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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Imaculada recebe apoio de Lael Varella
Sábado dia 21 de abril, o deputado Lael Varella recebeu em sua residência em Muriaé a visita da vereadora
Maria Imaculada (PSB) pré-candidata a prefeita de Manhuaçu, ela estava acompanhada por parte da direção
do Democrata de Manhuaçu e o Secretário Geral do PSB de Minas
Gerais Mário Assad Júnior e presidente do PSB de Muriaé Jorge FerPÁGINA 11
reira e o secretário do PSB, Ailton Torres de Muriaé.

Expedição movimenta Lajinha
Foto de Fernando Salomão

A foz do Rio José Pedro, na divisa dos municípios de Pocrane,
Aimorés e Santa Rita do Itueta

PÁGINAS 8 e 9

Garimpeiro afirma que
maior diamante do
mundo é de Manhuaçu
PÁGINA 7

Deputado Lael Varella apóia a pré-candidatura
da vereadora Maria Imaculada
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EDITORIAL

CHARGE

Você costuma pensar
em suas atitudes?
Todos os dias um grande número de pessoas tomam atitudes
sabidamente indesejáveis. É que em muitas circunstâncias
esquecemo-nos de pensar nas consequências que poderão
advir de nossas ações. Há inúmeros casos em todo o mundo
de policiais que querendo dar um corretivo acabam extrapolando e matando sua vítimas. Porém, se outras medidas fossem tomadas, teríamos condições benéficas ou menos traumáticas. Devemos sempre fazer um exame introspectivo de
nossas ações, principalmente autoridades e pessoas que militam diariamente com seres humanos, você precisa mudar sua
maneira de agir. Há palavras que muito podem em seus efeitos; importa que elas sejam como sementes em terreno fértil:
nascem e produzem bons frutos. Basta um pouco de observação para enxergarmos alguém precisando mudar de atitude.
Uma jovem senhora (de 35 anos) e sua mãe (um pouco obesa
e com o dobro de sua idade) estavam a uns 200 metros do
ponto do ônibus, quando a filha pegou no braço da mãe e
começou a correr. Aquela senhora dizia: “calma, minha filha,
eu não aguento; para”. A senhora sentou-se na calçada e por
sorte não teve problemas maiores, pois, numa corrida, a aceleração do coração pode ser fatal. A moça estava nervosa,
brigando com a mãe por ter perdido a condução. Ao caminhar com idosos, precisamos diminuir nossos passos.
Devemos cultivar a paciência, refletir e ser tolerante em todos
os sentidos de nosso dia-a-dia. Quando amamos, ajudamos sem
esperar retorno, porque o ato de compartilhar nos faz bem estar
e realimenta nossa alma, e daí vem a satisfação. Devemos amar
nossos semelhantes e principalmente nossas mães, como todas,
sofrem pelos filhos, e o mínimo seria com carinho, compreensão
e respeito. Costumamos reclamar das atitudes das pessoas que
nos atendem de alguma forma; o que não nos damos conta é
que também estamos entre essas pessoas, e, como tal, também
estamos nos relacionando com várias outras. Olhe para as mãos
trêmulas e encarquilhadas de sua mãe e se lembre de que foram
as primeiras a acariciar, na infância, as suas inseguras mãos. Às
vezes criticamos os passos lentos e vacilantes de nossos pais,
esquecendo-nos de que foram eles que orientaram as nossas
primeiras tentativas de caminhar.
“Minha filha falou que eu sou um velho desatualizado, mas
eu confesso que pensei muito pouco em mim, para fazer dela
uma professora. Ela ri quando não pronuncio corretamente
uma palavra, mas esqueci de mim mesmo para que ela pudesse
cursar uma Universidade” - palavras de um idoso esquecido
em um asilo. É a história que pode parecer com a de alguém
que não dá bola para a sociedade, fazendo suas próprias leis,
esquecendo-se de que é um agente da sociedade; não faz o
que é certo, verdadeiro, justo e bom. Simplesmente segue em
frente! Você tem uma função social. Poderia ter um nome
qualquer, morar num casebre ou num palacete, mas o que
importa é que significa ter uma função social!

EXPEDIENTE

EU LEIO O JORNAL DAS MONTANHAS
Nós lemos o
Jornal das
Montanhas,
Mário Assad
Júnior e o
deputado Lael
Varella

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de
ofensas pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas devem
ser enviadas à Rua José Camilo Avelar, 296 - Apt. 101 - Bairro Bom Pastor – Manhuaçu – MG CEP: 36900000 , por Telefax: (33) 3331-8409, ou por e-mail: contato@jm1.com.br. Deve constar nome completo, endereço, RG, telefone para contato, e os textos não podem passar de 30 linhas.

ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
É digno a profissão, mas é vergonhoso a forma que
nossos administradores fazem com essa profissão linda,
Reduto e Santana e outras cidades,Manhuaçu tem que
se sentir vergonhosa quando falamos em salário para
nossa classe,Professores fazem paralisação,operação
tartaruga,para a população saber que o baixo salário, e
o tamanho da responsabilidade que temos educar, para
uma sociedade melhor.
Professoras e Professores

Diretor e Jornalista Responsável:
Devair Guimarães de Oliveira - MG-09523-JP
Colaboradores: Joaquim Saturnino da Silva - Cláudio Humberto - Adalberto
Romualdo Pereira Henrique, Heraldo Klen de Freitas - Pastor Celso Medeiros,
Dr. Wanderley Fernandes Avelar (correspondente junto a comunidade Européia)
Revisão: Gelsane Maria de Paula
Opinião do Leitor: contato@jm1.com.br
Assessor jurídico: Dr. Geraldo Antônio Xodó dos Santos Féres
VOZ JORNALÍSTICA E EVENTOS LTDA ME
Diagramação e Composição: Rua José Camilo Avelar, 296
Apt. 101 - Bairro Bom Pastor – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000
Fone/Fax (33) 3331-8409 Cel (33) 8887-8409

Está acontecendo um equívoco no entendimento de
algumas pessoas e até mesmo alguns locutores de rádios
e recados via sites. Estão citando meu nome e cobrando
soluções de problemas relacionados ao SAMAL.
Aproveito deste espaço, porque sinto que é um veículo
de comunicação sério e imparcial, comunicando que, a
partir o dia 28 de fevereiro de 2012, o diretor do SAMAL
é o Sr. Márcio Silva! Obrigado.
Márcio José Bahia
Morei muitos anos em Manhuaçu, agora moro em Belo
Horizonte e sempre acompanho os movimentos políticos da
cidade e sei que os moradores de Manhuaçu estão apreensivos
para que o município volte a ter tranquilidade, espero que as

eleições deste ano tragam paz para a cidade do café. A região
necessita muito de Manhuaçu e precisamos de um prefeito
sério que dirija a cidade com seriedade.
Paulo Heringer de Souza
Gente é hora de ver as coisas com carinho e
principalmente quando se trata de políticas de quem
queremos que administre a nossa cidade, pois sabemos
que caráter e boa índole são poucos que tem, então
procuras mudanças? Pois o que esta aí, já não nos
demonstrou ainda que sabem administrar.. pensando
nisso, vamos ver o melhor para nós nas próximas eleições.
Marta Regina
Pegou mal para o prefeito Renato inaugurar obras do
antecessor Adejair Barros sem ao menos citar o nome
dele, coube o secretário de saúde fazer o
reconhecimento, pegou mais mal ainda não convidar a
vereadora Imaculada para discursar na inauguração do
CAPSAD, sendo autora do projeto. Sem contar a
ausência dos principais deputados da região. Parece
que o digníssimo prefeito não tem apoio e prestigio
Eduardo
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Guliver e Vinícius

não deu uma solução para os problemas de insalubridades ,
assim como o 14º salário dos funcionários. Não vejo a hora
de chegar as eleições para o povo fazer o certo, tirar o poder
dessa gente. Disse um velho eleitor de Manhuaçu.

Inacreditável

PMDB - Lajinha volta
tudo à estaca zero
Para quem estava duvidando, o Partido dos Trabalhadores divulgou os certificados de filiações dos pré-candidatos
Guliver e Vinícius Rezende, todos estão filiados e aptos a
candidatar-se pelo PT nestas eleições. Dizem que partidários
do prefeito afastado Adejair Barros estão “p” da vida com
Renato, que aproveitou e inaugurou as obras de autoria de
Adejair que nem se quer colocou ou citou seu nome, para
quem era amigo e presidia a câmara em sintonia com o prefeito não dá muito para entender, política é mesmo uma coisa
louca o poder faz cada uma. Disse um amigo de A dejair

No compaso de espera

Jerfim, Adriano e Paulo Cesar

Quem será o candidato do PMDB de Lajinha, ainda é dúvida
entre Jerfim, Paulo Cesar e Adriano, Adriano é o atual viceprefeito que encarou os anos de vacas magras e todo tipo de
dificuldades em um tempo que ninguém queria ser, agora a
situação é mais cômoda e por isso muitos desejam, é o que
disse um amigo de Adriano que quer ver o amigo na prefeitura,
Paulo Cesar também deseja ser prefeito é um dos vereadores
mais regular de Lajinha, presidente da câmara por duas vezes
e é respeitado até pelos adversários por sua postura coerente
em suas atitudes como presidente da casa. Jerfim, por sua vez
é cogitado não só para prefeito, mas para também concorrer a
presidência da Coocafé, é um bom candidato tanto para a Coocafé quanto para ser prefeito tem a fama de ser mais técnico
do que político. Pelo jeito vamos ter que esperar mais um pouco.

PSDB, PT e
Democrata de Lajinha
Tudo indica que eles caminharão unidos,
o grande problema tem sido as indefinições
do candidato a prefeito, hora aceita hora
rejeita é o caso do Lucinho do Isais (Foto).
Os bombeiros estão sempre à postos para
apagar qualquer fogo-amigo ou inimigo.
Outro probleminha diz algumas pessoas está na composição
do vice, ainda não sabem se sairá do Democrata ou do PT

Simonésia, Marinalva está
satisfeita e rindo atoa
Renato, Cici, Imaculada, Nailton, Guliver, Toninho Gama,
Geraldo Perígulo, Tuca e Maurício Júnior.

Em Manhuaçu nem os mais experientes políticos conseguem
dizer quais as candidaturas que decolarão, o povo anda dizendo
que há muito barulho e pouca ação, a candidatura do atual prefeito Renato depende de alguns acertos que segundo os comentários que se ouve por aí é uma situação delicada, os demais temos
que aguardar o andar das negociações, embora em muitos municípios as candidaturas estão apenas esperando as convenções.

Políticos no Brasil estão em baixa
Por todos os ângulos que você analisa a política e principalmente escutando a voz do povo saberá da insatisfação,
da fragilidade do legislativo e executivo, o povo está bem
atento e sabedor dos deveres daqueles que nos governam,
decisões não tomadas pode ser um grande inimigo para aqueles que desejam alçar vôos mais altos, ou até mesmo uma
reeleição. Ministério Público não tem o dever de fiscalizar,
essa função são dos legisladores, o povo não vêem nos
dirigentes de hoje poderes políticos para ditar a regra do
jogo. O povo quer mudar tudo isso que aí está. Caso SAAE,
Samal, os dizem por aí da saúde que ainda não veio a tona, as
irregularidades são muitas, até agora o secretário da saúde

Mês de abril foi um mês de vitória da
prefeita de Simonésia, das muitas notícias boas que recebeu duas foram especiais e teve até comemoração. A primeira
foi o resultado de uma pesquisa que coloca Marinalva como uma das maiores
aprovações que um prefeito já teve em
Simonésia e a outra é exatamente os recursos que tem recebido para que ela faça
um dos mais bem avaliados governo da
Zona da Mata, além das muitas conquistas ela acaba de receber Dois milhões e
meio através de emenda parlamentar do
deputado João Magalhães.

Decolaram e estão sobrevoando alto
As pré-candidaturas
de Cici Magalhães e de
Maria Imaculada estão
nas nuvens, enquanto
que outros pré-candidatos fazem de tudo para
decolar, são as duas mulheres que possuem a
preferência do eleitorado
no momento, assim diz o
povão da periferia.

É inacreditável, mas é verdade rua sem pavimentação em
um dos bairros mais tradicionais de Manhuaçu o Bom Pastor.
Rua José Camilo Avelar, com tantas empresas importantes,
Fábrica de Camisas Caravelli, 1ª Igreja Batista de Manhuaçu,
Matriz Bom Pastor, abaixo –assinados já foram feitos, falta
rua para o difícil trânsito de Manhuaçu e uma rua como essa
fica abandonada pela prefeitura, dizem que ela ainda não foi
asfaltada, porque grande parte dela está a Igreja Batista e do
outro lado uma empresa de transporte. Será que isso é motivo?

Presidente do Democratas fala das
prioridades de Manhuaçu
A maioria das obras que o
prefeito Renato inaugurou foram obras realizadas pelo prefeito afastado Adejair Barros,
vale salientar que o projeto do
CAPS ad II foi de autoria da
vereadora Imaculada. Quanto
as obras anunciadas como necessidade pelo prefeito Renato
são muito boas, mas temos que
dar prioridade as obras de extrema necessidade para a população, como exemplo; um hospital Regional que atende pelo
SUS. Não vejo ninguém reclamar que deixou de viajar, porque a rodoviária de Manhuaçu não o atendeu, não vejo ninguém reclamar da prefeitura por não ter uma sede nova, mas,
vejo pessoas sofrendo e morrendo nos corredores dos hospitais, por não ter vaga. Lógico que precisamos ter rodoviária nova, uma sede da prefeitura nova, mas depois de termos
mais um hospital Regional, que este é o grande sonho do
povo, que precisa do SUS, porque o HCL atende muito bem
quem tem dinheiro e um plano de saúde, como o Plancel,
Unimed e outros, o problema está na população de baixa
renda que necessita do SUS. Declarou o presidente do Democratas em Manhuaçu, Wilson Guimarães Pacheco (Tuca).

Saiu na última VEJA
ENTRAVA DÓLAR, AGORA SAI REAL. Conta a reportagem que até pouco tempo entrava em Valadares cerca de 70
milhões de dólares por ano, hoje não passa de 10 milhões. E
José de Freitas garante que hoje tá melhor viver em Valadares
do que nos Estados Unidos, segundo ele que já esta em
Valadares, a moeda americana caiu 30%.

Pré-candidatos em Valadares
O pecuarista André Merlo (PDT)
(foto) e o vereador Darly Alves
(PSD) já se lançaram pré-candidatos a Prefeito de Valadares, dividindo ai o apoio dos pecuaristas a candidatura de Augusto Barbosa, favorito de Bonifácio Mourão do
PSDB. André é um lançamento de
Paulinho Costa, ex-aliado de Mourão; Darly é outro ex-aliado de Mourão com apoio financeiro de Hélio
Gomes; vem ai Rui Moreira, mais um
ou dois candidatos e quanto mais
se dividi, mas se enfraquecem, já
dizia o velho sábio. Pela lógica o
centro e a direita estão se dividindo... Vamos ver o que vem por aí!
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Costa elogia campanha da
ALMG contra dívida federal
O Palhaço e o Nariz
Era uma vez um palhaço muito engraçado, e muito bonzinho.
As crianças adoravam ir ao circo só para ouvir suas piadas e
cair na gargalhada. Quando o circo chegava, era aquela festa!
Todo mundo se arrumava para ver os malabaristas e outros
personagens, mas famoso mesmo era o palhaço. Sempre que
ele entrava no picadeiro, fazia suas gracinhas, e contava suas
piadas, as crianças logo gritavam felizes:
- Eh! Esse palhaço é muito bom! É muito engraçado
mesmo!
O que ninguém sabia era que o palhaço era um velhinho
triste, muito triste com o seu nariz, que ele achava muito feio:
- Se as crianças me virem sem fantasia, vão me achar
horrível com este nariz!
E tanto ele sofria com isto que, um dia, um anjinho teve
pena dele:
-Está bem, vou levar você até o Planeta dos Narizes, e você
vai poder escolher um nariz novo que o deixe muito feliz!
-Obá! (o palhaço nunca esteve tão animado!)
Voaram para o espaço, e viram a Terra lá de longe. Viajaram pelas estrelas até encontrar o Planeta dos Narizes. Ali
só tinha nariz, e mais nada. O palhaço nem sabia o que
fazer, de tanto nariz que tinha neste lugar.
Olhou para tudo o que pôde, e começou a experimentar
as trocas. Na frente do espelho, ele tentava: primeiro este,
depois aquele ... até encontrar um que achou muito bonito.
O anjinho olhava tudo com muita paciência, pois aquele
era alguém especial: um palhaço muito bonzinho.
- Podemos voltar para a Terra?
- Claro! Vamos lá!
Na hora do espetáculo, o palhaço entrou no picadeiro
se achando o máximo, lindo de morrer. Contou uma porção
de piadas, fez todas as gracinhas, mas...
Ninguém achou engraçado. Até o faquir, que estava
esperando sua vez, desistiu de esperar a risada de sempre,
e perguntou: -Já posso começar? É a minha vez?
O palhaço saiu muito triste, e foi procurar o anjinho. Pediu
para voltar novamente ao Planeta dos Narizes, pois a criançada não tinha gostado nada deste. E então foram até lá.
Uma... Duas... Três...
.... muitas vezes! E em todas o resultado era o mesmo:
- Uh! Esse palhaço é feio! Não é engraçado, não! Uh! - e
a vaia doía e rolava nos olhos do palhaço, que a toda hora
escolhia um nariz novo.
Até que, um dia, o palhaço estava lá escolhendo nariz
no Planeta dos Narizes, quando descobriu um que ele
nunca tinha visto antes:
- Ahá! Deste aqui as crianças vão gostar, tenho certeza!
E voltaram os dois para o circo.
Na hora do espetáculo:
Foi aquela festa!
O palhaço contou suas piadas, e a criançada riu muito
com ele! Todos comemoraram a volta do palhaço engraçado. Até a vovó ficou contente e dançou com a criançada.
O palhaço ficou muito feliz, e saiu correndo para contar ao
anjinho que, finalmente, tinha escolhido o melhor nariz.
Só não esperava que o anjinho lhe dissese:
- Esse é seu próprio nariz, aquele que deixava você tão infeliz
... Muito espantado, o palhaço acabou reconhecendo que era
mesmo! Mas a verdade é que estava muito feliz, e logo voltou
correndo para o circo e seus amiguinhos contentes. Descobriu que nada é melhor do que sermos nós mesmos.

Uma das causas do
fracasso na vida é
deixar para amanhã o
que se pode fazer
hoje, e depois fazê-lo
apressadamente.
Eu creio que um dos
princípios essenciais
da sabedoria é o de se
abster das ameaças
verbais ou insultos.
(Niccolo Maquiavel)
Com muita sabedoria,
estudando muito,
pensando muito,
procurando compreender tudo e todos, um
homem consegue,
depois de mais ou
menos quarenta anos
de vida, aprender a
ficar calado. (Millôr
Fernandes )
A sabedoria é algo
que quando nos bate à
porta já não nos serve
para nada. (Gabriel
Garcia Marquez).
Compreender que há
outros pontos de vista
é o início da sabedoria
(Campbell)
A sabedoria com as
coisas da vida não
consiste, ao que me
parece, em saber o
que é preciso fazer,
mas em saber o que é
preciso fazer antes e o
que fazer depois.
(Leon Tolstoi).

O deputado Sebastião Costa defendeu a campanha desenvolvida pela Assembleia
Legislativa de Minas "em seu
trabalho de debater e colocar
em níveis realistas a questão
da dívida pública do nosso
Estado junto à União", assunto que é alvo, inclusive, de uma
comissão específica naquela
Casa.
Depois de se dizer ‘irmanado com todos os nossos conterrâneos, dentro ou fora do
Lesgislativo e, também, junto
ao Executivo mineiro, nessa
justa campanha”, o parlamentar observou que o governo
federal está totalmente insensível às consequências da cobrança exigida pela União.
Entre os desdobramentos
mais graves, disse Sebastião
Costa, está o corte nas obras
estaduais – já que os recursos
terão que ser desviados para
encher os cofres do governo
federal. Ele assinalou, também,
que ‘esse é apenas mais um
golpe do governo federal con-

O deputado Sebastião Costa defendeu a campanha
desenvolvida pela Assembléia Legislativa de Minas

tra os municípios mineiros e
brasileiros, pois todas os incentivos concedidos até agora para o consumo, são feitos
em cima de taxas que beneficiam os municípios”. Depois de
dizer que a atuação da Assembleia Legislativa de Minas no

sentido de lutar contra essa
injustiça é um exemplo para
todo o país, ele finalizou lembrando que “os nossos municípios não podem ser penalizados mais do que já estão atualmente, com muitos deles à
beira da falência econômica”.

Ibatiba já tem seus précandidatos a prefeito

V
Pedro Henrique Fialho
Fernandes
Repórter Mirim do Jornal
das Montanhas de
Manhuaçu
Ibatiba já tem seus précandidatos a prefeito, sendo
eles: o atual prefeito Dr.
Jonhson (PMDB), o exprefeito Zé Alcure (PP) e o
Secretário Municipal de
Educação Fábio Ambrozio
(PSB).
Dr. Jonhson é um forte
candidato a se reeleger
prefeito de Ibatiba assim
como o ex-prefeito Zé Alcure
que também é um forte
candidato. Já o Secretário de
Educação Fábio Ambrozio,
que já foi vereador por 2
mandatos e presidente da
Câmara de Ibatiba, assim
como Dr. Jonhson e Zé
Alcure, também é um ótimo
candidato, mais ele só deve
ser candidato a prefeito se
caso não for vice-prefeito do

V
Dr. Jonhson .
Segundo boatos e
matérias na internet, o exvereador e atual vice-prefeito
Simião Dias de Carvalho
quer ser candidato pelo PDT.
Ele disse a impressa “que
mesmo não sabendo se Dr.
Jonhson vai tentar a
reeleição, não vai descartar
a possibilidade de disputar
pela prefeitura de Ibatiba”.
De acordo com o
Presidente da Câmara
Municipal de Ibatiba, Sílvio
do Barateiro, “o atual
prefeito hoje só perde para
ele mesmo”, disse ao explicar
que Dr. Jonhson conseguiu
levar para Ibatiba numa séria
de obras custeadas com
recursos
do
então
Governador
Renato
Casagrande (PSB) e do
Governo Federal. Ainda
conforme Sílvio do Barateiro,
Ibatiba
tem
como
característica políticoeleitoral a disputa entre 2

V

?

grupos políticos, onde se
destacam o atual prefeito e
aliados do ex-prefeito Zé
Alcure. Em entrevista ao
Jornal Aqui Notícias, Zé
Alcure disse que já começou
a conversar com partidos
políticos em Ibatiba. “As
conversas estão só no
começo”, destaca Zé Alcure
ao Aqui Notícias e disse
também que por enquanto,
fazem parte do grupo que
deve apoiar a sua
candidatura, o DEM e o PR,
partidos que sempre
estiveram com ele.
Espero que o povo
ibatibense vote em um
candidato que pensa no
povo, não um candidato que
vença a eleição e
simplesmente não faça nada
pelo ideal da cidade, pois
Ibatiba merece crescer muito
mais do que ela já cresceu.
Leitor amigo, seu voto vale
por 4 anos, por isso sua
escolha deve ser consciente.
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Dr. Wilson Batista visita Manhuaçu e região

Adiel, Dr. Wilson Batista, Luciano presidente do PSD Manhuaçu,
Reinaldo do Soma Contabilidade

“Estamos aqui hoje em
Manhuaçu junto aos amigos
e para nós é muito importante estar visitando as lideranças onde fui apoiado politicamente, são eles que estão
ali junto à população, ela
que sabe o que o povo precisa o que o povo quer. No
desenvolvimento na área da
saúde na educação, isso é
muito importante até mesmo
para sustentar as nossas
ideias dentro da Assembleia,
temos a oportunidade de
trabalhar com as bases as
emendas parlamentares que
muitas vezes nós trazemos
emendas para os municípios que tem nos apoiado outras levamos dos municípios as demandas para que
seja implementada nos planos de trabalho do governo. O mesmo sempre tem
dentro da secretaria as opções de atender diversos
municípios o deputado conhece o seu estado e a necessidade dele e dos municípios onde foi apoiado, é
que eu como deputado tenho o tempo limitado, pois
além dos deveres como deputado ainda sou médico,
tenho que atender os pacientes no Hospital do Câncer, Fundação Cristiano Varella, mas a gente acaba sempre atendendo as pessoas
das nossas cidades de onde
estão vindo, aqui em Manhuaçu nós tivemos a oportunidade de ajudar o Núcleo

Dr. Elias, deputado Dr. Wilson Batista, Sra. Nió do Núcleo do Câncer de Manhuaçu e o
presidente do PSD de Manhuaçu Luciano

DESCRIÇÃO DO ........................................................ DESTINO ............................................................................. VALOR
Mobiliário, equipamentos e obras diversas ................. Escolas Estaduais .....................................................R$ 743.281,00
Reforma Pq Exposição, Florestal e Diversão ............. Prefeitura ..................................................................... R$ 86.000,00
Melhoramento de vias públicas ................................... Prefeitura .................................................................... R$ 602.141,00
Construção de Equipamento Esportivo ...................... Prefeitura .................................................................... R$ 155.468,00
TOTAL ..........................................................................................................................................................R$ 1.492.586,00
do câncer sob a direção da
dona Nió com emendas, ajudamos também algumas escolas com reformas, também
na saúde, agora tem uma
escola que precisa de um
reforço na sua estrutura,
quadra poliesportiva. Enfim
nós sempre estamos presente aqui em Manhuaçu”.
O presidente do PSD de
Manhuaçu Luciano ficou
satisfeito com a visita do deputado. “Sinto-me satisfeito de em primeiro lugar estar participando da política
de minha cidade, nunca
pensei em fazer política, mas

infelizmente não podemos
somente criticar os políticos
pela grande corrupção que
existe em nosso país, nós
homens de bem devemos
dar nossa contribuição e é
isso que estou fazendo e
fico feliz em poder receber o
deputado Wilson Batista
aqui em Manhuaçu e ele em
pouco tempo já mostrou sua
capacidade com projetos interessantes para a sociedade além das emendas parlamentares de mais de um milhão e meio para Manhuaçu”. Explicou o presidente
do PSD de Manhuaçu.

VENDO
Fiat strada Treckin 2008/09 Carangola-MG - Cor prata - Segundo dono

Preço R$27mil
Contato (32) 9945-2027

O QUE É REALMENTE UMA DECISÃO?
Quando decidimos algo nos comprometemos com um novo caminho. A palavra
decisão faz parte de nosso dia-a-dia, tomamos decisões a todo o momento, como o
horário de almoçar, almoçar ou não, comprar, economizar dinheiro, fazer uma viagem,
entre outras opções. Podemos radicalizar e
decidirmos mudar de estado ou de país, viver com saúde ou não, mudar a profissão,
casar com a pessoa amada, terminar o namoro e muito mais...
Estas decisões são acompanhadas de uma
negociação com você mesmo, um exemplo
clássico é o horário de acordar, o relógio é
colocado para às 06h45min e você prorroga
para mais cinco minutos, para dormir um
pouco mais e muitas vezes tem que se arrumar mais rápido, perde o ônibus ou simplesmente não toma aquele cafezinho, isso porque ouve uma negociação onde entrava
essa troca, e na negociação foi decidido que
vale a pena os 5min a mais de sono.
Esse exemplo é um entre vários que poderíamos citar. É preciso que você tome decisões nos pequenos detalhes, negocie pequenas coisas, mas sempre procurando o
melhor para você sem prejudicar o próximo.
Tomar uma decisão é uma ferramenta incrivelmente poderosa, que você pode usar para
mudar imediatamente qualquer coisa na sua
vida. Decisão definitiva é congruente, pois
transforma “deveres” em “obrigações”. Uma
forma poderosa de transformar sonhos em
realidade. Note que muitas vezes cumprimos
com nossas obrigações, mas raramente com
nossos deveres. Não podemos faltar ao trabalho por que é uma obrigação e seremos
punidos se não justificarmos nossa falta, mas
podemos faltar à academia por que é uma
decisão, apesar de desejar malhar e melhorar

sua saúde, você não transformou essa decisão em uma obrigação.
POR TRÁS DE TODAS AS DECISÕES...
Riscos! Quando tomamos novas decisões começamos a trilhar novos caminhos.
Isto significa atuar fora da zona de domínio
ou zona de conforto.
A vida é um contrato de risco, ao criar
novas metas, decidir em cumprí-las e transformá-las em obrigações é um tanto arriscado para muitas pessoas. Assumir riscos não
significa jogar com a sorte e agir irresponsavelmente. As pessoas que não assumem
riscos não conseguem realizar nada em suas
vidas. Muitas se sentem perdidas em suas
vidas por não assumirem riscos devido ao
medo de falhar.
A busca pelo SUCESSO envolve assumir
riscos.
“Ninguém é digno do pódio, se não usar
seus fracassos para conquistá-lo”. Augusto Cury
Decisões, riscos, sucesso e felicidade
caminham juntos, não tomar uma decisão é
na verdade tomar uma decisão. Preste atenção em uma coisa: Ou você decide, ou a
vida decide por você. Você tem a chave de
controlar ou ser controlado.
Uma vez uma pessoa perguntou a um fazendeiro se ele havia plantado trigo. Ele respondeu, “Não. Eu estava receoso de que não
chovesse.”. Então o homem perguntou “Você
plantou milho?”. O fazendeiro respondeu,
“Não. Eu fiquei com medo dos insetos estragarem toda a plantação”. Então o homem
perguntou, “O que afinal você plantou?”. O
fazendeiro respondeu, “Nada, estou rezando para dias melhores”.
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Nova iluminação
urbana em Lajinha

Fotos de Marcelo Trindade

Com recursos próprios no
valor de aproximadamente R$
170.000,00 a Prefeitura
Municipal de Lajinha através da
CEMIG, modificou no período
de 15 a 18/04/12 a rede de
distribuição
urbana,
substituindo mais de 10 postes
e braço de iluminaria fechada
com lâmpada a vapor de sódio
de 250 Watts e outros
equipamentos. Substituiu
também os postes com defeito

e braços de iluminaria aberta com
lâmpada a vapor de mercúrio 70 e
125 Watts.
A distribuição da rede foi feita
nas seguintes ruas e avenidas: Rua
Sebastião Ambrósio (10); Av.
Natal Rodrigues Pereira (23); Prç.
Polidoro Rodrigues de Oliveira
(05); Rua Dom Cavate (06); Av.Dr.
Rubens Boechat de Oliveira (65);
Av. Presidente Vargas (27); Rua
Cap. Nestor V. de Gouveia (06),
sendo um total de 142 postes.
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Deputado João Magalhães libera
2,5 milhões para Simonésia
O Deputado Federal João Magalhães
e a Prefeita de Simonésia Marinalva
Ferreira assinaram convênio no Ministério
da Integração Nacional liberando 2,5
milhões para obras de infraestrutura em
Simonésia.
Os recursos foram viabilizados pelo
Deputado Federal João Magalhães e
autorizados pelo Secretário Executivo do
Ministério da Integração Nacional, Dr.
Alexandre Navarro, na última semana, e
liberados, na sexta-feira, dia 20 de abril,
pelo Ministro Fernando Bezerra. O
convênio da Secretaria Nacional de
Defesa Civil vai ser aplicado no combate
aos efeitos das chuvas e na prevenção
de desastres em Simonésia.
No total, serão construídas nove
pontes em estradas na zona rural, em
especial vias de ligação entre povoados
e distritos. Além disso, há duas obras
grandes de contenção de barrancos nos
bairros Bonsucesso e Nossa Senhora
Aparecida e quatro bueiros na cidade e
nas estradas de São Pedro e do Córrego
Bonsucesso.
Desde as chuvas que castigaram
Simonésia entre o final de 2011 e início
deste ano, a Prefeita Marinalva Ferreira
apresentou várias demandas ao
Deputado Federal João Magalhães. Ele
se empenhou pessoalmente para
reivindicar maior ajuda do governo
federal para a execução de ações
emergenciais no município.
“O deputado João Magalhães mostrou
mais uma vez que está sensibilizado com
os efeitos das chuvas no município de
Simonésia. Graças ao trabalho dele foram
liberandos recursos de toda ordem para
investirmos nas obras de reparo e em
prevenção”, explica a Prefeita Marinalva

Meta .. Denominação .............................................................................. Valor (R$)
1 ............ Ponte Preta, sobre o Córrego Ponte Preta (estrada para Irmãos Medeiros) ........................... 420.000
1 ............ Ponte do José Marques (estrada para distrito de Alegria) ........................................................ 180.000
1 ............ Ponte da Estrada Cachoeirão Marreco (estrada Principal que liga os Córregos) .................... 160.000
1 ............ Ponte Água Limpa (estrada margem esquerda do Rio São Simão) ........................................ 210.000
1 ............ Ponte São Vicente de Cima (liga a Estrada Principal para Rio Preto) ..................................... 160.000
1 ............ Ponte Três Coqueiros (estrada margem esquerda do Rio São Simão) .................................. 220.000
1 ............ Ponte do Vicente Nunes (estrada que liga a principal Sede – Palmeiras)................................ 230.000
1 ............ Ponte do José Morone (estrada principal para Córrego Boa Vista – Palmeiras) ..................... 250.000
1 ............ Ponte da Reserva (Estrada Sossego para Sede) .................................................................... 150.000
2 ............ Estabilização de Encosta (Rua Maria Donária de Jesus – Bairro Nossa Senhora Aparecida) 185.000
2 ............ Estabilização de Encosta (Rua Geraldo Cândido de Oliveira – Bairro Bonsucesso) .............. 155.000
3 ............ Bueiros (Tom Cruz e Garagem, na estrada para São Pedro e estrada para Córrego Bonsucesso) .... 180.000
TOTAL ................................................................................................................ 2.500.000,00
Ferreira.
O parlamentar explicou que os
recursos liberados pelo Ministério da
Integração Nacional serão aplicados em
obras apontadas como fundamentais pela
prefeitura de Simonésia. "Essa medida é
essencial para que possamos assistir a
população de Simonésia, reduzindo os
danos causados pelas chuvas e atuando
de forma preventiva naqueles locais de
encosta e pontes”, afirmou João
Magalhães.

O Deputado Federal João Magalhães e a Prefeita de Simonésia Marinalva Ferreira
assinaram convênio no Ministério da Integração Nacional liberando 2,5 milhões para
obras de infraestrutura em Simonésia.

VENDE-SE
Uma quitinete: Quarto, sala, cozinha e banheiro com
garagem. (33) 3331-4507 Falar com Ueziler
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Passagem da Expedição do
Segundo a Secretária Municipal de
Educação de Lajinha Maria Luiza a atividade teve um bom desenvolvimento
escolar. Foi grande a participação de todas as escolas, os professores mostraram muito interesse em participar eles
muito competentemente envolveram toda
a comunidade, até mesmo porque o meio
ambiente vem sendo estudado nas escolas durante o ano, todas as crianças fizeram poesias, desenvolveram textos falando sobre o meio ambiente focando mais
o Rio José Pedro por ser o motivo da
expedição e a comunidade toda ajudou,
o prefeito Sebastião Moreira deu total
apoio para a gente receber da melhor
forma possível os expedicionários.
Os alunos e professores de Lajinha foram ao Córrego Fama, onde participaram de uma palestra com os coordenadores da expedição.
“Foi muito bom porque os alunos se interessaram, os professores e diretores todos participaram, fizemos uma grande
manifestação em Lajinha com os moradores, com alunos, professores e diretores foi um bom trabalho onde toda a comunidade pode participar, eles mesmos
reclamam da má conservação do meio
ambiente como prejudicou e está prejudicando a própria comunidade hoje e também os moradores e isso vai ser um alerta
tanto para os moradores quanto para toda
a comunidade ajudar, para que realmente
o nosso rio volte a ser como antigamente.
Queremos salientar o grande apoio que
tivemos e que foi dado aos expedicionários pelo SSAE de Lajinha, o nosso agradecimento ao diretor Valter pela grande colaboração.” Explica Maria Luiza
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o Rio José Pedro em Lajinha
Fotos de Marcelo Trindade

PARABENIZAMOS A TODO PESSOAL
ENVOLVIDO NA EXPEDIÇÃO CIENTÍFICA
E EDUCACIONAL AO RIO JOSÉ PEDRO.
PREFEITURA, SAAE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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CANTINHO DE FÉ
por

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

O Jacaré e o Pitbull
Era paulista, de Lins, e foi pescar no pantanal matogrossense. Entre um peixe e outro, apareceu-lhe um jacaré dos
grandes. Não pestanejou: pegou a espingarda, mirou e atirou.
"Isso vai ser o maior sucesso quando eu chegar lá em Lins.
Um troféu deste tamanho não se conquista todo dia", pensou.
Pegou o jacaré morto e o depositou no porta-malas do carro,
junto com a espingarda. E começou a viagem de volta a Lins.
Lá pelas tantas, viu um pássaro diferente pousado numa
árvore e decidiu que queria acertar o bichinho. Parou o carro,
foi lá atrás pegar a espingarda. Abriu a tampa do porta-malas
e... - vapt! - recebeu no rosto uma incrível mordida de jacaré,
que lhe estraçalhou o nariz.
Foi levado ao hospital de Campo Grande, onde teve a primeira
de uma série de cirurgias plásticas.
Verdadeira, esta história foi publicada num jornal de São
Paulo há alguns anos e reproduzida no livro Português Via
Brasil, de Emma Lima e Samira Iunes, que ensina português a
estrangeiros.
A princípio fiquei chocado com a história. Mas depois,
pensando melhor, tive que admitir que é assim mesmo que
ocorre conosco também, quando lidamos com o nosso ego.
Damos um tiro nele e achamos que ele está morto. Mas na
primeira oportunidade, lá vem esse inimigo e nos ataca em
cheio.
Qual é mais perigoso: um jacaré ou um pitbull?
No dia 5 de março último, uma senhora, de 68 anos, em São
José do Rio Preto (SP), foi atacada por um cachorro da raça
pitbull. Foi defender seu cachorrinho, e o pitbull a mordeu na
mão e no braço.
Lembro-me de quando no Rio de Janeiro, há alguns anos,
houve casos similares, discutia-se sobre o que fazer com essa
raça perigosíssima. Metade do povo dizia: "castra". A outra
metade: "Não castra". "Mata", "Não mata".
O maior pitbull, porém, não está nas calçadas ameaçando as
pessoas, mas dentro da gente. Sendo assim, não deixe seu ego
solto por aí. Aplique nele a coleira da cruz!

EMPADAS DE QUEIJO
Ingredientes:
7 colheres (sopa) de farinha de trigo, 1 colher (sopa)
de óleo ou banha, 1 colher (sopa) de margarina, 1 gema, 1
colherzinha de sal.
Recheio:
1/4 de queijo ralado, 1 copo de leite, 1 colher (sopa)
de manteiga derretida, 4 ovos.
Modo de fazer:
Para fazer a massa, amassar tudo muito bem e forrar
as forminhas untadas com manteiga, procurando estender
a massa o mais fino possível. Para o recheio, misturar
tudo e encher as forminhas, que já devem estar forradas
com a massa. Assar em seguida.

Maior diamante do Mundo foi
encontrado em Manhuaçu
Por Devair Guimarães
de Oliveira
Essa afirmação nos foi
passada pelo garimpeiro
de Manhuaçu Ricardo E.
P. Filho que compareceu a
nossa redação, 27 de abril
de 2012, na parte da tarde,
ele falou a nossa reportagem de sua vocação pelas
pedras preciosas, principalmente o diamante, já
comercializou centenas de
pedras e levou calote de muitos espertalhões que dizem
que a pedra não tem valor recebendo uma merreca e em
outros casos nada.
Ricardo conta com detalhes
seu trabalho e como foi que
encontrou o diamante,
mesmo ela bruta dava para
ver sua beleza.
Segundo Ricardo no
finalzinho do ano de 1989 ele
fez uma Cata (Escavação
mais ou menos profunda,
conforme a natureza do terreno, para mineração).
Trabalhava com ele mais
algumas pessoas conforme
foto ao lado, são muitos os
detalhes de Ricardo, além das
testemunhas há outras provas contundentes e a mais
forte é a não revelação de sua
origem, dizem apenas que ela
foi encontrada no Brasil
adquirida de um fazendeiro
brasileiro, mas faltam
detalhes, falam que foi
encontrado no Brasil, mas
qual o estado? Quem de fato
descobriu o diamante.
Ricardo quer que seja feita
uma perícia da originalidade
da famosa pedra. O diamante
precisa ter origem e levar o
meu nome e de minha cidade.
“Eu e o Sr. Hélio Nagib, no
inicio do ano de 1990 fomos
para Governador Valadares
para vender a pedra, como
achamos só 800 dólares pela
pedra achei pouco, eu estava
pedindo por ela o valor equivalente a 100 sacas de café, aí
o Sr. Nagib ficou com o
diamante para ser vendido e
assim o fez vendendo para o
Sr. Barbosa e ele quis saber a
origem para fazer mais negócios o Sr. Nagib falou de Ricardo e Barbosa veio a Manhuaçu interessado em mais

tado atual, possui 5,11 ct,
mede 11.02 x 10,57 x 6,06 mm
e foi lapidada em estilo
brilhante modificado e forma
triangular arredondada pela
empresa William Goldberg Diamond Corp. de Nova York.
2- Diamante Moussaieff
Vermelho
Fotografia de Chip Clark
(Smithsonian Institution,
EUA)
Fontes: Barbosa, O.: O
Diamante no Brasil: Histórico,
Ocorrência, Prospecção e
Lavra (CPRM, 1991)

Diamante Vermelho

negócios me procurou e me
falou da compra que fez do
Nagib, em resposta falei que
o diamante era meu”, explicou
Ricardo.
Sabendo a origem do
diamante, Barbosa sustou os
cheques o que gerou um
processo do Sr. Nagib contra
Barbosa, posteriormente ele foi
vendido para Gilmar Gomes um
comerciante de pedras preciosas
de Vitória ES que posteriormente
negociou o diamante para os Estados Unidos.
O que falam do diamante
Ricardo quer que a origem
real do diamante seja
restabelecida e que seu nome
e o da cidade de Manhuaçu
seja registrado e que justiça
seja feita, para que todos
conheçam a origem do maior
diamante do mundo.

Ricardo E. P. Filho,
descobridor do maior
diamante do mundo

Outro diamante descoberto no Brasil, que recentemente adquiriu notoriedade, é o
denominado Moussaieff
Vermelho, um dos 4 únicos
desta cor sem qualquer tom
modificador, cuja existência é
pública. Até 1997, ele possuía
mais que o dobro do peso de
qualquer outro diamante
vermelho lapidado já graduado pelo Instituto NorteAmericano de Gemologia
(GIA). A gema foi adquirida
de um fazendeiro brasileiro
nos anos 90 e possuía, originalmente, 13,90 ct. Em seu es-

Beto, Ismar, Ricardo e na bomba Geraldo

web site:
www.gold.com.br/~gem – email: gem@gold.com.br
Diamante Vermelho
O maior diamante vermelho
do mundo foi encontrado no
Brasil, apesar das grandes
joalherias internacionais não
gostarem desse tipo de
notícia, anualmente, a produção mundial de diamantes de
qualidade excede a marca dos
100 milhões de quilates, o que
torna evidente que, o melhor
amigo das mulheres, não é
tão raro quanto querem nos
fazer pensar.
Os diamantes realmente
raros (e caríssimos) são os
coloridos, chamados fancies,
que podem ser encontrados
nas cores amarelo, verde,
azul, laranja, marrom, púrpura,
preto, rosa e vermelho.
Dentre eles, o mais raro é,
com toda a certeza, o
vermelho, com cerca de
pouco mais de 30 pedras conhecidas, em sua maioria,
abaixo de meio quilate.O
maior deles, o Moussaief
Red, tem 5.11 quilates e foi
encontrado no Brasil em
meados dos anos 90.
Geralmente, esses diamantes
não se encontram disponíveis
a qualquer preço, devido a sua
inexistência no mercado. Os
diamantes vermelhos naturais
podem alcançar preços que
superam 1.5 milhão de dólares.
Por quilate.
Fonte: http://
www.gemselect.com/otherinfo/rarest-gemstone.php
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Imaculada recebe apoio de Lael Varella
Por Devair Guimarães de Oliveira
Sábado dia 21 de abril, o deputado Lael
Varella recebeu em sua residência em
Muriaé a visita da vereadora Maria
Imaculada (PSB) pré-candidata a
prefeita de Manhuaçu, ela estava
acompanhada por parte da direção do
Democrata de Manhuaçu e o Secretário
Geral do PSB de Minas Gerais Mário
Assad Júnior e presidente do PSB de
Muriaé Jorge Ferreira e o secretário do
PSB, Ailton Torres de Muriaé. Este foi
o primeiro encontro da pré-candidata
Maria Imaculada com o deputado federal

VEREADORA
MARIA IMACULADA
A pré-candidata a prefeita de
Manhuaçu sentiu-se satisfeita com o
encontro e gostou da conversa que
teve com Lael. “Nós militamos na
política sempre preocupada com a
situação do povo e desde meu
primeiro mandato que venho atuando
nas áreas de saúde, emprego e
educação em minha opinião são três
sustentáculos do equilíbrio familiar,
minha luta para um hospital regional
em Manhuaçu não é em vão, sinto o
quanto nossa cidade necessita de um
novo hospital e ninguém melhor que
o deputado Lael Varella para nos
ajudar na concretização desse hospital
que tanto ajudará a população de
nosso município. O HCL hoje não dá
mais conta do atendimento e já
passou da hora de termos outro
hospital em Manhuaçu”. Completou
a pré-candidata a prefeita de
Manhuaçu.

Fotos Devair Guimarães

Lael Varella (Democrata). Ela foi
apresentada a Lael pelo Secretário Geral
e ex-deputado federal/MG Mário Assad
Júnior como uma das mais eficientes
lideranças política de Manhuaçu com
cinco mandatos, sendo que em três deles
ela foi a mais votada do município. Lael
disse que tem um carinho especial por
Manhuaçu e deseja ajudar o município e
quer fazer algo importante para a cidade
e afirmou que uma parceria dele do
governo de Minas e da prefeita
Imaculada caso ela vença a eleição
podemos assim, colocar em prática as
grandes obras que Manhuaçu necessita.

Presidente do
Democrata de
Manhuaçu Tuca
O presidente do Democrata de
Manhuaçu, Wilson Guimarães Pacheco
“Tuca”, confirmou que foi ótima a
reunião, disse ainda os nomes importantes
de apoio como: Dep. Federal Lael
Varella, Secretário geral do PSB e exdeputado Mário Assad Júnior, deputado
Sebastião Costa, deputado estadual Dr.
Wilson Batista e o prefeito de BH Márcio
Lacerda (PSB). “O deputado Lael
Varella viu nos projetos da vereadora
Maria Imaculada a solução para os
problemas de Manhuaçu, principalmente
na área da saúde onde milita mais a nossa
vereadora, resolvendo assim dar o seu
apoio para que Maria Imaculada seja sua
representante na prefeitura de
Manhuaçu” Disse Tuca. Ainda segundo
Tuca, haverá um encontro em Manhuaçu
com a presença de Lael Varella com o
grupo de apoio da pré-candidata a prefeita
e dos pré-candidatos a vereadores (as).
Lael e Imaculada

Luciano, Toninho, presidente do PSB de Muriaé Jorge Ferreira, Ailton Torres, presidente do DEM de Manhuaçu Tuca,
deputado Lael Varella, Imaculada, Mário Assad Junior e a esposa de Lael Sra Josélia
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ENTRETENIMENTO
PREVENIDO
O Piauiense foi ao Rio tentar a vida.
Desavisado, entrou na linha férrea e
foi andando, até ser atropelado por um
trem. Foi parar no hospital, foi tratado
e recebeu alta. Só que ficou um pouco traumatizado com o ocorrido. Acabou preso num Shopping Center, acusado de destruir um Ferrorama, enquanto berrava: - Essa desgraça a
gente tem que matar de pequeno!

Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Beneficiado
seu setor espiritual e seu signo
revela um momento de maior força
interior, que ajuda sua vida como um
todo,
em
especial
seus
relacionamentos.

Um caipira foi visitar o compadre e
tendo intimidade, entrou na casa sem
bater. O compadre estava sentado
num sofá assistindo televisão. O
caipira então cumprimenta : Oi
cumpadre, firme? O compadre responde: Nada sô, futebor...

Câncer - 21/6 a 22/7 -Você estará
mais forte para vencer obstáculos.
O período é ideal para mudar tudo o
que considera importante, jogando
fora os problemas.

CASAMENTO

Leão - 23/7 a 22/8 - Sensibilidade para
perceber as necessidades de seus
amigos,
apoiando-os
emocionalmente. É um período
especial para trocas afetivas.

Vida de casado é assim: no primeiro ano, o homem fala e a mulher
escuta; no segundo ano a mulher fala
e o homem escuta; no terceiro ano
ambos falam e os vizinhos escutam.

Virgem - 23/8 a 22/9 - Bom
momento de lidar com seus
empreendimentos, o que pode fazer
com
que
você
cresça
profissionalmente.
Seu
comportamento faz com que você
se destaque.

SINCERIDADE

CURIOSIDADES
GÁRGULAS - Gárgulas são monstros
em forma de pássaros que eram
esculpidos para esconder canos por onde
escoava água do telhado dos prédios
góticos. Os gárgulas mais famosos são
aqueles da Catedral de Notre Dame, em
Paris. Os bichinhos já viraram até
escultura em miniatura à venda na capital
francesa.
CIVILIZAÇÃO – A civilização está
presente em 0,002% da história humana.
Os antropólogos calculam em torno de 3
milhões, 750 mil anos o tempo da
evolução do homem até chegar ao estágio
atual. Os indícios até agora conhecidos
mostram que a civilização mais antiga é
a egípcia, estabelecida na bacia do Nilo,
cerca de 4 mil anos antes da era cristã.
De onde se conclui que apenas 0,002
por cento da história humana caracterizase pelo que se possa chamar de
civilização.
PROTEÇÃO - Espinhos protegem
animais e plantas de predadores. Animais
como o ouriço, o porco-espinho e o peixeprego, entre outros, quando atacados
enrolam-se para assumir a forma de uma
bola cheia de espinhos pontiagudos que
desanimam até o mais esfomeado inimigo.
Entre os vegetais, o cacto, planta típica
das regiões áridas, armazena a água da
chuva para resistir à desidratação no
período das secas prolongadas. Se não
estivesse protegido pelos espinhos, seria
o banquete preferencial de todos os
animais sedentos nos períodos de grande
estiagem.

Áries - 21/3 a 20/4 - Período de trocas
afetivas intensas. Você encontrará
conforto e segurança na companhia
das pessoas importantes na sua
vida. Invista no diálogo!
Touro - 21/4 a 20/5 - Bom período
para se dedicar a seus projetos,
fazendo com que você os enxergue
de outra maneira. O momento é
ideal para grandes realizações.

MINEIRO

Um casal estava discutindo sobre
as finanças. O marido explodiu e falou:
- Se não fosse pelo meu dinheiro,
essa casa não estaria aqui!
A mulher respondeu: Querido, se não
fosse pelo seu dinheiro, EU não estaria
aqui!

HORÓSCOPO

SETE ERROS

Libra - 23/9 a 22/10 - Tente manter
ao seu redor pessoas com
interesses parecidos com os seus,
facilitando a troca de ideias e o
desenvolvimento de um ambiente
saudável.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - O
momento é ideal para que você
pense melhor sobre sua vida.
Sensibilidade para lidar com as
questões afetivas. Cerque-se de
pessoas queridas!
Sagitário - 22/11 a 21/12 - Bom
relacionamento com parentes. O
momento é bom para cuidar de sua
vida afetiva, participando de
encontros
interessantes
e
estabelecendo diálogos prazerosos.
Capricórnio - 22/12 a 20/1 -Invista
em seu bem-estar emocional,
sobretudo por meio de atividades que
lhe deixem mais confiante. Procure
se envolver com assuntos
interessantes e use sua criatividade.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Bom para
sua vida social e revelando seu
carisma em grupos. A fase é boa
para exercitar sua mente por meio
de diálogos enriquecedores e
programas culturais.
Peixes - 20/2 a 20/3 - Fortalecidos
os laços familiares, o que lhe
incentiva a resolver as questões que
atrapalham sua rotina. Boa fase para
conversar e se entender com
aqueles que lhe cercam.
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Ator Guilherme Karan está com
doença degenerativa e vive recluso
"Guilherme fica na cadeira de rodas o tempo
todo. Tem horas que ele
está lúcido e tem horas
que não", diz seu pai,
Alfredo. O ator Guilherme Karan está longe das
telinhas desde 2005. Nos
últimos meses, ele viveu
isolado em sua casa na
Barra da Tijuca, Zona
Oeste do Rio de Janeiro, numa cadeira de rodas.
O motivo da reclusão é que o ator sofre de uma
doença degenerativa, uma síndrome neurológica
chamada Machado-Joseph, que compromete a
capacidade motora do paciente. Guilherme está
deprimido e não quer receber visitas. Até mesmo
Gloria Perez, sua amiga, ele pediu para que não o
visitasse mais. Ele também não assiste mais TV
para não lembrar do passado. O pai diz compreender a situação. "É um ponto de vista que temos
que respeitar", disse. A família, porém, não deixa
de acreditar na recuperação do ator. "As pesquisas continuam. Quem sabe não descobrem um
antídoto para que ele possa voltar ao que era
antes. Ele fica muito triste, era um homem alegre
e acabou perdendo a alegria de viver", concluiu o
pai.

"Ele precisa saber o quanto é amado",
diz mulher de Pedro Leonardo
A mulher do cantor Pedro
Leonardo, Thais Gebelein,
continua dividindo com seus
seguidores no Twitter a sua
luta diária para enfrentar a
ausência do marido, que está
internado em estado grave no
hospital Sírio Libanês, em São
Paulo, depois de se envolver
em acidente de trânsito, no último dia 20. A arquiteta comemorou a redução de medicação em Pedro
e na noite de sábado (28), ela disse se mostrar
confiante na recuperação do cantor. "Deus está
nos ouvindo. Ele precisa sair de lá pra gente mostrar o quanto ele é amado. Tenho fé", desabafou.
O acidente: Pedro Leonardo, 24 anos, sofreu um
grave acidente de carro na manhã do dia 20, em
Minas Gerais, entre as cidades de Araporã e Tupaciguara. O cantor estava sozinho no veículo e
foi levado inconsciente para o hospital em Itumbiara, Goiás, onde submeteu-se a uma cirurgia para
retirada de baço. Com traumatismo craniano e trauma abdominal, o filho do cantor sertanejo Leonardo foi colocado em coma induzido. No mesmo
dia, ele foi transferido para a UTI do Instituto
Ortopédico de Goiânia.

Grávida, Grazi Massafera diz comer
rapadura todos os dias
Grávida de oito meses, Grazi
Massafera espera a chegada
de Sofia e não para de comer.
Além de adorar "quentinhas",
a atriz é louca por rapadura.
Isso mesmo! "Estou sentindo muita fome e como rapadura todos os dias", revelou
ela ao jornal "O Globo". Mas
não pense que a atriz descuidou da alimentação. Para
manter a forma e a saúde durante toda a gestação
ela se alimentou de produtos orgânicos, praticou
pilates e fez aulas de culinária ayurvédica (uma
forma de alimentação que reúne todos os sabores
em um único prato e não se preocupa com calorias). O maridão, Cauã Reymond, elogiou a amada:
“Ela é especial porque tem maturidade emocional
e inteligência para lidar com um ‘não’, com um
‘talvez’ e com a ansiedade. A Grazi tem simplicidade e gosta disso. Para mim esse é um dos maiores segredos da minha mulher".

acesse: www.jm1.com.br

“Não, eu sou muito jovem”,
revela Justin Bieber sobre se
casar em entrevista ao jornal
francês Le Parisien
Justin Bieber defini-tivamente não mede esforços
ao demonstrar todo o seu
amor por sua namorada,
Selena Gomez. Mas
quando se trata de casamento, o cantor afirma
que não pretende se casar tão cedo. E em entrevista ao jornal francês Le
Parisien, novamente, o jovem canadense revelou que,
talvez, daqui a anos ele possa encontrar uma pessoa
certa e se casar. “Não, eu sou muito jovem”, disse ele
ao jornal. “Um dia eu vou me comprometer desse
jeito, quando eu encontrar a pessoa certa, daqui a
uns 5 ou 10 anos. Isso não significa que Selena não é
a pessoa certa, porém, ela vai me matar se eu disser
isso”, completou o astro. Justin Bieber ainda falou
sobre como é ter um relacionamento tão público,
“Sim, não é fácil ser tão jovem e ter uma relacionamento tão público. Mas eu sou uma personalidade
pública, era o que eu queria, então eu tenho que lidar
com isso”.

Justin Bieber deve vir ao Brasil
O cantor Justin Bieber, 18, deve vir ao Brasil em
maio para divulgar seu novo CD. A informação é
da coluna da Mônica Bergamo, publicada no
sábado (28) na Folha. Vale lembrar que
recentemente o artista esteve por aqui, em outubro
de 2011, realizando uma série de shows.

Brad Pitt reforma castelo para
casamento com Angelina

O ator vai gastar mais de 60 milhões de reais para
deixar o local da cerimônia perfeito. Agora parece
que Brad vai reformar o Chateau do casal. Segundo
o site do jornal inglês The Sun, o ator vai gastar
mais de um milhão de libras, aproximadamente
três milhões de reais, só com a iluminação sem
contar com os 60 milhões de reais que serão gastos
com a reforma do castelo que o casal tem na França.
Brad quer que o Chateau Miraval esteja perfeito
antes do casamento e para isso ele contratou um
dos melhores arquitetos franceses Bruno
Lafourcade para o projeto. Uma fonte contou ainda
mais detalhes para o jornal: - A casa principal não
tinha energia elétrica ou aquecimento quando eles
compraram. Eles usavam velas enormes durante o
jantar. Eles vão se casar na capela que eles estão
restaurando. É um projeto muito caro, mas Brad e
Angelina tem dinheiro.

Michael Jackson e Whitney
Houston teriam se relacionado

De acordo com fontes, os cantores teriam tido um
caso romântico nunca revelado antes para a mídia
Michael Jackson teria tido um caso com Whitney
Houston. Fontes teriam revelado uma aproximação
entre os cantores logo após várias visitas feitas
por ela ao rancho Neverland, onde Michael morava.
Segundo o guarda-costas do cantor, Jacko, que

13

falou com o cantor três dias antes de sua morte em
2009, Michael se apaixonou pela cantora, e até
pensava em casamento, mas a relação acabou não
dando certo.

por aí a segurando no colo o dia todo, estou comprando sapatilhas. Elas são mais confortáveis”,
disse a diva, que revelou ainda que Jay-Z prefere
vê-la mais natural.

Ana Hickman troca farpas com
Adriane Galisteu.

Lady Gaga chega à
China com vestido de pelo

Ana Hickmann que vinha adotando a lei do silêncio
sobre a declaração dada por Adriane Galisteu de
que ela seria uma pessoa melhor se tivesse um
filho, resolveu se pronunciar durante evento que
comemorou sua parceria de dez anos com a GO –
empresa que faz os licenciamentos de seus
produtos. “Eu acho que ela (Adriane Galisteu)
perdeu a chance de ficar de boca fechada. Ela foi
muito má nessa declaração, pois não sabe o que
acontece dentro da minha casa, na minha
intimidade. Eu nunca lhe fiz mal nenhum. Ela não
gostar de mim é um direito dela. Mas falar que eu
só vou ser melhor quando for mãe, é maldade da
parte daAdriane”, disse Ana na noite de terçafeira, 24, em São Paulo. Perguntada se estaria
pensando em processar Adriane, Ana Hickmann
afirmou: “Acho que processar é uma grande
bobagem, não vale a pena. Foi muito chato isso
que aconteceu, fiquei chateada.” A declaração de
Adriane Galisteu foi dada na semana passada –
durante o programa “Muito Mais”, na Band –
quando a apresentadora falou sobre a suposta briga
entre Hickmann e Chris Flores. “Nunca tive briga
com a Chris Flores. Às vezes, a gente tem
desacordo de trabalho, o que é normal em qualquer
empresa”, finalizou Ana.

Lady Gaga surpreendeu mais
uma vez. A cantora chegou ao
hotel em Hong Kong, na China, sábado, dia 28, usando um
vestido de pelo roxo. Segundo o jornal Daily Mail, não
foi confirmado se a roupa foi
feita de cabelo humano ou não,
mas é difícil duvidar, uma vez
que a cantora já usou um vestido feito inteiramente de carne. A cantora está na cidade
para sua turnê Born This Way Ball Tour, que foi
recebida com críticas por ativistas cristãos do país.

Ratinho desembolsa R$ 4 milhões
para compra de jatinho
O apresentador do SBT Ratinho, acabou de adquirir
um jatinho da Embraer, no valor de 4 milhões. A
informação que Ratinho teria pago parte do avião
com da venda de seu velho King Air turboélice, o
qual vendeu para a dupla Bruno e Marrone por
R$ 2 milhões. O gasto anual com o antigo avião
era de 1,4 milhão, e segundo informações, o gasto
passaria para 2 milhões. Vale lembrar que Ratinho
em 2012 recuperou a vice-liderança para o SBT,
atingindo medias de 9 pontos, com picos de 12,
derrotando a Record no horário nobre.

Ticiane Pinheiro diz que
sua filha é acima da média
Ticiane Pinheiro se derreteu ao
falar sobre a filha Rafella.
“Sempre sonhei em ter uma
filha inteligente e simpática,
mas ela vai além. Rafa costuma
ser líder da turma. Uma
professora dela comentou que
é mais madura que a média”,
afirmou à apresentadora. “Do
jeito que é brilhante, poderá ser artista ou empresária ou escolher o destino que ela quiser.” Rafaella passou recentemente por uma cirurgia para
corrigir um problema de estenosa craniofacial, que
interfere no crescimento dos ossos.

Beyoncé, eleita a mulher mais bonita
pela People, contou que mudou após
o nascimento de sua filha
Beyoncé, eleita a
mulher mais bonita
pela People, contou
que mudou após o
nascimento de sua
filha, Blue Ivy. “Eu
me sinto mais bonita
do que nunca porque
tive um filho. Nunca
havia me sentido tão conectada, nunca havia
sentido que eu tinha tal propósito nesta terra”,
disse a cantora, em declaração à revista. “Nunca
pensei que haveria um dia em que eu não usasse
salto alto. Mas, agora que tenho uma filha e ando

Helen Ganzarolli se faz
de santa e vira piada
Toda vez que surgem comentários de que a modelo
estaria pegando alguém (de preferência famoso,
que é o que ela mais gosta), Helen aparece para
desmentir. Ela negou o affair com Pe Lanza, com
Gusttavo Lima etc. Pessoas que convivem com a
moça, inclusive no SBT, estão tirando a maior
onda… Eles não entendem o motivo de Helen não
assumir logo que é pegadora, pois ela é solteira e
tem o direito de fazer o que quiser.

Joelma revela em ‘Cheias de
Charme’ que sofreu muito
preconceito no início de carreira
Durante a participação especial da Banda Calypso
na novela “Cheias de Charme” (Rede Globo),
Joelma afirmou que sofreu muito preconceito antes
de atingir a fama. As gravações ocorreram quintafeira (26), no Projac. “Hoje não sinto preconceito,
mas já senti. Já tive um empresário que não queria
que eu dissesse que era do Pará. Em uma entrevista
a uma rádio ele queria que falássemos que eu era de
São Paulo”, contou. Ela relembrou também que
ninguém queria gravar as músicas de Joelma e
Chimbinha, por isso eles mesmos produziam seus
próprios CD’s e vendiam, até ganharem notoriedade,
informou o portal. “Ninguém queria gravar o nosso
CD, fazíamos 500, mil e vendíamos, assim foi
crescendo.” Para chamar a atenção do público, a
banda em início de carreira apelava para as roupas
extravagantes. “No início fazíamos de tudo para
chamar a atenção e o figurino ajudou muito. Hoje
temos o privilégio de fazer shows por todo o país”,
relatou. Ainda de acordo com o portal, Cláudia Abreu
teria se inspirado em Joelma para compor a sua
personagem, Chayene, por isso foi feito o convite
para que a cantora realizasse uma participação
especial na novela de Filipe Miguez e Izabel de
Oliveira.

Luana Piovani ‘tieta’ Sharon Stone
e ‘alfineta’ famosas no Twitter
Luana Piovani comentou no Twitter, sexta-feira
(27), os looks que as famosas escolheram para
participar do evento beneficente da amFAR (The
Foundation for AIDS Research), na noite de quintafeira (27) em São Paulo. A atriz também tietou a
estrela de Hollywood Sharon Stone por meio do
microblog. “Sharon musa de amarelo, mesmo loira,
com peito pequeno, molim, muso, porém clara e
não tom de cenoura dessas ultra bronzeadas bregas.
Imagina como mudaria total o look se o peito dela
fosse bola?! Cafona na hora!”, disse. Luana se referia
a suposta cafonice de outras convidadas. “Tem que
avisar as amigas peito bola que silica resolve muita
coisa, mas fica proibido usar decote profundo, ficam
aquelas duas bolas de tênis suspensas no meio do
decote. Não adianta estar com vestido de ouro que
fica cafoníssima, vulgar”, palpitou.
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Morte misteriosa de rapaz que foi preso pela polícia em Lajinha
Por Devair Guimarães de Oliveira
Distrito do Prata município de Lajinha Minas
Gerais, sábado, 21 de abril por volta das 16 horas Odair Ferreira de Freitas, 33 morador do
distrito, segundo moradores da comunidade ele
andava muito agitado nos últimos meses brigando por qualquer coisa e no sábado segundo seus
familiares ele teve um surto achando que todos
estavam lhe perseguindo e deparou com outros
rapazes e foi logo procurando briga e os rapazes
correram e ele enraivecido quebrou os vidros da
porta da residência do Sr Arlindo vereador do
distrito.
Odair foi preso e conduzido para Lajinha, chegando à cidade Odair foi solto, e perto da rodoviária ele estava caído e gemendo muito um conhecido seu pagou um táxi para levá-lo ao distrito aonde mora, chegando em casa seu irmão o levou para
a cidade de Mutum, foi atendido no pronto-socor-

Comandante do11º BPM fala do caso
O Tenente-Coronel Luiz Carlos Rhodes de Souza,
comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar em
Manhuaçu falou a imprensa sobre o caso policial
ocorrido no Distrito do Prata, onde a prisão de Odair
Ferreira de Freitas terminou com sua morte horas
depois de ter sido liberado, os familiares que
socorreram Odair alegam que ele estava vomitando
e evacuando sangue e falou para os irmãos que tinha
apanhado muito da polícia.
Jornal das Montanhas – O que o Sr. tem a
dizer desse fato?
Tenente-Coronel Luiz Carlos Rhodes de
Souza – Na verdade tudo tem que
ser apurado, e isso está sendo feito, a
ocorrência aconteceu no distrito do
Prata, cerca de 17km da cidade de
Lajinha, nós temos dois policiais que
atuam lá diuturnamente e eles foram
acionados para atender uma
ocorrência de danos ao patrimônio
público de um cidadão que estaria
exaltado, agredindo pessoas jogando
bola de sinuca e taco em uma residência
e em uma senhora, os policiais militares
não teriam encontrado esse cidadão
no primeiro momento, mas depois em
diligencia conseguiram localizá-lo e o
conduziram para Lajinha acompanhado por
pessoas, lá foi registrado o boletim de ocorrência a
respeito dos danos do patrimônio público, como a
polícia civil somente tem estrutura de recebimento
de ocorrência centralizada em Manhuaçu a conduta
operacional que se adota é de registrar o boletim de
ocorrência acionar o delegado por telefone e ele
tomando conhecimento a pessoa é liberada para
posteriormente assinar um termo circunstanciado
de ocorrência, no momento de atendimento desse
fato na sede do Pelotão da Policia Militar os policiais
de Lajinha atendiam outra ocorrência de desacato
estando presente inclusive um advogado
acompanhando seu cliente o Dr. Vagner e após o
registro dessa ocorrência esse cidadão do Prata foi
liberado para depois assinar o BO junto com a Polícia
Civil , ele fez vômito, estava com sudorese foi
conduzido pelos policiais para o pronto atendimento
e depois que saiu daquele ambiente novamente foi
conduzido com o apoio do Vagner, pois disse que
estava se sentido mal e esse rapaz pegou um táxi foi
embora para o distrito do Prata e mais tarde já na
madrugada veio a se sentir mal, foi levado por
familiares para Mutum e lá durante a avaliação
médica veio a óbito. Em decorrência dessa situação
eu como comandante da Policia Militar verificando
a possibilidade de alguma ligação entre o falecimento
dessa pessoa e a atuação dos policiais determinei
instauração de uma portaria de inquérito Policial
Militar a cargo do capitão Rogério que já está
fazendo todas as diligencias, o corpo desse cidadão
foi conduzido para Manhuaçu, foi feito o laudo de
necropsia que nós estamos aguardando, o capitão
Rogério está fazendo a apuração sobre esse caso
para verificar se tem algum nexo entre a ação dos
policiais e o óbito desse cidadão.
JM - Comandante mesmo antes da
instauração desse inquérito os policiais que
efetuaram a prisão naquele momento que

Antônio Ferreira

ro, mas nada pôde ser feito e o rapaz faleceu, a
causa foi dada como Morte indeterminada, aguardando exame.
A família está sendo orientada por dois
advogados, o irmão de Odair esteve na Comarca
de Lajinha dando queixa ao Ministério Público, o
11 º BPM já ouviu várias testemunhas e também
apura os fatos.
Recebemos comunicado dos familiares da vítima que desejava esclarecer o caso a imprensa,
nossa reportagem se deslocou para a localidade
do Prata onde a vítima estava sendo velada, num
ambiente de tristeza e revolta com o ocorrido.
Ouvimos várias pessoas, dentre elas dois irmãos
da vítima, o rapaz que encontrou Odair caído na
rodoviária, o motorista que trouxe Odair para lajinha e depois que ele se acalmou levou de volta
para o distrito, momento em que a polícia chegou
e apreendeu o veículo do Alan e Odair correu e a
policia o prendeu.

participaram daquela ocorrência alegam que
seguiram os procedimentos normais nada além
do que a Polícia Militar teria que fazer em uma
ocorrência comum. Qual o conhecimento que
o Sr. tem dos policiais e da ocorrência?
Cel. Rhodes – Foi uma ocorrência simples de
danos público de um cidadão que tem um histórico
de uso de drogas, ele havia ingerido bebida alcoólica,
relatou que teria participado de um churrasco e
comido muita carne, foi uma ocorrência simples, as
ações dos policiais foram dentro do parâmetro, eu
conheço os policiais, são policiais que formaram
aqui eu participei da formação deles e
nós não vimos nenhuma situação
preliminar que levasse a causa desse
óbito em ocorrência da ação desses
policiais, confiar é bom, conferir é
melhor, como gestor de segurança
pública eu determinei a instauração
desse inquérito Policial Militar para
atuar ação dos policiais e se existe nexo
na morte desse cidadão e
independentemente disso a
comunidade deve ficar tranquila
porque provavelmente a Policia Civil
vai instaurar um inquérito para apurar
esse fato, gostaria de garantir para você
que nós queremos transparência nesse caso e assim
vai ser e no momento certo todos terão noticia do
resultado dessa apuração.
JM – A família alega que ele estava surtado
com pânico achando que todos estavam o
perseguindo, e segundo seu irmão ele seria
internado nesta semana. A Polícia Militar tinha
conhecimento desse problema dele?
Cel. Rhodes – Na verdade a gente atende um
universo de clientes, circunstâncias e
comportamentos de pessoas, nós ficamos sabendo
posteriormente e o registro dá conta disso, que o
cidadão teria algum tipo de problema com relação à
doença mental ou uso de droga é a noticia preliminar
que nós temos. Algumas pessoas falam que ele foi
deixado na rua a policia desmente isso, ele foi levado
realmente para o socorro antes de ser liberado. Na
verdade é o seguinte, no seu deslocamento na hora
que os policiais o localizaram na zona rural onde ele
estava quando viu a viatura e os policiais ele correu,
segundo relato do boletim de ocorrência ele teria
pulado duas cercas até que foi alcançado e trazido
para Lajinha, com esse esforço físico acreditamos
que ele teve vômito dentro da viatura em decorrência
disso os policiais o levaram no pronto atendimento
em Lajinha e ele foi atendido com o número da ficha
37 e depois foi conduzido para o quartel da Policia
Militar onde foi registrado o boletim de ocorrência
e como não havia motivo de prisão ele foi liberado
ali mesmo e novamente conduzido porque o Dr.
Vagner que acompanhou o registro de ocorrência
vendo que ele estava mal, depois de liberado
manifestou que estava passando mal e foi conduzido
novamente ao pronto atendimento não pelos
militares, mas, por um cidadão que trabalha na viação
1001, ele já tinha sido liberado pela polícia e lá foi
dado o preenchimento da ficha 39 só que ele não
aguardou o atendimento pegou um taxi e retornou
para o Prata.

Vítima, Odair Ferreira de Freitas

Gomes Lousada

Antônio irmão da
vítima relatou que
ele chegou em casa
vomitando
e
evacuando sangue,
ele foi levado para
Mutum, e lá no
pronto-socorro ele
voltou a evacuar
sangue foi atendido, medicado e daí meia
hora mais ou menos ele faleceu
JM-Ele alegou alguma coisa, falou o
motivo de estar assim?
“Ele reclamou que eles bateram muito
nele, que rebentou ele todo por dentro,
ele só falou assim, ele estava com
problema, qualquer um que visse ele na
rua via que ele estava com problemas”,
comentou o irmão.
Segundo Antônio o momento é de
tristeza e complicado, mas tem que correr
atrás e fazer justiça, quanto a isso, muitas
testemunhas viram o que fizeram com ele
e não pode acontecer com mais ninguém.

Paulo Sérgio
Ferreira de Freitas

Segundo Lousada ele estava caído,
gemendo, encolhido e tremendo e
alegava sentir muita dor e não tinha
dinheiro, Lousada alega que nem sabia
o que havia acontecido ele pagou o táxi
e foi atrás de moto. “Trouxe ele embora,
na hora que eu vi não tinha sangue perto
dele, ele não tinha passado mal ainda,
quando estava vindo o motorista parou
na estrada e eu perguntei o que era, e ele
respondeu que Odair estava evacuando,
talvez ele estivesse até passando mal já,
aí eu fui embora ele chamou o pai dele e
o pai dele foi ao vidro do carro e eu não
vi mais nada, isso foi questão de uns
cinco minutos”. Concluiu Lousada.

Paulo Sérgio
também irmão de
Odair
estava
inconformado,
confirmou o que
dissera seu irmão
Antônio e disse
que seu irmão
Odair
estava
depressivo achando que todos o
estavam perseguindo, ele foi internado
uma vez e agora a família já havia
decidido pela internação novamente.
“Isso não é certo pegar uma pessoa e
assassinar, isso é assassinato, não é
justo. Eu não estava aqui presente, mas
fiquei sabendo que ele estava muito
alterado e não é motivo para isso, os
direitos humanos estão aí para isso, se
quebrou o vidro e não machucou
ninguém não fez nada com ninguém
podia prendê-lo para proceder ao certo,
mas não é motivo para o que aconteceu
o cara novo desse perder a juventude, a
gente vai trazer o laudo para provar que
ele tinha problema e a gente quer
justiça” comentou Paulo.

Relato de Alan Calmon Gomes
“Aconteceu que nós estávamos em um bar bebendo cerveja tinha umas
15 pessoas deu uma confusão com o Odair e eu não sei o que arrumou lá
que ele pulou dentro do meu carro e pediu para eu tirar ele de lá, não tinha
vítima, não acertou ninguém e eu não tive outra saída trouxe-o para Lajinha,
eu o acalmei e quando ele ficou mais calmo o levei para o Prata e ele falou
para deixá-lo na casa do parente dele depois do Prata um pouco, eu o deixei
na encruzilhada que vai para a casa do parente dele, quando eu estava
vindo embora a polícia me abordou e eu sozinho eles me tomaram a chave
e disseram que se não o achasse seria preso no lugar dele, com uns 20
minutos mais ou menos a policia chegou com ele dentro da viatura, inclusive
quando eu o deixei na encruzilhada ele estava normal e quando a polícia
chegou com ele dentro da viatura ele só estava gemendo e não falava mais
nada , nós saímos para frente nos trouxeram para o quartel, eu vim para
casa sem o carro porque eles apreenderam o meu carro e meu carro está
tudo em dia e eles alegaram que eu dei fuga a ele sendo que lá tinha umas
20 testemunhas que ele fez a bagunça e pulou dentro do meu carro assustado
e eu não tive outra saída foi até bom que às vezes poderia ser pior”.
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ENQUETE
Tatus agem! Tatu...age...n...ão!!!
- O 1º ponto trata de bela aparência.
- O 2º ponto trata de fera essência.
- O 3º, ponto trata de reta insistência.
1 - Aparência Instalada – § O portal online HD, do jornal
Hoje em Dia, de BH, não há muito, trouxe uma linda foto
duma lindíssima belga de 21 anos, que se deixou tatuar, no
rosto, com 56 estrelas. Não sei se se trata da 1ª tatuagem que
achei bonita em toda a minha vida (pelo menos não me lembro doutra bonita!), ou, pelo fato da jovem ser tão linda, a
tatuagem da constelação ganhou o brilho. A foto, de Mail
Online, que pode ser acessada por quem se interessar e puder, provará o que afirmei. § Mas, certamente, todos concordam comigo que a aparência tem limitações. Fosse pela aparência, Davi não seria rei. Mas, Deus disse ao profeta Samuel
para que ele não atentasse para a aparência e para a altura
(bom para nós, baixinhos!), pois o homem vê o exterior, mas
Deus o coração (1º de Samuel 16.7), e, também, inspirado pelo
Espírito Santo, a 2ª (epístola) de Pedro fala, diretamente, às
mulheres para não se preocuparem com o exterior (versículo
3), mas, com “o homem interior do coração” (vers. 4). § Tal é
aplicável ao homem no sentido genérico e genético!!!
2 - Essência Estragada – § A reportagem afirma que a
jovem Kiberley Vlaeminck foi rebelde e mentirosa, pois, além
de ter corrido para os braços, digo, bisturi, do tatuador, dissera aos pais que pedira só 3, quando a constelação de 56
estrelas fora o que pedira. § Assim como dissemos acima não
ser fácil dizer que a beleza não é só da jovem, mas, dela e da
tatuagem, mais difícil, aliás, é dizer quem errou mais – se foi a
mentira, princesa das trevas, pois é filha do príncipe das trevas (João 8.44), e a miss rebeldia (que, também, não tem bom
pai) da tatuada ou a atitude do tatuador Rouslan Toumaniantz, que não se arrependeu dos seus atos, e, até, ironicamente, gostou da fama que isso lhe rendeu. § Isso mostra
que a essência, no homem, é algo ilimitado, não só para o
bem, como para o mal. Mentir para quaisquer pessoas, em
quaisquer situações, mormente para os pais, e um ato de
rebeldia, especialmente quando tudo está conjugado, é estragar a essência do nosso ser, quando deveríamos fazer o
bem. E o que dizer do profissional desse artístico bisturi?!!!...
3 - Insistência Adicionada – § A jovem se arrependeu, e
quer tirar a constelação, com cirurgia a laser, que dura 5 meses, a mais de R$20.000. Mesmo assim, pode ficar manchas. §
Tatuagem, para quem examina a Bíblia, até onde já fi-lo, traz
duvidas se se pode ou não usá-la! Há outro problema: Não
pode ter solução!!! Num boletim dominical ou semanal, do
qual sou editor-editor, et cetera, escrevi um artiguete, para o
domingo 22 do 4 p.p., mostrando que pior que uma tatuagem
pode ser a de ter de aturá-la – daí que ela pode ser o que foi
intitulado o pequeno artigo: “´A-tu-rar-tuagem´!!!”. § Por isso,
lembro que os tatus agem, fazendo seus buracos, mas
tatu...age...n...ão, pois, uma vez que se abriu buraco no chão
do corpo, difícil é fechá-lo. O tatu e uns políticos abrem buracos, e nem querem saber de tapá-los, mas muitos tatuados
querem tirar os buracos da tatuagem. Pode ser que o êxito
deles chegue a ser pior que o de políticos! Ficam a ver navios,
já que voaram antes. Por isso, é melhor cuidar ao candidatarse a cargo político e ao estrelato da tatuagem.
- O 1º ponto colocou a limitada aparência.
- O 2º ponto cobrou a melhorada essência.
- O 3º ponto consumou a alertada insistência.
(*) O autor é graduado em Teologia e
pós em História Eclesiástica.
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“Na

última semana só saíram vazamentos contra nós”

Deputado Sérgio Guerra (PE), presidente do PSDB, sobre o caso Carlos Cachoeira

ES: esquema lucrou R$ 50 milhões em noventa dias

Impunidade

Investigação da Polícia Federal no Espírito Santo estima
que em apenas noventa dias a compra e venda de terrenos
em Presidente Kennedy proporcionou lucros de mais de
R$ 50 milhões ao esquema desbaratado pela Operação Lee
Oswald. Terrenos foram comprados a preço de banana um
pouco antes de serem anunciados investimentos públicos
na região. As áreas eram ainda supervalorizadas pela
concessão de incentivos fiscais às empresas que as
comprassem.

O araponga Idalberto Araújo, o Dadá, foi indiciado em 2007
na CPI das Escutas Telefônicas, mas não teve qualquer
punição. Para Luiz Pitiman (PMDB-DF), “ele só aumentou o
passe. Foi contratado por Cachoeira”.

Lucro espetacular
A ZMM Empreendimentos, com assessoria da BK, do exsecretário da Fazenda José Teófilo, lucrou R$ 15,6 milhões
em dez dias, diz a PF.

Negócio da China
Nesse negócio, a ZMM vendeu por R$ 27,9 milhões, em 4
de agosto de 2008, uma área pela qual havia pago R$ 12,3
milhões em 25 de julho.

Voracidade
Em poucos dias, o grupo investigado pela PF negociou 29
áreas em Presidente Kennedy, no total de 18,3 milhões de
metros quadrados.

Sócios
Segundo o inquérito da PF, o ex-secretário José Teófilo
seria sócio do ex-governador Paulo Hartung (PMDB) na
consultoria Econos.

Lereia poderá ser expulso do PSDB
Integrantes do PSDB decidem
que providência tomar sobre o
deputado Carlos Alberto Leréia
(PSDB-GO), diante de novas
revelações mostrando a íntima
relação dele com o contraventor Carlinhos Cachoeira. Nas
gravações do inquérito da Polícia Federal, Leréia aparece conversando com Cachoeira, e recebendo a senha de um cartão
de créditodo contraventor. Alguns tucanos já afirmam nos
bastidores que o partido terá,
no mínimo, que abrir um processo interno para cobrar, formalmente, explicações de Leréia. Há também quem defenda, de forma ainda reservada, a expulsão do parlamentar.

Ex teme calote em divórcio com o ‘dono’ do PR
A socialite paulista Maria Christina Mendes Caldeira mostra que
ex-mulher é mesmo para sempre:
ela entrou com liminar na Justiça
para garantir 50% dos bens na
partilha do seu rumoroso divórcio do deputado Valdemar da Costa Neto (SP), “dono” do PR. Maria Christina pediu à Receita Federal que rastreie aplicações, móveis e imóveis, contas bancárias
e declaração de renda dos últimos
cinco anos.

Código de enigmas
Para o ruralista Zé Silva (PDT-MG), o polêmico novo Código
Florestal até parece com outro bem mais complicado: o
Código da Vinci.

Distância

A deputada Íris de Araújo (PMDB-GO) garante não ter
recebido ligação do governador de Goiás, Marconi Perillo
(PSDB), pedindo-lhe apoio: “Eu sou a última pessoa a quem
ele ligaria. Haja óleo de peroba!”.

Déjà vu
Do senador Sérgio Petecão (PSD), sobre denúncias
envolvendo o PT no Acre com esquemas de Carlos
Cachoeira: “O governo se trancou, os caras comandam tudo,
são poderosos, e paladinos da moralidade”.

Machu Pichu
Ex-marido de Marta Suplicy, o argentino Felipe Belisário
(“Luiz Favre”) ainda assessora o presidente peruano Ollanta
Humala, apesar dos protestos. Ele tem sido alvo de piadinhas
nos jornais locais.

Boxe e política
O deputado Acelino Popó (PRB-BA) divide as atividades
legislativas em Brasília com treinamento de boxe. Ele se
prepara para enfrentar o invicto Michael Oliveira, dia 2 de
junho, em Punta Del Este, no Uruguai.

Pedra no caminho
Além da pressão para reduzir danos, a CPI do Cachoeira
também vai enfrentar o pedido da quebra de sigilo dos
investigados, que o STF decide. E no “direito constitucional
de permanecer calado” do depoente.

Assim é, se lhe parece
Condenado na CPI, o Ecad agora diz que o objetivo das
investigações foi justificar a criação de entidades públicas
fiscalizadoras do Escritório e “garantir o calote das emissoras
de rádios e TV inadimplentes”.

Pensando bem...
... se Cachoeira se considera preso político, como disse a
mulher dele, em breve terá direito à anistia do Ministério da
Justiça.

PODER SEM PUDOR

Memória Curta

Foi uma surra memorável. Candidato a vice-governador na chapa
de Virgílio Távora em 1958, o ex-prefeito de Fortaleza Acrísio
Moreira da Rocha não tinha o direito de esquecer aquela sova
cívica. Mas esqueceu. Anos depois, numa entrevista, ele garantiu
que jamais havia sido derrotado nas urnas.
- E a eleição de 58? – insistiu o repórter inconveniente.
Acrísio não perdeu a pose:
- Como é que eu poderia ganhar levando nas costas um piano
pesado como Virgílio? Nem se fosse guindaste...
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7ª Caminhada do Trabalhador em Manhuaçu
que haja fiscalização, legislação mais eficiente para evitar que trabalhadores morram por aí”,disse o deputado.
O prefeito de Acaiaca,
Padre João do Carmo também demonstrou preocupação com o uso abusivo de
agrotóxico. Para ele, é preciso renascer a consciência de
todos, para uma reavaliação
antes de buscar o desenvolvimento, sem os critérios necessários. “São assuntos cotidianos, para que todos
possam despertar do grande mal que faz o uso de agrotóxico”, disse o prefeito.
Para a coordenadora de
formação do Movimento Fé
e Política, Maria das Graças

Por Devair Guimarães
de Oliveira
O movimento Fé e Política ligada ao Partido dos Trabalhadores realizou na manhã de sábado, 28 de abril a
7ª Caminhada do Trabalhador, os manifestantes foram
recepcionados na Matriz
Bom Pastor, onde participaram de um café da manhã e
em seguida percorreram as
ruas de Manhuaçu até a Praça Cordovil Pinto Coelho no
centro de Manhuaçu, mais
de 15 municípios foram representados e um número
significativo de lideranças,
com apoio das Matrizes,
Bom Pastor e São Lourenço...
16 sindicatos rurais foram
representados e outros segmentos movimentaram as
ruas de Manhuaçu. O objetivo da mobilização foi para
despertar a sociedade e as
autoridades, para buscarem
mecanismos que venham
sensibilizar as autoridades as
cooperativas de agricultores
e o povo em geral contra a
venda e consumo de agrotóxico, pesquisa revela que a
região é uma das maiores
consumidoras de agrotóxicos, segundo os líderes nossa região está sendo envenenada, até o principal alimento que é o leite materno

Cipriano, o momento serviu
para que todos os trabalhadores e trabalhadoras, representantes sindicais e associações, saíssem do anonimato para dar um grito em
defesa do bem comum.
Segundo a coordenadora a 7ª Caminhada foi a melhor de todas, tivemos várias lideranças, padres, prefeitos, sindicalistas, deputados
e os participantes puderam
fazer uma reflexão profunda
sobre a noção de sustentabilidade, a economia, meio
ambiente e bem estar social.
A coordenadora também
enfatiza, a necessidade de
continuar discutindo a questão do uso desordenado de
agrotóxico.

Caminhada do Trabalhador em Manhuaçu

está contaminado, disse o
padre João do Carmo.
Durante o trajeto, os manifestantes fizeram várias paradas para destacarem o objetivo da manifestação, distribuindo folhetos e as frases de efeito chamando atenção do povo, AGROTÓXICO
MATA, foi abordado com
ênfase, no sentido de que
todos pudessem fazer uma
reflexão profunda sobre o
tema. Durante a caminhada,

os participantes exibiam faixas e cartazes, para denunciar os abusos e buscar melhor qualidade de vida às famílias, principalmente aquelas que residem no campo.
Além das classes trabalhadoras e representantes
sindicais, também estiveram
participando da 7ª caminhada o prefeito de Acaiaca, Padre João do Carmo e o deputado federal, Padre João.
Segundo o parlamentar,

esse foi um momento ímpar
onde os trabalhadores puderam manifestar e apresentar
as dificuldades vividas no
campo. Os manifestantes denunciaram o uso abusivo de
agrotóxico, que infelizmente
está envenenando muitos
trabalhadores. “Essa atitude
é importante e, devemos ter
toda a atenção voltada para
essa situação grave. Estarei
levando esses casos para
uma ampla discussão, para

Leleco e Graça

