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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

2ª Conferência Municipal de Saúde de Lajinha
A 2ª conferência Municipal de Saúde Mental de Lajinha/MG e a 1ª Comemoração da Semana
da Enfermagem, convocada pelo Prefeito municipal e pelo Conselho Municipal de Saúde,
nos termos da Lei, nº 1.300, de 12 de novembro de 2009, foi realizada dia 11 de maio de 2012,
no salão da Igreja Presbiteriana, em frente a rodoviária no centro de Lajinha MG.
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PIONEIRO DOS
QUADRINHOS NO
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Deputado Sebastião
Costa: Comissão da
ALMG aprova em
parecer projeto que
busca coibir o trote
telefônico
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Tombense na 1ª Divisão Mineira

Neuza Borges - Joel Datena - Patrícia Pillar - Reynaldo Gianecchini
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EDITORIAL

CHARGE

Dia das mães
O Dia das Mães é comemorado todo ano, a palavra mãe significa mulher que
deu à luz, a qual cria ou criou filho (s). Fonte Aulete Digital.
Mãe é o ser do sexo feminino que gera uma vida em seu útero como consequência de fertilização ou que adota uma criança ou filhote, que por alguma
razão não pôde ficar com seus pais. É também o equivalente feminino do pai.
Mãe também é, para todos os efeitos, aquela pessoa do sexo feminino que
adota, cria, e cuida de uma criança gerada por outrem. Encontra-se com frequência casos em que uma mãe desempenha o papel de mãe e de pai em simultâneo,
e outros casos (mais raros) em que o pai cumpre o papel de pai e de mãe. Já
outras famílias são compostas por duas mães ou por dois pais. Em certos casos
a comunidade, o Estado, ou até mesmo outras crianças procuram fazer o papel
de mãe na vida de certas crianças ou adolescentes.
Em sua homenagem, todos os anos, no segundo domingo do mês de maio
(no Brasil) ou no primeiro domingo de Maio (em Portugal), é celebrada uma
homenagem às mães, conhecida por Dia das Mães. Fonte: http://
pt.wikipedia.org - Vivemos em um período em que, os valores vêm sendo
esquecidos por muitos. Diante disso penso que deveríamos dar mais valor a
nossa mãe.
O que é ser mãe? Será que podemos chamar de mãe alguém que é capaz de
abandonar seu filho uma criança indefesa (um menor incapaz)? O que falar de
mães, que são capazes de fazer tráfico de pessoas com seus próprios filhos?
Que são capazes de tratá-los como moeda de troca?
A palavra de Deus diz que honrar pai e mãe, mas o que significa isso?
Honrar pai e mãe é demonstrado através de palavras e ações que surgem de
uma atitude interior de estima e respeito pela posição que ocupam.
A palavra grega para honra significa reverenciar, estimar e valorizar. Honrar é
dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição. Por exemplo, algumas
pessoas podem não concordar com as decisões de seu presidente, mas ainda
devem respeitar sua posição como líder de seu país. Semelhantemente, filhos de
todas as idades devem honrar seus pais, quer seus pais mereçam ou não.
Deus nos exorta a honrar nosso pai e mãe. Ele tanto valoriza honrar aos pais
que incluiu esse princípio nos 10 mandamentos (Êxodo 20:12) e novamente
no Novo Testamento: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor,
porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento
com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra (Efésios
6:1-3).
Durante a época do Velho Testamento, falar mal contra os pais ou rebelarse contra as suas instruções resultava em punição capital (Êxodo 21:15-17;
Mateus 15:14)! Enquanto aqueles que honram seus pais são abençoados
(Jeremias 35:18-19), uma característica daqueles com uma mente corrompida
e daqueles que não agradam a Deus nos últimos dias é desobediência aos pais
(Romanos 1:30; 2 Timóteo 3:2).
Salomão, o homem mais sábio que já existiu, encorajou os filhos a respeitarem seus pais (Provérbios 1:8; 13:1; 30:17). Apesar de que talvez não estejamos mais sob sua autoridade, não podemos ignorar o comando de Deus de
honrar nossos pais. Até Jesus, Deus Filho, submeteu-se aos Seus pais terrenos e ao seu Pai Celestial (Mateus 26:39; Lucas 2:51). Ao seguir o exemplo de
Cristo, como Cristãos devemos tratar nossos pais da mesma forma reverencial com a qual nos aproximaríamos de nosso Pai Celestial (Hebreus 12:9;
Malaquias 1:6).
Honrar trás consigo a idéia de dar glória a alguém. 1 Coríntios 10:31 nos diz
que qualquer coisa que façamos deve ser feito para a glória de Deus. Devemos
procurar honrar nossos pais da mesma forma que Cristãos tentam trazer
glória a Deus – em nossos pensamentos, palavras e ações.
Para tanto, todos os dias são Dias das Mães e devemos amá-las e respeitálas todos os dias e quem faz isso tem uma recompensa, uma promessa de
Deus. É o único comando com uma promessa: para que te vá bem (Efésios
6:3). Honra gera honra. Deus não vai honrar aqueles que não obedecem sua
ordenança de honrar seus pais. Se desejamos agradar a Deus e ser bençoado,
devemos honrar nossos pais. Honrar não é fácil, não é sempre divertido, e com
certeza não é possível apenas com nossas próprias forças. No entanto, honra
é um caminho certo ao nosso propósito de vida: glorificar a Deus. Vós, filhos,
obedecei em tudo a {vossos} pais, porque isto é agradável ao Senhor (Colossenses 3:20).
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
DROGAS: Maconha associada ao futuro x Crack
A droga é um túnel desconhecido para muitos jovens
sem opção, sem família, sem convívio social. É triste perceber garotos (as) aos 10 anos de idade no uso do crack. Eu
entendo a Expressão: “Liberação da maconha” dita por “FERNANDO HENRIQUE CARDOSO”, conforme, abaixo:
Minha avaliação é em concordar; infelizmente vários
problemas sociais não são trabalhados preventivamente por nossos políticos, assim, chegando á fase crítica.
A urgência cria hipóteses como esta.
Motivos estudados para esta afirmação:
1 - A liberação se faria de maneira total e irrestrita,
utilização, plantio e comercialização. Isto iria extinguir
30% dos traficantes que o fazem e sobrevivem do tráfico e uso normalmente. Eu diria “o traficante sempre
amador”.
2 - A liberação irrestrita. Tornaria o plantio, o aceso á
maconha como rama de batata doce, um pé no quintal, e
isto iria quebrar em mais de 37% do domínio de mercado
pelo grande tráfico anexado a cocaína vindo de países
vizinhos.
3 - A liberação, utilização aberta, com certeza permiti-

ria, extinguir o “proibido”. Deixar de ser para as classes… d, e, f, etc, que apenas são enquadrados como
criminosos destinados a residirem nas cadeias, sem
perspectivas. Os menores nas ruas! Os pais sem orçamento para o leite, a internet, o lazer. Perde-se todos a
partir do momento em que se perde a família.
4 - A liberação iria inibir a utilização do crack? Sim, A
partir destes princípios: Pois deixaria muitos jovens,
sem o terror da discriminação, não pode nada apenas
para o pobre. Um acesso comum sem iniciá-lo na marginalidade, acredito que mais de 70% dos usuários do
crack, tendo acesso de igual por igual, mudaria para a
maconha.
Só tenho uma certeza, ouvi um dia destes um deputado falando sobre Drogas na Assembleia Legislativa:
terrível, palavras ao vento, mais perdido que os garotinhos nas ruas… Enfim, ficará um legado que, nem eu,
nem você saberemos quem fez ou quem faz, quem ganha ou quem perde. Esta é a questão. Aqueles grupos
que “Mandam” o fazem sem princípios. Não vale a pena
herdar o medo, quando se pode abraçar a segurança.
Nelson Ferreira da Silva
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
GRANDE DISPUTA
Calcula-se que devemos ter este ano mais de 200 candidatos
a vereadores em Manhuaçu, já que o número de cadeiras
aumentaram para 15 e os 10 que lá estão, segundo se comentam, mais da metade não devem voltar, está em franco andamento as negociações, os conchavos e muitos dos que se
dizem pré-candidatos a prefeitos, podem ser meros candidatos para vice-prefeito e para vereadores! Mas, a chapa vai
esquentar mesmo é em junho.

O PRÓXIMO EXECUTIVO DE
MANHUAÇU VAI PRECISAR
Ter um ótimo respaldo popular, ter padrinhos fortes com
bom trânsito no governo estadual e juntos buscarem recursos do governo federal para as grandes obras que necessitam Manhuaçu, ter coragem para mudar a gestão da saúde e
lutar para a implantação de um outro hospital, executar um
plano diretor capaz de amenizar o grande problema do trânsito e pensar uma cidade para o futuro, resolver o problema do
lixo em nossa cidade.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
PT DE MANHUAÇU
Manhuaçu, em 09 de maio de 2012
A Presidente do Partido dos Trabalhadores de Manhuaçu
vem através do presente informar a data, local e horário que
acontecerão à Prévia do Partido no município de Manhuaçu,
conforme descrito abaixo:
Dia: 19 de Maio de 2012.
Horário: 09h às 15h
Rua Vicente de Paula Reis, n.º 15 - São Jorge
Foram inscritos os seguintes nomes abaixo relacionados, para
participarem do Processo de Prévias e Encontros de 2012,
enquanto Pré- candidatos ao Cargo de Prefeito pelo Partido
dos Trabalhadores de Manhuaçu:
GULIVERT HUDSON MELO DE OLIVEIRA – 01;
JOSE INACIO VALENTIM SOBRINHO - 02;
Atenciosamente,
Dórca Pires de Carvalho Vidal
Presidente do PT de Manhuaçu

nota é baixa, esperamos que os outros trechos da rodovia
também possam receber um bom serviço. Valeu!

O MOTORISTA É O MAIS
FISCALIZADO NO PAÍS
Atenção Polícia Rodoviária! O trecho de Santana de Manhuaçu precisa de Blitz sim, mas vamos cuidar também da
rodovia, pois está cheia de buracos e os motoristas estão
ficando no prejuízo.

PEDESTRES ENTRE OS CARROS
As ruas e calçadas da cidade de Manhuaçu estão sendo
invadidas por comerciantes e construções, já não há lugar
para os pedestres que tem que se arriscar entre os veículos.

MANHUAÇU: ACONTECEU NA CÂMARA
Dizem que o vereador Fernando (foto) colocou em discussão na câmara o aumento para
os salários dos professores, o vereador Francisco (Chiquinho PT), foi vaiado no plenário por ser contra, alegando que a emenda é
inconstitucional. Que o vereador Fernando
só está fazendo isso para ganhar tempo e
com isso vencer as eleições, pois é um processo demorado e não será sancionado.

EX-PREFEITO DE PIEDADE DE
CARATINGA SE ENVOLVE EM BRIGA
NO MEIO DA RUA

REDE DE ESGOTO

José Lopes da Silva, de 65 anos, presidente do PMDB e exprefeito da cidade de Piedade de Caratinga, foi vítima de agressão na manhã de segunda-feira (7). A ocorrência foi registrada
na Avenida Isabel Vieira, no Centro da cidade. No local a Polícia Militar apurou que José Lopes estava tirando fotografias
na Avenida Isabel Vieira, onde trabalhava uma máquina da
prefeitura. O agricultor Sebastião Honório de Souza, de 53
anos, teria se aproximado e tentado arrancar a máquina fotográfica das mãos de José Lopes começando a agredí-lo. Em
seguida chegou ao local o filho de Sebastião, o comerciante
Rodrigo Adriano de Souza, de 30 anos, que passou a agredir
José Lopes usando uma enxada. José Lopes e Sebastião foram conduzidos até o posto de saúde de Piedade de Caratinga,
onde foram atendidos pelo médico de plantão. José Lopes
apresentava escoriações na face, cotovelo esquerdo, um corte nos dedos da mão direita e apresentava contusão no ombro
direito. Sebastião apresentava contusão na região da face.
Rodrigo não quis receber atendimento médico. Em seguida os
envolvidos foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil
em Caratinga onde foram ouvidos e depois liberados.

Atenção SAAE! Os problemas das redes de esgoto da cidade não estão sendo resolvidas, os problemas continuam no
dia seguinte após a visita dos funcionários ao local.

VALADARES PODERÁ
TER SEGUNDO TURNO

CORREIOS EM BAIXA, QUEM DIRIA

Governador Valadares, no Leste do estado, pode ingressar
no pequeno grupo de cidades mineiras que têm mais de 200
mil eleitores e que, portanto, podem ser palco de acaloradas
disputas de segundo turno nas eleições municipais de outubro. “Eu estou convicto disso”, afirma Elias da Silva, coordenador do projeto Cidadania Jovem, um movimento criado no
ano passado para incentivar valadarenses de 16 e 17 anos a
votar, que contou também com a participação voluntária de
servidores da Justiça Eleitoral e da Câmara Municipal. Atualmente, além de Belo Horizonte, apenas Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Betim, Montes Claros e Uberaba alcançam
a soma de 200 mil pessoas aptas a votar.

PÃOZINHO FRANCÊS
O povo reclama e pede fiscalização, vamos ficar de olho nas
padarias. O pãozinho francês de 50g já não tem o mesmo
peso e tamanho a cada dia que passa está mais leve e menor,
de olho neles!

O serviço de entrega postagens está deixando a desejar, as
correspondências e cartões de crédito estão sendo quebrados no momento de colocá-las nas caixas de correios e as
correspondências estão sendo jogadas ao chão, além de não
serem entregues na residência certa. Os moradores vizinhos
é que estão fazendo o trabalho deles, isso para não dizer dos
atrasos das correspondências, até o SEDEX não é mais confiável

TAPA BURACOS DA BR 262
Até que enfim o asfalto da BR 262 está sendo consertado em
alguns locais, refeito, colocaram quebra molas nos trechos
de alto risco. Só não podem esquecer a sinalização que pode
e deve ser melhorada, não entendemos porque deixaram de
fazer o trecho nas imediações do 11º BPM, que está cheio de
buracos, alguns trechos eles estão de parabéns em outros a

BRASIL MOSTRA SUA CARA!
E no Brasil, segundo as vítimas, os concursos públicos nem
sempre são para os que passam; dizem que existem quem
escolhe quem vai ficar com os Cartórios em todo o Brasil, tem
quem aparece assim, sem ter feitos outras provas bem na

frente dos que cumpriram rigorosamente os tramites! Será
que ainda existe peixadas ou marmeladas nestes concursos
que as pessoas chegam ficar doentes de tanto estudarem e
outros ganham assim numa boa? Será?

COISA FICANDO FEIA NA UNIVALE
Dizem que uma juíza de BH, deu um ultimato a altíssima chefia suprema da UNIVALE sobre questões de pagamento aos
funcionários, aos atrasados e aos atuais. Coisa está ficando
cada dia mais preta, até porque, os funcionários só receberam 50% dos salários.

CASO DE POLÍCIA
As pessoas mais humildes estão sendo roubadas de frente a
agência da Caixa Econômica Federal de Governador Valadares,
assim a luz do dia e todo santo dia; são pessoas que deixam
suas bicicletas com cadeados e vão a agência pagar ou retirar
dinheiro e poucos minutos têm suas bicicletas roubadas. Segundo levantamento, são cerca de 8 a 10 por semana. Valadares tem dois batalhões com milhares de policiais, precisamos
vê-los nas ruas nos dando segurança! Socorro! Socorro!

GRANDE DISPUTA
Calcula-se que devemos ter este ano cerca de mais de 400 candidatos a vereadores em Valadares, já que são 21 vagas, e os que
lá estão não podem contar vitória antes do tempo, todos estão
sujeitos a não continuarem.

MANHUAÇU: CAMPANHA AGASALHO
A estação mais fria do ano
se aproxima. Neste período
muitas pessoas carentes sofrem com o frio. Para tentar
aquecer a temperatura com
calor humano está sendo
lançada a Campanha do
Agasalho 2012. As doações
podem ser feitas até o dia 23
de junho na agência centro
dos Correios, situada na praça 5 de Novembro, centro de
Manhuaçu, ou em locais credenciados. “Este credenciamento ainda esta acontecendo. Quando a listagem estiver pronta, a sociedade será informada”, avisa o comando da
Campanha. O lema deste ano é “Aqueça o Inverno de que
Precisa”. “As vezes temos em casa aquela blusa ou cobertor
que não usamos mais. Agora é a hora de doarmos para quem
precisa. Este é o momento de cada um fazer sua parte nesta
campanha solidária”, convoca o comando da Campanha do
Agasalho.

BOATO OU FATO?

Dr. Augusto Barbosa, Dr. Rui Moreira e
o pecuarista André Merlo

Você sabe qual o maior inimigo do político? Não? Um povo
culto! Pois é, uma raposa felpuda, com livre trânsito nos
corredores políticos, garantem que Augusto Barbosa, que
passeia pela Itália, não será candidato do PSDB a prefeito de
Valadares; garante a raposa que provavelmente o PSDB venha apoiar o fazendeiro André Merlo pré-candidato à prefeito, e possivelmente Dr. Rui Moreira a vice. Como política é
como nuvem, quando menos você espera caí uma tempestade, vamos ver o que vai acontecer até 6 de julho.
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Comissão da ALMG aprova em
parecer projeto que busca
coibir o trote telefônico
SEGUNDO O PROJETO DE LEI, CHAMADA FALSA PARA
SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA PODERÁ GERAR MULTAS
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou, em 1º
turno, parecer do relator, deputado Sebastião Costa
(PPS), ao Projeto de Lei 1.058/
11, do deputado Dinis Pinheiro (PSDB), dispondo
sobre medidas contra a prática de trotes telefônicos.
O projeto determina que
as concessionárias de serviço de telefonia fixa, móvel e
celular que prestam serviços
no Estado sejam obrigadas a
informar a seus assinantes,
por meio da conta telefônica, a existência de ligações
para o Corpo de Bombeiros
Militar, para a Defesa Civil e
para o Serviço de Atendimento Médico de Emergência
(SAMU), cujo fato relatado
não seja comprovado. As informações conterão data,
hora e número do telefone
para o qual foi feita a chamada.
O objetivo da proposição
é preservar o interesse público e a boa atuação da administração pública. Ao mesmo tempo, pretende coibir a
prática de ligações para órgãos de segurança e saúde
pública em que são relatados
fatos inverídicos, que, apesar da sua falsidade, movimentam a atuação desses
serviços, causando danos ao

Deputado Sebastião
Costa (PPS)

poder público e à população
em geral.
Penalidades – A proposição estabelece ainda que as
empresas concessionárias de
telefonia informem aos assinantes as penalidades previstas no Código Penal Brasileiro para tais infrações e
que, no caso de reincidência
do assinante, ele estará sujeito a multa de 20 Unidades
Fiscais do Estado de Minas
Gerais (Ufemgs), valor que
atualmente equivale a, aproximadamente, R$ 46,59. Os
valores resultantes da arrecadação da multa prevista no
projeto deverão ser destinados ao Fundo Estadual de
Segurança Pública.
Em sua justificativa, o au-

tor da proposição argumenta que enquanto as entidades públicas sofrem sérios
problemas por falta de equipamentos, viaturas e pessoal, sujeitam-se a atender chamados falsos, o que representa verdadeiro crime contra a sociedade, “tendo em
vista o seu caráter lesivo à
administração pública, à coletividade e, mesmo, à vida”.
“Quando uma viatura da
Polícia ou do Corpo de Bombeiros é deslocada para atender a um chamado falso”, argumenta o autor, “pode, naquele momento, estar deixando de socorrer pessoas que
realmente necessitam de
atendimento imediato. Ademais, não se pode deixar de
considerar que tais atendimentos geram custos para o
Estado e certamente prejudicam o desenvolvimento dos
trabalhos dos órgãos públicos responsáveis pelo atendimento de emergência à população”.
Projeto de lei de igual teor
foi apresentado na ALMG na
legislatura anterior, não chegando, contudo, a ser analisado pela CCJ. Outros estados, como Rio de Janeiro e
São Paulo, também aprovaram leis com o mesmo objetivo, respectivamente, Lei nº
5.784, de 2010, e Lei nº 14.738,
de 2012 .

Delegado da Receita
visita Manhuaçu
A Agência da Receita Federal em Manhuaçu recebeu
nos dias 10 e 11 a visita do
Delegado titular da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Governador Valadares – 6ª RF, Antônio Carlos
Nader, que na oportunidade
abordou assuntos administrativos com os funcionários e relatou as melhorias e
os investimentos relevantes
que a Receita Federal do
Brasil (RFB) está implementando para melhorar o atendimento aos contribuintes, o
momento também foi de confraternização entre os funcionários.
Na agenda do delegado
havia também um encontro
com o Prefeito Municipal
Renato Cezar Von Randow, e
neste encontro o Delegado
Nader foi acompanhado pela
chefe da Agência, Vanusa

Duarte Ferreira e assessora
Simone Brandão de Almeida,
o tema principal foi para tratar da permuta do terreno
localizado na BR 262, na entrada do Bairro Alfa Sul, de
propriedade da Receita Federal, com o imóvel municipal localizado na Rua Amaral
Franco, 261, antigo prédio

da Câmara Municipal, proposta que ficou de ser analisada pela RFB. “A visita foi
muito gratificante para todos
nós e todos os assuntos
abordados foram de grande
interesse não só para nossa
Agência como para todo
município” – relatou a Chefe
da Agência Vanusa Duarte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.120/0001-10
E-mail: pmsim@uai.com.br
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº238/2012.
TOMADA DE PREÇO Nº04/2012
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/0001-10 torna
público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO para
contratação de empresa especializada para construção de Quadras
Poliesportiva na zona rural do Município de Simonésia, com abertura
marcada para 30-05-2012, às 09:00 horas. O edital completo poderá ser
obtido na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50,
Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Marinalva Ferreira - Prefeita Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº242/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº42/2012
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/0001-10 torna
público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
para contratação de empresa especializada para fornecimento de Cesta Básica para atender as necessidades da secretaria de Ação Social,
neste Município, com abertura marcada para 28-05-2012, às 13:00 horas. O edital completo poderá ser obtido na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº243/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº43/2012
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/0001-10 torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para
contratação de empresa especializada para fornecimento de cartucho de
tinta, fitas, tonner e recarga dos mesmos para diversas secretarias do
Município de Simonésia, com abertura marcada para 29-05-2012, às 09:00
horas. O edital completo poderá ser obtido na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Claudio Márcio Geraldo Costa
Pregoeiro

DISTRATO ADMINISTRATIVO
O presente distrato face ao instrumento de contrato celebrado entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG, pessoa jurídica, inscrito
no CNPJ:18.385.120/0001-10, com sede à Praça Getúlio Vargas, nº50,
Centro, Simonésia/MG, neste ato representada por: MARINALVA FERREIA, prefeita Municipal, brasileira, solteira, servidora pública, residente
à Avenida Governador Valadares, Centro, Simonésia/MG, e COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E PRODUÇÃO DE COLETA SELETIVA,
REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM DE LIXO LTDA – AGUAPÉ,
empresa com sede à Praça Mariza Fully Coelho, s/n, - sala 04, Manhumirim/MG, Cep36.970-000, CNPJ:08.727.960/0001-60, altamente representada por: ROSANGELA DE SOUZA, brasileira, solteira, catadora de
materais recicláveis, portadora do CPF:079.340.706-08, tendo por objeto a prestação de serviços de triagem e compostagem de resíduos sólidos recicláveis ou reutilizáveis garantindo a destinação final adequada
dos resíduos, neste Município.
Prefeitura Municipal de Simonésia, 11 de Maio de 2012.
Marinalva Ferreira - Prefeita Municipal
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Professores fazem a diferença

REUNIÕES DE MODULO II – OFICINA DE MATEMÁTICA

A

E. E. Herminia Ribeiro de Souza do
Distrito do Prata
município de Lajinha MG,
vem realizando diversas
atividades com o esforço
coletivo das especialistas

Fábia Cristina, Lúcia Helena, Betânia e professores
que atuam na escola.
Estas atividades traduzem o empenho destes
educadores na realização
de um trabalho que propi-

cie experiências pedagógicas, buscando uma aprendizagem significativa e de
qualidade. Sabemos que
atividades estimulantes e
desafiadoras são intervenções que transformam o

PROJETO MINAS AO LUAR

A Pequenina Luz Azul
Certa manhã, o sultão ElKhamir, disse ao prefeito:
- Esta noite avistei ao
longe uma pequenina luz
azul e desejo saber quem
passou a noite a velar. Ordeno-lhe apurar a razão
desta vigília.
- Obedeço à Vossa Majestade! Porém, é inútil esse
inquérito, pois aquela luz
provinha do oratório da
minha casa! Eu e minha família passamos a noite pedindo a Deus pela saúde
de Vossa Majestade!
- Obrigado meu bom amigo - sinceramente comovi-

do acrescentou - saberei corresponder aos cuidados que
lhe mereço.
O rei, então, chamou o
grão-vizir Moallin.
- Resolvi recompensar com
mil dinares de ouro o prefeito.
- Por Alá! É muito dinheiro! Que teria feito ele para
merecer?
- Praticou uma ação nobre
e sublime - e narrou o caso
da luz.
- Permita-me ponderar, estais sendo iludido, posso
provar, ele não tem família e
só sabe orar nas Mesquitas,
quando obrigado.

ensino-aprendizagem num
processo de construção.
Nas reuniões de modulo
II são realizados oficinas,
tendo como objetivo fortalecer a integração dos
docentes, possibilitar a

troca de experiências entre
educadores de várias disciplinas, debater as vantagens do trabalho interdisciplinar e discutir diferentes práticas pedagógicas.
Além disso,aprender ain-

da mais formas diferenciadas de se trabalhar com a
matriz de referência do SIMAVE, o que proporcionou aos participantes uma
nova visão das avaliações
externas

CAPACITAÇÃO PIP II – LAJINHA 10/05/2012

- Mas... E a luz azul, de
onde vinha?
- Vejo-me obrigado a confessar, passei a noite cogitando a cerca dos graves problemas e das questões que
Vossa Majestade deve resolver hoje! Juro pelo Alcorão
que essa é a verdade!
- Grande e esforçado amigo! - jubiloso disse:
- Tereis uma recompensa
digna de vossa dedicação!
O rei chamou o general
Muhiddin e contou que estava resolvido a conceder o
título de xeque de Lohéia ao
grão-vizir Moallin. E o bom
monarca, contou ao general
a história da luz azul.
- Vós acreditastes nisso?
Peço provar que ele mentiu
como um infiel!
Mentira o prefeito, o grãovizir! Como poderia, o rei,
apurar a verdade? Modesto,
o general confessou:
- Queria ocultar a verdade

mas me vejo obrigado a revelar que aquela pequenina
luz azul provinha de minha
tenda - e o general não hesitou - com receio que os revoltosos atacassem a noite,
acampei nas cercanias da
cidade, para maior garantia
da vida do rei.
Que heroísmo! O sultão
não sabia como agradecer.
E depois que o general saiu
cogitou: "vou lhe conceder
o título de príncipe e uma
pensão anual de vinte mil dinares! Não... Merece muito
mais... Salvou-me a vida.. A
coroa... Como não chegasse a uma conclusão satisfatória consultou Ali-Effendi,
seu velho mestre e conselheiro.
O sábio ponderou:
- Não deves acreditar no
prefeito, nem no grão-vizir,
nem no general. Creio que a
tal luz provinha do farol de
El-Basin.
O rei surpreso:
- Então era a luz do farol!
Naquela mesma noite, depois da última prece, o rei
chegou à varanda para
olhar o panorama da cidade, que dormia. Surpresa
estranha: como todos já sabiam sobre as recompensas,
a cidade estava extraordinariamente iluminada. Nunca
se vira tanta luz azul! E o
crédulo rei compreendeu
então, que para cada súdito honesto e dedicado havia um milhão de mentirosos e bajuladores.
Malba Tahan

devem acreditar nele.
(Auerbach)
Não há melhor espelho que um velho
amigo.
(Santo Agostinho)
Todo homem deve ser
soldado quando se
trata de combater a
tirania. (Antoine de
Condorcet)
Talvez a maior lição da
história seja a de que
ninguém aprendeu as
lições da história.
(Aldous Huxley)
Aquele que não
acredita em ninguém
sabe que os outros não

O amigo de toda a
gente é só amigo de si
próprio.
(Claude Aveline)
As atitudes são mais
importantes do que os
fatos.
(David Schwartz)
Difícil não é fazer o
que é certo, é descobrir o que é certo
fazer.
(Robert Henry
Srour)

VENDE-SE
Uma quitinete: Quarto,
sala, cozinha e banheiro
com garagem.
(33) 3331-4507
Falar com Ueziler
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2ª Conferência Municip

A 2ª conferência Municipal de Saúde Mental de Lajinha/MG e a 1ª Comemoração
da Semana da Enfermagem,
convocada pelo Prefeito municipal e pelo Conselho Municipal de Saúde, nos termos
da Lei, nº 1.300, de 12 de novembro de 2009, foi realizada
dia 11 de maio de 2012, no
salão da Igreja Presbiteriana,
em frente a rodoviária no
centro de Lajinha MG, sendo
promovida pela Secretaria
Municipal de Saúde, o foro
municipal de debates sobre
a saúde aberto a todos os
segmentos da sociedade local e teve por finalidade:
1º Discutir a defesa do
SUS, financiamento, gestão
e modelo de atenção;
2º Discutir e estabelecer
diretrizes de políticas públicas que promovam a melhoria da qualidade de vida e de
saúde da população de Lajinha;
3º Eleger o novo Conselho
Municipal de Saúde de Lajinha.
Foram realizadas Conferências nas áreas de abrangência dos Programas de
Saúde da Família do Município de Lajinha, no período
que antecede a 2ª Conferên-

cia Municipal de Saúde
Mental e a 1ª Comemoração
da Semana de Enfermagem,
congregando grupos de pessoas reunidas a partir de atividades e interesses comuns
relacionados a mesma base
territorial:
Grupos de população e trabalhadores, pacientes e usuários de serviços de saúde,
profissionais de saúde e outros, de acordo com o potencial de mobilização dos interessados.
Conversamos com a Éricka
de Souza uma das coordenadoras e palestrantes da 2ª
Conferência Municipal de
Saúde de Lajinha, segundo
Éricka essa é a 2ª Conferência
e pode contar com grande participação da população e dos
trabalhadores da saúde e prestadores de serviços; “Nós
estamos agora na expectativa
da eleição do conselho e das
propostas que virão. A principal finalidade é conseguir dar
voz a população através dessas propostas que virão e a
eleição do novo Conselho
Municipal de Saúde de Lajinha” explica Éricka.
A 1ª Conferência foi realizada em 2009, e de lá para cá
melhorias puderam ser im-

plantadas e também com
grande participação dos usuários e profissionais da saúde, durante os trabalhos de
grupos, muitas propostas
que vieram, nós conseguimos eleger o conselho com
louvor e para a 2ª Conferência os profissionais de saúde
estão mais animados e esperançosos e as expectativas
são melhores, “o que a gente tem visto é a maior participação da população, hoje nós
teremos na parte da tarde a
eleição para o novo Conselho. Nós vamos eleger 16
membros do Conselho para
Lajinha, sendo que 08 deles
fazem parte da gestão da saúde, trabalhadores da saúde e
dos prestadores de serviços,
os outros 08 serão eleitos por
usuários da saúde, os votantes serão os trabalhadores da
saúde, é feito na hora a eleição cada segmento elege o
seu delegado ou o seu candidato a pleitear uma vaga no
conselho. Eu estou muito feliz com essa 2ª Conferência
esperamos que as pessoas
participem para que cada vez
mais a população tenha voz
dentro da Secretária Municipal de Saúde". Concluiu Éricka

Representação do conselho 16 conselheiros
Os trabalhadores da saúde vão eleger ..................................
Gestão que é Prefeitura .......................................................
Secretária de saúde .............................................................
Prestadores de serviços, Hospital, Laboratórios da cidade ...
Usuários que é a maioria elegem os outros ..........................

02 representantes
02 representantes
02 representantes
02 representantes
08 representantes

Foram realizadas Conferências nas áreas de abrangência dos Programas de Saúde
da Família do Município de Lajinha, no período que antecede a 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental e a 1ª Comemoração da Semana de Enfermagem

A 2ª conferência Municipal de Saúde Mental de Lajinha/MG e a 1ª Comemoração da Semana da Enfermagem, convocada pelo Prefeito municipal e pelo Conselho Municipal de
Saúde, nos termos da Lei, nº 1.300, de 12 de novembro de 2009, foi realizada dia 11 de maio de 2012, no salão da Igreja Presbiteriana, em frente a rodoviária no centro de Lajinha MG,
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pal de Saúde de Lajinha
Natanael, Jussara, Solange e Maria José

2ª conferência Municipal de Saúde Mental de Lajinha/MG e a 1ª Comemoração da Semana da Enfermagem

Palestrante Éricka e a Secretária de Saúde Sirley
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4 - O excesso de
trabalho pode provocar uma tendência à dramatização exagerada no
ambiente profissional. Tente manter
a calma e agir de modo racional.

Goiano em Brasília
O goiano foi a Brasília e lá como
não tem esquina, resolveu atravessar
uma daquelas monumentais avenidas. Aí vem um Porshe em alta velocidade e quase atropela o pobre coitado, para a 100 metros adiante, e um
deputado grita lá de dentro: goiano,
filho da pu*a, não enxerga... O goiano
assustado por ter quase sido atropelado, ficou mais assustado ainda,
pensando como o filho de uma madame de bordel tinha adivinhado que
ele era goiano, terá sido pelas roupas? Assim, foi a uma das lojas mais
caras de Brasília, comprou um terno
Armani, óculos Ray-ban legítimo, Valise, pulseira de ouro, Rolex, etc... Sentiu-se, enfim, extremamente sofisticado. Voltou para o mesmo ponto e foi
atravessar a rua. Veio então o mesmo
Porsche, quase o atropela, para a 100
metros, e o deputado grita: - paulista,
filho da pu*a, até parece goiano...

Touro - 21/4 a 20/5 - Aumentada
sua sensibilidade, lhe deixando suscetível a todos os acontecimentos ao
seu redor. Escolha bem suas companhias.
Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Tendência
a ultrapassar seus limites auto-impostos e expressar seus sentimentos mais íntimos. Isso é bom para
que você se conheça melhor.
Câncer - 21/6 a 22/7 -Tendência é
que você se descontrole emocionalmente, principalmente em suas relações pessoais. Tente estabelecer
uma convivência tranquila.

Os dez mandamentos
Os dez mandamentos do preguiçoso:
1 - Viva para descansar.
2 - Ame a sua cama, ela é o seu
templo.
3 - Se ver alguém descansando,
ajude-o.
4 - Descanse de dia para poder
dormir à noite.
5 - O trabalho é sagrado, não
toque nele.
6 - Nunca faça amanhã, o que
você pode fazer depois de amanhã.
7 - Trabalhe o menos possível; o
que tiver para ser feito, deixe que outra
pessoa faça.
8 - Calma, nunca ninguém morreu
por descansar.
9 - Quando sentir desejo de
trabalhar, sente-se e espere que ele
passe.
10 - Não se esqueça, trabalho é
saúde. Deixe o seu para os doentes.

Maldito relógio
A mulher comenta com o marido:
- Querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e por pouco não bateu na
cabeça da mamãe...
- Maldito relógio. Sempre atrasado...

CURIOSIDADES
ESPAÇO - Ao contrário do que pensa a
maioria das pessoas, um ser humano que
fosse lançado ao espaço sideral sem nenhuma proteção não explodiria, e tampouco congelaria. Na verdade, os cientistas
calculam que a exposição ao vácuo não
causaria nenhum dano imediato a uma
pessoa, desde que ela não tentasse trancar a respiração. Segurar o fôlego poderia
causar problemas nos pulmões, um efeito
semelhante ao que pode ocorrer com mergulhadores em grandes profundidades.
Fora isso, os efeitos previstos seriam queimaduras solares, uma leve descamação
da pele e dor de ouvido nos primeiros dez
segundos de “passeio” pelo espaço. A falta de oxigênio provocaria perda de consciência depois de um ou dois minutos, seguida finalmente pela morte por asfixia.
FRACTAL - Um fractal é uma forma geométrica que pode ser subdividida em partes menores, sendo que cada uma dessas
partes é uma cópia reduzida da forma inteira. Muitas estruturas matemáticas são fractais, e através delas consegue-se obter imagens irregulares e fragmentadas, muitas
delas impressionantes por sua complexidade e beleza. Formas fractais também estão presentes na Natureza e podem ajudar
a descrever muitos objetos do mundo real
que não correspondem a formas geométricas simples, como nuvens, montanhas,
costas litorâneas e a turbulência do ar.

HORÓSCOPO

Leão - 23/7 a 22/8 - Ótima oportunidade para manter contatos pessoais e profissionais. O período é benéfico também para viagens e novos projetos. Porém aja com calma.

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9 - O convívio
com os amigos será complicado
neste período. Dificilmente o que
você espera será compatível com a
vontade dos outros, mas você não
deve ceder demais.
Libra - 23/9 a 22/10 - Poderá receber convite para partir para nova etapa em sua vida profissional. Analise
bem, principalmente se a mudança
irá trazer mais felicidade para você.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Aumentada sua capacidade de comunicação, porém convém se controlar, já
que a tendência é que você fale demais e cometa algumas gafes.
Sagitário - 22/11 a 21/12 - Volte sua
atenção para as questões materiais,
já que seu orçamento precisa ser protegido dos impulsos consumistas.
Cuidado com os “bons negócios”.
Capricórnio - 22/12 a 20/1 -Tendência a um relacionamento tenso com
os familiares. Procure relevar o que
for possível, já que a família nos complementa e dá muitas alegrias.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Questões
ainda não solucionadas em seu íntimo podem ressurgir e fazer com que
suas emoções fiquem a flor da pele.
Evite julgamentos emocionais.
Peixes - 20/2 a 20/3 - Tome cuidado para não exceder os limites alheios, já que as emoções estarão afloradas. Curta o prazer de estar com
as pessoas que lhe são caras.
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Atriz Neuza Borges arma
barraco ao vivo com apresentador
do Muito + na Band.
Quem assistiu
o programa de
fofoca da Band,
“Muito +” se
deparou com
uma situação humilhante na bancada, um dos
apresentadores
do programa Gominho, fez declarações desnecessárias e de mal gosto a atriz Neuza Borges de “A
Vida da Gente”, Gominho disse que a atriz não
tinha condições financeiras de morar em Copacabana e sim de morar Bangu aonde é localizados
vários prédios da Cohab, e fora isto o apresentador ainda disse que a atriz só é convidada para
entrar em elenco de novela que tem como autoria
de Gloria Perez.
Neuza rapidamente entrou em contato com a
direção do programa e falou que se sentiu humilhada, e procurada logo depois pelo site “O Fuxico” ela desabafou “Estou péssima! Ele [Gominho] falou uma coisa gravíssima, tenho certeza
que toda a produção foi contra ele. Esse cara me
mandou morar na Cohab, em Bangu… Mal sabe
ele que quando vim para o Rio já morei nesses
lugares e se hoje moro em Copacabana é porque
posso sustentar minha família e viver aqui, Ele
disse que só faço novela da Glória, ainda colocou
ela na história. Ela gosta de mim, por isso me
escala. Venho de uma carreira de muitos anos, lutando, trabalhando. Ele não pode colocar meu nome
no lixo”
Famosos e amigos depois desta declaração ligou para ela dizendo como estava se sentindo e se
estava com algum problema, pois recentemente
ela teve um AVC e seu estado de saúde poderia
estar abalado, ao ser questionada se iria mesmo
processar Gominho ela disse “Quero no mínimo,
que ele se retrate”.

Lady Gaga “invade” fim da
temporada dos Simpsons
A cantora Lady Gaga revelou aos seus 23 milhões de fãs no Twitter – ou “monstrinhos”, como
prefere ela – que irá “participar” do episódio de
encerramento da atual temporada da série de animação “Os Simpsons”, da Fox.
Um trailer divulgado na quarta-feira (10) mostra a “febre Gaga” se espalhando pela cidade da
família Simpson, e a própria cantora em alguns
dos seus chamativos trajes habituais, como o sutiã que cospe fogo ou o vestido de carne. A bebê
Maggie Simpson calça saltos plataforma para imitar a cantora.

Marcelo Faria estaria pensando
em reatar com Isis Valverde.
Tem famoso querendo reatar um relacionamento antigo. Segundo a coluna do Leo Dias do jornal
“O dia”, o ator Marcelo Faria pretende voltar com
a sua ex Isis Valverde.
Marcelo que estaria namorando recentemente a
atriz Fernanda Vasconcelos estaria ligando nas madrugadas para sua ex, sem nenhuma resposta. A
atriz atualmente namora o produtor Tom Rezende. A assessoria do ator nega e afirma que a tentativa de retorno com a Isis é falsa.

Danilo Gentili da beijo gay em
musico de seu programa.
O apresentador Danilo Gentili e o músico do
Ultraje à Rigor se beijaram, no programa Agora É
Tarde. O beijo aconteceu durante uma entrevista
com a atriz Vida Alves, que protagonizou o primeiro beijo em novela do Brasil. O humorista e
apresentador, Danilo resolveu surpreender a platéia e chamou Mingau, integrante do Ultraje à Ri-
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gor, para beijá-lo e dizer que o programa Agora É
Tarde teve o primeiro beijo entre homens da televisão aberta no Brasil.

é casada e o marido dela é bravo demais. Mas se
um dia ela se separar e quiser fazer um “tchetchererê tchê tchê” comigo…”, encerrou o cantor.

Filho de Datena pode assumir
a apresentação do Brasil
Urgente Nacional

Atriz mirim de “AVENIDABRASIL”
é filha de casal homossexual.

Datena nunca negou que não
gosta do formato de seu programa
e com a apresentação do “Quem
Fica em Pé?” Datena pode deixar
de vez a apresentação do “Brasil
Urgente”, na Band. Joel Datena
seguiu os passos do pai e apresenta a o Brasil Urgente local, em
Goiás. Mas o desejo mesmo de
Datena é que seu filho assuma o lugar dele na
apresentação do Brasil Urgente nacional.
“As pessoas estão o elogiando à frente do Brasil Urgente de Goiás e eu gostaria que ele ficasse
no meu lugar aqui em São Paulo. Estou cansado de
falar sobre essa dura realidade. Eu acho que escolhi errado fazer programa policial. Não foi uma
boa escolha. Quero ficar mesmo é com o Quem
Fica Em Pé?, que está surpreendendo na audiência. Estou achando o maior barato fazer este programa e a repercussão está muito boa. Eu não
esperava que fosse dar certo. Já demos nove pontos e isso para o horário é ótimo. No domingo (6)
demos sete.” disse Datena, afirmando o desejo de
deixar a apresentação do Brasil Urgente.
“Quando o Joel veio me mostrar o piloto que
ele tinha feito para um programa de pesca – que
apresenta até hoje – eu me assustei e perguntei
‘você fala?’. Eu nunca o vi falando… Sempre foi
quieto! Sempre achei que ele fosse caminhar para
um trabalho mais burocrático, mas acho que ele
vai se dar bem.” disse ainda.
Datena não achava que o seu filho fosse seguir
os seus passos, pois sempre foi um rapaz timido.
Mas Joel é um sucesso em Goiás e pode vir a ser
sucesso no Brasil.

Ex-marido de Carolina
Dieckmann, Marcos Frota
defende atriz sobre fotos nua
Marcos Frota defendeu Carolina Dieckmann na
polêmica envolvendo as fotos íntimas que vazaram na internet. O ator disse que a ex-mulher é seu
“amor, uma mãe maravilhosa e uma mãe impecável”. Frota ainda comentou que só ficou sabendo
do caso por um amigo e que não quis ver as imagens. Além disso, ele contou que teve um almoço
em família com a loira e o filho deles, Davi, e que
Carol está tranquila com a situação.
As fotos de carolina Dieckmann nua vazaram
na internet. Um site expôs 36 imagens dela. Em
certos cliques, não aparece o rosto da atriz, mas
em outros sim. Há fotos em que ela surge completamente pelada, com os seios à mostra.
As fotos foram furtadas do computador pessoal de Carolina. “A atriz estava sendo chantageada
há cerca de 20 dias, uma pessoa disse que estava
em posse das fotos e queria R$ 10 mil em troca. A
Carolina já tinha avisado a Globo e a polícia do
caso”, contou o advogado da atriz, Antonio Carlos de Almeida Castro.
Carolina Dieckmann depôs sobre o caso, na
Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) do Rio de Janeiro.
O chantagista pode responder pelos crimes de
extorsão, difamação e furto.

Gustavo Lima afirma que
gostaria de mater relação sexual
com Ana Hickmann.
O cantor Gustavo Lima, disse em entrevista ao
portal da Rede Record que tem muita vontade de
fazer “tchetchererê tchê tchê” com a apresentadora Ana Hickmann, mas o problema é que ele
tem muito medo do marido de Ana Hickmann,
“ele parece ser muito bravo”, disse o cantor. “Ela

A garotinha de
12 anos contou
que na escola
ninguém questiona o fato dela
viver com o casal homossexual, após a morte
da mãe dela.
“Meus amigos entendem na boa. Nunca teve preconceito”, disse. Ana Karolina também contou que
no Dia das Mães vai presentear três pessoas: seus
dois pais e sua irmã Letícia. “É um (presente) para
cada pai, mas também quero dar uma lembrança
para minha irmã Letícia. Ela merece. É um pouco
mãe para mim também”. A atriz Ana Karolina Lannes, a Ágata de “Avenida Brasil”, disse que não
sofre preconceito por viver com um casal homossexual.

Gugu está prestes a
travar guerra com Xuxa
Guerra à vista. Gugu Liberato pode estar prestes a travar uma guerra daquelas com a apresentadora Xuxa, segundo o blog do jornalista Fernando
Oliveira. No domingo, ele exibiu fotos da Rainha
dos Baixinhos quando ela posou nua para uma
revista masculina. No vídeo, aparecem fotos da
capa e do recheio das revistas, com tarjas sobre as
partes íntimas. Na mesma reportagem foram retratadas personalidades como Mara Maravilha,
Luciana Vendramini e Joana Prado.
Em 2008, Xuxa entrou com um processo contra a Band e o apresentador Leão Lobo por terem
mostrado páginas dela na “Playboy”. A emissora
e o apresentador foram condenados.

Entrevista com goleiro Bruno
nunca existiu, revela Jorge
Kajuru para revista
O polêmico apresentador Jorge Kajuru fez afirmações bombásticas para a revista Placar desse
mês. Segundo Kajuru a entrevista com o goleiro
Bruno, preso por suspeita de assassinato e ocultação do corpo de Eliza Samúdio Nunca existiu.
Kajuru anunciava tal entrevista desde 2011, até
que uma nota foi públicada pelo Jornalista Ricardo Feltrin, da Folha e UOL. Afirmou também que
o ex-advogado de Bruno, Ércio Quaresma chegou
a negociar a entrevista com o apresentador, mas
teria cancelado por uma proposta milionária da
Rede Record. A emissora nega. “Foi uma mancha
nos meus 35 anos de carreira”, “Errei por crer em
Quaresma e por contar pro Feltrin.

Patrícia Pillar voltará a viver vilã
Fora das novelas
desde uma participação em “Passione”, Patrícia Pillar
estará em “Lado a
Lado”, que substituirá “Amor Eterno Amor” na faixa
das seis. A atriz, que entrou para o rol das grandes
vilãs quando interpretou Flora, na novela “A Favorita”, voltará a viver uma mulher maldosa. No
folhetim, a personagem de Patrícia fará par romântico com Klebber Toledo, que é 23 anos mais novo
que a atriz. A trama traz também no elenco nomes
como Lázaro Ramos, Camila Pitanga, Mel Maia,
Maria Clara Gueiros, Daniel Dalcin, Marjorie Estiano, Maria Padilha, entres outros. “Lado a Lado”
será uma novela popular e terá o Rio de Janeiro
como cenário principal. A trama mostrará o início
do século 20, onde começou a crescer as primeiras
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favelas no Brasil. A trama tem autoria de João Ximenes Braga e Cláudia Lage.

Gianecchini conta que cancêr foi
uma dadiva em sua vida.
O ator Reynaldo Gianecchini, falou sobre as
mudanças em sua vida após superar o câncer.
“Eu sou muito mais feliz nesse sentido, pois eu
me sinto mais preparado para gozar a vida”, disse
ele. O ator contou que a relação com as outras
pessoas também mudou. “Eu me sinto muito melhor, um ser humano muito melhor. Para mim foi
muito positivo. Eu acho que foi uma dádiva”.

Silvio Santos tem encontro com
Ministro da Fazenda
Num dia da semana passada, Silvio Santos foi
recebido por Guido Mantega, ministro da Fazenda,
em São Paulo. Desconfia-se de alguma coisa muito
importante, porque sempre foi assim quando ele se
coloca na linha de frente. Mas o assunto tratado,
pelo menos até agora, ficou apenas entre os dois.

Marido de Ana Hickmann
lamenta palavrões, mas mantém
posição sobre Galisteu
Depois de abusar de vários palavrões na semana passada, o marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Corrêa, voltou a falar com o “Pânico na Band”.
O assunto, como não poderia deixar de ser, era
Adriane Galisteu, que no dia 17 de abril falou
sobre Hickmann em seu programa, o “Muito +”.
No quadro “Roda de Fogo”, Adriane disse: “um
filho vai melhorar muito o jeito dela”, o que irritou
a contratada da Record e seu marido.
Desta vez, Alexandre se mostrou bem mais tranquilo que na última aparição no “Pânico”, porém
manteve sua posição e reforçou: ele e sua mulher
nunca perdoarão Galisteu por ter invadido a privacidade do casal.
“Não cabe mais gente covarde no mundo. O
que você fala, tem que sustentar”, disse Côrrea
sobre o fato da apresentadora do “Muito +” ter se
esquivado dizendo que não falou nada demais.
“Primeiro ela falou um monte e depois quis retirar. Mas não é assim. Que ela seja mulher para
sustentar o que diz na TV. É demais de hipocrisia
isso”, completou ele.
Alexandre Corrêa não se desculpou pelos palavrões ditos, mas lamentou a forma como abordou o
assunto, já que houve uma repercussão negativa
que trouxe complicações para ele. “A imprensa acabou comigo! Todo mundo ficou mordido. Mas, eu
não retiro nada do que disse. Só poderia ter sido
mais educado”, explicou.
O empresário também comentou sobre o discurso que Adriane Galisteu fez no dia seguinte às
suas primeiras declarações ao “Pânico”: “A Galisteu cantou poeminha, enfiou a mãe no
meio…mas eu não estou nem aí para o que a mãe
dela acha”. Na ocasião, Adriane chegou a falar que
tinha medo de apanhar de Corrêa. “Não, não sou
covarde”, se defendeu ele.
Em vários momentos, Alexandre chamou a contratada da Band de “Galileu”, uma provocação ao
nome dela, Galisteu. Durante o “Pânico”, os internautas comentaram a “má educação” de Alexandre Corrêa e criaram a hashtag “#DivorciaAnaHickmann”, pedindo que a apresentadora do
“Tudo é Possível” se separasse do marido. O assunto foi um dos mais comentados do Twitter na
ocasião. O empresário ainda disse que sua esposa
ficou muito irritada com a forma que ele falou
sobre o caso, pois estaria sujando a sua imagem, e
que passou uma semana muito ruim por isso. Mas
os dois já estão bem. Ontem, inclusive, pouco
após o fim do “Pânico na Band”, Ana Hickmann
usou o seu perfil no Twitte para fazer uma declaração ao marido. “A de ALEXANDRE, A de
AMOR, A de APAIXONADA, A de Ana, A de
ATITUDE, A de ADORO, A de AUTENTICO,
A de ALEGRE”, escreveu ela.
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Polícia Militar apreende 2,5 quilos de
maconha no Bairro Petrina em Manhuaçu
A Polícia Militar de Manhuaçu apreendeu cerca de
2,5 quilos de maconha e mais
quinze buchas de drogas na
região do bairro Petrina, durante operação realizada na
tarde de segunda-feira, 07.
A ação foi desencadeada
através de informações que
chegaram pelo disque denúncia. A informação era de que
uma grande quantidade de
drogas havia sido escondida
numa lavoura de café, acima
da quadra no alto do bairro
Petrina. Além disso, a denúncia apontava Eduardo Velozo Martins, 25 anos, e um jovem de 17 como responsáveis pelo tráfico.
A movimentação acontecia
principalmente nas noites de
sexta e sábado. A Polícia Militar apurou ainda que menores

eram utilizados como olheiros.
Os adolescentes ficavam em
escadarias do bairro Petrina e
avisavam, através de celular,
sobre a presença ou aproximação da polícia.
Segundo o Tenente Fernando, que coordenou a operação, diante das informações, foi organizada uma
ação com a presença de diversas viaturas policiais. “Tivemos equipes do serviço de
inteligência, viaturas do tático móvel e equipes de serviço. Na primeira casa, encontramos quinze buchas de maconha, prontas para venda,
embaladas em sacolinhas de
chup-chup”, explica o oficial. Um jovem de 17 anos foi
apreendido.
Na segunda casa, a Polícia
Militar apreendeu um tablete

Mais de 12 mil CDs
e DVDs apreendidos
em Manhuaçu
Mais uma vez produtos piratas estão na mira das autoridades em Manhuaçu. A Polícia Militar realizou uma operação na manhã de quintafeira e apreendeu mais de 12
mil CDs e DVDs falsificados
num loja em frente a rodoviária e nas bancas dos camelôs
que funcionam no terminal
rodoviário. A sede da 72ª
Companhia de Polícia Militar
fica no mesmo local da apreensão.
Para a Polícia Militar, crimes
violentos contra a pessoa e
contra o patrimônio, como
homicídios, assaltos e roubos são prioridade, mas operações desse tipo também
devem acontecer com freqüência. “Está previsto no
Código Penal como crime de
violação de direitos autorais.
Não é uma prioridade da polícia, contudo é uma situação

que vamos coibir e estamos
realizando operações nesse
sentido. Não podemos tapar
os olhos para esse tipo de
crime”, ressaltou o Tenente
Fernando, que coordenou a
operação.
A ação da Polícia Militar na
realidade foi atendendo a uma
denúncia e cobranças sobre
uma loja comercializando as
mídias falsificadas. Diante disso, com base no conhecimento que existem várias bancas
na mesma área envolvidas
com a prática da venda de
DVDs e CDs piratas, foi desencadeada uma operação em
todos os pontos.
Seis pessoas foram presas
e conduzidas para a delegacia, entre elas um adolescente que trabalhava na loja. Os
doze mil CDs e DVDs foram
apreendidos e encaminhados
para a Polícia Civil.

A ação da Polícia Militar na realidade foi atendendo
a uma denúncia e cobranças sobre uma loja
comercializando as mídias falsificadas.

Segundo o Tenente Fernando, que coordenou a operação, diante das informações, foi
organizada uma ação com a presença de diversas viaturas policiais.

de maconha, um binóculo e
várias sacolinhas plásticas.
Uma adolescente que estava
na casa também foi apreendida. “As pessoas foram con-

duzidas pelo fato de terem conhecimento, bem como participação no esquema de tráfico”, detalhou o Tenente Fernando. A PM suspeita que

Eduardo tenha fugido quando a casa foi cercada. O molho de chaves estava na fechadura interna. Nos fundos,
uma escada dava acesso ao

terraço e de lá era possível
chegar à laje da casa vizinha.
CADELA LOCALIZA
DROGAS: Uma cadela treinada para farejar drogas foi
utilizada pela equipe da Polícia Militar. A maconha foi encontrada enterrada no meio
da lavoura de café dentro de
uma sacola embalada com
papel laminado. Eduardo conseguiu escapar, mas a equipe
da PM ainda conseguiu fazer
contato com ele por telefone.
“A companheira dele nos passou um número e ele afirmou
que iria se entregar, como dono
da droga, mas não apareceu”,
explica. Os dois adolescentes
e a companheira de Eduardo
foram encaminhados para a
delegacia com os materiais
apreendidos.
Policia e Cia

Motorista morre em acidente na BR-116
O motorista Anderson Rodrigo Mendes, 34 anos, morreu num grave acidente na
ponte do km 627 da BR-116,
em Orizânia, na madrugada de
sábado, 12. Por volta de 1
hora da madrugada, Anderson perdeu o controle da direção, numa curva, bateu na
mureta de proteção da ponte, rodou na pista e capotou.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência e controlou o fluxo de veículos no local. De acordo
com as primeiras observações, o motorista teria dormido ao volante, pois não existem marcas de frenagem no
asfalto indicando que ele tentou parar.

O motorista Anderson Rodrigo Mendes, 34 anos, morreu num grave acidente na ponte
do km 627 da BR-116, em Orizânia, na madrugada de sábado, 12. Por volta de 1 hora da
madrugada, Anderson perdeu o controle da direção, numa curva, bateu na mureta de
proteção da ponte, rodou na pista e capotou.

O impacto foi tão violento
que pedaços do Gol, placa LLP
8470 Miracema/RJ, e documentos do motorista ficaram espa-

lhados pela rodovia.
O corpo do motorista, mesmo utilizando cinto de segurança, foi lançado para fora do ve-

ículo pelo vidro traseiro e parou a cerca de 30 metros do local da batida e há 15 do carro.
Policia e Cia

Por causa de drogas, adolescente
é assassinado em Manhumirim
O adolescente de 17 anos baleado na sexta-feira, 04, no bairro Nossa Senhora da Penha, em
Manhumirim. O autor do disparo é um jovem de 16 anos que já
figura como acusado da morte de
um jovem de 15 anos na mesma
comunidade, em janeiro deste
ano. O motivo do crime estaria
relacionado ao tráfico de drogas.
Na sexta-feira, a Polícia Militar recebeu denúncia de que havia um rapaz fazendo disparos
com uma arma próximo à creche, no bairro Nossa Senhora da
Penha. Ao chegar ao local, encontraram o adolescente sendo
socorrido no posto de saúde. Ele
foi baleado no rosto e o projétil

ficou alojado próximo à garganta.
Segundo testemunha, o outro
adolescente de 16 anos se aproximou, pegou a arma e efetuou
um disparo. Em seguida, o autor
fugiu e levou a arma do crime.
Durante os trabalhos, a Polícia Militar recebeu informações
de que o menor sofreu o disparo
devido a dívidas de droga e que
teria muito a dizer sobre o tráfico no bairro da Penha.
Um outro jovem foi localizado pela PM. Segundo denúncia,
ele participa do tráfico com o
autor do homicídio. O pai confirmou o envolvimento de seu
filho com o tráfico, mas disse que

não consegue controlá-lo mais.
Outro rapaz de 19 anos também foi denunciado como envolvido no esquema de tráfico. Na
casa dele, a polícia encontrou uma
bucha de maconha, uma balança
de precisão e grande quantidade
de pedaços de plásticos em tamanhos diversos, indicando que
a movimentação de drogas na casa
estava intensa.
Todos os envolvidos na ocorrência já figuraram em registros
de apreensão por tráfico de drogas. O autor do homicídio está
envolvido com a morte do menor Dionathan no mesmo bairro, ocorrida em janeiro deste
ano. Ele já foi apreendido tam-

bém por tráfico e envolvimento
em outro homicídio na cidade de
Guaçuí (ES).
VÍTIMA FALECEU NO
HOSPITAL: O rapaz baleado
foi transferido de Manhumirim
para o hospital em Manhuaçu.
O adolescente não resistiu e faleceu no domingo.Os menores
envolvidos com o tráfico foram
apreendidos e conduzidos à Delegacia de Manhuaçu. O autor do
disparo ainda está foragido.A
ocorrência foi registrada pelo
Capitão Rogério, Sargentos Júlio, Anderson, Ramos, Fernando e soldados Vinícius e Tobias.
José Weber
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“Eu acho que nenhum ministro do STF teme absolutamente nada”

Deus não joga seus filhos no lixo
De vez em quando, a mídia nos surpreende e assusta
com a notícia de alguma mãe, que tendo dado a luz a uma
criança, põe de lado os seus instintos naturais, e em desespero, enrola num saco plástico o fruto bendito do seu
ventre e o abandona no lixo, ou lança-o num córrego imundo. A sobrevivência desses bebês em circunstâncias assim desfavoráveis é mais uma prova de que a vida é mesmo um milagre. Não é sem revolta que recebemos tais notícias e nos perguntamos: "Como é possível uma mãe fazer
isso?" Mas o fato de isso ser notícia indica justamente
que isso é a exceção, não a regra. Graças a Deus, a regra
geral é que os filhos são desejados, planejados e, portanto, amados. O quadro normal é o de uma mãe cuidar do seu
filho, alimentá-lo, acariciá-lo, amá-lo enfim. Como expressão de gratidão pelo que nossas mães fazem ou fizeram
por nós é que nasceu o dia que hoje celebramos, o Dia das
Mães.
O profeta Isaías, como se estivesse vendo as notícias na
TV ao nosso lado, escreveu o que Deus lhe mandou escrever: "Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de
seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do
seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti" (Is 49.15). O amor de
Deus por nós não o deixa esquecer-se de nós. Este verso
é a resposta de Deus a uma argumentação do povo de
Israel no verso 14: "Porém Sião diz: Já me desamparou o
SENHOR, e o meu Senhor se esqueceu de mim". A verdade
é que Sião não sabia o que estava dizendo. Alguns séculos antes já Davi cantara confiantemente: "Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o SENHOR me
recolherá" (Sl 27.10).
Como é bom saber que nossas mães não nos puseram
no lixo! Melhor ainda é saber que Deus jamais deixará de
nos amar. Ele sempre continuará cuidando de nós, mesmo
que aparentemente as circunstâncias apontem numa direção contrária.

Ministro Carlos Ayres Britto, presidente do Supremo Tribunal Federal

MPF inicia investigações contra Chevron no Rio

Deputado topa a briga

Seis meses após vazamento de três mil barris de petróleo
no Campo de Frade, na costa do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal iniciou as investigações contra a operadora Chevron. O procurador da República no Rio Eduardo Santos de Oliveira comunicou ao Congresso e ao Ministério de Minas e Energia a abertura do inquérito civil
público. Em março, o MPF denunciou as empresas Chevron, Transocean e mais 17 pessoas por crime ambiental e
dano ao patrimônio público.

O deputado Fernando Francischini (PSDBPR) pedirá ao Superior Tribunal de Justiça
acesso a inquérito sigiloso contra o governador do DF, Agnelo Queiroz: “Ele fez tudo
o que eu queria, me processou, e agora tenho direito a acessar o inquérito para formular minha defesa”.

Falhas na fiscalização

O radialista e blogueiro Isanilson Dias, da rádio São Bento
(MA), denunciou à Federação dos Jornalistas ameaças de
morte por críticas à prefeitura. Décio de Sá também foi assassinado, no Maranhão.

A procuradoria investigará a atuação da Agência Nacional
de Petróleo e já pediu ao órgão e à Marinha informações
sobre a plataforma.

Municípios atingidos
O MPF quer saber as condições dos poços em Quissamã,
Campos dos Goytacazes, São Franscisco do Itabapoana e
São João da Barra.

Prevenção
O MPF vai requisitar ainda, a cada empresa que opera petróleo no local, a cópia dos Planos de Emergência Individual em cada poço.

PF x MP
Suspeita-se na CPI que, por trás das operações Monte
Carlo e Vegas, há uma guerra entre grupos pelo comando
da PF, contrários ao MPF.

ES: conselheiro teria se reunido com implicados
Gravado pela PF em suposto esquema de fraude em licitações milionárias no município de Presidente Kennedy, o
conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo José
Antônio de Almeida Pimentel também andou conversando
com empresários com interesses em processos na corte.
Ele teria se encontrado com o presidente da Federação de
Beach Soccer, William Vairo, e Carlos Fernando Zaché.

Negócios

BOLO CROCANTE
Picar 2 pacotes de biscoitos tipo Maisena (cerca de
400g) e reservar.
Bater ligeiramente 4 ovos e misturar 1 copo de requeijão de açúcar e reservar.
Levar uma panela ao fogo e derreter 200g de manteiga
ou margarina e desligar o fogo.
Colocar a mistura do açúcar com os ovos na manteiga
derretida. Misturar bem.
Acrescentar 4 colheres de sopa cheias de chocolate em
pó. Misturar e ligar o fogo, mexendo sem parar até começar a ferver. A seguir colocar, aos poucos, os biscoitos
picados. Desligar o fogo e misturar bem. Colocar numa
forma pequena preferencialmente que solta o fundo. Comprimir bem a massa na forma.
Levar à geladeira para endurecer.

PIÚMA-ES
Aluga-se Apt. 2 e 3 q (suíte)
Local privilegiado a 150 m da água
(32) 91029012 TIM
(32) 99846000 VIVO
(32) 34217000

Pauta da morte

Jogo de empurra
O líder do PSDB, Bruno Araújo (PE) (Foto),
joga para a executiva do partido a decisão de
expulsar o deputado Carlos Leréia (GO), acusado de envolvimento no esquema de Cachoeira. O presidente tucano, Sérgio Guerra
(PE), diz que a responsabilidade é da bancada.

Fundo do poço
Algo anda errado nos Correios. Um leitor pagou R$ 20 para
enviar segunda-feira (7) por Sedex, do Rio para São Paulo,
um envelope com documento. A encomenda levou cinco
dias para chegar ao destino.

Ordem dos fatores
O deputado Dr. Rosinha (PT-PR) discorda da decisão de conduzir o bicheiro Cachoeira para depor logo no início dos
trabalhos: “Na CPI da Nike/CBF, o último a ser ouvido foi Ricardo Teixeira,
quando já sabíamos até da morte de suposta amante dele nos Estados Unidos”.

Apequenado

Em uma das escutas telefônicas, Carlos Zaché informa
William Vairo que “Pimentel está falando com ele de negócio em Itapemirim (ES)”.

O ministro Celso Amorim (Defesa) alega que o site em seu
nome não é dele, mas não o desautoriza, e segue espalhando maledicências contra a oposição e até ministros do STF.
A vitima mais recente é o presidente do DEM, senador José
Agripino (RN), irmão do embaixador Oto Maia.

Ele, de novo

Desorganizado

Relatório da Polícia Federal indica que o conselheiro Pimentel é amigo do ex-governador do Espírito Santo, Paulo
Hartung (PMDB).

As Comissões de Relações Exteriores e do Meio Ambiente
da Câmara estão em pé de guerra com o Itamaraty. Até agora
não receberam credenciamento da Rio+20, que acontece no
próximo mês.

Corrupção de toda ordem
A Operação Lee Oswald revelou esquema de desvio de
verbas, fraude em licitações e lavagem de dinheiro em Presidente Kennedy (ES).

PODER SEM PUDOR

Rigor conventual

Procura-se
O ex-dono da Delta, Fernando Cavendish,
recuperando-se do rolo da Delta, e o presidente do Senado, José Sarney, recuperando-se da colocação de um stent, têm algo
em comum: não foram mais vistos.

Briga tucana
Na última reunião da CPI mista de Cachoeira, o senador
Alvaro Dias (PSDBPR) disse a deputados que só defenderá com convicção o procurador-geral, Roberto Gurgel.
Quanto aos governadores Marconi Perillo (Goiás) e Beto
Richa (Paraná), “a história será outra”.

Eleições diretas na OAB
A OAB do Rio de Janeiro lança nesta segunda-feira uma
campanha por eleições diretas para a escolha de presidentes da OAB nacional. Hoje, a eleição é indireta e votam
apenas os 81 conselheiros federais.

Era um almoço oferecido a empresários de outros Estados, no Palácio das Princesas, pelo então governador Roberto Magalhães. Durante a sobremesa, um dos convidados elogiou a fruta servida.
- É um fruto divino! – brincou Sileno Ribeiro, poderoso
secretário do Gabinete Civil de Magalhães. Brincou com fogo.
D. Jane, a influente primeira-dama, católica fervorosa,
achou que o secretário cometera uma blasfêmia. E exigiu sua
demissão. Foi atendida.
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Tombense na 1ª Divisão Mineira

No dia 12 de maio de 2012,
no Estádio Municipal Antônio
Guimarães Almeida, na cidade
de Tombos-MG, o time Tombense Futebol Clube - fundado
em 1914 -, após investimento e
uma sequência de jogos com excelentes resultados no Módulo
A, conquistou sua vaga na Elite
do Futebol Mineiro.
O Tombense, disputará em
2013, a Série A do Campeonato
Mineiro, juntamente com grandes como América, Atlético e
Cruzeiro.
Após um quadrangular entre
as equipes do Araxá, Ipatinga,
Mamoré(de Patos de Minas) e
Tombense, o Araxá sagrou-se
campeão, ficando com a 1ª vaga,
e o Tombense com uma vitória
de virada sobre o campeão do
quadrangular, conquistou a 2ª
vaga num jogo emocionante nesta tarde, sendo hoje, juntamente
com o Tupi (Juiz de Fora), mais
um representante da Zona da
Mata no Campeonato Mineiro.
O jogo entre Araxá - já classificado - e Tombense, lotou o Estádio Municipal de Tombos,
cerca de 6 mil pessoas de toda
região compareceram ao local,
isto equivale a mais da metade
da população de pouco mais de
9 mil habitantes.
O jogo foi disputado, tendo
na primeira metade do primeiro
tempo, Araxá marcado o primeiro gol, com o jogador Tiago Pereira, camisa 9.
O Tombense continuou em
cima, exercendo certo domínio
sobre a partida e, com o apoio

Tombense vence de virada por 2 x 1 o Araxá e está na primeira divisão do Campeonato Mineiro 2013,
um dos gols foi uma bela cobrança de falta

Jogo disputadissimo entre o Campeão e Vice do Módulo A

Repórter Uéziler Nacari, da TV Carangola Canal 42, entrevista o Lane W. Mendonça Gaviolle responsável pela façanha
extraordinária de levar o Tombense para a 1ª Divisão

Torcida faz a festa no Estádio do Tombense

da calorosa torcida local, marcou através de uma bela cobrança de falta, o gol de empate com
o jogador Zoti.
No segundo tempo o jogo seguiu apertado, contudo, equilibrado, e o Tombense precisava
ampliar o placar e ganhar o jogo,
uma vez que o Ipatinga fez o
seu dever, ganhando o jogo em
casa por 2 a 0 em cima do Mamoré, o que garantiria ao time
do Vale do Aço, o retorno a Elite
do Mineiro.
Aos 37 minutos do segundo
tempo, explodiu a torcida com
o gol de virada do Tombense com Alemão -, após um intenso
bate e rebate dentro da área do
Araxá.
O juiz apitou o fim do jogo e
a torcida invadiu o campo e comemorou com os jogadores a
vitória e a classificação para a
Série A do Campeonato Mineiro.
Classificação do quadrangular final do Módulo II:
1º) Araxá, 11 pontos
2º) Tombense, 10 pontos
3º) Ipatinga, 8 pontos
4º) Mamoré, 4 pontos
Reportagem: Filipe
Duarte (Contato: 33 84567700 email:
flips89@msn.com Facebook:
Filipe Duarte)
Apoio: Equipe da TVC,
Canal 42 (TV Carangola Equipe: Celso Fidelis e
reporteres Uéziler Nacari,
Filipe Duarte e Daniel
Duarte)

HISTÓRIAS DAS HISTÓRIAS DE LUISBURGO
PIONEIRO DOS
QUADRINHOS NO BRASIL
NASCEU EM LUISBURGO
Julierme de Abreu e Castro nasceu em Luisburgo, em 5 de setembro de 1931. Mudou-se com sua
mãe para o Rio de Janeiro onde,
após terminar os estudos de 1º e
2º graus no Colégio Baptista, tornou-se bacharel em Antropologia,
Geologia, História e Geografia na
Universidade do Brasil. Julierme
revolucionou o ensino de história com o livro História Geral
para a Escola Moderna, escrito
por ele e "quadrinizado" pelo desenhista argentino Rodolfo Zalla.
O uso de quadrinhos na Educação transformou a obra de Julierme de Abreu e Castro e Rodolfo

Zalla numa proposta inovadora
na produção de livros didáticos,
revolucionando o ensino mundial, sendo o primeiro livro do planeta que se tem noticia elaborado
em quadrinhos, exclusivo para o
ensino didático. Esse livro fez
tanto sucesso que, por alguns
anos, foi adotado por cerca de
80% dos professores do Brasil,
sendo exposto em bienais nos Estados Unidos, Europa e Japão.
Uma parte do livro remonta à
colonização espanhola na América do Sul, assunto que até hoje
é abordado em diversos concursos vestibulares.

Os primeiros exemplares de Julierme

JULIERME DE ABREU E CASTRO
Nasceu em Luísburgo, município de Manhuaçu na época, hoje
emancipado Luisburgo estado de Minas Gerais, em 5 de setembro de
1931.
Era filho de Juvenil de Castro, tabelião do cartório local. Aos 3
anos de idade, após o falecimento de seu pai, sua mãe, Hermogênea
de Castro Abreu, mudou-se com filho, para o Rio de Janeiro, após
terminar os estudos primário e secundário no Colégio Baptista, formou-se bacharel em vários cursos na Universidade do Brasil, tais
como ; Antropologia, Geologia, História e Geografia.
Trabalhou no Conselho Nacional de Geografia, órgão
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre
1951 e 1954.
No Rio de Janeiro, escreveu “Estudo Geográfico da
Ilha de Paquetá” em 1953, residiu na cidade de Quatá ( SP
) onde iniciou sua carreira de professor em 1956 no grupo
escolar “Gabriel Monteiro da Silva” , em seguida, transferiu-se para a cidade de Laranjal Paulista, onde casou-se
com Maria Luiza Martins e foi diretor do Jornal a Tribuna,
lecionou no ginásio estadual “Cesário Carlos de Almeida”
até 1962, quando transferiu-se para a cidade de Botucatu
indo lecionar no Instituto de Educação Cardoso de Almeida e no antigo ginásio estadual da Vila dos Lavradores, hoje,
EEPG Professor Euclides de Carvalho Campos, também
lecionou na escola industrial “Dr. Armando Salles de Oliveira” e na faculdade de filosofia, ciências e letras da Instituição
Toledo de Ensino, no curso de geografia, ocupando a cadeira de antropologia.
Como grande pesquisador que era, tinha o costume de andar com
várias ferramentas em seu carro, pás, martelos e pincéis, etc, sendo
muito comum, em suas poucas horas vagas, escavar barrancos na
beira das estradas, na serra de Botucatu e região, tendo encontrado
inúmeros sítios arqueológicos e uma grande quantidade de valiosos
fósseis que doou a faculdade de Botucatu, hoje Unesp.
Por conta própria, fez inúmeros estudos geográficos nos municípios das cidades de Laranjal Paulista e região, onde escreveu; “Notas
para um estudo geográfico do Município de Laranjal paulista.”
Em Botucatu, escreveu os livros; “Botucatu Nossa Terra Nossa
Gente Nossas Riquezas” em parceria com Neuton Dezoti em 1965
e em 1966, escreveu “Os Brasileiros Antes de Cabral” pela editora

Record, e “A Terra dos Bons Ares” , despontando a cidade como
progressista e de grande futuro na região.
A convite do Instituto Brasileiro de Edições Pedagógicas ,IBEP”,
escreveu seu primeiro livro para esta editora, “Geografia Para a Escola Moderna” época em que mudou-se para a cidade de Piracicaba SP.
Em 1967, lecionou no ginásio estadual “Moraes Barros” e como
professor secundário efetivo no ginásio estadual “Professor Elias de
Mello Ayres” , quando encerrou sua carreira de professor, solicitando
afastamento do magistério para dedicar-se exclusivamente
a sua carreira de escritor de livros didáticos.
Seu livro, “História do Brasil” , revolucionou o
ensino mundial, sendo o primeiro livro do planeta de
que se tem notícias, escrito em quadrinhos, exclusivo
para ensino didático.
Esse livro fez tanto sucesso, que por alguns anos foi
adotado por cerca de oitenta por cento dos professores
do Brasil, sendo expostos em bienais nos Estados Unidos, Europa e Japão.
Sua autoria de livros didáticos com desenhos em
quadrinhos, foi um marco revolucionário mundial tratando-se de ensino escolar, os livros de História do Brasil e História Geral, em quadrinhos, fizeram tanto sucesso e foi tão grande a aceitação entre os alunos e professores que acabou sendo “copiado” por muitos escritores, inclusive por colegas escritores da própria editora IBEP e hoje
esse estilo é seguido em quase todos os países.
Escreveu inúmeras obras didáticas de História, Geografia e Estudos Sociais, até falecer em São Paulo, em 9 de outubro de 1983.
O grande artista ilustrador, Rodolfo Zalla, que elaborava as capas
e os desenhos de seus livros, as fazia com tanto carinho e profissionalismo, que eram verdadeiras obras de arte, exibindo personagens que
pareciam “estarem vivos contando a sua própria história” .
Suas obras de grande valor e vanguarda, foram editadas por
vários anos, mesmo após seu falecimento.
Teve três filhos; José, Joyce e João de seu primeiro casamento, e
Joana e Julierme de seu segundo.
A cidade de Botucatu, prestou-lhe uma bela homenagem, dedicando seu nome, na rua principal do bairro Rio Bonito, aonde possuía
uma chácara.

