daqueles em que já sofreu? Bom... não podemos nos
esquecer de que existem os masoquistas não?
Mesmo acertando na maioria das decisões de
nossas vidas, não podemos esquecer que somos
humanos e por isso mesmo, cem por cento falíveis, e assim sendo, somente lembramo-nos da
necessidade de consertar o telhado quando a chuva nos obriga a correr atrás de baldes e panelas
para aparar as goteiras. Por isso mesmo, seria bom
que também antes, durante e depois das tempestades, estivéssemos prevenidos, depois aceites e
por fim entendidos das lições a tomar e guardar.
Também saber que no horizonte o tempo claro de
hoje poderá mostrar nuvens carregadas amanhã,
e neste caso não há previsão de tempo nem meteorologista que possa nos ajudar. Podemos isto sim,
é encontrar dentro de nós mesmo o abrigo necessário até o temporal passar. Só a nossa serenidade
será capaz de enfrentar os fortes ventos, e a nossa fé em vencer os obstáculos, nos dar a cobertura precisa contra raios, trovões e bombas d’água.
Por falar nisso, a previsão para hoje é de tempo
bom, horizonte aberto, muito sol... Mas amanhã...
Bom, só resta esperar. Ainda bem que podem vir...
Só tempestades.
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. Gostaríamos de recomendar também a
acesso
ao
nosso
blog,
www.clicnosfatos.blogspot.com. Realmente um
CLIC nos fatos.

Confúcio
A sabedoria é a única
riqueza que os
tiranos não podem
expropriar.
Khalil Gibran
O único lugar onde o
sucesso vem antes do
trabalho é no dicionário.
Albert Einstein
Volta teu rosto sempre
na direção do sol, e
então, as sombras
ficarão para trás.
sabedoria oriental
Quem não sabe
aceitar as pequenas
falhas das mulheres
não aproveitará suas
grandes virtudes.
Khalil Gibran
Tartarugas conhecem
as estradas melhor do
que os coelhos.
Kahlil Gibran
A única história que
vale alguma coisa é a
história que fazemos
hoje.
Henry Ford
Escuta e serás sábio.
O começo da sabedoria é o silêncio.
Pitágoras
O amor é a única
loucura de um sábio e
a única sabedoria de
um tolo.
William Shakespeare

R

ecebemos um comunicado de um colega jornalista e blogueiro da cidade de
Caicó, interior do Rio Grande do Norte. Segundo Marcos Dantas “Hoje pela
manhã nos deparamos com um andarilho, que diz ele morava em Manhuaçu (MG)
e há três anos deixou casa e filhos e passou a andar no Brasil. Ele, por onde passa
recolhe lixo jogado nas estradas, para passar o tempo. Diz que quer voltar para sua
terra”. Explica Dantas. Se alguém conhecer, favor entrar em contato com a nossa redação
para que imediatamente passamos para Marcos Dantas em Caicó/RN
Veja a matéria publicada pelo nosso colega de Caicó
Quem viaja com frequência
pela BR-427, principalmente
nos últimos dias no trecho
entre as cidades de Jardim do
Seridó e Caicó, tem se deparado com amontoados de lixos recolhidos e estocados
na beira da estrada, por vários pontos do percurso. Muitos não sabem, mas o
responsável por aquilo é o
andarilho João Batista, que
há três anos deixou pai, mãe e
seus filhos e resolveu andar,
sem destino pelas estradas do
Brasil. Entrevistado pela Rádio Caicó AM, João Batista
disse que para passar seu
tempo, resolveu recolher o lixo
que encontra nas estradas.
Geralmente, ou guarda em
sacolas plásticas ou amarra
com arame farpado, e deixa
no acostamento da pista, na
esperança de que alguém
passe e recolha o fruto de seu
trabalho voluntário. “Se não
catar o outro não cata. Isso
aqui não pode ficar sujo. E
como na minha terra eu já
catava lixo, faço também para
o tempo passar mais rápido”,
disse ele na entrevista.
João Batista morava em
Manhuaçu, município de

Foto: MARCOS DANTAS

João Batista: O “faxineiro” das estradas - Andarilho
recolhendo lixo nas estradas do Seridó

Minas Gerais com aproximadamente 80.530 habitantes.
Trabalhava na roça e contou
que certo dia “deu na mente
de andar e tô andando até
hoje. A maioria do percurso
eu faço a pé, e quando aparece alguma carona, eu pego.
Mas é muito difícil”, disse
ele. À reportagem, deixou cla-

ro que pretende um dia voltar para casa, e acredita que
inclusive já esteja fazendo o
caminho de volta. Dorme debaixo de árvores, principalmente em locais seguros e
distantes da pista, e a alimentação, ou vem de doações de
motoristas ou de residências que encontrar nos sítios.
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CANTINHO DE FÉ
por
Rev. Ângelo
Vieira da Silva

A TRILOGIA DO LIVRAMENTO DIVINO
“Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, os
meus olhos, da queda, os meus pés” (Sl 116.8)
Em virtude do cinema é muito comum em nossa época o
princípio da trilogia. Muitos autores se apropriaram do
tema para apresentar suas obras ao mundo como em “De
volta para o Futuro”, “Matrix”, “O Senhor dos anéis” e
muitos outros. O que poucas pessoas sabem é que já na
Grécia antiga tal método era utilizado na apresentação de
poemas dramáticos.
Gostaria de aplicar este conceito na Escritura, especificamente no Sl 116.8. A leitura básica deste verso já faz
saltar aos olhos do leitor uma composição literária de Deus
em três partes com o epíteto “Livramento Divino”.
Não tenho dúvida que o Deus triúno de Israel livra,
resgata seu povo (halats, heb.). No texto em questão um
conjunto de palavras parece ligar uma trilogia que realça
este tema, se apresentando com as seguintes partes sequenciais:
01. DEUS E O LIVRAMENTO ESPIRITUAL
“Livraste da morte a minha alma”. A alma é parte imaterial do ser humano. Ela não pode morrer como o corpo.
Todavia, as Escrituras são precisas ao ressaltar que a alma
que pecar essa morrerá. Obviamente, o sentido de morte
aplicado à alma é espiritual e remete à condenação eterna.
O salmista pode reconhecer que somente Deus o resgata
espiritualmente, que somente o Senhor pode salvá-lo da
morte eterna. Espero que o leitor possa, de volta ao passado, relembrar com alegria que o Senhor da Aliança o
libertou de um império invisível das trevas, do mais
profundo poder da morte (Sl 86.13).
02. DEUS E O LIVRAMENTO SENTIMENTAL
“Livraste das lágrimas os meus olhos”. Os olhos podem verter lágrimas em momentos de extrema alegria, mas
não é este sentido aqui. O sentimento é outro, é de tristeza. O salmista chora em virtude dos laços de morte que o
cercaram e das angústias do inferno que dele se apoderaram. Davi lamenta porque caiu em tribulação e tristeza.
Porém, o salmista vislumbra uma realidade: Deus o livra
sentimentalmente, o Senhor pode resgatá-lo das emoções
mais sombrias. Desejo que o leitor possa ser liberto das
prisões emocionais que o amarfanham, de volta para um
futuro de bem-aventurança com o Senhor da Promessa,
que enxugará dos olhos toda lágrima (Ap 7.17).
03. DEUS O LIVRAMENTO CIRCUNSTANCIAL
“Livraste da queda os meus pés”. A queda é um tropeço
(d´hiy, heb.), por isso, uma circunstância, um acidente. O
rei segundo o coração de Deus compreende que o Senhor
livra seu povo ciscunstancialmente.Deus o socorreu misericordiosamente em momentos delicados, para que andasse na presença de Rei, na luz da vida (Sl 56.13). Tenho
a expectativa do leitor escolhido desde a fundação do
mundo voltar ao passado por alguns instantes e recordar
como o Senhor o resgatou de circunstâncias impossíveis.
Encerro esta pastoral com a lembrança do decreto feito pelo
rei Dario ao testemunhar o livramento que Deus concedeu a
Daniel, reconhecendo que “Ele livra, e salva, e faz sinais e
maravilhas no céu e na terra” (Dn 6.27). E você, já foi liberto?
Rev. Ângelo Vieira da Silva
Pastor da 1ª Igreja Presbiteriana de Resplendor

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.

Sebastião Costa apoia decisão
da Assembleia Legislativa em
prol da Zona da Mata

Para o deputado Sebastião Costa, um dos problemas
mais importantes é a duplicação da rodovia 381 –
um dos acessos mais importantes para a Zona da
Mata mineira e Nordeste de Minas

A transformação da dívida estadual em relação ao
governo federal em obras
para Minas, foi considerada
pelo deputado Sebastião
Costa como uma saída razoável e plenamente aplicável
para um problema que parecia insolúvel. A proposta foi
feita pela Comissão Especial
da Dívida Pública na
Assembleia Legislativa, com
apoio da maioria dos
integrantes da Casa. que vêm
lutando no sentido de
solucionar
entraves
'históricos' para o desenvolvimento de várias regiões em
nosso Estado.
Para o deputado Sebastião Costa, um dos problemas
mais importantes é a duplicação da rodovia 381 – um
dos acessos mais importantes para a zona da Mata mineira e Nordeste de
Minas.Ele lembrou que

'transformar a divida aplicada pelo governo federal em
uma agenda positiva para
Minas e os mineiros, é uma
solução além do patamar político - pois engloba a agilização econômica de todos
aqueles que vivem nessas
áreas”.
O papel da Assembleia
Legislativa nesse objetivo, foi
considerado pelo parlamentar
como “fundamental e decisivo,
já que a sugestão partiu dos
debates em suas comissões
técnicas”. Como presidente
da Comissão de Constituição
e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas, ele considera que o aspecto legal da
questão depende da união de
esforços de todos os Estados,
já que se trata das relações
do governo federal com os
governos estaduais em prol
de maiores benefícios para
toda a Nação.

Manhuaçu recebe ícones da
Jornada Mundial da Juventude
A Igreja Católica se prepara para a Jornada Mundial da
Juventude (JMJ), em julho
de 2013 no Rio de Janeiro.
Desde já volta cada vez mais
sua atenção para os jovens,
em conjunto com a sociedade, tendo em mente o quanto é importante entender a
juventude e se comprometer
com seu presente e futuro.
A opção preferencial da
Igreja pelos jovens tem raízes na 3ª Conferência dos
Bispos da América Latina,
no ano de 1979, em Puebla,
México.
As igrejas, de forma urgente vêm priorizando a juventude e incentivando que
o mesmo seja feito pelo governo e por todos os seguimentos da sociedade. Os jovens e adolescentes constituem uma grande maioria de
nossa população, um enorme potencial para o presente e o futuro da Igreja e dos
povos. Eles são chamados a
ser ‘sentinelas do amanhã’,
como disse o Bem Aventurado João Paulo II, por ocasião de uma das edições da
Jornada Mundial da Juventude.
Quarta-feira, dia 23 de Novembro, os Ícones da Jornada Mundial da Juventude
(JMJ) chegaram a Manhuaçu com um clima de muita
alegria e festa. Mesmo com
chuva o povo fiel de nossa

Quarta-feira, dia 23 de Novembro, os Ícones da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) chegaram a Manhuaçu
com um clima de muita alegria e festa.

cidade esteve presente neste momento histórico.
A Jornada Mundial da Juventude é um percurso que
convoca e põe a Igreja em
estado de missão entre os
jovens, proporcionandolhes a centralidade do encontro com Jesus Cristo, o maior
bem da vida, e trabalhando,
no que diz respeito à dependência química, na prevenção, acompanhamento e
apoio a políticas governamentais para reprimir essa
pandemia.
A prevenção se faz com
processos educativos, com
incidência para introduzir as
novas gerações no âmbito do

valor da vida e do amor, despertando a consciência da
própria dignidade de filhos
de Deus. O Documento de
Aparecida, nº 424, reza que a
“Igreja deve promover luta
frontal contra o consumo e
tráfico de drogas, insistindo
no valor da ação preventiva
e reeducativa, assim como
apoiando os governos e entidades civis que trabalham
neste sentido, exortando o
Estado em sua responsabilidade de combater o narcotráfico e prevenir o uso de
todo tipo de droga”.
A Jornada Mundial da Juventude no Brasil, já em curso com a peregrinação da

Cruz e do Ícone de Nossa
Senhora, é experiência de espiritualidade, reconhecendo
a religiosidade como fator de
proteção e recuperação importante para o usuário de
drogas. Também é um evento de grandes proporções
para mobilizar a juventude em
torno de temas, preocupações e questões decisivas
para a vivência da vida como
dom. Os jovens, portanto,
merecem e requerem um caminho percorrido com eles
em busca dessas conquistas
e na consolidação de uma
vida vivida no amor e na justiça.
A Cruz Peregrina, de 3,8
metros, e o Ícone de Nossa
Senhora, oferecida à juventude pelo então papa – hoje
Beato – João Paulo II, percorrem o mundo inteiro e chegaram em setembro ao Brasil.
Os Ícones estiveram em
Carangola na parte da Manhã e de lá foram trazidos
para Manhuaçu pelos padres, sendo recebidos por
milhares de fiéis. Foi Celebrada uma missa às 15h30min e
após a missa os ícones foram enviados para Caratinga,
sede da diocese.
Por Luana de
Oliveira Gomes
Com informações do Portal
da Paróquia São Lourenço
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Lançamento do livro “Manual de Controle e Auditoria”
Por Devair Guimarães de Oliveira
cademia Manhuaçuense de Letras em sessão solene, realizou
dia 25 próximo passado no Salão Nobre da Casa de Cultura
“Ilza Campos Sad”, em Manhuaçu/MG - o lançamento do
livro Manual de Controle e Auditoria e apresentação da biografia do
Patrono da Cadeira nº 39 da Academia Manhuaçuense de Letras, Dr.
Alcino de Paula Salazar.

A

Entrevista com o autor Daniel Gerhard Batista
Jornal das Montanhas –
Quais as livrarias onde o leitor
encontrará o livro?
Daniel - O livro poderá ser
encontrado em todas as livrarias
Saraivas do Brasil. no site (http://
www.saraivauni.com.br), Manual
de Controle e Auditoria – Com
Ênfase Na Gestão de Recursos
Públicos Autor: Gerhard Batista,
Daniel Categoria: Contabilidade /
Auditoria
JM - O que levou você a
escrever este livro?
Daniel – Este livro surgiu da
necessidade de ordenar e de
transmitir o conhecimento adquirido
no desenvolvimento de diversos
levantamentos, diagnósticos e
auditorias na área pública e privada,
procurando integrar e consolidar
métodos empregados em situações
reais, alinhados com o conhecimento
e com as práticas adotadas pelos
órgãos fiscalizadores. Esta
obra traz conceitos de
auditoria e retrata a sua
aplicação prática nas
entidades privadas e em
administrações públicas
federais, estaduais e
municipais, assim como
relaciona a sua importância
para o Controle Interno. O
leitor deve lembrar que
para tratar de auditoria é
preciso relacionar o tema
com a Controladoria, por abranger
todas as atividades de Controle
Interno. Este livro transmite o
conceito praticado pela doutrina
existente e pela prática usual,
buscando ser objetivo nos estudos
sobre a auditoria, de forma a facilitar
a aquisição do conhecimento e a
proporcionar ao leitor um estudo
útil e prazeroso.
JM – Quando iniciou seus
trabalhos em auditoria e quanto
tempo levou para produzir o
livro?
Daniel – Em meados de 2001
iniciei meus trabalhos em auditoria
pública e privada. Desde então me
deparei com situações típicas e
atípicas na rotina operacional das
instituições. Cada uma dessas
situações me fez buscar
conhecimentos já formatados em
livros e outras tivemos que
construir expertise para atingir o
que chamamos nessa obra de
objetivo da auditoria. Assim desde
2001 vinha compilando o
conhecimento, mas somente em
2010 iniciamos esse projeto que se
consolida agora com esta obra.
JM - Como você avalia as
oportunidades no mercado de
trabalho para auditor?
Daniel - As oportunidades são
grandes, porém vejo dois entraves:
1- é a falta de qualificação dos
profissionais contadores que se
dizem auditores. Auditor não é
aquele que apenas se intitula, ele
deve agir como tal, deve gostar de
estudar muito, ser flexível, ter
humildade, em meu livro, no item
1.6, do capítulo 1 relacionamos as
habilidades que entendo ser
pertinente a um auditor; 2Empresários e gestores. Esses
homens de negócios que são a razão
da existência de muitas profissões
são nossas também, e muitas das
vezes eles não sabem o que pedir.
Não sabem falar qual é sua

necessidade principal e acabam
comprando “gato por lebre”.
Pensando nisso, em meu livro no
capitulo 2, item 2.2 relatamos o que
é o objeto e o objetivo da auditoria
para que realmente o contratante
consiga expressar o que ele
realmente deseja investindo seus
recursos e tendo sua resposta
correta.
JM - A auditoria como medida
preventiva é a melhor opção para
se evitar crises?
Daniel - Sim, mas não há única.
Prever é anteceder um problema e
não deixar que ele aconteça. Se
preventivamente analisamos
documentos e sugerimos mudanças
para eliminar falhas, erros, desvio
ou mesmo fraudes, mas se nossas
sugestões são negligenciadas de
nada adianta agir de maneira
preventiva. O auditor não faz nada
sozinho. Ele precisa do apoio e
cooperação de toda a
instituição para que o
serviço seja bem feito e
os
resultados
efetivamente apareçam.
Cada um tem de fazer seu
papel que deve ser
definido no ato do
planejamento
da
auditoria. Por fim, vale
lembrar que dependendo
do caso, o gestor imagina
que quer uma auditoria preventiva,
mas na verdade ele está precisando
mesmo é de uma auditoria mais
pontual, que em nosso livro são
denominadas auditorias de Gestão,
auditoria Corretiva ou auditoria
Punitiva. Nesse caso cabe ao
profissional auditor definir este
escopo para depois executar seu
trabalho.
JM - A auditoria já é uma
prática recorrente em grandes
corporações, você acha que ela
também é válida em pequenas
empresas?
Daniel – Não tenho dúvida
disso. Há alguns anos atrás as
grandes empresas adotavam a
auditoria para cumprimento legal.
Hoje elas já utilizam a auditoria
como fonte de controle e correção
diária das normas e procedimentos
da empresa. Nesse perfil, as
pequenas empresas estão indo para
o mesmo caminho. Auditar deixou
de ter a impressão negativa de que
“há algo errado e queremos apenas
saber o responsável” para ser mais
um instrumento de gestão para
auxiliar o dia a dia das instituições
públicas e privadas.
JM - Quais são os custos
gerados para a empresa ao se
fazer uma auditoria? Como se
mensura o retorno?
Daniel – Como toda prestação
de serviço, os custos serão
mensurados de acordo com o
volume de dados, informações e
papeis que serão necessário analisar.
Além dessas variáveis temos
também a questão prazo de entrega
(curto ou normal), tipo de auditoria
(interna ou externa), além de
preventiva, operacional, corretiva
ou punitiva. A mensuração do
retorno se dará a partir do momento
que se definir com clareza o objetivo
principal da auditoria e o auditor
(por meio de seus serviços e
relatórios) conseguir atingir este
objetivo.

Acadêmicos e autoridades que fizeram parte da mesa

O presidente da Academia Luiz Amorim e cinco
acadêmicos que foram homenageados

Academia Manhuaçuense de Letras quer resgatar cidadania
Luiz Gonzaga Amorim
presidente
da Academia
Manhuaçuense de Letras em
discurso no final das atividades do
dia 25 onde foi feito o lançamento
do livro do autor Daniel Gerhard,
apresentação da biografia exemplar
do patrono da cadeira 39 da entidade,
Alcino Salazar que segundo
Amorim deve inspirar a todos os
manhuaçuenses a fazerem coisas
boas para o município, e também
foi lançada a campanha intitulada
“Manhuaçu eu te amo” com o
objetivo de resgatar a cidadania dos
manhuaçuenses despertando assim
o amor adormecido dos munícipes
por sua cidade.
Discurso histórico proferido
pelo presidente Luiz Amorim
Palavras finais do presidente:
Senhores Membros da Mesa,
Senhores Acadêmicos, Caros
homenageados, Autoridades civis,
militares e eclesiásticas, Senhoras e
Senhores.
Vivemos hoje mais uma noite de
glória em nossa Academia.
O lançamento do livro do nosso
companheiro Daniel Batista
representa a certeza de que a
realização de um sonho é possível.
E eu peço licença ao meu amigo
Daniel, pois iniciei minha carreira
profissional como Técnico em
Contabilidade, tornei – me
Contador, e durante 10 anos exerci
a função de Delegado do Conselho
Regional de Contabilidade em
Manhuaçu, sendo, com muita
honra, da família contabilista.
Confesso que não tive
oportunidade de ler o livro
totalmente, mas a parte já conhecida
me dá a certeza de que os
ensinamentos ali contidos serão de
extrema valia para os profissionais
da contabilidade.
E aqui cabe um momento de
saudade. De quando iniciei minha
carreira de contabilista, não
esqueço as tardes e noites levadas
a efeito na confecção de defesas
fiscais, juntamente com
profissionais da palavra do Mestre
Elias Sahid Chéquer, Salim Ali
Baraky e José Daniel Batista.
Como esquecer esses momentos e
esses profissionais? Como
esquecer José de Souza, de Lúcio
Campos, de Oliveira Simão,
Alencar Augusto de Carvalho,
Ataíde Mendes Dominici, dentre
outros?
E como esquecer o Professor
Antônio Lopes de Sá. O
responsável pelo prefácio deste
livro. Como esquecer as aulas
magníficas deste mestre. A
contabilidade data antes mesmo de
Jesus Cristo. Foram contadores
grandes nomes da história.
Confúcio era contador, público;
Heráclito que escreveu as sátiras,
no ano 35 AC, no império romano,
era contador; na idade média, no

renascimento, o italiano Bocatio era
Finomarte, no ano 1202, que
introduziu os números arábicos,
também era contador.
Já naqueles tempos, mais
precisamente na Suméria, os
contadores dos reinos realizavam
as inscrições em argilas, em tábuas
originaram o nome lançamento.
Ao final do dia, para que essas
tábuas não perdessem, elas eram
reduzidas a uma tábua maior,
originando então o diário.
E para que não se dispersassem
estas pequenas tábuas eram unidas
por uma corda, isto é, os fatos da
mesma natureza, surgindo aí o
razão.
Ao final do mês, tudo isso era
colocado num jarrão, onde eram
gravados os dados ali guardados.
E curioso, é que os monarcas
determinavam que as pedras
grandes, fossem colocadas em praça
pública para conhecimento do
povo, para que este pudesse tomar
conhecimento dos movimentos
com o dinheiro público, tal como é
feito ainda hoje no Brasil!!!!!
E essas recordações nos levam
fatalmente a uma reflexão. E eu
convido vocês a partilharem comigo
desta reflexão.
Temos hoje aqui dois ícones,
pessoas que trabalharam e
trabalharam por Manhuaçu. Um
nome do passado, Alcino de Paula
Salazar. Outro do presente, Daniel
Gerhard Batista.
E nós somente reconhecemos os
valores desses homens porque
passamos a conhecê-los. A gente
só ama aquilo que conhece.
Impossível ter amor ou
reconhecimento
a
quem
desconhecemos.
Certamente esse é um fator
determinante para explicar as razões
que Manhuaçu vem sendo tratado
por muitos manhuaçuenses e
principalmente pela elite política
estadual e federal.
Com certeza, a grande maioria
do nosso povo, para não dizer
quase 100%, desconhece que Maria
Lacerda de Moura, a protagonista
do Seriado Memorial de Maria
Moura, levado ao ar pela Rede
Globo, é filha de Manhuaçu, nascida
aqui no povoado de MonteAlverne.
Quem conhece Dulce Primo,
Maestrina do HSBC, que todos os
natais encanta o mundo inteiro com
as cantatas do HSBC, que é filha de
Manhuaçu, nascida ao lado da
Ponte do Ginásio.
Quem sabe que Manhuaçu tem
filhos cartunistas reconhecidos no
mundo inteiro, como Rico, Quinho,
Zappa, dentre outros, que levam a
nossa cultura aos quatros cantos
do mundo.
Quem se lembra de BibianoAlex
Rocha, autor do livro ZÉ FUCIM
que encontra-se hoje em Londres,
na Inglaterra, levando o nome de
nossa Manhuaçu.
Quem tem conhecimento que o
Vice Governador do Estado de

Minas Gerais – ALBERTO
PINTO COELHO FILHO- tem
raízes em Manhuaçu, tendo aqui
residido seu pai cujo nome é
lembrado na Rua Alberto Pinto
Coelho, logo aqui no segundo
quarteirão.
Quem tem conhecimento de
que a Secretaria de Estado da
Cultura, ELIANE DENISE
PARREIRAS OLIVEIRA, é filha
de Manhuaçu.
Quem se lembra que já tivemos
um Ministro da Justiça –
IBRAHIM ABI – ACKEL – um
Secretário de Estado da Justiça –
MÁRIO ASSAD – um Ministro
do Supremo Tribunal Federal –
MAURICIO CORREA, que foi
também Senador da República – um
Ministro do Tribunal Superior
Eleitoral – JOSÉ GUILHERME
VILELA, além de deputados
federais e estaduais.
Quem se lembra de Monsenhor
José Maria de Gonzalez, que foi o
precursor da construção da Matriz
de São Lourenço, ou de Doutor
César Leite que foi o precursor da
construção do Hospital César
Leite.
Quem se lembra de Zezé
Gonzaga – cantora de sucesso; de
Hervê Cordovil, compositor de
sucesso, parceiro de Luiz Gonzaga;
de Ronie Cord, seu filho, que foi o
precursor da jovem guarda,
lançando esse ritmo da música
popular brasileira, com a música
Rua Augusta.
Muitos outros manhuaçuenses
ilustres poderíamos declinar. Mas
o objetivo desta reflexão é
demonstrar que não amamos aquilo
que não conhecemos, e como não
conhecemos a história de nossa terra
não a amamos, com o ardor que ela
necessita.
O tempo passou e as lideranças
desta terra não mais refletiram o
ideal público daqueles que nos
sucederam, levando nossa cidade a
um ostracismo de tal ordem, que
não mais acreditamos que possa
haver saída.
Temos um trabalho pela
construção da APAC, uma
organização de primeira grandeza,
que poderá recuperar dezenas e

dezenas de presos, mas que não
tem a participação popular, ou
melhor, a quase ninguém é dado
conhecer a sua existência.
Tivemos na semana passada a
instalação da 2ª Vara Criminal nesta
Comarca, elevando – à condição de
Entrância Especial, cujo título é
sumamente importante porquanto
os Juízes que aqui trabalharem serão
automaticamente elevados à
condição de Desembargadores,
obviamente dentro dos princípios
que norteiam o Poder Judiciário,
além de melhores condições
técnicas e fiscais para a Comarca, e
naquele momento vislumbramos a
participação de pequena parcela da
sociedade.
Os deputados que em épocas de
eleições aqui estão continuamente,
não apareceram. Sequer os
Prefeitos da região, tão somente o
Prefeito Adejair Barros. E por que
isso? Desinteresse destes ou falta
de liderança da nossa sociedade?
Porque nas cidades vizinhas
determinados
deputados
constroem hospitais e Manhuaçu
não consegue sequer uma verba
considerável. E as parcas que
recebemos são alvo de tamanha
publicidade, que chega – se a pensar
que o valor recebido foi todo gasto
com elas.
Porque as cidades vizinhas
realizam encontros médicos para
debates de temas atuais, cujos cursos
são patrocinados pela indústria
farmacêutica, e em Manhuaçu nada
há, apesar de termos uma gama
considerável de profissionais
médicos.
Tudo isso acontece porque as
classes profissionais lutam
individualmente. Ninguém pensa no
coletivo. Ninguém pensa no
município. Todos buscam o bem
estar pessoal. Olham apenas para
o próprio umbigo.
Precisamos resgatar esse amor a
Manhuaçu. Essa é uma tarefa de
todos nós. Acadêmicos, políticos,
professores, alunos, educadores de
maneira geral, enfim, uma luta de
toda a sociedade.
Precisamos fazer com que nossa
cidade seja respeitada, pelo que ela
representa como pólo regional. É
preciso que ela seja reconhecida pelo
Poder Público Estadual e Federal.
E é esse o nosso desafio para o
ano de 2012. Lançamos hoje o
projeto MANHUAÇU EU TE
AMO, com a participação de nosso
amigo Cartunista Rico, e desejamos
ver o engajamento de
toda a sociedade.
Venham conosco. Manhuaçu
precisa de cada um de nós. Vamos
fazer com que nossa cidade seja
respeitada e valorizada. Faça a sua
parte, nós iremos fazer a nossa.
Muito obrigado pela presença e
até a próxima.
E assim, dou por encerrada esta
sessão.
ET PLURIBUS VENTURA
PAX (Todos por um futuro de paz)
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Deputado Dr. Wilson Batista inaugura obra,
assina convênio e participa de confraternização
cidades da Zona da Mata mineira
Cumprindo agenda nos
dias 19 e 20 de novembro, o
deputado Doutor Wilson
Batista esteve em duas cidades da Zona da Mata mineira, onde inaugurou obras e
assinou novos convênios
beneficiando os municípios.
No sábado, dia 19 de novembro, na cidade de Astolfo Dutra, o parlamentar, junto ao vice-governador do
estado, Alberto Pinto Coelho
e do Secretário de Governo,
Danilo de Castro, inaugurou
uma nova Unidade Básica
de Saúde (UBS) e ainda assinou convênio com o município, possibilitando a pavimentação de vias públicas
na cidade. "É uma satisfação
estar em Astolfo Dutra, que
sempre me recebe calorosamente, como médico já temos
um longo trabalho, agora
como deputado tenho imensa satisfação em participar da
inauguração de uma Unidade Básica de Saúde", diz.

de amigo", disse. "Santa
Margarida é um município
que sempre me acolheu muito bem e que pude comprovar durante as eleições de
2010".
Agenda

Cumprindo agenda nos dias 19 e 20 de novembro, o
deputado Doutor Wilson Batista esteve em duas
cidades da Zona da Mata mineira

"Hoje, assinar o convênio
para a pavimentação de vias
públicas na cidade é o símbolo do nosso compromisso
e do Governo de Minas com
a população".
Confraternização
No dia seguinte, domingo,

dia 20, Dr. Wilson Batista
confraternizou com amigos e
lideranças políticas de Santa
Margarida, no aniversário do
patriarca da família Mageste: Senhor Élbio Mageste.
"Não poderia deixar de participar desta data tão especial
ao lado do Élbio, que é uma
liderança na região e um gran-

Durante a semana, cumprindo sua agenda paralelamente à
de médico no Hospital do
Câncer de Muriaé, o deputado
Doutor Wilson Batista participa
de votações no plenário da
Assembleia Legislativa e ainda
de reuniões da Comissão de
Saúde e da Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência. "No nosso último
encontro começamos a definir
as diretrizes para reunião
especial em comemoração ao
Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência, que ocorrerá
no dia 5 de dezembro, especialmente no plenário Juscelino
Kubitschek", destaca o
parlamentar.

Moranga recheada
Ingredientes: 2 quilos de chã, 3 unidades
de tomates maçã picados com casca e
sementes, 3 unidades de cebola roxa
picadas, 1 lata de cerveja preta caracu, 2
colheres de sopa de tempero alho e sal, 1
unidade de tablete caldo de carne, 1 colher
de sopa de óleo, 1 colher de sopa de colorau, 2 quilos de moranga
tipo japonesa crua com casca e em pedaços, 1 xícara de creme de
leite, 1 xícara de leite de coco, 1 xícara de leite, 1 colher de sopa de
pimenta calabresa, 2 colheres de sopa de margarina, 2 colheres de
sopa de maionese, Pimenta a gosto, 200 gramas de carne seca
desfiada, Cebolinha e salsa a gosto, 500 gramas de jiló
Modo de Preparo: 1- Tempere a carne com o alho e sal. Em uma
panela de pressão refogue a carne com o óleo e o colorau, em
seguida acrescente os tomates, as cebolas picadas, a cerveja preta
e o tablete de caldo de carne.
2- Misture, e assim que começar a ferver, tampe e deixe cozinhar
por 10 minutos na pressão.
3- Cozinhe a moranga em pedaços e com a casca. Depois de
cozida retire a polpa. Bata no liquidificador a polpa, juntamente
com o creme de leite, o leite, o leite de coco e a maionese.
4- Em uma panela refogue o creme com a margarina, o tempero de
alho e sal e a pimenta calabresa. Deixe cozinhar até formar um
purê espesso, acrescente a carne seca desfiada, e a pimenta, salsa
e a cebolinha a gosto.
5- Fatie o jiló e ferva em água com sal. Escorra e reserve
6- Moranga do tipo “jacaré” retire a tampa e todas as sementes
internas. Leve ao fogo, em uma panela grande totalmente coberta
com água. Cozinhe, até que espetando um garfo, ela esteja
levemente macia. Retire e escorra
7- Na moranga coloque o creme de um lado a carne do outro e por
cima o jiló fatiado. Decore com cebolas roxa fatiada fininha, e
pimenta biquinho

HISTÓRIA DAS HISTÓRIAS DE MANHUAÇU

Nossa homenagem aqueles que
fazem a história de Manhuaçu
Por Devair
Guimarães de Oliveira
A coluna História das
Histórias dessa quinzena
homenagea Benoni da Paixão
de 71 anos, nascido em 12 de
abril de 1940, casado com
Dulcinea Antônia da Paixão, pai
de três filhos Emerson Luiz da
Paixão, Neilor Carlos da Paixão,
Chardson Roberto da Paixão e
uma netinha Zarah filha de
Emerson. Benoni começou a
trabalhar na roça com 7 anos e
aos 29 anos, muda do Distrito
de São Pedro do Avaí para a
sede do município Manhuaçu e
ingressa no Hospital Cesar Leite
tendo uma carreira vitoriosa
sendo o funcionário mais bem
preparado de sua época.
“Começo dizendo que fui o
primeiro funcionário do
Hospital Cesar Leite a fazer um
curso técnico pelo Instituto
Científico Químico do Rio de
Janeiro,
curso
por
correspondência.
Posteriormente por causa
desse aprendizado que tive
outros testes, cursos técnicos,
estágio no Hospital das Clínicas
em Belo Horizonte, fui
considerado por alguns
médicos como o enfermeiro mais

Benoni da Paixão

capacitado do HCL. Três fatos
importantes marcaram minha
vida. Ninguém sabia por que
ele estava tendo convulsão,
o paciente havia dado entrada
no HCL com traumatismo
craniano, parecia que estava
tudo bem. O médico achou

que o paciente estava bem e
deu alta, na rua ele sofreu uma
convulsão, os médicos
consultaram o relatório que fiz
onde constava temperatura,
pressão arterial, batimentos
cardíacos e ele foi transferido
para Belo Horizonte a tempo
de se recuperar.
Outro caso foi uma
transfusão de sangue,
naquela época não tinha o
Hemominas, então o sangue
era aplicado de qualquer
maneira; houve uma
incompatibilidade e a pressão
do paciente foi para 22/12,
temperatura 40, encalombou
todo e a gente não encontrava
o médico, então eu tive a
audácia de pegar três injeções
que eu sabia que ele tinha que
tomar, retirei o sangue da veia
dele e apliquei as injeções.
Depois de quatro horas eu
consegui falar com o médico
pedi a ele que, pelo amor de
Deus, fosse ao hospital; ele
perguntou porque e eu falei
que era para receitar o remédio
que eu havia aplicado, ele
falou “você ficou doido?”eu
disse não, o Senhor só vai
saber quando chegar aqui no
hospital. Quando ele chegou
ao hospital pediu que eu
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retirasse o sangue da veia e eu
disse que já havia retirado, aí a
mulher do homem falou “se não
fosse esse enfermeiro meu
marido estaria morto”. O médico
só olhou para mim e falou “eu
sei que ele é competente”. O
terceiro caso que também
marcou minha trajetória na
enfermagem foi um paciente que
estava
se
preparando
clinicamente para ter a perna
amputada, eu cheguei perto do
médico e falei “o senhor podia
receitar Fibrase e Rifocina para
eu curar a perna do senhor
Olimpo”; ele perguntou “você
acha que eu acredito?” eu falei
“acho” aí ele suspendeu a
cirurgia e eu comecei a fazer os
curativos com uma técnica que
eu havia aprendido lá no
Hospital Das Clínicas em Belo
Horizonte, comecei a fazer os
curativos e com cinco dias ele
pediu que eu retirasse as faixas,
olhou e já estava quase bom.
Daí mais três dias pediu para
olhar de novo e daí a poucos
dias liberou o paciente; e depois
de vinte anos a filha dele me
procurou para mostrar que tinha
colocado o meu nome no filho
dela e mostrar que o pai dela
depois de vinte anos ainda
estava bem”.

B

enoni da Paixão nascido em 12 de
abril de 1940 no Distrito de São
Pedro do Avaí Município de
Manhuaçu. É casado, tem três filhos. Sua
trajetória profissional começou aos 07
anos na zona rural, onde teve uma
carreira vitoriosa, durante 37 anos. 12
anos de enfermagem e 25 anos no
Departamento de faturamento. Foi o
primeiro funcionário a ter um curso
Técnico de Enfermagem, no período de
junho de 1971 a abril de 1972. Durante
dez anos fez parte de movimento de igreja
, começou a fazer grupo de cantores da
Igreja em outubro de 1957 e permanece
até hoje, participou do Coral da Igreja
São Lourenço mais de 30 anos.
Como líder comunitário; começou em
novembro de 1987 na Associação do
Bairro São Vicente, e em 1988 participou
do primeiro Congresso da FAMEM,
sendo um dos fundadores da Famemg.
Conselho de Saúde; começou em
fevereiro de 1991 a participar de
Conferências Municipais, Estaduais e
Nacionais, fez parte do Conselho
Estadual e Comissão de 1997 a 2001. Em
1992 na 9ª Conferência Nacional de
Saúde foi destaque, e foi eleito como o
representante na Comissão Nacional de
Mobilização Popular e Municipalização
da Saúde, cada estado teve um
representante durante 4 anos, Em 1993
foi contratado para fazer palestra em
Betim pela Escola de Minas e
posteriormente esteve em outras
cidades como Juiz de Fora, Itabira,
Timóteo, Vermelho Novo e outras.
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Reunião da Câmara Municipal de Lajinha
Quarta-feira 23 de novembro de 2011 a
Câmara Municipal de Lajinha aprovou
algumas moções de pesar, indicações 60 e 61
do vereador Antônio Fonseca e orçamento
para 2012 de 27 milhões. Na reunião passada
ouve um questionamento pelo vereador
Flávio Elias sobre a Defesa Civil e nesta
reunião convocado pelo presidente Paulo
Cesar compareceu a câmara o Coordenador
da Defesa Civil Júlio da Silva Hastenreiter com
farta documentação explicou cada
questionamento sendo aceito por todos os
vereadores e aplaudido pelos presentes a
reunião. Ainda foi dito pelos vereadores que
é a primeira vez que a Defesa Civil de Lajinha
está organizada, segundo o presidente Paulo
Cesar em tempos passado os materiais que
chegavam para a cidade para socorrer os
desabrigados eram levados pelos

funcionários da prefeitura.
Visando as chuvas a Defesa Civil de Lajinha
já está preparando preventivamente para as
possíveis enchentes. Abaixo ele explica
detalhadamente cada ação feita pela Defesa
Civil de Lajinha.
“A nossa Defesa Civil só começou funcionar
agora, antes ela só existia no papel, assim que
assumi resolvi me preparar me inteirando das
atividades da DC, participamos de um curso
em Belo Horizonte sobre prevenção, nós já
estamos olhando o local para colocar as
pessoas que estão em áreas de risco, pessoas
que moram em barrancos e já estão chegando
para nós cestas básicas, muitas lonas, já
estamos com ajuda do secretariado, do prefeito
Sebastião Moreira, estamos nos preparando.
O povo já está nos procurando e já está
sabendo sobre o que será feito”.
Beto Lamparina secretário, Paulo César presidente e Andréa vice-presidente

Plenário da Câmara Municipal de Lajinha

AS CARACTERÍSTICAS DA CIDADE DE LAJINHA
“Lajinha é uma cidade com muitos morros,
muitas áreas de risco e a nossa Defesa Civil
só começou agora, não funcionava, só estava
no papel. Tudo no começo é mais difícil, mas
agora já estamos nos organizando, nos
preparando. No ano passado tivemos uma
ajuda para a comunidade com 500 cestas
básicas, 200 colchões, 300 litros de produtos
de limpeza, oito rolos de lona plástica, com
medida de 8x50. Esse ano já começamos a
distribuir algumas cestas básicas no bairro
Honorato, algumas para o bairro São
Sebastião, já distribuímos um pouco de telhas,

por conta de um vendaval muito forte que
tivemos em Lajinha, já recebemos a primeira
doação da Coordenadoria Estadual da Defesa
Civil. Foi feita uma denúncia pelo vereador
Flávio sobre umas telhas que foram doadas
para uma pessoa que não precisava. Com isso
o presidente da Câmara nos convocou e eu
comprovei para eles com um boletim da Polícia
Militar que essa pessoa falou que não chegou
nada para ele e quem utilizou essa telha foi
outra pessoa, eu tenho até seu endereço na
Rua Arnaldo Leite Ribeiro nº 110 e ele se
chama Elton”.

Coordenador da Defesa Civil
Júlio da Silva Hastenreiter

“Essa guarda é de minha
responsabilidade e posso
guardar onde quiser, porém eu
tenho que comprovar tudo o
que sai. Se uma pessoa precisar
do nosso trabalho, a assistente
social visita essa pessoa, eu
vou ao local, preenchemos um
documento, eu assino a pessoa
assina , para que depois quando
o Coronel da Defesa Civil
precisar de algum documento
eu tenho tudo guardado.
Aproveitando essa reportagem
quero agradecer pela
oportunidade que foi dada para
esclarecer para a população de
Lajinha o nosso trabalho e dizer
que faço com amor, pois não
recebemos nada por isso.
Espero que a Defesa Civil não
acabe, porque conseguimos
levantá-la,
não temos
remuneração nenhuma. A gente
faz porque, em 2003 a água
levou tudo o que eu tinha, eu já
conheço o sofrimento do povo.
Então quando fui convocado
para fazer esse curso da Defesa
Civil eu abracei a causa para
que eu conseguisse ajudar o
povo.
O povo na época do
incêndio de 2003 a única

Vereadores Renato, Neura, Arlindo (frente) - Flávio Elias e Fonsequinha (atrás)

VEREADOR BETO LAMPARINA
“Hoje nós fizemos aqui um esclarecimento com
a comunidade sobre a Defesa Civil que tem
desempenhado um bom trabalho na nossa cidade.
O trabalho da oposição é sempre fazer isso,
quando não ajuda, critica e quando se faz algo a
oposição também critica. E hoje isso ficou bem
provado aqui, que estão trabalhando, estão
atuantes atendendo o povo mais carente. Houve
uma questão também com o vereador Flávio Elias
da oposição ao trabalho que a gente tem feito,
sempre atendendo o povo e a minha presença
diária na Câmara Municipal desde que fui eleito e

hoje ele veio questionar isso, e pelo que eu
vejo o povo esta satisfeito com o meu trabalho
e eu vou continuar sempre presente aqui na
Câmara Municipal. Eu gostaria de deixar um
recado para o povo da região, de Lajinha que
no dia 26 de dezembro estará chegando a draga
para fazer a dragagem no rio. Aos moradores
dos bairros mais próximos às margens do rio,
estamos lutando juntos com a administração,
Câmara Municipal, para que este trabalho seja
feito o mais rápido possível, para tranquilizar ao
povo de Lajinha”.

PRESIDENTE DA CÂMARA PAULO CESAR DE OLIVEIRA

Júlio da Silva Hastenreiter - coordenador da defesa civil

coisa feita por eles foi um
boletim de ocorrência da
Polícia e mais nada. Então
depois que eu sair, porque
devo sair em 2012, quero que
o povo cobre, porque o povo
agora sabe que existe a
Defesa Civil. O Estado ajuda
muito, só depende de ter a

documentação certinha, fazer
tudo certamente com
honestamente. Eu entrei em
2010 e saio em 2012, mas vou
estar sempre ajudando o
próximo que entrar, sempre
orientando a respeito da
documentação, eles vão
poder contar sempre comigo”.

“Foi uma sessão muito boa, trouxemos o
coordenador da defesa civil para falar sobre o
questionamento de um vereador, houve desabafo
de vereadores, mas mais uma vez eu deixo bem
claro: são vereadores de oposição que estão
tentando atrapalhar o sistema. Problemas e
dificuldade em várias administrações nós sabemos
que tem, mas ele foi coordenador da gestão
passada, ele foi praticamente o que levava cheque
e trazia cheque na administração passada, qual o
motivo por ele não ter tentado resolver as questões
no governo passado para que hoje estivesse
melhor? Esse marasmo de contradições que
estamos tendo hoje, o vereador Renato tem um
pouco de culpa nisso tudo, então agora não
adianta ficar atirando pedras, a nossa questão é
tentar solucionar os problemas que aparecem.
Morrer pessoas, vítimas, sempre vão morrer. Em
governos passados os partos eram feitos dentro
de ambulâncias também, mas as crianças nasciam.
Agora se aconteceu esse problema que ele citou,
no qual uma mãe perdeu um filho – é doloroso?
Eu perdi um filho dentro do hospital aqui, com
todos equipamentos que tinha o hospital da
época. Sem dúvida que a gente quer processar,
quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas depois a

cabeça esfria e esfriando a gente vai ver onde
que estão as falhas e os erros. De cabeça quente
a gente não tem como tomar decisão nenhuma.
E hoje, no meio de tantas discussões e falas
esqueceram o principal que é o orçamento para
o ano vindouro. Ninguém falou nada, só querem
falar mal do prefeito e discutir as coisas que
estão acontecendo, mas o principal ninguém
discutiu, que é o orçamento, a importância da
reunião hoje era para discutir o orçamento e
nada foi citado. Eu fico satisfeito. Por ter tido
esses seis longos períodos como vereador eu
já fui oposição, já fui situação, já apanhei, já
bati e a gente vai amadurecendo. O dinheiro
que está na casa hoje não é meu, os trabalhos
não são meus, eu não sou vereador, eu estou
sendo vereador. Então a intenção da gente é
que possamos fazer o melhor trabalho da
melhor maneira possível. Sou super
transparente, todos sabem o que tenho, ou o
que deixo de ter, eu empresto a Câmara, a
Câmara é super participativa; dou prêmios
no final do ano, então eu faço todo o possível
para trazer o povo até aqui. Tirar as dúvidas,
sanar as dúvidas. Agora, milagre, só Jesus
Cristo”.
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ereador Antônio José da Fonseca, mais conhecido por Fonsequinha, vem
prestar conta junto a sociedade lajinhense e principalmente na comunidade
de Córrego Rico onde reside. Fonsequinha é um vereador atuante e é
recordista de indicações, só no mês de novembro até o dia 23 já havia passado
pela câmara 33 indicações, veja abaixo:

VEREADOR ANTÔNIO JOSÉ DA FONSECA
001/97 ...... 26/01/97 ...................................................................................................................... Calçamento do povoado de Córrego Rico
002/97 ...... 26/01/97 .................................................................................... Campo de futebol e Construção de Vestiários em Córrego Rico
003/97 ...... 21/01/97 ...................................................................................................... Construção de Quadra de Esportes no Córrego Rico
004/97 ...... 21/01/97 ................................................................................................................................ Campo de Futebol de Monte Cristo
027/97 ...... 27/02/97 .......................................................................................................................... Murar a Escola Municipal de Santa Cruz
028/97 ...... 27/02/97 ........................................................................................................... Construção de Ponte no córrego dos Bernardos
029/97 ...... 03/03/97 ............................................................................................ Construção Ponte Córrego Rico, José Roberto da Fonseca
034/97 ...... 12/03/97 ....................................................................................................... Construção Ponte Carvalhinho, João Batista Dutra
040/97 ...... 11/04/97 .................................................................................................. Construção Ponte Mutunzinho, Gerônimo Alvaci Regly
041/97 ...... 11/04/97 ......................................................................................................... Construção Ponte Mutunzinho, Nelci Rosa Martins
044/97 ...... 14/04/97 ......................................................................................................... Construção Bueiro, Carvalho, José Oscar Sanglard
046/97 ...... 14/04/97 .............................................................................. Construção Moderador de Velocidade início da Rodovia Chico Totó
059/97 ...... 29/04/97 ..................................................................................................................... Ponto de Saúde Povoado de Monte Cristo
060/97 ...... 29/04/97 ......................................................................................... Moderadores de Velocidade na Rua José Carlos da Fonseca
061/97 ...... 29/04/97 ........................................................................................................... Moderadores de Velocidade Rua Américo Misael
075/97 ...... 26/05/97 ................................................................................................................... Bueiro Córrego Rico, Jary Nunes de Oliveira
076/97 ...... 26/05/97 ............................................................................................... Bueiro Córrego Santa Clara, Neuzedino Bárbara da Silva
083/97 ...... 09/06/97 ........................................................................... Banheiros Públicos na Prça Dr. Adalmário e na Igreja do Córrego Rico
084/97 ...... 09/06/97 ................................................................................................................... Posto de Saúde Córrego Barra da Sapucaia
091/97 ...... 31/07/97 ...................................................................................................................... Posto de Saúde Comunidade de São Braz
093/97 ...... 31/07/97 .................................................................................................. Posto de Saúde Comunidade Santa Clara dos Onofres
094/97 ...... 31/07/97 ..................................................................................................... Quebra-Molas nas proximidades da Escola Boa Vista
095/97 ...... 31/07/97 ..................................................................................................................... Campo de Futebol Boa Vista com vestiário
096/97 ...... 31/07/97 ..................................................................................................... Bueiro na propriedade do Sr. Antonio Florêncio Alvim
101/97 ...... 04/08/97 ........................................................................................................... Bueiro Córrego Carvalho, Jair Dutra de Carvalho
104/97 ...... 05/08/97 .................................................................................................. Bueiro Córrego dos Laureanos, José Godinho dos Reis
105/97 ...... 05/08/97 ................................................................................................................................ Ponte Córrego do Claro, João Felix
107/97 ...... 12/08/97 ........................................................................................................................ Reabertura da E.M. José de Almeida Lau
108/97 ...... 12/08/97 ................................................................................................. Canalizar Esgotos na Rua Antonio Francisco de Almeida
110/97 ...... 18/08/97 ................................................................................................................ Posto de Saúde Córrego São José do Coletor
111/97 ...... 18/08/97 ............................................................................................................................... Calçamento Rua Tereza Nunes Alvim
112/97 ...... 18/08/97 .................................................................................................................................... Ampliar o Cemitério da Saudade
113/97 ...... 18/08/97 ...................................................................... Necrotério, calçamento e instalação de água cemitério de Córrego Rico
114/97 ...... 18/08/97 ................................................................................................................................... Reforma no Cemitério do Bonfim
119/97 ...... 21/08/97 ...................................................................................................... Ponte Córrego Rico, Durval Fialho e Jasson Salomão
127/97 ...... 28/08/97 .............................................................................................................. Banheiro Público na Praça Polidoro Rodrigues
129/97 ...... 02/09/97 .................................................................................................................................. Posto de Saúde Córrego do Claro
133/97 ...... 03/09/97 ...................................................................................................... Quebra-Molas na Rua Maria da Constancia Fonseca
135/97 ...... 09/09/97 ................................................................................................................... Bueiro Córrego Monte Cristo, Juvenil Vieira
136/97 ...... 09/09/97 .......................................................................................... Ponte Córrego dos Rodrigues, Joaquim Amâncio Rodrigues
137/97 ...... 09/09/97 ............................................................................................ Bueiro Córrego São Joaquim, Antonio Teodoro Raimundo
143/97 ...... 15/09/97 .................................................................................................... Bueiro Córrego Sapucaia, Adelino Florindo de Freitas
144/97 ...... 15/09/97 ........................................................................................................................ Telefone Público, Rua Henrique Berbert
145/97 ...... 18/09/97 ................................................................................................................................. Bueiro Córrego Rico, José Miranda
146/97 ...... 29/09/97 ....................................................................................................... Posto de Saúde propriedade do Sr. Joaquim Amaro
152/97 ...... 10/10/97 ........................................................................................................................... Ampliar Cemitério de Prata de Lajinha
151/97 ...... 03/10/97 ............................................................................... Bueiro no distrito de Prata de Lajinha, Geronidio Godinho dos Reis
150/97 ...... 03/10/97 ..................................................................................................................... Bueiro Córrego Rico, Áureo Fonseca Fialho
153/97 ...... 10/10/97 .................................................................................................... Ponte e Bueiros Córrego Rico, Selmi e Jorge Fonseca
154/97 ...... 10/10/97 ....................................................................................................................... Bueiro Córrego São Manoel, João Gomes
156/97 ...... 13/10/97 ............................................................................................................. Bueiro Córrego Vargem Alta, Augusto Miranda
157/97 ...... 13/10/97 ...................................................................................................... Bueiro Córrego Monte Cristo, Odim Alves de Oliveira
158/97 ...... 14/10/97 ............................................................................................................... Bueiro Córrego do Claro, Manoel Felix da Silva
159/97 ...... 14/10/97 ............................................................................................................. Ponte Córrego São Manoel, Nádia Pereira Lima
160/97 ...... 15/10/97 ....................................................................................................................... Bueiro Córrego São Manoel, Osvaldo Silva
161/97 ...... 15/10/97 .................................................................................................... Bueiro Barra da Sapucaia, Antonio Borges de Freitas
162/97 ...... 17/10/97 ...................................................................................................... Ponte Córrego Caeté, José Vieira e Lucas Venturim
163/97 ...... 17/10/97 ........................................................................................................................... Bueiros no Caeté, Aluízio Paula Napier
164/97 ...... 17/10/97 ................................................................................................................ Bueiro na propriedade de Sebastião Tavares
165/97 ...... 17/10/97 .................................................................................................... Bueiro Córrego do Carvalho, Aurélio Viana da Silveira
166/97 ...... 17/10/97 .................................................................................................. Bueiro Bairro Santa Terezinha, João Batista de Moura
167/97 ...... 17/10/97 ................................................................................................ Bueiro Córrego dos Bernardos, José Mercês Fernandes
170/97 ...... 20/10/97 ............................................................................. Canalização do Córrego Antonio F.P. Alvim e Professor João de Deus
172/97 ...... 21/10/97 ................................................................................................................... Bueiro no Córrego Criciúma, Jorcelino Sangi
173/97 ...... 21/10/97 ........................................................................................................... Bueiro Córrego Prosperidade, João Luiz da Cruz
174/97 ...... 21/10/97 .............................................................................................. Bueiro Santo Antonio da Pedra Bonita, Antonio Joaquim
175/97 ...... 24/10/97 ....................................................................................... Bueiros Santo Antonio da Pedra Bonita, Julio Manoel da Silva
176/97 ...... 27/10/97 ..................................................................................................... Calçamento e Poste na Rua Professor João de Deus
177/97 ...... 27/10/97 ............................................................................ Abertura de Rua ligando a Prof. João de Deus à A. Felisberto P. Alvim
184/97 ...... 12/11/97 ......................................................................................................... Quebra-Molas, Rua José Fortunato de Abreu Filho
185/97 ...... 12/11/97 ............................................................................................................................. Ponte córrego Grande, Djalma Costa
186/97 ...... 13/11/97 ................................................................................................................... Ponte Córrego Carvalho, Antonio Luiz Hoth
187/97 ...... 17/11/97 ...................................................................................................................... Guarida na Comunidade de Córrego Rico
188/97 ...... 17/11/97 ........................................................................................................................................ Guarida no Córrego Boa Vista
192/97 ...... 24/11/97 ............................................................................................................... Bueiro Córrego São Manoel, Vanderli Florindo
193/97 ...... 24/11/97 .............................................................................................. Bueiros Avenida Presidente Vargas, próximo à Policlínica
194/97 ...... 24/11/97 ............................................................................ Canalização do Córrego entre as Ruas A.F.P. Alvim e Militino J. Pereira
195/97 ...... 24/11/97 ...................................................................................................... Bueiro no Córrego Barra Azul, Sebastião Guilherme
196/97 ...... 29/11/97 ................................................................................................................... Bueiro no Córrego Barra Azul, Albertino Iel
197/97 ...... 29/11/97 ............................................................................................................................... Bueiro Córrego Criciúma, José Sangi
198/97 ...... 29/11/97 ..................................................................................................... Bueiro Córrego Volta Grande, Altair Campos Ribeiro
200/97 ...... 08/12/97 ............................................................................................................... Bueiro córrego boa Vista,. Osni Nobre de Deus
201/97 ...... 08/12/97 .................................................................................................................................. Bueiro córrego Rico, José Miranda
202/97 ...... 08/12/97 ................................................................................................... Bueiro Córrego Carvalho, Jéferson Salomão Fadlallah
005/98 ...... 29/01/98 .................................................................................. Canalização Rua Professor Vitor de Melo até o Córrego Areado
006/98 ...... 29/01/98 ............................................................................................ Bueiro Córrego do Canteiro, Rafael Gomes da Silva Junior
010/98 ...... 04/02/98 ........................................................................................................... Melhoramento nas Ruas do Povoado de Areado
011/98 ...... 04/02/98 ..................................................................................................................... Ponte no Reino das Águas Claras, Areado
012/98 ...... 05/02/98 ...................................................................................... Guarida no cruzamento da BR 262 com a estrada de Criciúma
013/98 ...... 06/02/98 .................................................................... Reparo na canalização das Ruas P. José Almeida e José Carlos da Fonseca
018/98 ...... 12/03/98 ................................................................................................................ Guarida na encruzilhada de Laranja da Terra
026/98 ...... 14/04/98 ....................................................................................................... Bueiro Córrego Indaiá, Damasceno e João Firmino
027/98 ...... 14/04/98 ........................................................................................................... Bueiro Córrego boa Vista, José Godinho dos Reis
028/98 ...... 14/04/98 ............................................................................................................................... Bueiro Córrego Rico, Nelson Correia
029/98 ...... 14/04/98 ..................................................................................................................... Bueiro Córrego Rico, Acil Fonseca Miranda
030/98 ...... 14/04/98 ............................................................................................... Telefone Público na Praça Dr. Adalmário José dos Santos
031/98 ...... 14/04/98 ......................................................................................................................... Bueiro Córrego Rico, Diolindo Honorato
032/98 ...... 28/04/98 ..................................................................................................... Bueiro Córrego Sapucaia, Antonio Borges de Freitas
033/98 ...... 28/04/98 .................................................................................................. Reforma no Calçamento das Ruas e Bairros da cidade
035/98 ...... 28/04/98 .............................................................................. Guarida no ponto de ônibus da Rua Dr. Rubens Boechat de Oliveira
038/98 ...... 04/05/98 .................................................................................. Trevo entre as Ruas José Rodrigues e José Eugenio Pereira Alvim
040/98 ...... 24/05/98 ............................................................................... Calçamento Rua Geronimo Bernardino de Souza, distrito da Prata
041/98 ...... 24/05/98 ................................................................................. Reforma do calçamento das Ruas do Distrito de Prata de Lajinha
046/98 ...... 01/06/98 ....................................................................................................................... Calçamento da Rua Ernesto Von Rondow
066/98 ...... 02/10/98 ............................................................................................................... Telefone Público, Rua Professor João de Deus
068/98 ...... 18/10/98 ................................................................... Galerias Córrego do Claro, João Francisco Paula e João Florindo de Freitas
070/98 ...... 11/11/98 ...................................................................................................... Galeria Córrego do Claro, Jodvar Martins de Oliveira
080/98 ...... 16/12/98 ..................................................................................................................... Telefone Público, Praça Marechal Floriano
008/99 ...... 01/03/99 .................................................................................... Reforma calçamento Rua Rosendo Felisberto Pereira Sobrinho
010/99 ...... 01/03/99 .............................................................................................................................. Telefone Público Rua Américo Misael
020/99 ...... 15/03/99 .................................................................................................................................. Reforma do calçamento Bairro JK
021/99 ...... 25/03/99 ............................................................................. Limpeza da Rua Álvaro Miranda Santos, Distrito de Prata de Lajinha
022/99 ...... 25/03/99 .................................................................................................. Telefone Público, Rua José Fortunato de Abreu e Filho
024/99 ...... 29/03/99 ............................................................................................................................... Bebedouro no Plenário da Câmara
037/99 ...... 14/05/99 ......................................................................... Permissão para estacionar ônibus em frente ao supermercado Dutra
039/99 ...... 14/06/99 ............................................................................................... Colocar Balizas de Ferro no gol do Campo Aloísio Poubel
041/99 ...... 01/09/99 .......................................................................................... Esgoto da Rua Afonso Cristiano César, Bairro São Sebastião
044/99 ...... 18/10/99 .............................................................................................................................. Calçamento da Rua Francisco Gomes
045/99 ...... 18/10/99 ............................................................................................................................ Telefone Público no Bairro Vale do Sol
050/99 ...... 12/11/99 ................................................................................................................... Calçamento da Rua José Carlos da Fonseca
053/99 ...... 13/12/99 ............................................................................................ Retorno do Leito do Córrego Areado para o local original
002/00 ...... 16/02/00 ....................................................................................................................................... Calçamento da Rua Omar Alvim
003/00 ...... 16/02/00 .................................................................................................................................. Bueiro, João Antônio de Medeiros
004/00 ...... 22/02/00 .................................................................................................................. Reforma na Escola Municipal de Mutunzinho
005/00 ...... 22/02/00 ......................................................................................................... Reabertura do Campo de Futebol de Mutunzinho
006/00 ...... 22/02/00 ......................................................................................................................................... Telefone Público, Mutunzinho
009/99 ...... 01/03/99 ........................................................................................................... Bueiro Córrego Areado, Junia Guedes de Aguiar
010/00 ...... 10/03/00 ......................................................................................................... Ponte Córrego Sapucaia, José Clementino Gomes
011/00 ...... 10/03/00 .................................................................................................................... Ponte Córrego Sapucaia, Sebastião Gomes
012/00 ...... 10/03/00 ............................................................................................................................................ Bueiro Rua Francisco Gomes
013/00 ...... 10/03/00 ............................................................................. Galeria Rua José Rodrigues. José Rodrigues até o Rio São Domingos
020/00 ...... 10/03/00 ...................................................................... Placas de contramão no entroncamento das R. J.E.P.Alvim e J.Rodrigues
027/00 ...... 14/04/00 ......................................................................... Reduzir em dois metros a Pça Dr. Adalmário, R. 17 de dezbrº c/D.Cavati
035/00 ...... 28/04/00 .......................................................................................................... Saneamento Básico Rua Orlando Francisco Misael
050/00 ...... 24/11/00 ........................................................................... Semáforos nas esquinas das Ruas Dr. Rubens Boechat de Oliveira com
.............................................................................................................. D. Cavati; Dr. Rubens Boechat de Oliveira com Presidente Soares e 17 de
.......................................................................................................................................................................... Dezembro com Henrique Berbert
001/05 ...... 01/02/05 ................................................................................................................ Desviar Transito Pesado do Centro da Cidade
002/05 ...... 01/02/05 ................................................................................ Ponte Barra do Claro, próximo a Propriedade do Chico do Jurani
003/05 ...... 01/02/05 ..................................................................................... Ponte Boa vista, próximo a propriedade do Pelegrino Werner
004/05 ...... 01/02/05 .................................................................................... Ponte São Manoel, próximo a propriedade do Lucinho do Ozair
005/05 ...... 01/02/05 ................................................................... Mudar nome da atual Rua 17 de Dezembro para Natal Rodrigues Pereira
006/05 ...... 01/02/05 ............................................................................................ Consertar irregularidades no Passeio das Ruas de Lajinha
007/05 ...... 01/02/05 ................................................................................................................ Operação Tapa-Buracos pelas ruas da cidade
008/05 ....

................................................................................................................ Bueiro Propriedade Sr. Francisco Joaquim Rosa(Chiquinho da Zulmira)
........................................................................................................ Passe Livre aos Portadores de Deficiência viajar para Tratamento de Saúde
008/008.... 14/04/08 ........................................................................ Abrir e Fazer a Limpeza da Rua Dirceu Lopes da Silva, B. Sagrada Família.
009/008.... 18/04/08 ....................................................................................................... Reformar Calçamento de todas as Ruas da Cidade
010/08 ...... 18/04/08 ............................................................................. Construir um Bueiro com Manilhas 0.60 m, Cor São Joaquim, S. Dalvo.
011/08 ...... 05/05/08 .................................................................................................................................... Reformar a Escola João Amâncio.
015/08 ...... 19/05/08 ............................................................................................................................... Bueiro nos Cassimiros, Córrego Rico
018/08 ...... 08/07/08 ......................................................................... Instalar Telefone Público Posto de Saúde, R. A.Felisberto Pereira Alvim
019/08 ...... 08/07/08 ....................................................................................................... Construir Banheiro Público no Povoado de Areado
023/08 ...... 04/08/08 .. Construir 04 bueiros com manilha 0.40 no Córrego do Barreiro, nas propriedades dos srs. Zé Preto e Antônio Leite
024/08 ...... 04/08/08 .................................................................................................... Construir Uma Creche no Distrito de Prata de Lajinha
025/08 ...... 04/08/08 ............................................................................. Construir Bueiro no Córrego do Bagaço, na propriedade do Sr. Júlio
047/08 ...... 27/10/08 ........................................................................................................................... Construir Poço Artesiano na Boa Vista
048/08 ...... 03/11/08 ................................................................................. Retirar Quebra-molas na Rua Maria Constância, Santa Terezinha
049/08 ...... 07/11/08 ..................................................................................................................... Construir quebra-molas na Rua do Angico
040/09 ...... 20/03/09 ................................................................... Bueiro Córrego Rico(cabeceira do sabão) prop. Jasson Salomão Fadlallah
041/09 ...... 26/03/09 ................................................................. Selecionar funcionários que trabalham em área de risco com insalubridade
042/09 ...... 26/03/09 .............................................................................. Enviar um enfermeiro com 01 aparelho de pressão ao córrego rico
043/09 ...... 26/03/09 ....................................................................... Reformar ponte no córrego do carvalho, propriedade do José Efigênio
044/09 ...... 26/03/09 ................................................................................ Bueiro de metalon córrego São Manoel, próximo ao Dim Espanhol
045/09 ...... 26/03/09 .......................................................................... Bueiro córrego rico com manilhas 0.60 m, p. a prop. Jasson S. Fadlallah
046/09 ...... 26/03/09 ..................................................................................................................................... Iluminar o cemitério do Bom Fim
047/09 ...... 26/03/09 .................................................................................. Calçamento da Rua Laurita A. Leonio até a Escola Herculano Ker
048/09 ...... 26/03/09 ................................................................... 02 bueiros de metalon no córrego rico, prox. a propr. do Sr. Jorge Fonseca
049/09 ...... 26/03/09 ..................................................................................................................................... Poço Artesiano no Córrego Rico
050/09 ...... 30/03/09 ................................................................... Bueiro de Metalon no córrego São Manoel, prox. a prop. Luis C. de Barros
051/09 ...... 30/03/09 .............................................................................................................. Poço Artesiano no Distrito de Prata de Lajinha
053/09 ...... 06/04/09 ................................................................ Canalizar água desce Pedra do Santuário, próx. ao barracão Zé Ambrosio
054/09 ...... 08/04/09 ...................................................................................................... Adquirir 100 latões de lixo para a cidade de Lajinha
055/09 ...... 08/04/09 .................................................................................................................. Adquirir um caminhão pipa para o município
011/09 ...... 13/02/09 ............................................................................................................. Quebra Molas na Rua José Fortunato de Abreu
012/09 ...... 16/02/09 .......................................................................................................................... Reformar calçamento da Rua D. Cavati
013/09 ...... 16/02/09 .............................................................................................. Contratar médicos para atender em Palmeiras e Socapó
017/09 ...... 16/02/09 ................................................................... Instalar orelhões no loteamento Helio Carlos Ker , distrito de P. de Lajinha
088/09 ...... 17/06/09 .............................................................................. Bueiro Córrego Indaiá, próximo a propriedade do Sr. Nédio Aguiar
089/09 ...... 17/06/09 ................................................................... Bueiro Cabeceira Sapucaia, próximo a propriedade do Sr. Miguel Candido
090/09 ...... 17/06/09 .................................................................... Bueiro no Córrego Rico, próximo a propriedade do Sr. Jurandir R. Oliveira.
091/09 ...... 17/06/09 ....................................................................... Bueiro Córrego Areado, próximo a propriedade do Sr. Zé Guilherminho
105/09 ...... 19/08/09 ...................................................................... Reforma Ponte Córrego Mutunzinho, próximo propriedade do Sr. Nelcy
106/09 ...... 19/08/09 ........................................................................................................... Construção de Bueiros no Córrego Monte Cristo
107/09 ...... 19/08/09 .................... Levantamento calçamento esquina das ruas Waltair Ferreira dos Santos com José Manoel Pereira Alvim.
109/09 ...... 27/08/09 ........................................................................ Reformar 01 quebra-molas e construir mais 02 Av. Dr. Rubens B.Oliveira
110/09 ...... 27/08/09 ............................................................................... Reformar Bueiro no córrego Areado, próx. Prop. Agnaldo Werner
111/09 ...... 28/08/09 ............................................................... Consertar Calçamento na Rua Natal R. Pereira frente a Feira do Marquinho
112/09 ...... 08/09/09 ................................................................................................................ Revisão do Calçamento da Sede do Município
113/09 ...... 10/09/09 ................................................................................................................... Cobertura de Cratera na Rua Chico Afonso
123/09 ...... 28/09/09 ................................................................................ Calçamento saída de Rua que leva ao Poliesposrtivo Córrego Rico
126/09 ...... 30/09/09 ..................................................................... Reforma Bueiro Córrego Cach. Alta, próximo a propriedade Arlindo Vita
127/09 ...... 30/09/09 ....................................................................... Construir Bueiro C. Cachoeira Alta, Próximo a propriedade Jorge Artur
078/09 ...... 01/06/09 .................................................................................................................. Iluminar a Quadra de Esportes de Palmeiras
079/09 ...... 01/06/09 .............................................................................. Orelhão e um Bebedouro no Posto de Saúde do Bairro Campestre
085/09 ...... 17/06/09 ................................................................................ Limpeza das margens do Rio São Domingos e Córrego Berra Onça
086/09 ...... 17/06/09 ........................................................................ Consertar Rede de Esgotos Rua Jerônimo Bernardino de Souza, Prata
129/09 ...... 14/10/09 ............................................................................... Reformar o Bueiro no Córrego Carvalho, prox. Propr. do Sr. Carlito
135/09 ...... 15/10/09 ............................................................ Calçamento das Ruas do Loteamento Helio Ker, no Distrito de Prata de Lajinha
136/09 ...... 16/10/09 ....................................................................................... Calçamento das Ruas da Sede do Distrito de Prata de Lajinha
137/09 ...... 22/10/09 ................................................................................................. Médico Pediatra para Atender na Policlínica de Lajinha
138/09 ...... 22/10/09 .................................................................................................. Uma Área de Lazer para o Distrito de Prata de Lajinha
141/09 ...... 30/10/09 ...................................................................... Consertar o calçamento da Rua Servulo Moreira, bairro santa terezinha
142/09 ...... 30/10/09 .................................................................................................... Quebra-Molas na Avenida Jacinto Miranda, Bairro JK
143/09 ...... 30/10/09 ............................................................................. Tapa-buracos e Limpeza Rua Américo Misael e Julio Brandão, no Ita
147/09 ...... 10/11/09 ..................................................................................................... Orelhão Rua Dirce Hermisdorff, no Bairro Vale do Sol
148/09 ...... 10/11/09 ............................................................................................ Bueiro e completar calçamento na Rua Francisco Honório.
149/09 ...... 10/11/09 ................................................................................................................... Gari para a Rua Laurita A. Leonio, Boa Vista
150/09 ...... 10/11/09 ............................................................................................................................................. Cobertura ao lado do PAM
151/09 ...... 16/11/09 ................................................................................................... Reformar a Escola José Gomes Martins (Córrego Rico)
001/10 ...... 08/02/10 ............................................................................... Construir Quadra de Esportes e Área de Lazer no Bairro Honorato
004/10 ...... 22/02/10 ......................................................................................................... Cadeiras para as Secretárias da E.M. Paulo Portes
005/10 ...... 22/02/10 ..................................................................................................... Calçamento ou Grama no Pátio da E.M. Paulo Portes
006/10 ...... 22/02/10 ................................................................................................................................. Bebedouro para E.M. Paulo Portes
007/10 ...... 22/02/10 ............................................................................................................................... Instalação Elétrica E.M. Paulo Portes
008/10 ...... 22/02/10 ........................................................................................... Portas banheiros e Instalação Hidráulica E.M. Paulo Portes
009/10 ...... 22/02/10 ........................................................................... Bueiro Metalon Cor. Santa Clara dos Onofre, próximo ao Zé Roxinho
013/10 ...... 22/02/10 .................................................................................................... Luminária na Avenida JK, distrito de Prata de Lajinha
017/10 ...... 01/03/10 .................................................................................................................. Área de Lazer para o Povoado de Palmeiras
018/10 ...... 01/03/10 ................................................................................ Quadra de Esportes e Área de Lazer para o Povoado de Boa Vista
020/10 ...... 01/03/10 ....................................................................................................... Posto de Saúde para o Distrito de Prata de Lajinha
021/10 ...... 01/03/10 ............................................................................................... Placas de boas vindas entradas de Chalé e Durandé-MG
022/10 ...... 05/03/10 ............................................................................. Área de lazer no Loteamento Helio Ker, distrito de Prata de Lajinha
023/10 ...... 05/03/10 ................................................................................................................ Poço Artesiano para o Povoado de Palmeiras
024/10 ...... 08/03/10 ............ Rede de Esgotos Ruas João Nascimento, João Alves da Veiga e Maria Gripp, ambas no Povoado de Palmeiras
014/10 ...... 15/03/10 ...................................................................................................................... Calçamento subida do Cemitério Bom Fim
032/10 ...... 25/03/10 .................................................................................................................. Rede de Esgotos no Barracão da Prefeitura
033/10 ...... 25/03/10 ...... Bueiro de Metalon manilha 0.60. no Córrego dos Rodrigues(Siricuite) próximo a propriedade do Sr. Rosemar Bernardo.
034/10 ...... 29/03/10 .......................................................................... Rebaixamento do calçamento da Rua Francisco Gomes(José Alberto)
037/10 ...... 08/04/10 .............................................................................. Bueiro com manilha 0.100 m na E. M; Três Barras, Pelegrino Werner
038/10 ...... 15/04/10 ................................................................ Bueiro no Dist. . de Prata de Lajinha, próx. a propriedade do Sr. Irani Ribeiro
042/10 ...... 26/04/10 ... Liberar Ônibus para conduzir atletas no Campeonato Municipal e crianças e jovens para disputar jogos em municípios vizinhos.
043/10 ...... 29/04/10 ..................................................................... Bueiro na Pça Polidoro Rodrigues em frente ao Bar do Paulinho Mineiro
052/10 ...... 31/05/10 ..................................................... Uma Processadora de Ar Condicionado e Um Exaustor para Sala de Raio-X do PAM
053/10 ...... 31/05/10 ................................................................................................. Calçamento da Travessa Y, na Vila Maria Brígida Corrêa
054/10 ...... 31/05/10 ....................................................................... Galeria Pluvial na Rua José Eugenio P. Alvim, em frente a Casa do Moisés
055/10 ...... 11/06/10 ............................................................................. Galeria Pluvial na Rua Maria de Lourdes Lopes, próximo a Policlínica
056/10 ...... 14/06/10 ............................................................................. Quebra-Molas em frente a Escola Mario Fonseca no Córrego Indaiá
057/10 ...... 14/06/10 ........................................................................ Quebra-Molas Rua Paulo Roberto Cruz(asfalto na chegada da Prata)
058/10 ...... 14/06/10 ........................................................................... Bueiro no córrego são joaquim, próximo a propr. Vidomar G. dos Reis
059/10 ...... 23/06/10 ................................................................................ Bueiro no Vale das Pedras, próximo a residência do Sr. Iraci Regly
060/10 ...... 05/07/10 ............................................................................................................................ Cercar com tela a E.M. Amado Fonseca
061/10 ...... 02/08/10 .............................. Doar Terreno para o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Palmeiras construir sua sede.
062/10 ...... 02/08/10 .................................................................................. Implantar Estacionamento Rotativo na Sede de nosso Município
074/10 ...... 13/08/10 ..................................................................... Construir bueiro cabeceira da sapucaia, prox. a Prop. Sr. Daniel R. da Silva
075/10 ...... 20/08/10 ........................................... Construir Bueiro Sapucaia, próximo a propriedade do Sr. Sebastião Rodrigues(Tião Rosa)
076/10 ...... 24/08/10 .................................................................. Construir Bueiro Córrego Barreiro, próximo a propriedade do Sr. Zé Preto
077/10 ...... 24/08/10 ...................................................................... Construir Bueiro Córrego Barreiro, próximo a propr. do Sr. Antonio Leite
080/10 ...... 30/08/10 ........................................................................ Refazer o calçamento de algumas ruas da cidade, prox. ao Zé Rubens.
081/10 ...... 13/09/10 ................................................................................. Extensão de Rede Rua Francisco Honório, Bairro Santa Terezinha
082/10 ...... 13/09/10 ........................................................................................................................ Construir Muro no Cemitério do Bom Fim
083/10 ...... 29/09/10 .......................................................................................... Construir Rede de Esgotos na Rua Orlando Francisco Misael
088/10 ...... 14/10/10 ....................................................................................... Reabertura da Estrada Vicinal até o Santuário N.S. aparecida
094/10 ...... 19/11/10 .................................................................................................................................... Reativar o Matadouro Municipal
095/10 ...... 24/11/10 ...................................................................................................... Construir um Jardim no distrito de Prata de Lajinha
097/10 ...... 29/11/10 ........................................................................................... Bueiro com manilha 0.40 cm no loteamento Jorge Fonseca
098/10 ...... 29/11/10 ........................................................................................... Bueiro com manilha 0.60 cm no loteamento Jorge Fonseca
099/10 ...... 29/11/10 ............................................................................................................. Reservatório de Água para o Bairro Honoratos
100/10 ...... 29/11/10 .................................................................................. Iluminação do Campo de Futebol do Distrito de Prata de Lajinha
101/10 ...... 29/11/10 ................................................................... Bueiro Rua José Fortunato Abreu e Filho próximo a residência Iraci Regly
103/10 ...... 08/12/10 ............................................................................. Terminar o calçamento da Rua Francisco Honório a partir do nº 105
104/10 ...... 09/12/10 .................................................................................... Construir Muro de Arrimo na Policlínica Alziro Carlos da Fonseca
105/10 ...... 10/12/10 ..................................................................... Construir Bueiro de Metalon na Estrada que dá acesso a Penha do Côco
005/11 ...... 22/02/11 ................................................................... Extensão de rede de energia elétrica na Avenida JK, distrito P. de Lajinha
006/11 ...... 22/02/11 ................................................................... 02 braços de luz para a Rua Jose Francisco Jordão, distrito de P. de Lajinha
011/11 ...... 18/04/11 ............................................................................... Bueiro de Metalon 7m X 2.5m no Córrego Rico Benedito S. Pereira
013/11 ...... 16/05/11 ................................................................... 02 bueiros Córrego Caatinga, próximo a propr. Sr. José Dutra Nascimento
014/11 ...... 16/05/11 ................................................................... 01 bueiro 0.60 cm, Cabeceira Sapucaia, próximo a propr. Sr. Tatão Candido
015/11 ...... 16/05/11 ................................................................................. 04 bueiros manilha 0.40 cm cor. Mutunzinho propr. Sr. João Camilo
017/11 ...... 16/05/11 ....................................................................................... Colocar Placas de Sinalização pelas ruas da sede do município
018/11 ...... 16/05/11 .............. Construção de uma Escada ligando a Rua Arnaldo Leite Ribeiro a Rua Prof. Vitor de Melo, no Bairro Areado
020/11 ...... 30/05/11 ........................................................................................................... Construção de uma creche no Bairro do Areado
021/11 ...... 20/06/11 ................................................................................ Repasse de verba mensal de R$ 1.200,00 ao União Futebol Clube
022/11 ...... 01/07/11 ................................................................................................................... Construir o Muro do Cemitério da Saudade
023/11 ...... 04/07/11 ............................................................................................................... Reforma da Escola Municipal Pedra Queimada
024/11 ...... 04/07/11 ............................................................................... Instalar o Estacionamento Rotativo nas ruas da sede do município
025/11 ...... 14/07/11 ...................................................................................................................................... Reforma da E.M. José de Freitas
026/11 ...... 14/07/11 ..................................................................................................................................... Reforma da E.M. João de Freitas
027/11 ...... 01/08/11 ....................................................................... Bueiro manilha 0.100 cm no Córrego Santo Antonio, propr. Cissi Figenio
028/11 ...... 30/08/11 ........................................................................ Calçamento no final da Rua Joel Ferreira Vita, dist. De Prata de Lajinha
029/11 ...... 01/09/11 .................................................................................................................................... Quadra de Esportes em Boa vista
030/11 ...... 01/09/11 ...................................................................................................................................... Quadra de Esportes em Areado
031/11 ...... 01/09/11 ............................................................................................................................ Quadra de Esportes em São Domingos
038/11 ...... 09/09/11 ................................................................................................... Reabertura da Estrada entre Sete Portas e Boa Vista
039/11 ...... 12/09/11 .................................................................................. Aquisição de um veículo para levar o pessoal para a Hemodiálise
040/11 ...... 12/09/11 .............................................................................................................. Aquisição de uma Linha Telefônica para o PAM
041/11 ...... 12/09/11 ...................................................................... Aquisição de uma Linha Telefônica para a Secretaria Municipal de Saúde
050/11 ...... 11/10/11 ............................................................................................. Murar o campo de futebol do distrito de prata de lajinha
051/11 ...... 11/10/11 .......................................................................................... Iluminar o campo de futebol do distrito de prata de lajinha
052/11 ...... 11/10/11 ........................................................................ Construir vestiário no campo de futebol do distrito de prata de lajinha
053/11 ...... 11/10/11 ...................................................................... Construir banheiro no campo de futebol do distrito de prata de lajinha
054/11 ...... 11/10/11 ................................................................................. Instalar Gols no campo de futebol do distrito de prata de lajinha
055/11 ...... 11/10/11 .............................................................. Construir bueiro ao lado do campo de futebol do distrito de prata de lajinha
058/11 ...... 25/10/11 ........................................................................... Construir bueiro com manilha 0.100 no carvalhinho, Dona Conceição
060/11 ...... 16/11/11 ........................................................................................................................... Calçamento ao redor do Poli Esportivo
061/11 ...... 16/11/11 ................................................................... Calçamento e Rede de Esgotos na Rua Ademar Mendes, Prata de Lajinha
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Diretores da rede municipal de Lajin

A

MENSAGEM DE MARIA LUIZA AOS DIRETORES

MARIA LUIZA E DIRETOR EVANDRO

MARIA LUIZA E DIRETORA ANATALIA

lguns séculos
atrás, para
serem alfabetizados e adquirirem
outros conhecimentos,
os estudantes precisavam frequentar classes
improvisadas na casa
de um professor ou em
prédios públicos mal
conservados. Este sistema de ensino mudou
em 1889, com a Proclamação da República.
Desde então, Instituições de ensinos
foram estabelecidas no
país e a fiscalização
dessas não poderia ser
desempenhada
a
distância pelos inspetores. Era necessário
ter alguém dentro da
escola e, dessa forma,
surgiu o cargo de
diretor.
Competia a ele fazer
a interlocução junto ao
governo e definir as
diretrizes pedagógicas
e administrativas dos
grupos. Quem exercia
a função era frequentemente chamado para
assinar artigos em jornais e revistas, fazer
conferências e se tornar conselheiro de secretários de estado.
Hoje em dia, o diretor escolar precisa
exercer funções importantíssimas que alcançam praticamente
todos os setores da
escola.
Como administrador
necessita manter a escola sempre dentro das
normas do sistema
educacional, seguir
portarias e instruções
e ser exigente no cumprimento de prazos.
Como pedagogo precisa valorizar a orientação pedagógica, a supervisão, o projeto pedagógico e a qualidade
de ensino.

E como sociocomunitário deve se preocupar com a gestão democrática e a participação da comunidade.
Nada mais justo,
portanto, ter uma data
dedicada ao diretor escolar.
Em Lajinha, uma
festa em homenagem
aos Diretores da Rede
Municipal de Ensino
aconteceu no dia 20/
10 (Sexta-feira), foi
oferecida pelo Prefeito Sebastião Moreira
Bastos, o Vice-Prefeito Adriano Rangel de
Oliveira Alvim e a Secretária Municipal de
Educação Maria Luiza
Azine Vítor.
Com início às 19h
num ambiente agradabilíssimo, os diretores
se confraternizaram
com um churrasco e
show com Paulo Mendonça.
“ O Diretor de Escola é muito importante e se diferencia. Faz
a equipe diferenciarse. Não basta administrar a escola pública. É
preciso liderar e criar
condições para transformar o conceito de
escola pública, de escola do governo para
escola do povo. O Diretor de Escola deve
estar no centro do processo, liderando, articulando, sendo diferente. E apesar de todas as dificuldades encontradas vale a pena
estar numa gestão escolar.” Fala de Maria
Luiza Azine Vítor Secretária Municipal de
Educação.
Essa foi uma singela
homenagem aos Diretores da rede municipal de ensino de Lajinha que ainda ganharam um singelo presente.

MARIA LUIZA E DIRETORA POLLYANA

MARIA LUIZA E MARIA DO SOCORRO

MARIA LUIZA E DIRETORA ÉLIA
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nha recebem homenagem especial

MARIA LUIZA E NEIDA

MARIA LUIZA, DIRETORAS E CONVIDADAS

MARIA LUIZA E DIRETORA REGIANE

MARIA LUIZA E DIRETORA SELISVANE

MARIA LUIZA E DIRETORA VERA

MARIA LUIZA E DIRETORA VERÔNICA

MARIA LUIZA E DIRETORA VERACY

MÚSICA AO VIVO PAULO MENDONÇA

11

12

27 de novembro / 2011

acesse: www.jm1.com.br

Entrevista com o pré candidato a prefeito de Manhuaçu Dr. Guliver

D

r. Guliver Oliveira é
médico ortopedista,
mantém gratuitamente
dois projetos sociais: uma
escolinha de futebol com 360
garotos e também um projeto
para 3ª idade com mais de 80
participantes. É presidente da
Unimed Vertente do Caparaó
e Delegado Seccional do
CRM. É um dos nomes que
vem sendo comentado ao
longo do ano como possível
candidato a prefeito de
Manhuaçu. Em pesquisa
online feita pelo nosso jornal
há alguns meses atrás ele
ficou em segundo lugar. Leia
a entrevista que nos
concedeu essa semana.
Jornal das Montanhas-Seu
nome tem sido comentado
como possível candidato a
prefeito de Manhuaçu. O que
levou você para a política?
Dr. Guliver – Na verdade
meu nome surgiu porque eu
sempre gostei de política e
muitas coisas são resolvidas
através da política, fazemos
política todo o dia, na escola,
em casa, no trabalho e temos
que fazer política na cidade
da gente , sempre gostei
disso. Eu tenho visto que a
administração do município
de Manhuaçu tem deixado a
desejar e pensando nisso,
promovemos
algumas
reuniões e por gostar de

Manhuaçu coloquei o meu
nome a disposição. Desta vez
me filiei ao Partido dos
Trabalhadores e estou como
um pré candidato do PT,
acredito que com o nome
fortalecendo
temos
condições de ser candidato
na próxima eleição em
Manhuaçu, quanto ao fato
da profissão isso é uma coisa
importante, ser médico nos
toma muito tempo, mas
mesmo assim a gente sempre
faz um pouco de política.
Nasci aqui e saí para estudar.
Voltei para Manhuaçu, estou
atuando na medicina há 14
anos, fui presidente da
Associação Médica de
Manhuaçu
por
dois
mandatos, faço parte da
diretoria há quase 9 anos e
hoje estou Presidente da
Unimed Vertente do Caparaó,
penso em vir a disputar a
prefeitura de Manhuaçu e
temos que disponibilizar
tempo para isso, se Deus
quiser que nós venhamos ser
escolhido teremos que criar
horário e disponibilizar tempo
para resolver o que nos
propusemos. Já estou à
frente de várias entidades e
sempre disponibilizo um
pouco de tempo para tudo
isso, acredito que Manhuaçu
precisa de pessoas que tem
vontade e gosta da cidade,
sou umas destas pessoas.

Vejo ao longo do tempo a
insatisfação de muitas
pessoas
com
as
administrações. Sinto a
necessidade e o desejo de
mudança, acredito que não é
mudar por mudar, é mudar
para melhor e em questão de
mudança temos projetos
sérios e importantes que a
longo prazo pretendemos
implantar estes projetos no
município. No momento da
campanha vamos detalhar
cada projeto e se candidato
vamos ter um programa e um
projeto
de
governo
participativo com toda a
população e com certeza vai
contemplar todas as áreas
importantes do município.
JM – Quais as forças
políticas que caminharão
com você ?

Dr. Guliver – Todas as
pessoas
que
tenham
necessidade e desejo de
mudança que venham e
caminhem conosco, sabemos
que em política as coisas
podem até dormir de um jeito
e acordar de outro diferente,
há muitas pessoas e forças
políticas aqui e da região que
tem interesse de caminhar
conosco, não falamos em
nomes, mas no momento
oportuno vamos buscar
todas elas, a sociedade é
formada por um conjunto de
idéias.
O
Partido
dos
Trabalhadores tem uma
história de luta e eficiência,
elegeu um trabalhador o
presidente Lula, que fez
mudanças significativas
neste país com projetos que
alavancaram o país e
principalmente a classe
trabalhadora mais pobre e
aqueles que estavam
excluídos. Manhuaçu só não
foi diretamente beneficiada
com grandes obras, pela falta
de sintonia da atual
administração municipal junto
ao governo do PT. Teimam em
fazer oposição sistemática ao
governo do PT. Em contato
com a cúpula do PT em Minas
expus a necessidade do
Governo Dilma trazer grandes
obras para Manhuaçu. Para
isso vejo que agora a

mudança tem que partir de
nível municipal e por isso pré
candidato ao executivo, caso
o PT de Manhuaçu me dê a
honra
de
ser
seu
representante. Veja bem
estávamos falando de
mudança e o Partido dos
Trabalhadores realizou nos
dias 2,3 e 4 de setembro o seu
4º Congresso, em etapa
extraordinária, quando
aprovou resoluções que
podem
mudar
significativamente
a
composição partidária no
futuro, como a paridade de
gênero e o mínimo de 20% de
jovens em suas direções, e
resgatam algumas de suas
bandeiras históricas. O PT
tem um projeto de
transformação da sociedade
brasileira e não apenas de
ganhar as eleições e governar.
O 4º Congresso mostrou isso,
ao tomar decisões que
antecipam realidades que o
Brasil já deveria estar
vivendo. O próprio partido vai
se renovar, ficou decidido que
as direções tenham pelo
menos 20% de jovens. A ideia
de renovação se expressou
também na decisão de limitar
o número de mandatos
parlamentares em três
mandatos.
JM – Como você pensa em
Manhuaçu hoje e no futuro?
Dr. Guliver – Manhuaçu

tem algumas realizações da
administração, mas realização
imediatista, e percebo que o
povo deseja realizações mais
ambiciosas e mudanças
maiores. Temos que pensar
Manhuaçu como uma cidade
pólo, hoje uma das 10 mais
importantes do estado, é a
segunda maior economia da
Zona da Mata. A cidade
merece obras maiores e
importantes para fazer jus a
sua posição de destaque,
precisamos de coisas novas
e maiores, o povo merece
mudanças mais profundas.
Vemos que grupos políticos
vêm dominando a cidade e o
povo quer um nome diferente
do atual para mudar esse
estado de paralisia que se
tornou Manhuaçu.
JM
–
Em
suas
considerações finais o que
mais gostaria de dizer?
Dr. Guliver – Acredito que
o projeto para Manhuaçu
deve ser mais ambicioso e o
nosso projeto contempla
isso. As forças políticas
devem repensar tudo que foi
feito nos últimos anos para
Manhuaçu e acredito que
esse é o momento propício
para uma mudança mais
brusca para tomar um
caminho melhor com uma
direção mais segura, e o
futuro vai dizer que estamos
no caminho certo.

IGREJA PENTECOSTAL EVANGÉLICA DO ESPÍRITO SANTO DE DEUS

Cantores da região

P

astor José Lino completou 57 anos
dia 17, mas comemorou seu
aniversário no domingo, 20 de
novembro oferecendo um delicioso jantar
para todos que compareceram no templo
da igreja localizada no trevo de

Mantenedores dizimistas

Colunas, os sustentáculos da obra

Manhumirim. Vários cantores evangélicos
da região, missionários, diáconos, pastores
e fiéis da igreja estiveram presente para
participar do culto de gratidão a Deus e
prestigiar o aniversariante do dia, pastor
José Lino presidente.

Familia da conquista, esposa, genro,
filhos e netos - Pastor Lino

A Igreja Pentecostal Evangélica Poder do
Espírito Santo de Deus, foi fundada no dia 15
de junho de 1991 e sua sede mundial fica
localizada à Rua do Cedro, 29 bairro Nossa
Senhora Aparecida, Manhuaçu Minas
Gerais.

Missionária Maria Telles, missionária Terezinha Teixeira,
Diácono Geraldo Teixeira, pastor José Elias e
pastor José Lino Presidente

O pastor Lino fez um agradecimento
especial aos dizimistas da igreja e aos
colaboradores, dentre eles: Restaurante
Jotão, Aurinha – Empresa Werner Foca e
AMEM através de seu representante Sgt
Anízio e o Supermercado Bom Preço.

Pastor Jorge, Valdeci, Diaconisa Joana, missionária Irani
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Manhuaçu é elevada a Comarca de Entrância Especial

Momento em que o desembargador Paulo Cézar Dias recebe das mãos do diretor do
Fórum, juiz Walteir José da Silva o documento do terreno doado pela prefeitura para
a construção do novo Fórum de Manhuaçu na presença de juízes e autoridades

Diretor do Fórum, juiz Walteir José da Silva, desembargador Paulo Cézar Dias
e o prefeito de Manhuaçu Adejair Barros

Por Devair
Guimarães de Oliveira
O Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG), em
audiência solene, realizada no
Fórum Desembargador
Alonso Starling às 17 horas
do dia 18 de novembro de
2011, presidida pelo
desembargador Paulo Cézar
Dias, que representou o
presidente do TJMG, realizouse a instalação da 2ª Vara
Criminal de Execuções Penais
e Cartas Precatórias Cíveis e
Criminais da Comarca de
Manhuaçu. Prestigiaram a
cerimônia representantes do
Ministério
Público,
advogados da comarca,
autoridades e lideranças de
vários segmentos.

O desembargador Paulo
Cézar Dias, disse que a
instalação da nova jurisdição
é um avanço para a comarca.
Ressaltou ainda, que frente ao
avanço da criminalidade, que
para ele, expressa a realidade
econômica e política de um
país, a magistratura tem
buscado garantir a aplicação
da lei fazendo Justiça. “O
aumento da demanda de
Manhuaçu, uma comarca
importante e muito expressiva
em nosso estado, exigiu essa
mudança. Agora, com a
implantação da nova vara,
vamos dividir a competência
da área criminal e, com certeza,
o cidadão será beneficiado”,
afirmou.
O diretor do Fórum, juiz
Walteir José da Silva, lembrou

que a instalação da 2ª Vara
Criminal era uma reivindicação
de toda a comunidade de
Manhuaçu, pois nos últimos
anos, chegou-se a conclusão
de que era indispensável que
a Comarca recebesse mais uma
vara para atender às
crescentes necessidades do
serviço criminal e das
questões relacionadas à
infância e juventude, com isso
acumulando bastante serviço
para apenas um juiz. Dr Walteir
agradeceu a colaboração das
autoridades locais e estaduais
para a instalação da nova vara,
em especial ao Prefeito Adejair
Barros, o Presidente da
Câmara Renato Cézar Von
Randow, os juízes Vinícius
Ristori e Renata Bomfim, além
da OAB, Ministério Público e

O diretor do Fórum, juiz Walteir José da Silva
entrega placa de agradecimento ao
desembargador Paulo Cézar Dias

Representantes de diversos setores da sociedade estiveram presentes

O judiciário de Manhuaçu espera agora a
construção de um novo fórum
O juiz Walteir José da Silva, acompanhado
do Prefeito Adejair Barros, do Promotor Fábio
Santana, do Juiz Vinícius Ristori e do
Presidente da Câmara Renato Cezar, fez a
entrega da escritura do terreno doado pela
Prefeitura de Manhuaçu ao Tribunal de Justiça
para construção do novo prédio no bairro Bom
Pastor. O desembargador Paulo Cezar Dias
garantiu empenho junto ao TJMG para
outras lideranças que
apoiaram a reivindicação.
Dr. Walteir falou da
importância dessa conquista,
Manhuaçu agora está entre as
10 comarcas mais importante
de Minas Gerais, a elevação

Público presente na solenidade

defender a construção do novo fórum de
Manhuaçu.
Dr. Valteir comemora a conquista da
elevação da Comarca de Manhuaçu, como
sendo momento singular na condição de
diretor do Fórum, instalando a 2ª Vara Criminal.
Ele diz que se sente emocionado, pois é um
acontecimento que ficará na história do Poder
Judiciário de Manhuaçu.

será de grande relevância para
os juízes e promotores, que
não terão a necessidade de
saírem da Comarca para se
promoverem para Belo
Horizonte ou cidades maiores.
“Daqui mesmo tanto o juiz,

quanto o promotor aguardará
a promoção para a Especial.
Os juízes aguardarão a
promoção
para
Desembargadores e, os
promotores para Procuradores
de Justiça”, explica Dr.Walteir
José da Silva.
De acordo com o Prefeito
Adejair Barros, a instalação da
2ª Vara foi uma conquista de
toda a sociedade de
Manhuaçu, que contribuiu
muito para a instalação. Para
ele, com este ato, o TJMG
atende uma reivindicação de
nossa comarca.
O Desembargador Paulo
Cézar Dias recebeu uma placa
de homenagem pelo empenho
no processo de Manhuaçu.
Além dele, o juiz Walteir José
da Silva foi agraciado com
duas
placas
de
reconhecimento da Loja
Maçônica União, Liberdade e
Justiça e da Maçonaria
Regional.

O diretor do Fórum, juiz Walteir José da Silva e o desembargador Paulo Cézar Dias ao
lado dos funcionários do Fórum de Manhuaçu
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Edison Feital, juiz que marcou Manhuaçu
A entrega da Medalha
Desembargador Hélio Costa
ao juiz Edison Feital Leite foi
marcada por momentos
emocionantes, recebeu várias
homenagens demonstrando a
importância que teve por sua
passagem pela cidade,
exemplo de amor, dedicação
ao trabalho, lealdade e justiça
a comunidade, é importante
que a sociedade saiba
reconhecer, prestigiar e
homenagear em tempo as
pessoas que prestaram bons
serviços, onde o autor possa
sentir e saber que tudo que
fez não foi em vão e colher os
frutos de seu trabalho. É bom
assistir solenidade como esta
onde ouvimos depoimentos
tão significativos como foi do
advogado Roberto Gomes e
da
vereadora
Maria
Imaculada, onde o protocolo
foi quebrado para que o
coração pudesse falar, e a
emoção transbordar.
Em um mundo de tanta
corrupção e egoísmo a
sociedade necessita de
exemplos como este e que
sirva para todos nós
refletirmos sobre nossa
conduta do dia-a-dia.
Foi um momento histórico
no judiciário de Manhuaçu
que por certo no futuro será
lembrado.
A homenagem ao Juiz
Edison
Feital
Leite
demonstrou a mudança do
perfil da Justiça na cidade e o
reconhecimento
ao
magistrado foi também a
comprovação de que desde a
passagem dele pela Comarca

de Manhuaçu a população
passou a ter mais acesso ao
Judiciário.
Dr. Feital inovou ao realizar
uma enquete com o povo da
comunidade para saber o
grau de satisfação do
público, para avaliar o
trabalho desenvolvido e
abrir um canal de
comunicação entre o povo e
o judiciário. Manhuaçu foi a
primeira cidade a fazer esta
avaliação, que virou modelo
adotado pelo tribunal,
também em sua gestão
Manhuaçu foi a primeira
comarca do interior de MG a
ser informatizada. Edison
Feital relembrou histórias de
sua atuação na comarca.
“Em
Manhuaçu,
praticamente criei meus
filhos. Hoje, são estudantes
universitários. Vem sempre
na minha mente a lembrança
do período que passei por
aqui e das amizades que aqui
fizemos. Conheci excelentes
pessoas aqui em Manhuaçu
e os exemplos deles
influenciaram a minha
atuação e a minha família”,
concluiu.
Para o Dr. Walteir José da
Silva, a homenagem ao Dr.
Edison Feital Leite foi
especial para Manhuaçu.
“Ficou demonstrado, através
da presença de autoridades
e da comunidade, o
reconhecimento a esse juiz
que trabalhou durante dez
anos nesta Comarca. O nome
dele foi aprovado por
unanimidade e ficamos muito
felizes em prestar essa

Além da medalha, Edison Feital Leite se emocionou ao receber mais cinco placas de
agradecimento entre eles do Dr. Vinícius e o Desembargador Herbert Carneiro

homenagem”, destacou.
Atual diretor do Fórum, Dr.
Walteir trabalhou como
escrivão no período do juiz
Edison Feital e relembrou os
ensinamentos: “Ele me
incentivou muito a estudar e
fazer o concurso para juiz. O
período em que passou por
aqui, ele ensinou aos colegas
juízes,
servidores,
advogados e à comunidade
o que é realmente ser juiz. Dr.
Feital abriu as portas do
Poder Judiciário, mostrou à
população que é fácil julgar,
trabalhar com a comunidade
e interagir. A maioria dos
juízes é um pouco retraída e
isso acaba distanciando da
população. O Dr. Edison
Feital era o oposto. Ia até as
comunidades, estava sempre
presente,
apresentava
palestras em escolas,
participava de reuniões e

Autoridades presentes

Promotores junto ao Juiz Walteir José da Silva (Diretor do Fórum de Manhuaçu)
e o homenageado da noite Juiz Edison Feital

Advogado Roberto Gomes
presta homenagem ao
Juiz Edison Feital

Público que prestigiou a homenagem ao Juiz Edison Feital

movimentos da cidade”.
Disse Dr. Valteir
Ele permaneceu por dez
anos em Manhuaçu e depois
de sua promoção o Dr. Edison
Feital Leite foi para Belo
Horizonte e atualmente é Juiz
da Vara de Tóxicos, mas tem
grande chance de ser
promovido a Desembargador
do Tribunal de Justiça até o
final deste ano.
A Medalha Desembargador
Hélio Costa destina-se a
agraciar aqueles que
prestaram relevantes serviços
ao Poder Judiciário local. A
homenagem é concedida de
dois em dois anos, sempre nos
anos ímpares. É considerada
a maior honraria da Justiça
Mineira.

HOMENAGENS
Além da medalha, Edison
Feital Leite se emocionou ao
receber mais cinco placas de
agradecimento. A OAB, a
Prefeitura de Manhuaçu, a
Câmara de Vereadores, a
Maçonaria de Manhuaçu e a
Ordem DeMolay e os
serventuários e juízes do Fórum
Desembargador Alonso
Starling entregaram as
homenagens. Mas talvez sejam
os depoimentos carregados de
emoção da vereadora Maria
Imaculada e do advogado
Roberto Gomes que fizeram
rolar algumas lágrimas não só
do homenageado, como de
alguns presentes e. Eles

Juiz Edison Feital junto a vereadora Maria Imaculada

saudaram o magistrado pela
homenagem e relembraram
passagens históricas da
carreira dele em Manhuaçu.
O Desembargador Herbert
Carneiro assistiu atentamente à
cerimônia e considerou
extremamente importante o
reconhecimento da Comarca de
Manhuaçu. “Foi muito bem
realçado que a história do
Judiciário local pode ser
dividida em duas fases: uma
antes e outra depois da
passagem de Edison Feital. O
que Manhuaçu fez hoje é o
reconhecimento ao trabalho de
um grande homem público.
Essas
homenagens
reconheceram o trabalho do Dr.
Edison Feital, mas também a
atuação do Poder Judiciário na
comunidade local”.
Após as homenagens, o juiz
Edison
Feital
estava
emocionado ao falar ao público
presente. “Fiquei muito
honrado com essa escolha.
Todo agente político espera um
dia o reconhecimento de que
seu trabalho foi bem feito por
onde ele passou. Dediquei
quase dez anos da minha vida
profissional à Comarca de
Manhuaçu. Fiz aqui o que podia
de melhor. Fiquei muito honrado
com esse agradecimento com
tamanha homenagem”.
Ao encerrar a cerimônia, ele
fez questão de frisar que o
reconhecimento era também
extensivo a todo o Poder
Judiciário de Minas Gerais.
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Acidente entre Siena e
Celta mata mãe e filho
Geraldo de Magela Fialho
de Almeida, 51 anos, e a mãe
dele, Shirley Fialho de Almeida, 82 anos, morreram num
grave acidente próximo ao
trevo de Santo Amaro de
Minas (distrito de Manhuaçu), por volta de 10 horas de
quinta-feira, 24.
O acidente foi no km 56 da
BR-262, quando o Siena, dirigido por Reinaldo Lessa,
seguia sentido Realeza/Santo Amaro, invadiu a contramão e bateu no Celta, dirigido por Geraldo Magela, que
vinha no sentido contrário.
Geraldo e a mãe dele morreram na hora. Reinaldo Lessa e os passageiros do Siena
Jeventilio de Souza Campos,
71 anos, Leandro de Oliveira
foram socorridos com ferimentos leves. Também foram

Grave acidente próximo ao trevo de Santo Amaro de
Minas (distrito de Manhuaçu)

trazidos para a Unidade de
ProntoAtendimento (UPA) de
Manhuaçu: a esposa de
Geraldo, Micheli Soares de
Carvalho, que sofreu ferimen-

tos leves, e uma quarta pessoa,
que também estava no Celta, e
sofreu ferimentos graves.
Por Jailton Pereira
Portal Caparaó

Segundo a PM, na noite
de terça-feira (22), o suspeito foi até a casa do pai e os
dois começaram a discutir.
Armado de uma foice, o jovem golpeou o homem na
cabeça. O irmão do suspeito, de 16 anos, ouviu os gritos de socorro do pai e ligou
para a polícia. Quando os
militares chegaram ao local,
a vítima já estava morta.

Após o crime, o acusado
fugiu. Na tarde de quarta, ao
voltar à cidade, foi preso próximo à casa onde mora. Ele
contou aos policiais que o pai
o maltratava desde criança e
batia constantemente em sua
mãe.
O jovem foi preso e encaminhado para a delegacia de
Abre Campo.

Dois agentes da Polícia
Rodoviária Federal (PRF) do
posto de Cenibra, próximo à
cidade de Ipatinga foram esfaqueados por um homem
detido por embriaguez ao
volante. O fato ocorreu às 18
horas deste domingo (20) no
km 314 da rodovia BR 381 em
Belo Oriente, após uma abordagem de rotina.
De acordo com os policiais, ao pararem Pedro Francisco de Assis, 57 anos, condutor do veículo Ford F-4000
placa GVH-8995, perceberam
que ele apresentava fortes
sinais de embriaguez. Foi solicitado então que fizesse o
teste de etilômetro (bafômetro) que apresentou 0,71 mg/
L. após deterem o condutor
e já a caminho da Delegacia

de Polícia Civil de Ipatinga,
utilizando-se de um canivete, Pedro agrediu os agentes
federais, causando ferimentos em ambos e quase causando um acidente de trânsito, até ser contido.
O agressor foi então imobilizado, algemado e encaminhado para a Delegacia de
Polícia Federal em Governador Valadares, juntamente
com a arma apreendida.
O condutor detido estava
sem algemas por cumprimento da determinação do
Supremo Tribunal Federal
(STF) que aprovou em 13 de
agosto de 2008 a súmula
vinculante, em que é lícito o
uso de algemas somente em
caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de

perigo à integridade física
própria ou alheia, por parte
do preso ou de terceiros. E
de acordo com tal interpretação, o condutor não se enquadrava nesta determinação até o momento da abordagem e sua posterior detenção.
Pedro, que estava sendo
autuado por crime de embriaguez ao volante, agora, a
depender do entendimento
do órgão acusador, responderá também pelo crime de
homicídio tentado ou lesão
corporal a funcionário público federal, respondendo por
este crime na Justiça Federal. Os policiais feridos foram
encaminhados para o Hospital Márcio Cunha em Ipatinga.

Quatro homens são presos por
crimes de pistolagem em Iúna
Duas motocicletas bateram no trevo da Zebu,
na saída de Manhuaçu para Reduto

Polícia Rodoviária Federal,
que assumiu a ocorrência.
O Corpo de Bombeiros
socorreu os dois motociclistas para a Unidade de Pronto Atendimento de Manhuaçu. José Carlos teve escoriações na face, enquanto Adri-

ano sofreu ferimentos leves.
De acordo com as informações, José Carlos era inabilitado e não estava de posse
da documentação de sua motocicleta, que foi apreendida.
Por Jailton Pereira
Portal Caparaó

Criança de seis anos
morre afogada em açude
Uma criança de seis anos
morreu afogada num poço de
peixes (açude) na região de
Cachoeirão, zona rural de
Simonésia, na tarde de terça, 22.
A mãe da criança contou
que, como de costume, deixou seu filho em casa por
volta das 13 horas e saiu para

Adeildo José da Cunha, 20
anos, foi preso na quartafeira (23) suspeito de matar
o pai, Amilton José da Cunha
de 45 anos, a golpes de foice.
O crime foi no Córrego dos
Fernandes, na zona rural de
Pedra Bonita. De acordo
com a Polícia Militar de Abre
Campo, que atendeu a
ocorrência, o crime teria sido
motivado por uma briga.

Agentes da PRF são esfaqueados
por motorista embriagado

Colisão entre duas
motos no trevo da Zebu
Duas motocicletas bateram
no trevo da zebu, na saída de
Manhuaçu para Reduto, no
km 34 da BR-262, no início da
tarde de quarta-feira, 23.
O choque aconteceu quando José Carlos dos Santos, de
30 anos, condutor da motocicleta Honda CG placa HDS-2079
de Manhuaçu/MG atravessou
o trevo para entrar na Avenida
Tancredo Neves. José Carlos
atravessou a pista no momento
em que passava a motocicleta
Honda CG placa HDS-2888
também de Manhuaçu/MG,
que era conduzida por Adriano de Oliveira Fonseca, de 19
anos, que seguia pela rodovia
sentido Manhuaçu a Reduto.
Adriano não conseguiu evitar
a colisão e os dois pilotos
foram lançados com violência
ao chão.
A Polícia Militar ajudou a
controlar o fluxo de veículos
no trevo até a chegada da

POLÍCIA
Preso rapaz que matou o pai

trabalhar. No final do dia, ao
retornar, não o encontrou em
casa, contudo, pensou que
estava na propriedade de familiares que residem próximo.
Ao anoitecer, achou estranho o sumiço do menino e
foi até a casa de parentes.
Ninguém sabia do menino.

Todos começaram a ajudar
nas buscas.
Por volta de 19 horas, o
corpo do menino foi encontrado no açude e não havia
sinais de violência. Aparentemente, ele morreu afogado.
Carlos Henrique Cruz
Portal Caparaó

Quatro homens foram presos, 15 armas e cerca de R$ 220
mil em espécie foram apreendidos em uma operação realizada pela Polícia Civil, após investigações do Ministério Público, em Iúna, no Sul do Espírito Santo, na quarta-feira (23).
Segundo o delegado Danilo
Bahiense, a operação foi
realizada contra crimes de pistolagem e mando de assassinatos. Dos quatro presos, dois
foram soltos mediante pagamento de fiança, segundo a
polícia.
Dois continuam presos no
Centro de Detenção Provisória de Viana, na Grande Vitória.
Um deles é o empresário Eduardo Gomes de Matos, 54 anos,
que atua no ramo do café.
"Nossa operação contou
com o apoio de 70 policiais civis e 6 delegados. Lá cercamos
várias casas de investigados e
apreendemos um grande número de armas, entre elas escopeta calibre 12 e rifle calibre 22.
Muita munição e cocaína também foram apreendidas nas
casas dos suspeitos. O ponta-

pé inicial foi dado, agora vamos
continuar investigando a atividade criminosa na região", diz
o delegado Danilo Bahiense.
Segundo Bahiense, as armas apreendidas podem ter
sido utilizadas em vários assassinatos no município. "Vamos realizar exames de balística nas armas e confrontar com
exames feitos em corpos de
pessoas assassinadas na região nos últimos 20 anos. Esse
processo demora, mas deve-

mos comprovar diversos crimes e a atividade de pistolagem de Iúna", explica o delegado. De acordo com a polícia, oito pessoas foram assassinadas em Iúna em 2011.
Além das armas foram encontrados 220 mil reais e um
cheque da Prefeitura de Iúna
no valor de 370 mil reais, mas o
que chamou a atenção mesmo
foi um texto em versos relatando um homicídio, assinado
pelo empresário.
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ENQUETE
O que a gente faz
para os filhos...
- No 1º ponto, terá, até, etimologia?.
- No 2º ponto, terá, até, gastronomia??
- No 3º ponto, terá, até, psicologia???
1 - Nome & Cia. – § Quando meu primogênito estava por nascer, eu, que queria um nome bíblico, fui num
dicionário desses nomes, lendo-o e lendo-os todo(s).
Depois, selecionei 100, 20, e, finalmente, 4, sendo estes
parecidos e pequenos (pois, gosto de nomes pequenos): Bani, Bini, Beno e Buni. Ganharia Beno, mas, num
estudo que fiz, vi que não se trata de nome, mas, da
expressão “meu filho”. Buni foi o campeão pela vida
do(s) levita(s) do livro bíblico de Neemias (há as duas
formas do “u”), pelo significado – construído ou edificado – e por ser o nome hebraico do grego Nicodemus.
§ Para filha eu queria um nome do Novo Testamento. E
gosto de Ana. Mas, já que a mais famosa é a do Velho
Testamento, fui para o Novo Testamento Grego. Aí, vi
a expressão, que transliterada é thayma, cujo significado é admiração diante do milagre. § Recebi muitas críticas pelos nomes! E ainda não falei do que arrumei
nos sobrenomes dos dois!! Deixo para a próxima vez!!!
2 - Come & Cia. – § Antes de meu primogênito Buni
e minha ultimogênita Thayma nascerem, nós – Grace
Miriam e eu –, que somos pais coroas, pois casamos
depois de 3 pequenos namoros no grande período de
quase 10 anos, e ainda nos demos ao luxo de demorar
exatos 4 anos para nascer Buni, que, com a irmã, tem
idade para ser nosso neto, sim, por causa da paternidade e maternidade temporãs, pudemos nos preparar, inclusive, sabendo que o leite materno funciona como
alimento e até como se fora água, ou, até aos 6 meses,
dispensa esta. § Falando de alimentos, fomos ensinando nossos filhos a comer o saudável. Embora eu, há
tempos, faço minha dieta, digo que não pude passar
para os filhos, e, nem, para a esposa, essa de alimentar
bem. Especialmente com o filho morando em Buenos
Aires, e, em república, digo que ele tem se alimentado
mal. E a caçula, mesmo conosco, também me desagrada nesse item. § Mas, algo positivo do filho sobre (não)
beber, depois contarei!
3 - Dome & Cia. – § Quando os filhos estão pequenos, a gente tenta – permita-me dizer, para esses animais racionais! – domá-los!! Digamos que dominar fica
melhor!!! Mas, com o tempo, eles passam a nos domar.
Ainda bem que os filhos, depois de receberem tanto
dos pais, são preparados para, depois, doarem. Se bem
que vemos casos de filhos continuarem sugando dos
pais, e fazendo com os netos continuem na mesma situação, quando o contrário é que é positivo: filhos que
são carregados pelos pais, depois os carregarem. §
Minha esposa e eu estamos investindo em nossos filhos – Buni, como já falei anteriormente, faz Relações
Internacionais e Francês e Italiano em Buenos Aires, e
Thayma faz o último ano do 2º grau conjugado com
cursinho, pensando prestar outros vestibulares para
Medicina (só o fez quanto a um) –. Adiantamos que
não estamos pensando em pagamento disso. § Mas,
depois, ou da próxima vez, quero mostrar como a gente
pode receber deles!
- No 1º ponto, teve, até mesmo, teologia!
- No 2º ponto, teve, até mesmo, nutrilogia!!
- No 3º ponto, teve, até mesmo, economia!!!
(*) O autor é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.

“A ilegalidade das prisões é responsabilidade do Estado”
Ministro Cezar Peluso, sobre Mutirão Carcerário que liberou 21 mil das celas

Ao contrário

Segurada está

Em vez de buscar punir os gazeteiros, o sindicato representou no Conselho de Medicina contra o secretario de
Saúde, Rafael Barbosa.

A Bradesco é a seguradora das operações da Chevron desde
2007. Coisa de R$ 1,4 bilhão. O banco informa que só a
empresa pode se pronunciar, mas Chevron fez voto de silêncio desde o início do rolo.

Sindicato de 'turistas'
A reação do sindicato dos médicos do DF tem a ver com a
implantação do controle eletrônico de frequência até dezembro.
Socos do atraso
José Maciel, 70, último secretário que tentou controlar a
frequência dos médicos, acabou trocando socos com o
então presidente do sindicato.
Boneca
Só falta batizado de boneca: mudo desde o vazamento da Chevron, o governador Sérgio Cabral (PMDB-RJ) foi à inauguração de shopping.
FMI:América Latina supera Europa em crescimento
Cerca de 200 executivos do Conselho Empresarial da América Latina (Ceal) desembarcam em Brasília na segunda
animados com um relatório do Fundo Monetário Internacional, que aponta crescimento do PIB da região em 4,6%,
em 2011, e 4% em 2012. A despeito dos índices, o otimismo
permeia os investidores, porque o documento prevê estagnação e recessão no cenário europeu para o mesmo
período.
Rumo certo
Ou seja, o Brasil virou a locomotiva da vez nos trilhos da
economia no continente americano, diz o relatório, que
norteia os investimentos aqui.
Mercosul cresce
Os empresários vão debater a integração, os investimentos e oportunidades para os próximos dez anos, principalmente no Mercosul.
Facebook do voto
Eleitores e intelectuais de Fortaleza lançam hoje, no Marina Park, um curso e a primeira rede social política do País, o
PolíticaBook.

Sopinha
Sai a rosquinha, entra a sopinha. O deputado Sandro Mabel (PMDB-GO) vendeu sua
fábrica de biscoitos, mas manteve a de massas. Os colegas vão receber amostras grátis
do seu macarrão instantâneo, brinca ele,
quando cobrado no plenário pelos pares.
Descontão de Natal
Causa revolta na sociedade piauiense a aprovação de lei
que prevê desconto de até 80% no pagamento das multas
aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado a gestores
públicos. Ainda não foi sancionada.
Humilhação no boletim
Uma estudante gestante processa uma professora por ter
sido expulsa da sala durante aula de ética, na Unipac de
Conselheiro Lafaiete (MG). Seu crime: urinou no chão por
problemas da gestação.
Livres, livres
Sobram bandidos soltos no Brasil e o Mutirão Carcerário,
do Conselho Nacional de Justiça, colabora: libertou 21 mil
detentos “presos irregularmente” em 2010 e 2011. E o governo anuncia mais presídios.
Justiça bloqueia bens de Kassab
A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio dos bens do prefeito Gilberto Kassab, do secretário Eduardo Jorge (Verde) e
de empresas e empresários ligados à Controlar, responsável pela inspeção veicular
na capital. A ação acontece após indícios de irregularidades no contrato e tem como objetivo garantir eventual ressarcimento a motoristas e aos cofres públicos num valor
de R$ 1 bilhão. Informações da Folha de SP
Pensando bem...
...Lupi encalhou na Black Friday de queima total.

PODER SEM PUDOR

Chame a polícia

Senador cabeleira

Como a Agência Nacional de Aviação Civil nada faz, talvez
a polícia resolva: o duopólio GOL/TAM cobra quase R$ 2
mil pela passagem ida e volta, na ponte aérea Rio-São Paulo. Qualquer empresa americana cobra R$ 1.560,00 para o
trecho Rio-Miami, ida e volta.
Direto no bolso
Além de pedir na Justiça o mandato da deputada Liliane Roriz (DF), que trocou o PRTB
pelo PSD, o presidente da legenda, Levy Fidelix, quer os R$ 254 mil dos doze salários que
ela recebeu no período.
Grilo falante
A droga de ex-ministro e secretário Carlos Minc (Meio Ambiente) aproveitou
os holofotes do caso Chevron para
comprar um novo colete de feira hippie e sair do ostracismo no Rio de Janeiro.

C

erta vez, ao iniciar a sessão da Comissão de Constituição e
Justiça do Senado, que presidia, o senador ACM (PFL-BA)
fazia a chamada dos presentes quando alfinetou: “Roseana
Wellington...” Wellington Salgado (PMDB-MG) reclamou na hora:
- “Roseana Wellington”, senador?
- São os seus cabelos longos... – respondeu ACM, irônico, referindose à cabeleira persistente, tipo anos 60, do senador mineiro.
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4
Você se mostra mais generoso e acolhedor. Seu altruísmo está elevado.
Porém, tome cuidado para não se envolver nos problemas dos outros.

Adolescente Engana
Mais de Trinta Adultos
Parado em um sinal fechado, o motorista
vê um garoto, de uns treze anos,
vendendo jornais e gritando a plenos
pulmões a manchete:
-Trinta e Um Adultos Foram Enganados
por Um Adolescente!!! ...Garoto Engana
Trinta e Um Adultos!
O motorista não resiste à curiosidade,
pega alguns trocados e compra um jornal
do adolescente. Olha atentamente toda a
primeira página, procurando a manchete
do moleque espertalhão e não encontra
nada. Exatamente no momento em que
está pensando em reclamar com o
vendedor, o sinal abre e ele tem que sair
com o carro e ouve:
-Trinta e Dois!!! Trinta e Dois Adultos
Enganados por Um Adolescente! Trinta
e Dois...

Touro - 21/4 a 20/5
Boa disposição para novos desafios
na área profissional, mas alerta para a
tendência de assumir compromissos
além do necessário.
Gêmeos - 21/5 a 20/6
O momento é bom para os estudos,
mas pode ser complicado se houver
alguma tarefa que necessite de uma
ação mais prática.
Câncer - 21/6 a 22/7
O trânsito lunar por sua casa oito lhe
força a analisar criticamente o modo
como você vive seus relacionamentos.
Aproveite para se conhecer melhor, entendendo como as emoções se processam internamente e aumentando
a confiança em si mesmo.

Doido
O doido estava no hospício, escrevendo
uma carta, quando o médico chegou, viu
e pensou:
“Poxa, esse cara deve estar bom. Está
até escrevendo carta". Aí ele chegou para
o doido e perguntou:
- Para quem é essa carta?
- Ah é para mim mesmo, doutor, eu nunca
recebo cartas de ninguém.
- E o que está escrito nela?
- Como é que eu vou saber, ainda não
recebi!!!

Leão - 23/7 a 22/8
Você está inquieto e suscetível a indecisões e grande irritação. Esse humor
instável pode afetar negativamente
suas relações pessoais e profissionais.

Cego x Paralítico
Um paralítico passeando com um cego
vê uma loira muito gostosa atravessando
a rua. Para tirar uma com a cara do cego diz:
- Olha que loira gostosa atravessando a
rua!!!
O cego muito brabo responde:
- Ah é? Então corre atrás dela!!!

CURIOSIDADES
GILLETTE - A primeira lâmina de barbear
foi criada em 1895 pelo americano King C. Gillette (1855-1932), um comerciante que queria
inventar um produto de largo uso entre as pessoas, mas que também pudesse ser usado, jogado
fora e comprado novamente. A idéia surgiu no
momento mais provável: enquanto se barbeava.
Ele lembrou do incômodo de ter de usar uma
navalha que perdia o fio e precisava de constante
reparo,e então concebeu um aparelho que utilizava finas lâminas descartáveis. Sua idéia só chegou ao mercado seis anos depois, vendendo 90
mil lâminas nos primeiros três anos. Gillette também esteve envolvido diretamente com o movimento socialista nos EUA. O inventor, então
chamado de utópico, previu no livro The Human
Drift (1894) a transformação de cidades inteiras
em um único complexo (Metrópolis),alimentado
por energia hidroelétrica, não-poluente e capaz
de produzir e distribuir tudo que a população
necessita.
SANITÁRIO - O museu Gladstone Pottery,
na cidade britânica de Stoke-on-Trent, garantiu
uma verba de mais de US$ 2 milhões junto à
União Européia e à Loteria Britânica para financiar o que está sendo chamado de “celebração da
história do vaso sanitário”. Os visitantes poderão saber como era a vida no banheiro dos nossos
antepassados que viveram antes da invenção da
privada com sistema de descarga. A mostra, que
ficará em exibição permanente, vai incluir a reconstrução de um banheiro vitoriano, com suas
mal-cheirosas latrinas. O museu tem planos inclusive de recriar o autêntico cheiro da época, a
partir de aromatização química. Com informações da BBC.

HORÓSCOPO

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9
É preciso dar mais atenção ao que seu
corpo manifesta. Melhore sua alimentação e procure descansar. Preservese!
Libra - 23/9 a 22/10
Festas e encontros sociais serão benéficos, mas é preciso agir com responsabilidade. Seja menos impulsivo.
Escorpião - 23/10 a 21/11
Fase de convivência harmônica com
as pessoas mais próximas. Seja criativo para fazer a rotina de vocês mais
prazerosa.
Sagitário - 22/11 a 21/12
Você estará mais sociável e receptivo
a trocas. Como você também estará
mais espontâneo, tenha cuidado para
não cometer gafes.
Capricórnio - 22/12 a 20/1
É hora de dar atenção à sua vida
financeira.Não é o momento para novas dívidas. Seja prudente e responsável com suas finanças.
Aquário - 21/1 a 19/2
Você tende a reagir de forma exagerada, mesmo em situações aparentemente tranquilas. Muito cuidado com
suas opiniões, já que as aparências
enganam.
Peixes - 20/2 a 20/3
Sua capacidade de argumentação
está comprometida. Deixe as questões mais complicadas para outra ocasião. Procure descansar.
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AFASTAMENTO
A socialite Val Marchiori foi
afastada do programa Amaury Jr. pelo dono da RedeTV!,
Amilcare Dallevo Jr. Parece
que ele não ficou nada satisfeito de ter que dividir a loira
com a Band. Em breve, ela estreará no reality show Mulheres Ricas, na emissora concorrente.
MUDANÇA DE CANAL
A atriz Camila Rodrigues, exmulher de Bruno Gagliasso,
deixou a Globo e assinou contrato com a Record. Ela estará
na minissérie Rei Davi, como
Merabe, filha mais velha de Saul
(Gracindo Jr.). Seu último trabalho na Globo foi em 2008, na novela teen Malhação. Por que será que ela foi
colocada na geladeira?
AFAZENDA5

acesse: www.jm1.com.br

TV Globo em breve. Ela pode estar no elenco
de Gabriela. A atriz fez o teste para o papel de
Malvina na primeira versão da trama, mas a
personagem acabou sendo interpretada pela
atriz Elizabeth Savalla.
DATA MARCADA
A ex-Panicat Juju Salimeni já tem data de estreia marcada no Legendários, da Record. Ela
entrará no programa no dia 26 de novembro,
último sábado do mês. Ela já assinou contrato com a emissora e está à disposição do programa, participando de algumas gravações.
ENTRE PANELAS
Débora Falabella estará no
próximo folhetim das 21h, que
substituirá Fina Estampa, no
papel de uma cozinheira.
Como não tem muito jeito com
as panelas, Débora já está se
preparando, frequentando
aulas de culinária. Atualmente, a atriz está no elenco da série A Mulher
Invisível.

A Record já iniciou a produção do reality show
A Fazenda 5, que será exibido em 2012. Em sua
lista de provável fazendeiro está Ralph Santos, eleito Mister Universo em outubro. Como
sempre, a emissora não comenta sobre negociações para o reality.

DIVÓRCIO À VISTA

UM BELO VILÃO

MEIO DE CAMPO ENROLADO

Após interpretar um mocinho
em Insensato Coração, Jonatas Faro ´será um vilão na novela Marias do lar, que substituirá Aquele Beijo, na Globo. Para isso, Faro deixou de
atuar no musical Fame, que
estreia em São Paulo em 2012. Os autores da
nova novelas são: Filipe Miguez e Izabel de
Oliveira.

A atriz Heloísa Périssé pode perder seu papel
na novela Avenida Brasil, substituta de Fina
Estampa, na Globo, que será dirigida por Ricardo Waddington. Heloísa ainda está envolvida com as gravações da minissérie Dercy.

JORNAL POLICIAL
O SBT aproveitou o feriado de 15 de novembro para estrear como teste o programa Jornal
Policial, que vai ao ar às 18h45. A atração jornalística seguirá a linha reality show e mostrará as ações dos policiais nas ruas, assim como
faz o Polícia 24h, da Band, e algumas reportagens exibidas no Domingo Espetacular, produzidas pela Medialand para a Record. Se
agradar, Silvio Santos deixará fixo em sua grade.
INACREDITÁVEL
Quem vê Sílvio Santos comandando seu programa aos domingos, no SBT, não acredita que
aquele homem cheio de energia e carisma, já
está com 80 anos. Ele é incrível. É de longe, o
melhor animador de auditório. Coloca no bolso, todos os outros – bem mais jovens...
GRAVIDEZANUNCIADA
Em Fina Estampa, Esther (Julia Lemmertz) finalmente consegue engravidar. Notícia confirmadíssima pela doutora Danielle (Renata Sorrah).
DE OLHO NELA...
Lucélia Santos deve retornar às novelas da

Maruschka (Marília Pêra), da novela Aquele
Beijo, da TV Globo, perdeu a paciência com
Alberto (Herson Capri), e depois de uma boa
conversa, resolveu se divorciar.

ÉUMAMENINA...
Daniela Albuquerque assumiu que está esperando uma menina. A apresentadora, já está
no quarto mês de gestação. O pai da criança é
o presidente da RedeTV!, Amilcare Dallevo Jr,
com quem ela está casada há cinco anos.
CANCELAMENTO
Chico Anysio cancelou sua
participação no Festival Cubatão Danado de Bom, em
Cubatão, São Paulo, onde receberia uma homenagem. O
humorista precisou de cuidados médicos e a viagem entre o Rio de Janeiro
e o litoral de São Paulo foi desaconselhada.
CASAL INUSITADO
Marcello Anthony viverá
Lady Macbeth no teatro e fará
par com José Wilker, que será
Lord Macbeth em uma nova
adaptação da peça de Shakespeare. Gabriel Villela será o responsável pela direção do espetáculo.
CONVIDADO ESPECIAL
O músico Thiaguinho foi o convidado especial de uma festa realizada na Comunidade dos
Anjos. No evento que comemorou o sucesso
da dupla Jefferson (Douglas Sampaio) e Dieguinho (Pedro Bernardo), o artista apresentou

sua nova música em carreira solo, chamada
“Buquê de flores”. A faixa vai passar a integrar a trilha sonora de ‘Malhação’.Para promover o site ‘Nós Online’, Jefferson sugeriu a
Natália (Carla Salle) que eles transmitissem os
shows ao vivo na página virtual e
entrevistassem a atração principal da noite, o
cantor Thiaguinho. A ação é a grande aposta
da dupla para garantir o crescimento no acesso
ao portal da comunidade na internet. As cenas foram gravadas na Central Globo de Produção, no Rio de Janeiro.
ELA DISSE SIM...
Comenta-se que a atriz Fernanda Souza já está
às voltas com os preparativos de seu casamento com o cantor Thiaguinho. Parece que
os pombinhos pretendem subir ao altar ainda
no primeiro semestre de 2012.
BRASILEIRINHO
Ricardo Pereira, que interpreta o papel do advogado Vicente na novela Aquele Beijo, da TV Globo, já é papai.
Vicente nasceu dia 22, pesando 3Kg500 e com 49 cm. O
nome já havia sido escolhido
pelo casal antes do início da trama. A mãe Francisca e o bebê passam muito bem.
NOVO TRABALHO
O ator Tuca Andrada já tem novo trabalho
definido na Globo. Após o cangaceiro de
Cordel Encantado, ele interpretará o jornalista
Augusto Duarte, que foi marido de Dercy
Gonçalves, na minissérie Dercy de Verdade,
prevista para estrear em janeiro.
OS SUBSTITUTOS
Os humoristas Carlinhos Silva e Vinícius Vieira, que interpretam os personagens Mendigo
e Gluglu, podem substituir Tom Cavalcante
na Record. A dupla gravou um teste de uma
nova atração na emissora, que mistura paródias de programas políticos e coberturas de
festas de famosos. Tiririca também teria sido
sondado para um programa solo na Record.
CRAVO & CANELA
Juliana Paes será Gabriela no
remake da novela homônima, que irá ao ar na faixa global das 23h em 2012. A decisão atende um desejo do diretor Roberto Talma, que
sempre acreditou que a atriz,
dona de um tipo bem brasileiro, seria a melhor escolha.
Gabriela será escrita por Walcyr Carrasco com
direção-geral de Mauro Mendonça Filho.
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solve voltar a estudar. E se encanta com o
novo professor, Alexandre Lopes (Rodrigo
Hilbert).
ESPECIAL
A cantora Ivete Sangalo também vai ter um
especial de fim de ano na Globo. Presenças já
confirmadas: Gilberto Gil e Caetano Veloso.
LAÇOS DE SANGUE
A produção portuguesa Laços de Sangue, fruto de uma parceria entre a emissora lusa SIC e
a brasileira TV Globo, venceu na segundafeira em Nova York o prêmio Emmy na categoria de Melhor Novela. O prêmio da 39ª entrega
anual do Emmy também era disputado pela
novela brasileira Araguaia (TV Globo), pela
argentina Contra las Cuerdas e pela filipina
Precious Hearts Romances presents: Impostor.
VEM PORAÍ...
Esquenta, comandado por Regina Casé, na
TV Globo, tem nova temporada confirmada
para dezembro.
BIG BROTHER BRASIL
A 12ª edição do Big Brother Brasil está prevista para janeiro e com muitas novidades. O diretor da atração, Boninho, já disse que serão
feitos investimentos em tecnologia para que
o espaço possa ter competições caprichadas.
FESTIVALE CARNAVAL
O Festival de Verão de Salvador, que acontece entre os dias 25 e 28 de janeiro será mostrado pela Globo. Em fevereiro, o "SBT Folia"
desembarca em Salvador para transmitir ao
vivo os cinco dias de festa do carnaval, além
de passar pelo Rio de Janeiro e por São Paulo
para exibir os desfiles das escolas do grupo
de acesso e das campeãs do grupo especial.
NOVIDADES NA BAND
A Band prepara novos programas para os
meses de janeiro, fevereiro e março. Entre eles,
os realities "Perdidos na Tribo" e "Mulheres
Ricas", a exibição de séries da HBO e o "Band
Folia", que transmitirá o carnaval de Salvador,
Recife e Olinda.
NAMTV
A MTV também terá atrações especiais para o
verão. A emissora costuma gravar alguns de
seus programas fora dos estúdios, como o
tradicional "Luau MTV", já confirmado na
grade. Record, RedeTV! e TV Cultura ainda
estão definindo a programação para o verão
2012.

FORNO & FOGÃO

TROCA-TROCA

A apresentadora e culinarista Palmirinha Onofre pode voltar a comandar uma atração na TV
Gazeta. Palmirinha deixou a emissora por decisão própria no dia 30 de agosto. Agora, a Gazeta a quer de volta. O canal já tem novamente
Ione Borges e Vivi Romanelli, mas também
busca Maria Lydia.

A atriz Leandra Leal ficará
com o papel de Mariana Ximenes na novela Marias do
Lar, de Filipe Miguez e Izabel Oliveira, substituta de
Aquele Beijo. Mariana seria uma das domésticas que
integraria o trio de protagonistas, mas deve
entrar em Avenida Brasil, próxima trama das
nove. Taís Araújo e Isabelle Drummond serão
as outras duas faxineiras do folhetim.

FINAESTAMPA
Em Fina Estampa, Patrícia (Adriana Birolli) re-
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Márcio, sua esposa Fabiana, José Antônio e esposa
Roselaine se divertiram bastante

Promotora Geannini Miranda junto com o
Desembargador Paulo Cézar Dias

Confraternização dos funcionários da
Escola Estadual Cordovil Pinto Coelho

As amigas Sílvia e Luciana prestigiando a festa da
Escola Estadual Cordovil em Manhuaçu

O contador Daniel Gerhard Batista e sua mãe
Catarina ao lado de Luiz Gonzaga Amorim presidente
da Academia Manhuaçuense de Letras

Inês e Marilda marcaram presença na festa da
Escola Cordovil em Manhuaçu

Maurício Júnior, Dorca e o pré-candidato a prefeito do
PT Dr. Guliver nos bastidores da política em Manhuaçu

