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Distribuição gratuita

Convenções movimentam região

Convenção do PMSB em Lajinha aprova Jefferson
(Jefim) para prefeito e João Rosendo para vice-prefeito

Lucinho e Serginho candidatos da
coligação PSDB, PT e Democratas

Convenção do PDT que oficializou a coligação com o PT, PV, PP e PTC em torno de Nailton Heringer e vice Dr. Guliver

Convenção do PMDB que oficializou a candidatura de Cici
Magalhães e Toninho Gama

Convenção que oficializou coligação dos partidos PSB,
PSD e Democrata em torno de Maria Imaculada

A Prefeitura Municipal de Lajinha em
parceria com a
Secretaria
Municipal de
Educação
presentearam
os lajinhenses, com um
lindíssimo
desfile
comemorativo
pelos 74 anos de
Lajinha, no dia 22 de
junho.
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EDITORIAL

CHARGE

Que Manhuaçu você quer?
Estamos praticamente entrando na campanha eleitoral, os
partidos já realizaram suas convenções e escolheram seus
candidatos e pelo que estamos sentindo mais uma vez o
povo de Manhuaçu terá que ter sabedoria para votar, pois
nem tudo que reluz é ouro e candidatura virou mercadoria
de luxo quem sabe vender bem, vende gato por lebre, é
preciso estar atento e neste momento o passado dos políticos conta muito. Para que tantos partidos políticos no Brasil? Isso desonra a democracia, visto que a maioria coligase em busca de algum ganho pessoal, para quem enxerga
além das fronteiras sabe que tudo é armado nos bastidores
para enganar o eleitor que vota pensando que está contribuindo para o crescimento de sua cidade e na maioria das
vezes está contribuindo para o bem estar de grupos políticos que agem como empresas onde o bolo no final é dividido entre eles aí acomoda aqui uma empresa outra acula e
não sobra muita coisa para investimentos na saúde, educação, transportes e demais serviços, infelizmente não temos
em nosso país um sistema capaz de barrar estas aberrações, o poder não se emana do povo, o poder se emana
dos poderosos, até quando os eleitores saberão identificar
os melhores candidatos? Em muitos municípios é formado
um verdadeiro rolo compressor, e aí salve-se quem puder,
estamos longe de ter eleições limpas e democráticas, na
realidade o povo é induzido a votar em determinado candidato que previamente é preparado para parecer ao povo
que é a solução, mas na realidade é a solução para o grupo
que depois é reparado nas licitações para (a) e para (b) e
assim por diante, primeiro os interesses do grupo depois o
povo que normalmente fica com quase nada. Até quando
os parlamentares vão ficar com essa legislação partidária
ultrapassada?
Quando os brasileiros vão poder saber onde estão sendo
aplicados os recursos do município? Os recursos entram,
mas os serviços são cada vez mais precários, infelizmente o
povo carece de quase tudo. Em Manhuaçu monopolizaram
a saúde e o povo sofre, até para fazer uma consulta particular você tem que esperar um mês, e se for no SUS uma
consulta leva até 6 meses, tem gente saindo daqui para fazer consulta em Belo Horizonte e outros municípios, aqui a
coisa está feia, o Hospital Cesar Leite prioriza seu plano
de saúde o Plancel , quem não pode pagar um plano fica
excluído e quem gere a saúde municipal está preocupado
com o seu próprio umbigo.
O que acontecerá nestas eleições? O povo assistirá tudo
de braços cruzados ou tomará alguma atitude com a qual
todos serão beneficiados?
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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
Ao Prefeito e vereadores de Manhuaçu

Ao Juiz Federal de Manhuaçu Dr Aníbal

Gostaria de deixar aqui uma reclamação para o prefeito e vereadores de Manhuaçu sobre os banheiros
do parque de exposição da Ponte da Aldeia, é uma
vergonha não tem papel higiênico, não tem descarga,
todo sujo. Vocês deveriam ter vergonha, vem gente de
fora para assistir shows e festas que são realizadas na
cidade. O que é feito com o dinheiro da prefeitura que
não pode comprar papel e consertar os banheiros da
exposição de Manhuaçu?

Parabéns ao Juiz Federal da Subseção de Manhuaçu, dr. Aníbal Magalhães, que tem acelerado nas
decisões dos processos e agido de FORMA HUMANA, principalmente em processos previdencários,
não se prendendo, inclusive, apenas ao laudo do
perito, analisando todos os fatos jurídicos de cada
processo.

Celia - Manhuaçu
Senhores que tiveram seus benefícios do INSS
cessados ou indeferidos injustamente, entrem na Justiça Federal contra o INSS, e atenção até 60 salários
mínimos não precisa de advogado, a própria justiça se
encarrega do processo e tomem cuidado com intermediários, pois alguns pegam dinheiro e não dão entrada

Não vai ser só de sorte que os futuros candidatos
a vereadores vão precisar aqui em Manhuaçu, mas, de
um perfil de pessoa pública voltada para o bem comum e que defenda os direitos do povo e que tenha
conhecimento e visão do expressivo crescimento da
Cidade em todos os setores e que tenha também um
passado de honestidade que não manche mais ainda
nossa história política. Carta marcada já era.

Carlos Eduardo - Manhuaçu

Luis - Manhuaçu

Júnior - Manhuaçu

1º de junho / 2012

acesse: www.jm1.com.br

3

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Manhuaçu poderá ter 4 candidatos
PMDB de Lajinha
realiza convenção e
escolhe candidatos

A convenção do PMDB realizada em Lajinha
confirmou a candidatura dos pré-candidatos Jefim para prefeito e João Rosendo para vice-prefeito
Candidato a prefeito Jefferson Salomão Fadlallah (Jefim)
Candidato a vice-prefeito: João Rosendo Medeiros Ambrósio
Candidatos a vereador: Beto Lamparina, Fonsequinha, Mostarda, Bolinha, Peixe, Marlon, Gustavo Magalhães, Paulo César, Gilmar (Bico), Andréa, Leninha, Consolita, Marlene e Marta

Como os partidos
políticos tem até dia 5
para oficializar seus
candidatos, normalmente os partidos deixam em aberto suas
atas e até lá pode haver mudanças, vamos
saber os verdadeiros
candidatos no registro das candidaturas
Renato da Banca
no dia 05, quinta-fei- ainda
sem vice até
ra. Entretanto, ao final dia 5 tudo estará
resolvido
da noite de sábado,
30, prazo final das
convenções, pelo menos quatro chapas estão anunciadas para a disputa da Prefeitura
de Manhuaçu.
Foram feitas as composições de coligações
para vereadores, além das chapas para a eleição majoritária e em Manhuçu no dia 7 de
outubro, os eleitores vão escolher quinze
vereadores, 5 a mais da composição atual
para a Legislatura 2013/2016.
Para a disputa da prefeitura, confirmando as
expectativas, a empresária Cici Magalhães
(PMDB) foi lançada como candidata a prefeita e
o vereador Antônio Carlos Xavier da Gama (Toninho Gama), do PSDB, como vice. A coligação
Somos Mais Manhuaçu reúne quatorze partidos: PMDB, PSDB, PRTB, PRB, PR, PSC, PCdoB,
PHS, PSL, PTN, PRP, PSDC, PCdoB e PTB.
Outro nome que foi confirmado é o da vereadora Maria Imaculada Dutra Dornelas (PSB)

Definidos candidatos à prefeitura de Matipó

O atual prefeito Fábio e o vice Zizi vão
disputar a reeleição

Em Matipó, a disputa eleitoral já tem os
nomes dos candidatos a prefeito e vice-prefeito e vereadores de dois grupos políticos
que irão concorrer a Prefeitura e a Câmara,
nas eleições do dia 07 de outubro.
As convenções foram realizada no domingo, 24. O atual prefeito Fábio Henrique Gardingo e o vice Sebastião Luiz Dornelas (Zizi)
vão repetir a chapa de 2008. Já a oposição
confirmou o lançamento do candidato a prefeito Valter Mageste Ornelas (Valtinho Dire-

Valter Mageste Ornelas (Valtinho Diretor) e
vice José da Silva Mendes (Zezé Marreco)
foram lançados pela oposição em convenção com a presença do ex-prefeito Joaquim
do Nenego e o deputado João Magalhães

tor) e vice José da Silva Mendes (Zezé Marreco).
Centenas de populares marcaram presença nas duas convenções para prestigiar os
pré-candidatos. Apesar das definições, ainda não foram divulgadas oficialmente as candidaturas para vereador, partidos e eventuais coligações. O prazo para registro das candidaturas é o dia 5 de julho.

Dica de vida
E a nossa é assim, ninguém chuta cachorro morto, e ninguém se inveja do fraco e oprimido e quando falam de você, é porque na
verdade, você é superior! De mais a mais, eu
nunca busco ser melhor do que os outros,
busco sim, apenas ser melhor do que fui ontem; e o grande problema no mundo de hoje

meus amigos é que as pessoas inteligentes
estão cheias de dúvidas, e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. E como diz os
grandes pensadores: nunca discuta ou responda pessoas burras, elas vão te arrastar
ao nível delas e ganhar de você por ter mais
experiência em ser ignorante.

Convenção que oficializou coligação dos
partidos PSB, PSD e Democrata em torno
de Maria Imaculada

Convenção do PMDB reune 14 partidos
em apoio a Cici Magalhães

Convenção do PDT que oficializou a coligação com o PT, PV, PP e PTC
em torno de Nailton Heringer e vice Dr. Guliver

como candidata a Prefeita e o radialista Roberval Antunes (Garotinho), também do PSB,
foi indicado como vice. A coligação é formada
por três partidos: PSB, DEM e PSD, mas essa
composição poderá ser alterada até dia 5.
Nailton Heringer (PDT) repete a eleição de
2008, mas desta feita seu vice será o Dr. Guliver do PT A coligação é formada por cinco

partidos: PDT, PT, PV, PP e PTC.
Já o atual prefeito de Manhuaçu, o empresário Renato Cezar Von Randow (Renato da
Banca) também confirmou sua candidatura
pelo PPS.
As convenções aconteceram em vários
locais na cidade e a relação de candidatos a
vereador só dia 5.

10 a 30 de junho de 2012 - Período destinado às convenções para escolha dos candidatos. Nesse período, emissoras de rádio e
TV estão proibidas de transmitir programas
apresentados por candidato escolhido em
convenção.
Até 5 de julho de 2012 - Data limite para
registro dos candidatos, pelos partidos ou
coligações. No dia seguinte, passa a ser permitida a realização de propaganda eleitoral,
como comícios e propaganda na internet (desde que não seja paga), entre outras formas.
Até 18 de julho de 2012 - Data limite para a
impugnação, seja por adversários, partidos
políticos, coligações ou pelo Ministério Público, do registro dos candidatos.
6 de agosto de 2012 - Os candidatos devem apresentar à Justiça Eleitoral, para divulgação pela internet, relatório dos recursos recebidos para financiamento da campanha eleitoral: a primeira prestação de contas
parcial.
A partir de 21 de agosto de 2012 - Começa a
propaganda eleitoral gratuita na rádio e na TV
Até 6 de setembro de 2012 - Data limite
para a segunda prestação de contas parcial
deve ser apresentada por candidatos e partidos políticos.
Até 19 de setembro de 2012 - Data limite para
a lacração dos programas-fonte, executáveis,
arquivos fixos, de assinatura digital e chaves
públicas, utilizados nas urnas eletrônicas.
4 de outubro de 2012 - Três dias antes da
realização do pleito, encerra-se a propaganda eleitoral gratuita na rádio e na TV. Na mesma data se encerra o prazo para propaganda

mediante reuniões públicas ou comícios, e
também para realização de debates nas rádios e nas TVs.
5 de outubro de 2012 - Encerra-se o prazo
para divulgação de propaganda paga em jornal impresso.
6 de outubro de 2012 - Acaba o prazo para
propaganda mediante alto-falantes ou amplificadores de som, bem como para distribuição de material gráfico e promoção de carreatas. 7 de outubro de 2011 - 1° Turno das
Eleções 2012
8 de outubro de 2012 - Em municípios onde
houver necessidade de segundo turno, a
propaganda eleitoral já é permitida.
13 de outubro - Pode ter início a propaganda eleitoral gratuita na rádio e na TV, para o
segundo turno, estendendo-se até 26 de outubro.
28 de outubro - 2° Turno das Eleições 2012
6 de novembro de 2012 - Acaba o prazo
para partidos e candidatos – exceto os que
forem para segundo turno – encaminharem à
Justiça Eleitoral as prestações de contas do
primeiro. Os candidatos que concorrerem no
segundo turno têm até 27 de novembro para
prestar contas.
6 de dezembro de 2012 - O eleitor que não
votar no primeiro turno tem até esta data para
justificar sua ausência ao juiz eleitoral. Quem
não votar no segundo turno tem até 27 de
dezembro para se justificar.
19 de dezembro de 2012 - Data limite para a
diplomação dos eleitos
* Com informações da Agência de
Notícias do TSE

Principais datas do calendário eleitoral
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Brasil precisa contar acidentes com idosos
Brasil precisa de ações específicas para reduzir os acidentes de trânsito com motociclistas e com idosos. O
alerta é do diretor-geral do
Hospital de Pronto Socorro
de Juiz de Fora, Clorivaldo
Rocha Corrêa. Ele participou,
na segunda-feira (25/6/12),
do Ciclo de Debates Siga
Vivo: pelo fim da violência no
trânsito, realizado na Zona da
Mata pela Assembleia Legislativa de Minas, em parceria
com mais de 50 entidades.
Segundo o médico, dos 666
óbitos apurados no Estado
no primeiro trimestre de 2012,
em função de acidentes de
trânsito, 149 (22%) são de
maiores de 60 anos. “Esse é
um novo foco. Essa população está desguarnecida”, enfatiza.
Clorivaldo lembra que a literatura sempre chamou atenção para os acidentes com jovens e, sobretudo, do sexo
masculino. Essa prevalência

permanece, mas o quadro geral torna necessárias, segundo ele, novas ações voltadas
para idosos e também para os
motociclistas. Entre janeiro e
junho deste ano, o HPS atendeu 836 motoqueiros, contra
351 no mesmo período de
2008. “Os que morreram no
local do acidente não entram
nessa estatística”, realça o diretor. Os leitos do hospital,
segundo ele, ficam ocupados
por vítimas de acidentes que
poderiam ser evitados com
mais investimentos em prevenção.
O evento foi coordenado
pelo deputado Doutor Wilson Batista (PSD), que enfatizou o empenho da ALMG
para debater temas que representam desafios sociais,
como a dívida dos Estados
com a União, a necessidade
de mais recursos para a saúde e, agora, a violência no
trânsito, todos eles tratados
em Juiz de Fora. O parlamen-

tar ressaltou que o Brasil tem
um dos piores indicadores de
acidentes, com 35 mil a 50 mil
mortes por ano. Doutor Wilson também preside a Comissão de Defesa do dos Direitos da Pessoa com Deficiência e lembrou que metade dos
2,5 milhões de deficientes em
Minas Gerais foram vítimas
de trânsito. “Dos R$ 72 bilhões gastos pelo SUS a cada
ano, R$ 30 bilhões são para
vítimas do trânsito”, completou.
O parlamentar leu mensagem do presidente da ALMG,
deputado Dinis Pinheiro
(PSDB), enfatizando a necessidade de mudanças culturais, além de melhorias de infraestrutura e na legislação,
para conter os acidentes, que
matam 1,3 milhão de pessoas
no mundo, a cada ano.
Dados da região são apresentados por policiais: Durante o ciclo de debates, as
autoridades policiais de Juiz

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SIMONÉSIA

de Fora apresentaram os dados sobre acidentes na região. O inspetor Junie Penna, chefe substituto da delegacia da Polícia Rodoviária
Federal (PRF), citou o aumento de acidentes e de mortes
na BR-267, em 2012, quando
a rodovia recebeu o tráfego
da BR-116, interditada para
veículos pesados. Por outro
lado, segundo ele, as ações
da PRF e o acréscimo de soluções de engenharia levaram à redução de acidentes
na BR-040. Foram 684 acidentes, com 34 mortes, entre janeiro e abril de 2012, contra
718 acidentes e 42 mortes no
mesmo período de 2011.
O comandante da 4ª Cia. Independente de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar, major Renato Preste,
também apresentou dados
que indicam redução de acidentes no conjunto dos 86
municípios atendidos na região. No caso dos óbitos,
caíram de 32, no primeiro semestre de 2011, para 22, em
2012. Segundo ele, isso se
deve à parceria entre os órgãos, com investimentos em

Wilson Batista ressaltou que o Brasil tem um dos piores indicadores de acidentes, com 35 mil a 50 mil mortes por ano

locais críticos, além de ações
na educação. Ubá e Visconde do Rio Branco têm os maiores números de acidentes na
região. Outro dado relevante
apresentado por Preste é o
aumento de 20% no número
de armas de fogo apreendidas pela PM nas fiscalizações de trânsito. Já são 48,
até agora, em 2012.
No caso do Corpo de Bombeiros, a área de atuação
compreende 145 municípios,
com 2,4 milhões de habitan-

tes. O major Cláudio Guimarães enfatiza o crescimento de
28% no número de atendimentos a motociclistas em
2012, em relação a 2011. “Das
11.981 ocorrências atendidas
entre janeiro e abril deste ano,
47% foram de acidentes de
trânsito”, destaca. Doutor
Wilson Batista ressaltou que
o Brasil precisa de leis mais
rígidas para que haja redução
no número de acidentes,
como vem ocorrendo em outros países.

Igreja Mundial do Poder de Deus
A mão de Deus está aqui
AMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.120/0001-10 - E-mail: pmsim@uai.com.br
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
LICITATÓRIO Nº321/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº61/2012
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 realização de
serviços de coleta de Lixo na sede e zona rural do Município de Simonésia, com abertura marcada para 17-07-2012, 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.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
LICITATÓRIO Nº322/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº62/2012
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 medicamentos controlado para atender as necessidades da secretaria Municipal de Saúde, com abertura marcada para 17-07-2012,
às 14:00 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

Praça Getúlio Vargas, 50 - Fone: (0xx33) 3336-1235 Fax: (33) 3336-1269 - CEP- 36930-000 - Simonésia – Minas Gerais

C

omunicamos ao povo
em geral que está fun
cionando em Manhuaçu, na A Igreja Mundial
do Poder de Deus a Associação Mundial de Assistência
Social (AMAS) com a coordenação do obreiro Geraldo
Adão – Pastor regional Fabio Fernando
A AMAS objetiva o desenvolvimento de ações e projetos para a promoção dos Direitos Sociais, nos termos da
Constituição Federal e de legislações pertinentes, junto
às comunidades de áreas de
risco social, por si própria ou
mediante parcerias, bem

como a promoção de atividades sócio-assistenciais no
município de Manhuaçu.
São objetivos da AMAS:
I – Proteção da família, da
maternidade, da infância, da
adolescência, da juventude e
da velhice, bem como dos direitos e garantias fundamentais e dos direitos sociais,
para os excluídos e provenientes de áreas de risco social
do município, mediante as
ações:
a) Apoio e assessoria técnica a instituições voltadas

para a educação infantil, através de medidas de prevenção
da saúde bucal, implantação
e manutenção de brinquedotecas, formação de gerentes
e gestores comunitários, dentre outros;
b) Defesa e Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente, através de atendimento jurídico, psicológico,
social e prevenção e enfrentamento à violência doméstica;
Colabore com gênero alimentício não perecível e agasalhos
Rua Faustino Amanso nº
39 ao lado do Estádio JK

1º de junho / 2012

acesse: www.jm1.com.br

CANTINHO DE FÉ

5

ENQUETE

por

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

Perguntar não ofende
Dwight L. Moody conta que certa noite, voltando
para casa, viu um homem encostado num poste. Foi
até ele, pôs a mão no ombro dele, e perguntou: "O
senhor já é crente?"
O homem ficou furioso e fechou o punho como se
fosse esmurrar o evangelista. Moody conta: "Pensei
que ele fosse me jogar na sarjeta". E antes que o
homem consumasse o seu intento, Moody atalhou:
"Desculpe se lhe ofendi, mas pensei que eu estava
fazendo uma pergunta pertinente".
"Pois meta-se com a sua própria vida", rosnou o
homem.
Moody, que não perdia tempo, rebateu: "Isso é a
minha vida".
Três meses depois, em fria manhã, alguém bateu à
porta da casa de Moody. "Quem é?", perguntou.
Uma voz de homem respondeu lá fora, dizendo
que era um estranho. De dentro mesmo, o evangelista perguntou: "O que o senhor deseja?"
A resposta do homem foi surpreendente: "Eu quero aceitar a Cristo como meu Salvador".
Moody arremata: "Abri a porta, e para minha surpresa, ali estava o homem que me xingou por eu ter
conversado com ele. O homem disse: 'Peço muitas
desculpas. Não tenho tido paz desde aquela noite.
As palavras do senhor, como fantasmas, continuam
me assombrando. Na noite passada nem consegui
dormir, e então pensei em vir aqui para que o senhor
orasse por mim'. De fato, o homem se tornou uma
nova criatura, e ali mesmo perguntou: 'O que poderia eu fazer para o meu Salvador?'"
Moody conta que logo depois, o homem passou a
ensinar na Escola Dominical. E aí ensinou até que foi
convocado para a guerra, e foi uma das primeiras
vítimas fatais. Morreu, mas não sem dar um poderoso testemunho da graça de Deus.
O fato de não sabermos como Deus usará a nossa
palavra não deveria nos inibir de abrir a boca para
falar do perdão de Cristo. Às vezes, a grande virada
na vida de uma pessoa pode começar com uma pergunta simples, do tipo "Se você morrer hoje, para
onde irá a sua alma: para o céu ou para o inferno?"

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

“ É uma obsessão do Ministério da Saúde”
Ministro Alexandre Padilha (Saúde)sobre a redução do tempo de espera no SUS

Paraguai: Noves fora
A “punição” do Mercosul ao Paraguai,
anunciada em Mendonza, não produzirá
qualquer efeito, exceto pelo gesto político
de solidariedade ao ex-bispo Fernando
Lugo. Agonizante, o Mercosul já não existe como sugere a expressão “mercado comum”, que o inspirou, em razão de medidas protecionistas de todos os paísesmembros. O organismo hoje é só uma espécie de convescote onde presidentes fingem unidade.

Já morreu

Ducci em Curitiba. E quer manter aliança com os dois partidos para o Senado, em 2014.

Saudosismo, não
Ex-presidente do Senado, o deputado
Mauro Benevides (PMDB-CE), no 11º
mandato parlamentar, não dá palpite
sobre a sucessão do presidente José
Sarney: “Seria entendido como eiva de
saudosismo”.

Renovação

A ideia de “mercado comum” foi substituída por uma tentativa ainda mal sucedida de “união aduaneira”, sempre sabotada pela Argentina.

O Senado vai gastar R$ 558 mil com fornos de micro-ondas
e elétricos, cafeteiras, frigobares, fogões e freezers, além de
cabeceiras de camas king-size para os ilustres garantirem
noites tranquilas de sono.

Mais o que fazer

O céu na Terra

Afastar o Paraguai do Mercosul significa, na prática, que
seu presidente apenas será poupado de participar de reuniões com demais colegas.

Se aprovada a aposentadoria só aos 60 para mulheres e 65
para homens, o leitor Delmiro Gouveia, de Maceió (AL)
acredita que para se aposentar bastará aos brasileiros apresentar atestado de óbito.

Apequenou-se
“Maria-vai-com-as-outras”, o Brasil ignorou os brasiguaios, mais de 400 mil brasileiros perseguidos por Lugo, e que
apóiam o atual governo.

Tiro no pé
Além de curvar-se, o Brasil deu um “golpe” na sua tradição
diplomática: o Paraguai não votou a própria saída e a Venezuela entrou pela janela.

Delta recebeu quatro vezes mais
O governo do Distrito Federal pagou mais de R$ 92,8 milhões – dos R$ 111,2 milhões empenhados – à empreiteira
Delta Construções S/A em 2011, primeiro ano de gestão de
Agnelo Queiroz (PT). Segundo dados do Tribunal de Contas do DF, encaminhados à CPI mista do Cachoeira, o valor
é quatro vezes maior que o total pago à Delta em 2010, quando foram repassados R$ 19,4 milhões, dos R$ 25,7 milhões
empenhados.

Recordista
O governo do DF pagou à Delta em 2011 o maior valor dos
últimos dez anos. Em 2009, os pagamentos chegaram a R$
46,9 milhões.

Contratos milionários
Em 2012, dos R$ 45,8 milhões empenhados, foram pagos R$
27,5 milhões à Delta, segundo levantamento do Tribunal de
Contas.

Telhado de vidro
O gasto inútil da Rio+20 se reflete até na falta de planejamento: alugaram toldos por R$ 509,5 mil, na última hora,
sem licitação, para o Riocentro. Alguém pensou que poderia chover, ou fazer sol...

Os novos ricos
Cresce o número de roubos a brasileiros em Paris. A embaixada não dá conta das queixas: gatunos afanam no metrô,
na Torre Eifell, nos restaurantes e em lojas no ChampsÉlysées, e violam malas nos hotéis.

Melhor prevenir
Médicos precavidos guardam fotos do “antes e depois”
para enfrentar a onda de ações por “dano moral” por “plástica mal feita” movidas por dondocas da Barra da Tijuca, no
Rio de Janeiro.

Pensando bem...
...com a entrada de Hugo Chávez no Mercosul, o Brasil, além do “pai” e da “mãe” dos
brasileiros, agora também tem o “tio”.

PODER SEM PUDOR

Marcação cerrada

Gestões anteriores
Agnelo Queiroz negou, em depoimento à CPI do Cachoeira,
que seu governo tenha assinado quaisquer contratos com a
Delta.

Maratona
O vice-presidente da República Michel Temer e o presidente do PMDB, senador Valdir Raupp (RR), participam de três
convenções do partido: em Natal (RN), João Pessoa (PB) e
Campina Grande (PB).

Olho no Senado
O governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), ajudou a costurar a aliança PPS-PSB pela reeleição do prefeito Luciano

Quando o presidente Jânio Quadros renunciou, o vice
João Goulart visitava a China e os militares diziam não aceitar sua posse. Até democratas sinceros pediam a desistência de Jango. Já em Paris, na viagem de volta, ele recebeu um
telefonema preocupado de Juscelino Kubitschek, advertindo que o País estava “à beira de uma guerra civil”. O senador Barros Carvalho, que acompanhava João Goulart, tomou o telefone e calou JK.
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Prefeitura
Municipal de
Lajinha em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação presentearam os
lajinhenses, com um
lindíssimo desfile comemorativo pelos 74
anos de Lajinha, no dia

22 de junho às 16h.
Os alunos da rede municipal, Estadual e particular, deram uma
grande demonstração
de organização, respeito e dramaturgia na
avenida. A Secretária
Municipal de Educação
Maria Luiza utilizou do

espaço e fez uma homenagem especial a Sra.
ShirleyAlvim, Sra.Alzira Machado Fernandes,
Sr. Fernando Cerqueira,
Sr. João Noronha, Sr.
Paulo Hubner, e o Sr.
Paulo Cesar de Oliveira
pela parceria com a SME
durante 08 anos.

PARABÉNS PELO EXCELENTE DESEMPENHO, COMPROMISSO E DISPONIBLIDADE DOS DIRETORES, PROFESSORES,
ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E PARTICULARES, NA REALIZAÇÃO DESTE MOMENTO MARCANTE PARA OS MUNICÍPES LAJINHENSES.
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DESFILE ALEGÓRICO
1º - E. M. Paulo Portes
Cinderela
2º - E. E. Cap. Nestor Vieira
Branca de Neve
3º - E. E. Antonio Sathler
Chapeuzinho Vermelho
4º - Centro Educacional COOPCEL
Peter Pam
5º - E. M. Comendador Leite
Joãozinho e Maria /
A Bela e a Fera / Aladim
João e Maria

Peter Pan

Chapeuzinho Vermelho

Branca de Neve

Cinderela

Cinderela

Cinderela

A Bela e a Fera

A Bela e a Fera

A Bela e a Fera
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Saúde receberá R$ 994 bilhões
em investimentos até 2014
BOLO DE MILHO VERDE

Ingredientes
1 lata(s) de milho verde
3 unidade(s) de ovo
1 1/2 xícara(s) (chá) de fubá
1 1/2 xícara(s) (chá) de açúcar
2 xícara(s) (chá) de leite
80 ml de óleo de milho
1 colher(es) (sopa) de fermento químico em pó

Modo de preparo
Bata todos os ingredientes no liquidificador e despeje
numa fôrma redonda de 25 cm de diâmetro, untada e polvilhada. Leve ao forno pré-aquecido por cerca de 50 minutos
ou até que enfiando uma faca, esta saia sem resíduos.

De acordo com Padilha, o
governo vai também estimular ainda a produção de biotecnológicos, que representam aproximadamente 30%
do orçamento da pasta da
Saúde
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou sexta-feira investimentos de R$
994 bilhões no setor de saúde até 2014. A prioridade será
o fortalecimento da pesquisa e da produção de medicamentos e equipamentos médico-hospitalares no país,
disse o ministro, durante seminário sobre saúde e desenvolvimento.
“Nossa estimativa é que,
com as margens de preferência [dadas a 80 itens nacionais que poderão ser comprados com preços até 25% superiores aos dos concorrentes internacionais, combinada à ampliação da capacidade de financiar a renovação
e melhoria dos equipamentos
médico-hospitalares, podemos ter um impacto positivo
de reduzir em US$ 2 bilhões
as importações desse tipo de
equipamento no país”, ressaltou o ministro.

O ministro da Saúde,
Alexandre Padilha

De acordo com Padilha, o
governo vai também estimular ainda a produção de biotecnológicos, que representam aproximadamente 30%
do orçamento da pasta da
Saúde, embora estejam presentes apenas em 5% das
unidades de tratamento no
país.
Ele anunciou uma série de
iniciativas para estimular a
pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a produção
nacional, entre elas, nove novas parcerias público-privadas para este ano, além das
34 já existentes, para a produção de equipamentos, medicamentos e vacinas.
Em pouco mais de um ano,
o poder de compra de medicamentos do governo cresceu de 5,8% para 12,5% sobre o orçamento final (R$ 1,9
bilhão para R$ 7,7 bilhões). O
governo oferece 810 medicamentos gratuitos à população e a produção nacional de
medicamentos gerou economia de R$ 400 milhões para o
ministério em 2011.
“Hoje a saúde mobiliza

8,8% do Produto Interno Bruto [PIB, soma de todos os
bens e serviços produzidos
no país] ou R$ 364,58 bilhões.
Isso é mais do que o agronegócio ou o turismo conseguem mobilizar”, disse Padilha. Ele lembrou que cerca de
90% do mercado de vacinas
é movimentado pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) e que
o setor emprega 10% da força de trabalho do país.
Outra estratégia para aumentar a demanda por produtos nacionais na área da saúde é uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para oferecer aos estados e municípios uma nova linha de financiamento para
compra de equipamentos com
60% de componentes nacionais, que pretende dobrar o
investimento direto em equipamentos médico-hospitalares com conteúdo nacional.
“É mais um esforço para estimular a compra de equipamentos médicos-hospitalares
produzidos aqui, que têm um
impacto muito importante na
economia, sobretudo, no setor privado brasileiro, e assim
ajudar a reverter o déficit de
balança comercial que existe
na compra de bens no nosso
país”. O ministro não divulgou o valor do financiamento ou uma previsão para o
lançamento da linha de crédito. A perspectiva de crescimento da indústria da saúde
é de 9,8% e o déficit da economia da saúde gera cerca de
US$ 10 bilhões por ano, sendo US$ 3,18 bilhões somente
em equipamentos, máquinas
e materiais, segundo dados
do ministério.

“A vida é uma peça
de teatro que não
permite ensaios. Por
isso, cante, chore,
dance, ria e viva
intensamente, antes
que a cortina se
feche e a peça termine sem aplausos”
Charles Chaplin
“Apressa-te a
viver bem e pensa
que cada dia é, por
si só, uma vida”
Sêneca
“O próprio viver é
morrer, porque não
temos um dia a
mais na nossa vida
que não tenhamos,
nisso, um dia a
menos nela”
Fernando Pessoa
“Não confunda
jamais conhecimento com sabedoria. Um o ajuda a
ganhar a vida; o
outro a construir
uma vida”
Sandra Carey
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Estuprador que aterrorizava Muriaé é preso pela PC
A Polícia Civil de Muriaé
prendeu na noite de quintafeira (21), em Raposo, distrito de Itaperuna-RJ, o homem
que aterrorizou a população
muriaeense nos últimos 30
dias. Nelson Glória da Silva,
de 47 anos, natural de Campos, foi pego graças a um brilhante trabalho investigativo
desenvolvido pelos investigadores da Polícia Civil de
Muriaé, comandados pelo Dr.
Luiz Carlos dos Santos, através da delegada de mulheres,
Dra. Natalia Guimarães, com
a supervisão do Delegado
Chefe de Departamento Dr.
Rogério Franco.
De posse de algumas informações referentes aos estupros ocorridos na BR 116,
e da suspeita de ter tentado
outro estupro no bairro Planalto, a Polícia Civil saiu a
procura do estuprador. Com
a ajuda de um retrato falado,

divulgado pela polícia, o trabalho iniciou com diversas
batidas, mas nada era encontrado. Na Polícia Militar era
a mesma coisa, muitas ligações e tentativas de encontrar o autor da barbárie e
nada.
Mas a ligação de um vigia
fez toda a diferença na apuração desses crimes. De acordo com os investigadores,
um vigia viu próximo a entrada do bairro Gaspar uma
moto e anotou a sua placa,
repassando o número dessa
placa depois para os investigadores. Os policiais levantaram os documentos da
moto e chegaram ao distrito
de Raposo-RJ, na divisa com
o estado de Minas.
Na tarde de quinta-feira, os
investigadores Flávio e Josué foram para Raposo, de
onde era a placa da moto, e
conseguiram elucidar toda a

situação. Os investigadores,
com a ajuda da Polícia Militar
de Itaperuna prenderam Nelson Glória da Silva, conhecido por "Nelsinho".
Após a prisão de Nelson, a
polícia o levou até a Delegacia Legal de Itaperuna, onde
ele confessou os crimes em
Muriaé e lá foram descobertos mais três processos por
estupros e outros por roubos
e furtos. A moto utilizada pelo
autor foi localizada e apreendida na cidade de Natividade
e conduzida para o Pátio Itajuru de Muriaé.
Segundo informou o Delegado Regional Dr. Luiz Carlos dos Santos, uma das dificuldades de todo o trabalho
foi à falta de câmeras em postos e comércios localizados a
beira da rodovia e no Centro
de Muriaé.
De acordo com Dr. Luiz
Carlos, se no banco localiza-

do no Centro tivessem câmeras, o trabalho seria facilitado, pois o autor dos crimes,
logo após cometer o segundo estupro, na manhã do domingo (10), tentou realizar um
saque com o cartão da vítima, porém não logrou êxito,
porque o cartão foi bloqueado.
Já com relação ao crime do
bairro Planalto, ainda não foi
confirmada a participação de
Nelson, que assumiu a responsabilidade somente pelos
estupros na BR 116.
Em uma rápida entrevista a
imprensa Nelson assumiu a
autoria dos crimes e a todo o
momento se dizia ser um homem que precisa de tratamento e que na infância presenciou atrocidades de seu pai
com suas irmãs. Nelson disse ainda que teme por sua
vida e entende a revolta da
população.

Pedreiro morre atropelado por ônibus
escolar na região central de Simonésia

Nelson Glória da Silva, de 47 anos, natural de Campos, foi
pego graças a um brilhante trabalho investigativo desenvolvido pelos investigadores da Polícia Civil de Muriaé,

Feto é encontrado
na usina de lixo
Na quinta-feira dia 28 de
junho funcionários da usina
de reciclagem de Manhuaçu
ao separar o lixo na esteira
encontraram um feto aparentando ser uma menina, o corpo estava com ferimentos na
cabeça e no braço esquerdo
provavelmente provocados
pela esteira no processo da
separação do lixo. De acordo

com informações do encarregado do Samal, o lixo em que
o feto foi encontrado foi despejado no mesmo dia e poderia ser de um dos bairros
em que o caminhão fez a rota,
Bairro Santana, Centro, Bom
Jardim e São Jorge. Após o
feto ser periciado foi liberado para a Funerária.
Repórter: Marta Aguiar

Homem é assassinado
em Ubaporanga
O pedreiro Ênio Firmino de Oliveira, 53 anos, (FOTO) morreu atropelado por um ônibus de transporte escolar na manhã
de terça-feira, 26, na região central de Simonésia.
Segundo as informações, o ônibus foi convergir e acabou

atingindo a bicicleta do pedreiro. Ênio caiu e foi atropelado
pelo veículo de transporte de estudantes.
A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. O
pedreiro morreu no local.

Caminhão e Ágile
batem na BR-262

Homem morre após ser
atacado por morcego
em Rio Casca

Um acidente ocorrido no
final da tarde, de sexta-feira,
29, deixou o trânsito complicado para quem transitava
pelo km 48 da BR 262 causando uma enorme fila nos
dois sentidos da rodovia.
O acidente envolveu o
Chevrolet Ágile, placa
HMD 9386 de Matipó, e um
caminhão placa MRU 3590.
Segundo informações, o
motorista do carro perdeu o
controle da direção, numa
curva, rodou e colidiu com
o caminhão.
Os dois veículos saíram
da pista e desceram por uma

ribanceira, parando somente depois de bater em algumas árvores à margem da
rodovia.
O automóvel teve a traseira completamente destruída no tronco da árvore.
O motorista do caminhão
ficou preso às ferragens da
cabine, que foi prensada
pela carga do veículo.
O Corpo de Bombeiros
cortou a lataria do caminhão e o condutor foi socorrido com ferimentos à
Unidade de Pronto Atendimento de Manhuaçu.
Ronildo Miranda

Um produtor rural, 32 anos,
morreu na noite de quinta-feira
(28), no município de Rio Casca
após ser atacado por um morcego.
O produtor não procurou atendimento no dia em que foi atacado, dia 21 do mês de abril, e apenas foi ao hospital de Ponte
Nova, no dia 10 de junho, quando teve um corte na mão além
dos sintomas de raiva aparecerem.
No mesmo dia o produtor foi
encaminhado à UTI do Hospital
Eduardo de Menezes, em Belo
Horizonte, mas na noite de quinta ele acabou morrendo. A Fundação Ezequiel Dias, MG, e o

Instituto Pasteur, SP, confirmaram que as amostras de sangue
da vítima deram positivo para
raiva, sendo identificada a variante compatível com isolados de
vírus de morcego hematófago.
A Superintendência Regional
de Saúde de Ponte Nova iniciou
a investigação em Rio Casca, com
visita ao local de exposição para
levantamento de informações,
em busca de contatos e repasse
de orientações específicas aos
profissionais de saúde e foi realizado bloqueio do foco da doença com vacinação nos arredores do local onde o homem foi
atacado pelo morcego num raio
de 12Km.

Perícia recolheu uma faca próximo ao corpo,
que apresentava ferimentos na cabeça.
A Polícia Militar foi acionada na manhã de terça-feira
(26/06). Em Ubaporanga, no
bairro Vista Alegre, Wanderlucio Gualberto Ferreira, de 37
anos, conhecido como ‘’Lúcio Multante’’ foi assassinado na noite de segunda-feira
(25/06). Seu corpo foi encontrado por volta das 20h horas no terreiro da sua própria
casa. O homem morava com
a sua companheira, Maria
Aparecida de Paula Barcelino, de 57 anos. Segundo os
militares foi ela quem encontrou o corpo.
Ainda de acordo com relatos de Maria Aparecida, no
momento do assassinato ela
não estava em casa, teria saído para comprar queijo para
o marido. Quando retornou
encontrou o corpo já sem sinais vitais e com ferimentos
na cabeça.
A perícia realizou os procedimentos necessários e encontrou a faca, possivelmen-

Wanderlúcio Gualberto Ferreira

te utilizada no assassinato e
o tênis que estava próximo ao
corpo. O caso ainda é um mistério para a perícia técnica e
para a Polícia, eles não possuem suspeitos e o caso segue em investigação. O corpo do rapaz foi encaminhado
para o IML de Caratinga.
A colaboração da população para o desfecho deste
caso se torna indispensável,
qualquer informação pode ser
necessária.

10

1º de junho / 2012

acesse: www.jm1.com.br

ENTRETENIMENTO

HORÓSCOPO
Áries - 21/3 a 20/4 -Se você quer alcançar seus objetivos, mas não tem paciência para esperar irá certamente
encontrar decepções. Portanto, vá com calma e, sobretudo, não pressione as outras pessoas que têm dificuldade em acompanhar o seu ritmo! Você poderá se beneficiar com as mudanças se souber canalizar adequadamente essa energia. Lembre-se que os obstáculos aparecem simplesmente para nos ensinar algo!

Quanto custa o casamento?
O garoto chega para o pai e pergunta: Paiê,
quanto custa para casar? O pai responde: Não
sei, filho, ainda não terminei de pagar!

Touro - 21/4 a 20/5 - Se você encontra situações difíceis que não consegue solucionar adequadamente, é
porque tem naturalmente pouco jogo de cintura. Portanto, aprenda a contornar os obstáculos com maleabilidade e sem manifestações de raiva e mau-humor! Bons
aspectos planetários se posicionam na área que corresponde às finanças e bens materiais: boas possibilidades
da conclusão de acordos e parceria. Bom momento para
planejar noivados e casamentos, para participar de festas e reuniões sociais.

O número 5
- Mas eu sou um cara com muita coincidência. Nasci no dia 5 de maio ás 5 da manhã. No
meu aniversário de 55 anos, fui na loteria e
apostei no número 55.555 e ganhei 5 milhões.
Aí peguei a bolada toda e apostei num cavalo
número 5 no quinto páreo.
- Legal. E quanto você ganhou?
- Nada.
- Nada?
- O maldito chegou em quinto.

Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Este é um momento glorioso
para os geminianos, que irão desfrutar de um ano especial com as boas energias de Vênus e Júpiter! Planos
afetivos e parcerias amorosas serão protegidos por Vênus que nesta semana sai da retrogradação. O campo
financeiro irá se beneficiar também, especialmente porque você receberá boas propostas trazidas por Júpiter,
que transita em seu signo durante o ano inteiro!

Tentativa de suicídio..

Câncer - 21/6 a 22/7 -Com o ingresso do Sol em seu
signo e a mudança energética de sua passagem, o canceriano inicia um ótimo período astral. Use essa energia
para dar inicio a um novo projeto ou para dar um empurrão àquele que estava emperrado. Bom momento para a
aquisição de um bem material, seja um terreno, um sítio
ou a tão sonhada casa própria! Fique receptivo às novas
idéias que irão aparecer em sua mente: vale a pena
examiná-las com atenção.

Aquela velhinha era sozinha, coitadinha, nem
visita recebia, sem saúde, sem dinheiro, sem
amigos…
Um dia resolveu suicidar, tirar sua vida e
ligou para o seu médico para saber qual era a
posição exata do coração!
O médico explicou: – Dois dedos abaixo do
seio esquerdo.
No dia seguinte sai a notícia no jornal: “Mulher idosa tenta o suicídio com um tiro no joelho”.

Sem medo do Diabo..

Leão - 23/7 a 22/8 - As suas relações pessoais, novas
ou antigas, merecem atenção neste momento em que
está em busca de novos objetivos. Procure não reclamar da vida inutilmente: nos primeiros dias da semana
você estará particularmente suscetivelmente e impaciente. Sua energia interior deverá ser suficiente para
ajudá-lo a não perder de vista seus objetivos principais e
a conquistá-los! As atividades físicas são imprescindíveis ao seu bem-estar.

No meio da missa, todos ouvindo o padre e
nesse instante o Diabo aparece no altar…
Todos saem correndo, até o Padre.. mas fica
um velhinho..
- E o senhor? – o Diabo pergunta – O senhor não tem medo de mim?
- Imagina! – responde o velhinho – Eu já
fiquei 40 anos casado com sua irmã!

Virgem - 23/8 a 22/9 - Enquanto Marte ainda transita em
seu signo, você pode aproveitar para levar adiante todos os seus projetos, pois terá suficiente energia para
levá-los a bom termo. No ambiente profissional, novas
oportunidades podem surgir a cada momento, mas caberá a você saber colher as melhores ocasiões. Use seu
bom senso natural e não se precipite, mesmo sentindose pressionado. A atividade física não deverá ser descartada neste período, mesmo que seja comedida, mais
a seu gosto.

Joãozinho levanta e grita..
Joãozinho levanta de manhã e grita:
— Mãe, que cheiro forte é esse de chifre
queimado?
— Não é nada demais, filho! Foi seu pai que
amanheceu com febre…

CURIOSIDADES
A cola foi criada pelos homens pré-históricos: A invenção da cola data da era préhistórica, quando foi criada acidentalmente. Os artistas do passado misturaram
ovos, sangue seco e sucos de frutas procurando desenvolver diferentes tintas para
pintar as cavernas. Mais tarde, os egípcios
aprenderam a fazer colas mais fortes com
ossos de animais. Hoje em dia, o famoso
líquido é feito de substâncias sintéticas.
A garrafa térmica foi criada inicialmente para conservar soluções em laboratório: A garrafa térmica foi criada no século
19, pelo inglês James Dewar. Ele não pretendia manter o café quentinho, mas apenas conservar soluções no laboratório.
Dewar nunca patenteou a invenção, mas
um fabricante de vidros, o alemão Reinhold
Burger diminuiu o tamanho da garrafa e
enriqueceu, ao lançá-la para uso doméstico, em 1903.
Primeiras cédulas de papel surgiram na
China: As cédulas de papel apareceram a
partir do século VII na China. Eram feitas de
casca de amoreira. Na Europa, a primeira
nota foi emitida pelo Banco de Estocolmo,
Suécia, em 1661. No Brasil, as primeiras
cédulas a circular foram os Bilhetes da Real
Administração dos Diamantes, em 1771.

SETE ERROS

Libra - 23/9 a 22/10 - Se você mudar o seu ponto de
observação poderá enxergar os seus problemas de outro ponto de vista e encontrará soluções criativas. Conte somente com seus próprios recursos! Neste período,
procure apoio principalmente no campo espiritual que lhe
fornecerá ótimas idéias criativas e intuitivas. Pratique
atividades como a yoga para conquistar um bom equilíbrio entre corpo e mente.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Se você se encontra num
beco sem saída e não sabe para que lado atirar, recue
um pouco para examinar com calma a situação. Muitos
desafios lhe são apresentados, mas não adianta forçar
a barra! No início da semana podem surgir preocupações neste campo. Mantenha-se também fisicamente
ativo e alimente-se com equilíbrio, evitando temperos
fortes.
Sagitário - 22/11 a 21/12 - As circunstancias atuais
requerem muito empenho de sua parte para resolver todos os conflitos que aparecem, seja no ambiente profissional ou familiar. Júpiter, seu regente, entrou em Gêmeos, aumentando a necessidade de melhorar os contatos
pessoais. As condições difíceis do momento podem afetar a sua saúde: evite gorduras e alimentos excessivamente temperados!
Capricórnio - 22/12 a 20/1 - No trabalho você enfrenta
tantos desafios que precisa eleger prioridades, caso
contrario acabara esgotado no final do dia! A sua irritação, devido principalmente aos inúmeros imprevistos,
que parecem desviá-lo de seus objetivos, pode afetar
sua saúde. Por esta razão não abra mão de algumas
terapias alternativas que serão capazes de restabelecer
o seu bem-estar.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Existem situações que não
podem ser resolvidas conforme seu desejo e de nada
vai adiantar você se irritar com isso! Procure agir com
mais maleabilidade e não julgue de forma precipitada as
opiniões contrarias as suas. Mesmo estando cheio de
energia, você deve diminuir um pouco o ritmo, caso
contrario irá se estressar inutilmente. Noites insones
podem ser resultado deste ritmo alucinado!
Peixes - 20/2 a 20/3 - Alguns planetas lhe são mais
favoráveis que outros neste momento, mas indicam que
essa semana será crucial para resolver algumas pendências de forma favorável. Aproveite este momento e recolha todas as suas forças para ir adiante com seus projetos. As pessoas somente dão aquilo que possuem! Sua
natural generosidade é a principal causa de suas decepções. Alguns momentos de meditação diárias poderão
ajudá-lo a encontrar saídas para os seus impasses.
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Bomba: Hebe Camargo pode
rescindir contrato com a Rede
Tv e voltar ao SBT
A apresentadora Hebe Camargo acertou
seu passe verbalmente para voltar ao SBT
na manhã de Sábado (30). Em uma reunião
com Silvio Santos, esse acordo foi firmado.
Agora só resta saber quando a transferência
ocorrerá oficialmente e se a multa por rescisão será paga.

Namorado de Larissa Manoela
era uma farsa, tudo foi uma
brincadeira de criança.
Larissa Manoela
desmentiu que não
teria um namorado
que era apenas um
Fã que a pediu que
tirasse uma foto
com ela, e que assim deixou-o falar
em qualquer site
que era o seu namorado, a mãe da menina desmentiu em comentário no Orkut falando que a filha não tem namorado algum
que era apenas um Fã dela que pediu uma
foto e disse também que Larissa Manoela
desmentiu a história do Fã ser seu namorado, assim a mãe de Larissa Manoela a Dona
Silvana deixou Larissa Manoela de Castigo
Por Um Mês Sem TV e Sem Vídeo Games,
apenas Gravação da Novela Carrossel!

Katie Holmes e
Tom Cruise se separam
Após cinco anos de casamento Katie Holmes e Tom Cruise se separam , informou a
revista People , na sexta-feira (29), ”O casal
tem um acordo pré-nupcial, que não foi divulgado. O patrimônio líquido dos famosos
é de cerca de US$ 275 milhões. O site de celebridades "TMZ" afirmou que a cientologia,
um tipo de filosofia religiosa, foi o motivo da
separação de Katie Holmes e Tom Cruise.
Segundo pessoas ligadas ao casal, Katie temia que Cruise levasse a filha Suri para a igreja. Cruise, adepto à cientologia desde a década de 80, seria fanático pela religião, enquanto Katie nunca teria sido tão ligada. A
declaração da atriz sobre a guarda da filha
também estaria relacionada ao fato, pois Katie não deseja que Tom influencie religiosamente a criança. Religião: A cientologia foi
fundada nos Estados Unidos, em 1954, pelo
escritor de ficção científica Lafayette Ron
Hubbard. A filosofia prega a imortalidade do
ser humano e estimula a limpeza da alma e da
mente. Em 2007, Tom Cruise foi considerado
pelos líderes da seita, o "Cristo" da cientologia. De acordo com o tablóide britânico "The
Sun", o ator disse que foi escolhido para espalhar a palavra de sua fé através do mundo.
Segundo o ator, a cientologia tem o poder de
criar novas e melhores realidades.

Programa da Band, acusa injustamente a Diva Val Marchiori.
Adriane Galisteu ganhou uma nova inimiga, dessa vez quem entrou na lista foi a socialite Val Marchiori. É que o programa de Adriane, “Muito Mais”, da Band, mostrou uma
reportagem afirmando que ela não dá dinhei-
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ro nem cuida da mãe.
Agora Val resolveu se vingar dando entrevista ao TV Fama, da Rede TV!. Durante a
entrevista ela mostrou um anel de cobra e
apelidou a joia com o nome de Galisteu. A
socialite também insinuou que ela não tem
uma carreira sólida na televisão. A lista de
inimigos de Galisteu já conta com Claudia
Leitte, Ana Hickmann, Gracyanne Barbosa ,
Vildomar Batista e até Luana Piovani.

Juliana Paes Não Deve Fazer
Nu Frontal Em Gabriela Por
Causa de Depilação!
De acordo com coluna Olá, assinada por
Vivian Masutti e publicada no jornal “Agora”, a protagonista deixou as sobrancelhas
crescerem, mas não pôde fazer o mesmo com
os pelos das axilas, depiladas a laser. Foi levantada então a possibilidade de Juliana colocar implante de pelos pubianos para uma
cena, já que a atriz também teria feito depilação definitiva na virilha. A atriz inclusive já
recebeu críticas por estar “muito limpinha”.
A assessoria da Globo se limitou a dizer que
a informação “não procede”.

Bomba: Gretchen Toca Sino
de A Fazenda 5 - Para Desistir
do Reality Show!
Gretchen está chegando ao seu limite físico e psicológico dentro de A Fazenda, da
Record. Na manhã de sexta-feira (29), ela chegou a comentar com Simone que recebeu todos os sinais de Deus para deixar o reality e
também chorou muito no colo de Viviane
Araújo dizendo que não precisaria estar no
programa.O desespero de Gretchen chegou
ao ponto que ela tocou o sino que simboliza
a desistência do reality show. Alguns participantes ficaram assustados com a atitude
dela, mas a rainha do rebolado esclareceu
que não estava deixando o programa.
A assessoria de comunicação da Record
explicou que mesmo o sino significando a
saída dela, a cantora não vai deixar o reality.
“A Gretchen reclamou de uma enxaqueca
muito forte, tocou o sino e foi atendida. Ela
deve ter se enganado e usou o instrumento
para chamar a atenção da produção. Ela não
agiu corretamente, porém não vai deixar o
programa. Neste momento ela até está pensando no jantar.

Bomba: Filho de Carlos
Alberto de Nobrega é preso
por não pagar pensão.
O apresentador Carlos
Alberto da Nóbrega, chefe
da “Praça é Nossa” passou
a quarta-feira, 21, no 33º Distrito Policial de São Paulo,
onde o filho Maurício de
Nóbrega está preso. A exmulher do dentista entrou
na justiça por cobrança de
pensão alimentícia – ela
acusa Maurício, com quem
tem uma filha de 14 anos, de
dever R$ 64 mil. Carlos, que
diz sempre dar tudo para a neta, foi até o local
tentar uma negociação. As informações são
do jornal “Diário de S. Paulo”. Carlos saiu da
delegacia, seguiu triste para o SBT e adiou
uma visita que faria à amiga Hebe Camargo.

BOMBA: Marco Pigossi e
Rodrigo Simas são flagrados
juntos em um Restaurante!
Os Atores de Fina Estampa Marco Pigossi e
Rodrigo Simas São Flagrados em Um Restaurante na Zona Sul do Rio
de Janeiro na noite do
dia 28 ás 22:15h, muitas
pessoas da imprensa tiraram fotos mas ainda as
fotos não foram ao ar
ainda, a imprensa tem
medo de que as fotos vazem da Internet, as
fotos não foram implantadas na Internet porque Marco Pigossi impediu na Justiça que
qualquer foto dele ao lado de Rodrigo Simas
fosse parar na internet, Agora Marco Pigossi tem que dar as suas explicações, aliás
Marco Pigossi e Rodrigo Simas são Namorados ou os dois são Gay’s?

Fotos de Gustavo Lima semi nu
vazam na Internet, e internautas
levantam suspeita gravíssima:
A confusão começou depois que
Gusttavo Lima apareceu em uma foto
publicada na web.
Na imagem, o cantor está de toalha e
ao seu lado existe
um cigarro que, segundo algumas publicações, seria
“suspeito”. Ou
seja, deram a entender que Gusttavo
estaria com um cigarro de maconha. Porém, o
compositor explica que o tal cigarro é nada
mais do que de palha – usado muito pelos
moradores de fazendas. Em comunicado, no
começo da noite de segunda (25), a assessoria do cantor esclareceu tudo.

Concurso do Miss Bumbum
ganhará versão masculina
O concurso do Miss Bumbum, que ajuda a
eleger os bumbuns femininos mais bonitos
do Brasil. Vai ganhar sua versão masculina.
Os organizadores do concurso já estão de
olho em rapazes que tenham sido contemplados anatomicamente pela natureza nesta
parte do corpo, e também inscrevendo quem
se interessar em colocar o popozão à prova.
Que coisa, não?

Chris Flores é isolada da
imprensa após ser vetada na
programação da Record.
Parece que a maré não anda boa para Chris
Flores depois da briga com Ana Hickmann.
Segundo o jornal Extra, a apresentadora será
substituída por Tina Roma no “Hoje em dia”.
Em comunicado á imprensa, a Record atribuiu o afastamento a uma indisposição. Mas
parece que a história é outra. A emissora realizou uma segunda tentativa, na terça-feira
(26), de colocar Ana e Chris no palco do programa matinal.
Mas, de acordo com a publicação, ao sa-
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ber da presença da loira, pela segunda vez
consecutiva no “Hoje em Dia”, Chris teve
uma crise de choro. O drama foi à frente com
a queda da pressão arterial e ela precisou
deixar o camarim de cadeira de rodas.
A tentativa do encontro entre as apresentadoras era uma estratégia da Record em explorar ao máximo a briga das duas para fazer
frente à semana de estreia de Fátima Bernardes na Globo.

Bomba : Modelo afirma
que Bruno Gagliasso é suposto
pai de seu filho.
Grávida de quatro meses, a modelo Carol
Francischini, 23, está envolvida em uma grande polêmica sobre a paternidade da criança
que espera.
Apesar de ela manter o assunto em segredo, o ator Bruno Gagliasso é apontado como
o pai. A história veio à tona após o anúncio
da separação dele da atriz Giovana Ewbank.
Na quinta-feira (28), Carol disse ao site da
revista “Veja” que usou preservativo e também anticoncepcional.
“Não estava namorando o pai da criança.
Foi uma coisa que aconteceu. E olha que eu
usava contraceptivo e ele usou camisinha.
Mas o médico falou que pode acontecer mesmo”, disse a modelo.
“Eu usei camisinha. Não sei o que aconteceu. Aconteceu isso com algumas amigas
minhas também. Não sou a primeira, nem a
última. Não fiz nada ilegal.”
A modelo afirma que é apenas “amiga” de
Gagliasso.
“Associam gente que está perto de mim.
Mas eu conheço muita gente, saio para jantar com muitos amigos”, diz.

Ex-BBB Jonas fala sobre
o irmão, Rafael, que foi
assassinado no Sul
O ex-BBB Jonas falou sobre o irmão no
Twitter. O jovem Rafael Noronha foi assassinado com nove tiros e seu corpo encontrado
perto de um campo de futebol na Rua Borges
de Medeiros, bairro São José, em Lajeado,
no Rio Grande do Sul: “Rafa! Nossos corações sempre vão bater juntos… Te amamos
meu irmão”, escreveu Jonas.

LíviaAndrade, admite haver uma
“química” entre ela e Silvio Santos.
Vestida de caipira, a atriz se divertiu no
Buffet Planeta Kids, em SP. Ela recebeu vários convidados, entre eles boa parte do elenco do SBT e também da novela “Carrossel”,
onde vive a malvada professora Suzana, que
aparecerá em breve no ar.
“Trabalhar com criança faz o espírito permanecer jovem. Tenho um lado criança, e às
vezes eu acabo sendo mais infantil do que
elas”, disse Lívia ao site Gente IG.
Além da novela, Lívia Andrade também
participa todos os domingos do quadro
“Jogo dos Pontinhos”, do “Programa Silvio
Santos”. A atriz acredita que essa intimidade
com o animador só existe por conta das brincadeiras. “Isso acontece espontaneamente.
Existe uma química entre nós”.
Lívia ainda contou que Silvio Santos adora o apelido que ganhou dela, “Sissi”, e que
muita gente está chamando ele assim.
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Sebastião Costa defende
royalties sobre mineração
Deputado
Sebastião
Costa

E

m pronunciamento na As
sembléia Legislativa, o depu
tado Sebastião Costa defendeu a ampliação do pagamento dos
royalties sobre a exploração do
minério no Estado “em termos mais
justos e compatíveis com as perdas, tanto físicas quanto ambientais, que tais operações acarretam
para o patrimônio mineiro e para o
povo de Minas”.
Ele lembrou que a campanha
pela valorização dos royalties (taxas pagas pelas empresas para explorar determinado produto) no
caso do minério de ferro, que vem
sendo desenvolvida pelo governo
de Minas, “chegou em boa hora,
pois o que temos é uma valorização da matéria-prima no mercado
internacional, enquanto os minei-

ros não são beneficiados com essa
valorização”. Para ele os mais sacrificados são os municípios onde
essa exploração acontece, já que
não recebem a remuneração compatível com a depredação do seu
patrimônio e muito menos na proporção que ajude a recompor seu
cenário social e econômico”.
Porém, observou o a questão
dos royalties não diz respeito apenas aos municípios mineradores,
mas a todo o Estado que, com a
duplicação de 2% para 4% sobre o
faturamento bruto, teria toda a sua
engrenagem econômica dinamizada e estimulada por novos investimentos, melhor infra-estrutura e até
mesmo ver resgatada sua posição
histórica como região extrativa destacada”

Legislação eleitoral será tema
do seminário em Manhuaçu
No dia 04 de julho, na sede da União
Bancária Atlética, será realizado o encontro organizado pela Associação
Comercial Industrial e Agronegócios de
Manhuaçu (ACIAM), Justiça Eleitoral de Manhuaçu e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção de Manhuaçu.
Serão tratados os assuntos dos interessados a participar das eleições que
acontecerão em 07 de outubro, como
Condutas Vedadas a Agentes Públicos,
Fidelidade Partidária e Prestação de
Contas de partidos e candidatos, Propaganda Eleitoral e a Lei da Ficha Limpa estarão sendo abordados por juízes
do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), promotores e
advogados especializados na área eleitoral.
Segundo o Juiz da Comarca de Manhuaçu, Dr. Vinícius Ristori, o o objetivo do seminário é difundir o Direito
Eleitoral aos interessados e à sociedade
em geral e, especialmente neste ano,
fornecer orientações a cidadãos e instituições envolvidos nas eleições municipais de 2012, que acontecem em outubro, como servidores públicos, advogados, prefeitos, candidatos, vereadores e representantes de partidos políticos dos municípios da região.
O encontro tem apoio do Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais
(TRE-MG) e da Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis).
As inscrições podem ser feitas na
Associação Comercial de Manhuaçu
(ACIAM), até o dia 02/07 pelo telefone (33) 3331-2829 GRÁTIS (33) 3331-

2829
ou
por
e-mail
aciam_2829@hotmail.com (Lívia) ou
aciam_financeiro@yahoo.com.br
(Amara).
PROGRAMAÇÃO
8:30h Abertura
9:00h Palestra
Registro de Candidaturas e Fidelidade Partidária
Palestrante: Maurício Torres Soares
- Juiz Membro da Corte do TRE-MG
Debatedor: Silvhina Klen - Procuradora do Município de Pedra Bonita
(MG)
Especialista em Direito Público
10:00h Palestra
Ficha Limpa – Inelegibilidade e elegibilidade
Palestrante: Alexandre Quintino Santiago - Juiz Diretor Executivo da Escola Judiciária do TRE-MG
Debatedor: Augusto Mário Menezes
Paulino - Advogado - Pós-Graduado
Direito Eleitoral
11:30h Almoço
13:00h Palestra
Propaganda Eleitoral
Palestrante: Maurício Pinto Ferreira
- Juiz Membro da Corte do Tribunal
Regional Eleitoral
Debatedor: Tereza Rachel D’avila
Riani Lana - Promotora Eleitoral da 167ª
Zona Eleitoral de Manhuaçu (MG)
14:00h Palestra
Prestação de Contas
Palestrante: Flávio Couto Bernardes
- Juiz Membro Substituto da Corte do
TRE-MG

Juiz da Comarca de Manhuaçu,
Dr. Vinícius Ristori,

Debatedor: Edson Roberto Siqueira
Júnior - Advogado - Especialista em
Direito Eleitoral
15:30h Palestra
Contencioso Eleitoral
Palestrante: Oscar Dias Correa Júnior - Advogado - Ex-juiz Membro da
Corte do TRE-MG - Ex-deputado Federal
Debatedor: Walteir José da Silva
- Juiz Eleitoral da 162ª Zona Eleitoral
de Ipanema (MG)
Fonte: Portal Caparaó

