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Manhuaçu Sindicato
IPVA já começou a ser
do Comércio Varejista cobrado em Minas Gerais

PÁGINA 6

Começa a
disputa eleitoral
PÁGINA 10

PÁGINA 3

Renato, Cici e Nailton prontos para disputar a prefeitura de Manhuaçu

Belo e Gracyanne

“Crô” Marcelo Serrado

Zilu e Zezé di Carmargo

Compadre Washington

Jefim e João Rosendo (PMDB) disputam com
Lucinho e Serginho (PSDB, PT e DEM) as eleições de Lajinha

Marinalva e o vice Geraldo Terra disputam a reeleição e Laerte e Antônio Jacó
representam a oposição em Simonésia
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EDITORIAL

CHARGE

Seu voto pode mudar o rumo
da política da sua cidade
Estamos já em campanha eleitoral, os partidos já registraram suas chapas e pelo que estamos sentindo 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. As
coligações as vezes prejudica alguns partidos em benefício
de outros, muitos candidatos irão trabalhar e ver no final seus
votos ajudando a eleger outro candidato de outro partido, Isso
desonra a democracia, visto que a maioria coliga-se 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 precisando de mudanças urgentes na postura dos políticos de Manhuaçu. 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 precisa
entrar um prefeito descompromissado com grandes grupos,
que gastam horrores em campanha política, a conta é simples de fazer como uma pessoa pode gastar dois milhões
para ser eleito prefeito se o que ele vai receber de salário nos
4 anos não chega a R$ 400 mil reais. O próximo prefeito terá
que ter muita responsabilidade para tirar Manhuaçu do buraco em que se encontra muita dívida, poucos recursos e muito por se fazer, não podemos mais acreditar em promessas,
nossas necessidades são para agora e não para o amanhã,
veja em que estagio chegou nossa saúde, até para fazer uma
consulta particular você tem que esperar um mês, e se for
no SUS uma consulta leva até 6 meses, agora na campanha
os eleitores vão ouvir muito dos candidatos que irão fazer
isso e aquilo e isso partindo de político que detém o poder, ou
do próprio hospital que entra também na campanha dizendo
que vai ampliar etc. etc, e geralmente o povo acreditava,
mas estão mudando o pensamento e querendo ver primeiro
para crer. A aqui a coisa está feia, mas sinceramente esperamos que o povo saiba votar e que o eleito possa realmente
fazer o melhor para o povo. 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 Jornal das Montanhas
Este é o caminho que precisa ser trilhado em Manhuaçu,
unir todos os segmentos da sociedade no intuito de auxiliar o
poder público a se conscientizar que é de supra importância a
adequação da gestão pública a realidade que estamos vivendo
causado pelo crescimento demográfico. Significando aumento
de problemas socioambiental, financeiro, administrativo e outros. Os Gestores públicos municipais têm que assumir novos
perfis e investirem em capacitação em todas as áreas: saúde,
educação, segurança, esporte, combate às drogas, ação social, e
principalmente cultura, como a doutora Betânia nos mostra que
mesmo mantendo o tradicionalismo, temos que reciclar os conhecimentos com treinamentos e capacitações inserindo um
voluntariado motivado e motivando todas as esferas públicoadministrativas. Será que algum candidato a prefeito de Manhuaçu tem esta consciência? Depois de constatadas irregularidades pelo MP, em que o poder político voltado para eles
próprios, poder de por e tirar a autonomias das autarquias e
outros setores. Dominados pelos que se acham poderosos, só
por ter sido eleito pelo povo? Depois de tantos escândalos e
processos nos tribunais, esperamos que dias melhores venham!
Mas se tudo continuar como está, Tá na cara, a coisa só tende a
piorar! Enquanto a política não se conscientizar que o caminho
é qualificar a técnica, a política fica desqualificada e corrupta.
Talvez corrupta não por interesse, mas por falta de conhecimento técnico. O pior cego é aquele que não quer ver!
MJB 2012. Márcio José Bahia

Ao Jornal das Montanhas
Você acredita que saber votar é importante?
Eu, não acredito! Tudo não passa de um teatro. O voto
não faz tanta diferença eles querem que pensemos assim. Na
realidade todos que estão la querem se dar bem,não desejam
uma cidade melhor. Isso tem que mudar, se for político tem
que ser de coração e para o bem do nosso município, como
disse meu amigo Júlio ai tem que ser pobre, e dar a vida pelo
nosso município, estado e país!
Luiz Felippe de Oliveira
Ao Jornal das Montanhas
Não adianta saber votar porque lá é tipo um teatro todos
fingem que são bons para serem eleitos depois é a mesma
ladainha de sempre, se o povo fosse esperto votaria nulo para
mudar todos os candidatos que estão sendo eleitos; chegam lá
ficam todos do lado do prefeito e o prefeito por sua vez não
tendo oposição faz o que quer e aí meu amigo acontecem tudo
isso aí que você assistiu saindo prefeito por força do MP,
pois câmara para que? Acorda eleitor saiba escolher melhor
seus candidatos. Manhuaçu não se pode dar o luxo de descuidar do município, pois o próximo prefeito tem que fazer
coisas que os prefeitos dos últimos 20 anos não fizeram,
Manhuaçu está sufocada, não aguenta mais a ineficiências dos
políticos.
Márcia de Souza
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O que diz o povo

rém muitos já falam em virada, na eleição
passada a oposição dividida deixou as coisas muito fácil para a reeleição da dupla Tião
Moreira e Adriano. Agora com a união da
oposição a coisa ficou difícil, vai ser uma

luta de leões, ou melhor, de Sapos e Jacarés
de um lado Jefim e de outro Lucinho, por
enquanto esse é o papo que rola em Lajinha
e mais uma vez o tema principal será a saúde
e a oposição vai bater nesse tema.

Eleições em Simonésia
Câmara de Manhuaçu
voto reformador
A oportunidade de muitos candidatos que
estão tentando uma vaga chegou este ano, é
o que o povo está dizendo, são 10 vereadores, 3 estão fora por candidatar-se a outros
cargos prefeito e vice, e o número aumentou
para 15, é a oportunidade única de aposentar de vez uma galera e tanto de políticos,
três não poderão voltar para a câmara Toninho e Imaculada que são candidatos a vice e
o Renato que é candidato a prefeito, para
quem deseja mudança essa é a eleição ideal
e com certeza tão cedo não se terá outra oportunidade dessa. Colocaram a bola na marca
do pênalti é só chutar, ou melhor, é só votar.
Foi uma reviravolta no cenário político de
Manhuaçu, quando todos pensavam que
votariam em Maria Imaculada para prefeita,
eis que ela se alia à Renato Cesar Von Randow como candidata a vice-prefeita. Vale
registrar que mais uma vez tiraram dela a oportunidade de ser a prefeita de Manhuaçu, ela
que tinha a candidatura praticamente garantida de vereadora, se viu obrigada aceitar a
decisão do grupo. Renato que recentemente
retornou ao seu cargo à frente do executivo,
lança sua candidatura a prefeito e nos momentos finais consegue mudar o cenário
político em Manhuaçu. É o dever da imprensa deixar seus eleitores bem informados, contribuindo assim para melhorar o conhecimento dos eleitores para que eles não sejam enganados, faremos como nas eleições passadas que publicamos sondagens eleitorais
sem maquiagem e acertamos mais de 90%
das indicações, é só você dar uma olhada
nos arquivos de nosso jornal online Eleições
2008, ou solicitar em nossa redação que disponibilizamos para os leitores que desejarem
conferir, quem conferir saberá que acertamos
quando indicamos o crescimento de Nailton
Heringer, acertamos a votação de Sérgio Breder e fomos o único meio de comunicação de
Manhuaçu que indicava a votação espetacular de Lael Varella, e nesta tenha certeza que
vamos mostrar a verdade de quem realmente
está pontuando nas pesquisas.

Se a eleição fosse hoje
Sondagens
foram realizadas
no município refletindo os dados do momento em que foram
feitas sendo os
atuais candidatos a prefeito e
vice como précandidatos. Cici Magalhães seria eleita com
uma votação com mais de 20% de frente do
2º colocado Nailton Heringer, Renato da Banca ficaria em 3º lugar encostado em Nailton
Heringer. Será que os leitores têm essa informação? Anote aí para você acompanhar a
evolução dos três candidatos.

Renato, Cici e Nailton pronto para a disputa

Em Manhuaçu o bla bla bla é entorno de Cici
Magalhães, depois que Maria Imaculada deixou de ser candidata a prefeita e compôs a viceprefeitura com o Renato da Banca, muitos fizeram até festa dizendo que está liquidado a fatura, inclusive caciques do PMDB de Manhuaçu
festejaram a mudança. A voz do povo diz que a
Cici disputará mesmo a eleição é com Nailton
Heringer que tem uma história de honestidade
e coerência na política, enquanto a maioria dos
políticos de Manhuaçu mudaram de lado ele
continuou fiel a seus ideias e hoje conta com
Dr. Guliver como seu vice do PT e apoio de
mais 3 partidos, conta a seu favor a boa votação na eleição passada e por tudo isso a polarização deve ficar entre Cici e Nailton, a máquina desgastada e a grande vontade de mudança
do povo de Manhuaçu deve prevalecer, e a
Cici montou um verdadeiro exército para puxar
votos e tem a seu favor o sorriso fácil, o carisma, 14 partidos apoiando e por ser mulher.

Manhuaçu PDT, PMDB e PPS
São os partidos com mais chances de progresso a ganhar poder em Manhuaçu por ser
cabeça de chapa, são legendas dos candidatos ao executivo e souberam trabalhar as legendas e fizeram boas coligações, dos partidos grandes e com maiores representação no
congresso, dois podem não fazer vereadores
em Manhuaçu o DEM por ter perdido suas
principais figuras o Gedival Breder e Jorge do
Ibéria e o PSD por ser novo e não teve muito
tempo para montar sua base, devem ficar sem
representação, como coligaram vão ajudar a
eleger os candidatos do PPS e do PSB, de cara
podemos dizer que Juarez Eloi e Chiquinho do
PPS, serão tranquilamente eleitos, com grande chances de serem os primeiros vereadores
eleitos, se pintarem mais vagas, Garotinho do
Alô Cidade e Ailton do PSB podem ser os
próximos. O PMDB deve ser o de maior representação na câmara, depois que tivermos a
relação de todos os nomes e coligações vamos fazer as previsões, e no decorrer da campanha vamos colher informações dos eleitores para melhor analisarmos.

PMDB de Lajinha luta contra
PT, PSDB e DEM

Jefim e João Rosendo (PMDB) disputam
com Lucinho e Serginho (PSDB, PT e DEM)
as eleições de Lajinha

Lajinha agora é outra história, assim dizem
alguns, em Lajinha a disputa com a entrada
de um nome forte no PSDB e ter coligado
com as outras legendas do PT e Democrata
colocou a disputa em pé de igualdade, po-

Em Simonésia o povo fala muito na volta
do ex-prefeito Laerte Augusto, já que só perdeu para a atual prefeita por não poder disputar a reeleição e não souberam indicar o
melhor candidato agora passados 4 anos
Laerte vai novamente encarar a eleição, tem
a seu favor algumas irregularidades que ocorreram na prefeitura, é outra cidade onde a
disputa será polarizada entre duas chapas. A
situação terá a atual prefeita Marinalva Ferreira e o vice Geraldo Terra como candidatos
à reeleição pela Coligação Trabalho, Progresso e Solidariedade, formada pelos partidos
PR, PMDB, PP, PSDB, PTB, PDT, PTN, PTC,
PSC, PC do B, PV, PPS.Já pela oposição entra
na disputa o ex-prefeito Laerte Augusto de
Souza como candidato a prefeito e Antônio
Perígolo Sobrinho (Antônio Jacó) como vice.
A Coligação Ética, Cidadania e Liberdade de

Marinalva e o vice Geraldo Terra disputam
a reeleição e Laerte e Antônio Jacó
representam a oposição em Simonésia

Expressão é formada pelo PT, PHS, PSL, PDC,
PSD, PT do B, PRB, DEM. A primeira foto nos
mostra o Título Eleitoral de Getúlio Vargas, com
data de inscrição no ano de 1933 e a segunda,
o título eleitoral brasileiro atual que, creio eu,
todos terem. (O primeiro em papel ofício e o
segundo; papel de segurança, plastificado).

CLEPTOCRACIA E CORRUPÇÃO ENDÊMICA
Recordo que em 1995, li uma matéria em
revista (creio ter sido a Isto É), cujo foco
era mostrar o nível de corrupção dos brasileiros.
A matéria enfatizava que nas empresas,
organizações, instituições, o roubo é prática generalizada e ocorre com todos, isto
é, desde o office boy até os diretores e
patrões.
Li inclusive, entre aflito e atônito, que
gerentes de instituições financeiras recebiam aulas/cursos para aprender a surrupiar dinheiro das contas de seus clientes,
através da criação de códigos diversos e
tais gerentes tinham na ponta da língua
explicações mais ou menos convincentes,
caso o correntista se manifestasse com
queixas sobre seu saldo.
Como normalmente eram valores pequenos, (tipo vinte a duzentos reais) e realizavam estas operações duas a três vezes por
mês, com clientes cuja conta era bem "gorda", o correntista dificilmente reclamava.
E o banqueiro lucrava uma barbaridade
(hoje mais que nunca), e vez por outra premiava seu gerente com um jantar elegante
com "mimo" próximo a R$1,99. Uma beleza!
Hoje mais que nunca, sei que estão saqueando este país de forma absurda, e entendo que se não houver a participação
efetiva de cidadãos de bem, não conseguiremos mudar este quadro caótico de
roubalheira generalizada de bens públicos,
em todas as esferas de poder. É deprimente (para dizer o mínimo), aquilatar que a
corrupção é REGRA nos negócios entre
governo e empresas. Todos (quase sem
exceção) querem levar vantagem em tudo
e isto se tornou um hábito que somente a
consolidação de princípios éticos pode
paralisar e defenestrar.
Ouço atordoado a nossa presidente Dilma falar de um jeito, e lamentavelmente agir
no sentido oposto ao que propala. É incoerente, ilógico e insano!
Sim, somos a sexta economia do plane-

ta, mas somos também um povo carente de
tudo. Nestes nove anos e pico de governo
petista o governo fez o quê para a sua população? Criou o quê? Ajudou o quê? Fala
sério!
Necessitamos reformas urgentes que
permitam direcionar dinheiro grosso para
nossa infraestrutura que está para lá de
capenga. Cadê a reforma previdenciária
que sangra nossos cofres? Cadê Garibaldi? Cadê a reforma trabalhista que está
massacrando nossas empresas e comprometendo a vida de milhões de trabalhadores?
E nossos políticos sem visão queixamse da crise mundial, da desaceleração chinesa, da valorização do real, e tantas outras cretinices/babaquices. O que precisamos é reforma fiscal que defina o volume
de arrecadação necessária para os gastos
do governo, e uma reforma tributária que
defina a forma de arrecadação para atender o programa fiscal. Nossos políticos
estão batendo cabeça, falam bobagens demais e são notórios nefelibáticos que não
entendem o óbvio: O Brasil precisa crescer
sem temer a concorrência de produtos estrangeiros e sem temer a taxa de câmbio
com qualquer moeda em relação a nosso
real. Quem é competente se estabelece, vira
o jogo, cresce e progride. O resto é papo
furado e conversa para boi dormir.
Dilma quer acabar com a miséria no Brasil. Como fará isso com a atual performance governamental? Sem acabarmos com a
cleptocracia e a corrupção endêmica que
grassa soberba e altiva na mente de nossos políticos, o dinheiro nunca chegará a
quem de fato precisa.
Dilma precisa agir como a rainha Ester
(Antigo Testamento), isto é, precisa fazer
o que tem que ser feito. Sem medo e sem
vacilo periclitantes. Em minha opinião, ela
não está fazendo. Cadê a gerente durona?
Com carinho e orando para que o amor
cristão esteja no coração de todos, João
Antonio Pagliosa
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Presidente da
PREFEITURA MUNICIPAL
Câmara de Lajinha
DE SIMONÉSIA
Paulo Cesar comentou
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.120/0001-10 - E-mail: pmsim@uai.com.br

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, torna público, em atendimento ao caput do art. 26 e
parágrafo do art. 61 da Lei de Licitações,
que, nos autos dos processos licitatórios indicados, foram firmadas as seguintes contratações:
Pregão nº48/2012 – Objeto: Contratação
de empresa especializada para prestação de
serviços de corretagem de seguros para veículos da frota Municipal. Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS – Valor total (R$14.008,65).
Pregão nº49/2012 – Objeto: Contratação
de empresa para realizar serviços de coleta
de lixo hospitalar e odontológico no Município de Simonésia. Contratado: COLEFAR
LTDA – Valor estimado (R$2.940,00).
Pregão nº50/2012 – Objeto: Contratação
de empresa especializada para fornecimento de mobiliário e material permanente para
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, neste Município.
Contratados: COMÉRCIO DE COMPUTADORES M & D LTDA – Valor estimado
(R$13.120,00) e WALTER FULLY DE PAULA – ME, valor estimado (R$64.830,00).
Pregão nº51/2012 – Objeto: Contratação
de empresa especializada para fornecimento de bombas submersas e quadros de comando para implantação e manutenção do
sistema de abastecimento de água em áreas não atendidas pela Copasa, neste Município. Contratado: CASA COLONIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - Valor estimado (R$11.690,00).
Pregão nº52/2012 – Contratação de empresa especializada para fornecimento e
prestação de serviços de assistência funerária e translado, neste Município. Contratado: CLAUDINEY DOS REIS SANTANA –
Valor estimado (R$19.350,00).
Pregão nº53/2012 – Contratação de empresa especializada para realização de
Transporte Escolar nos períodos matutinos,
vespertinos e noturnos a fim de atender os
alunos do distrito de Alegria, neste Município.

Contratado: CARDOSO E SOARES TURISMO LTDA – Valor estimado (R$39.737,28).
Tomada de Preço nº05/2012 – Contratação de empresa especializada para realização de serviços de divulgação e registro de
atos públicos de interesse da Municipalidade. Contratado: SHIRLEY HAIT OLIVEIRA
DOS SANTOS – Valor total estimado
(R$115.580,00).
Tomada de Preço nº06/2012 – Contratação de empresa especializada para construção de Academia de Saúde no Município
de Simonésia. Contratada: COSTA CONSTRUÇÕES LTDA – Valor total
(R$184.858,94).
Tomada de Preço nº07/2012 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Obras de engenharia para
implantação de UBS no córrego Vargem
Grande, no Município de Simonésia. Contratada: COSTA CONSTRUÇÕES LTDA – Valor total (R$156.255,29).
Tomada de Preço nº08/2012 – Contratação de empresa especializada para execução de Obras de pavimentação asfáltica no
Município de Simonésia, em cumprimento ao
convênio nº155/2012. Contratada: ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA – Valor total
(R$116.936,28).
Tomada de Preço nº09/2012 – Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação asfáltica no
Município de Simonésia, em cumprimento ao
convênio nº169/2012. Contratada: ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA – Valor total
(R$123.177,56).
Inexigibilidade nº08/2012 – Contratação de
empresa especializada para realização da 7ª
etapa da copa Motocross Show Minas no Município de Simonésia, em cumprimento ao Convênio nº83/2012. Contratada: KATIA GOMES
COELHO VITOR - EPP - Valor (R$41.000,00).
MARINALVA FERREIRA
Prefeita Municipal

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

a situação da saúde

O vereador Paulo Cesar
comentou a situação da saúde em Lajinha, segundo ele
Lajinha hoje comparado à
outras cidades está relativamente bem: “ Nós aqui em
Lajinha não temos tido casos
de dengue em grande escala
como nos municípios vizinhos, não estamos perdendo nossas crianças recémnascidas,nós estamos amadurecendo nossas ideias e
vamos continuar trabalhando nesse sentido, a obrigação de abrir o nosso hospital
é de responsabilidade do
dono, o Joãozinho Miranda,
pois nosso hospital é particular, nós tivemos 04 reuniões com ele em seu gabinete, convidamos a Drª. Soraia
para as nossas reuniões e ela
chegava à puxar a orelha da
direção do hospital”. Disse
Paulo Cesar
Paulo Cesar dando continuidade a sua explanação: “
a Drª Soraia pediu para o diretor do hospital João Miranda que contratasse 03 médicos, ela disse à ele, (“contrata para mim João, 03 médicos
que o estado paga”), o esta-

do e a prefeitura porque o
estado não coloca o dinheiro
nas mãos deles, toda verba
para o hospital é enviada para
a prefeitura para ser repassada ao hospital já que o mesmo está inadimplente e por
isso eles não conseguem verbas diretamente para o hospital”. Concluiu Paulo Cesar
Marta Aguiar

Sopa reforçada
INGREDIENTES
1 colher (sopa) de óleo
1 cebola picada
250g de músculo em
cubos pequenos
1 cebola picada
meio quilo de mandioca sem casca, cortada em
pedaços pequenos
1 cenoura grande em
rodelas
3 tabletes de caldo
(com o sabor de sua preferência)
2 xícaras (chá) de escarola picada
2 colheres (sopa) de cebolinha verde picada
Acompanhe as novas receitas no Twitter
Conheça a nossa página no Facebook
MODO DE PREPARO
Em uma panela de pressão, aqueça o óleo e refogue a
cebola. Junte os cubos de carne e refogue por cerca de
10 minutos. Acrescente a mandioca, a cenoura, dois litros de água quente e o caldo. Misture bem, tampe a
panela e cozinhe por cerca de 30 minutos após pegar
pressão ou até que a carne fique macia.
Desligue o fogo, espere sair toda a pressão, abra a
panela e bata metade da sopa no liquidificador.
Volte a sopa batida à panela, junte a escarola e misture com a sopa restante. Aqueça por cerca de 5 minutos
ou até ferver. Sirva polvilhada com a cebolinha.
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CANTINHO DE FÉ
Por João Antonio Pagliosa - Eng. Agrônomo

TRANSFORMAÇÃO
Nos dias 09,10 e 11 de março de 2007, após relutar um tempo
excessivamente longo, participei do “Encontro com Deus” promovido pela Igreja Jesus Pão da Vida. Até então era meio católico e meio
evangélico. Muito do mundo.
Como homem do mundo, participei meio a contragosto imaginando que seria mais um retiro espiritual num final de semana, onde
conheceria várias pessoas, mas sem grandes alterações no cotidiano
de minha vida futura.
Estava tremendamente enganado!
O que ouvi na noite de sexta-feira me deixou atônito porque eu me
sentia exatamente assim: um homem atribulado, inquieto, inseguro e
com medo do amanhã. Percebia que o mercado de trabalho nega
oportunidades à “velhos” e isso me inquietava muito.
Embora possuísse uma sólida experiência profissional, não conseguia um trabalho a altura de minha capacidade e isso machucava
muito a minha alma. Olhava em volta a procura de socorro e o socorro
não vinha. De lado nenhum. Contatei muitos amigos solicitando
oportunidade de trabalho e nunca fui atendido. Atravessava um deserto brabo! Fui dormir cheio de dúvidas em minha cabeça e indagava? Porque com tudo que sei, com toda experiência profissional que
possuo não consigo um trabalho digno? E dormi pensando: Eu não
estou seguindo a Jesus como Ele deseja. Eu não sou guiado pelo
Espírito de Deus, ao contrário, eu é que me guio e atendo as concupiscências de minha carne. Sou na real, um hedonista, logo não posso ser
abençoado, pois estou cheio de pecados.
Pensei: Já estou com 58 anos e farei 59 no próximo outubro 2007
e caramba, já apanhei muito. Já sofri muito e quero ter uma vida plena
de felicidade... Não quero mais sofrer.
Já fora um homem bem sucedido, mas nunca havia de fato, sido
realmente feliz. Realizara grandes projetos, mas na época desconhecia que sem DEUS, nenhum projeto se sustenta. Hoje sei que tudo é
muito fugaz, sem DEUS. No sábado, como é meu hábito há muito
tempo, pulei da cama às cinco horas da manhã. Saí em silêncio
porque havia cerca de quinze encontristas naquele dormitório e todos
dormiam profundamente porque tínhamos ido deitar, bem tarde. Então
comecei uma caminhada pela chácara Tempero da Serra, localizada
em Piraquara, PR, e ainda estava bastante escuro, mas sentia uma paz
imensa e enquanto andava, refletindo e pensando em DEUS, depareime com uma placa, há menos de um metro do solo e dizia: “Senhor,
fazei-me instrumento de sua paz”. Eu estava muito encantado com a
beleza da natureza que me cercava, e me emocionei com o momento
sublime que vivia e caí ajoelhado e balbuciei: "Sim DEUS, faça-me seu
instrumento. Que eu seja vaso de barro em suas mãos, usa-me como
quiseres para que eu possa ser servo de tua obra, mas me oriente me
dê sabedoria porque sei que sou pó sem Ti."
Então, de súbito ouvi o trinar de uma ave quase em extinção. O
som maravilhoso do cantar de um inhambu ecoou forte em meus
ouvidos e extasiado pela beleza do instante pensei: A vida se renova.
Como DEUS é bom... Apesar da insensatez dos homens, a vida segue
seu curso. Continuei caminhando e orando e exaltando a DEUS, e
observando tudo a minha volta. A diversidade e exuberância da flora e
da fauna da mata atlântica, cuja riqueza é enorme e entendo pouco
explorada pelo homem. Faltam leis sábias e sobram leis absurdas e
voltei para o centro da Bíblia: Não confie no homem. Salmos 118:8.
Subitamente o aroma de café recém preparado invade minhas narinas e consulto automaticamente o relógio, são sete horas da manhã de
sábado. Duas horas se passaram como um átimo... Eu estivera mergulhado em DEUS. Sentira a sua presença me tocando, ao meu lado,
como um pai que fala ao filho às coisas que ele necessita ouvir... E eu
agradecia e louvava e adorava e me sentia a pessoa mais feliz do
planeta. Estava então seguro que a partir daquele Encontro, eu seria
um outro homem. Adeus Jacó (homem enganador) e bem vindo Israel
(príncipe de DEUS). Porque para nosso DEUS misericordioso, não
interessa o que nós fomos. A DEUS interessa apenas o que somos e
o que seremos no futuro. O que vale é deste momento em diante.
E você, caro leitor, quer o reino da glória ou o reino das trevas? Se
optar pelo primeiro, (sinal de sabedoria), pegue a cruz de Cristo e o
ajude a carregá-la. O fardo é leve se sua fé for grande. Porém se a sua
incredulidade for grande, aí está danado. Você precisará de muita
oração, muito sacrifício e muita persistência, porque como diz meu
querido Eliezer, a fé navega pelas palavras. Ore, clame, exalte, adore,
sua fé irá aumentar e você se surpreenderá com as maravilhas de
DEUS em sua vida.
E a notícia auspiciosa: DEUS não o abandona nunca, razão porque
absolutamente TUDO sempre tem solução. Só depende de você!
Mas você precisa bater à sua porta!
Eu, João, fui transformado pelo amor de Jesus. Não foi fácil
confesso, mas busquei o entendimento e com suor e lágrimas o conquistei. Sei que preciso continuar nesta caminhada, pois nunca entenderemos DEUS, como gostaríamos, mas andar segundo seus princípios é plena realização. É vida em abundância...
Clamo para que você também consiga esta transformação, mas é só
o seu esforço que tornará isso possível. A luta é só sua... A glória será
só sua.
Com carinho
João Antonio Pagliosa - Eng. Agrônomo pela UFRRJ em 1972
Servo útil de DEUS a partir de 2007
joaoantoniopagliosa@gmail.com
PS: O que o homem mais necessita é amor. Deus é amor. Deus
busca adoradores e não Igrejas. Nós somos a Igreja.
Curitiba, 31 de março de 2012.
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Homem perde 22 mil para golpista
Um homem de Santa Margarida caiu no golpe da ligação premiada e depositou
22.400 reais para os golpistas. As ligações aconteceram
entre os dias 25 de junho e a
última segunda-feira, dia 02.
Um milhão de reais e um automóvel, essa foi a tática dos
golpistas.
Esse cidadão procurou a
polícia de Abre Campo e contou que recebeu várias ligações do telefone celular (85)
9272-3240, entre os dias 25 de
junho e 02 de julho. O golpista se passava por funcionário da Casa Magazine, como

se fosse uma empresa filiada
à Rede Globo, e solicitava
depósitos bancários.
Na realidade os golpes
sempre vão existir e não há
ninguém que possa dizer que
não cai em golpe os bandidos sempre inventam novas
metodologias e assim é a vida,
mas esse do telefone é velho
e a imprensa está sempre divulgando, mas tem pessoa
que cresce aos seus olhos a
ganância por dinheiro e esquecem-se das regras mais
simples, foi o que aconteceu
com esse cidadão de Santa
Margarida que só pensou no

milhão, sua ingenuidade foi
tanta que a ficha demorou a
cair, ele teve uma semana, o
que levou seu prejuízo acima
de 22 mil reais, tudo em nome
de um milhão de reais e um
automóvel Astra.
A Polícia Civil orienta que
as pessoas fiquem mais atentas e desconfiem sempre dessas ofertas, ainda mais quando a pessoa não se inscreveu
ou comprou algum bilhete ou
algo do tipo. O DDD 085 do
telefone celular que ligou para
a vítima pertence à região de
Fortaleza/Ceará. De acordo
com investigações prelimina-

res, o golpe possivelmente foi
praticado por presos recolhidos em presídios daquele estado. “As pessoas devem ficar atentas quando receberem
ligações telefônicas e mensagens oferecendo prêmios e
dinheiro, bem como e-mails,
visto que os golpes e fraudes
exploram a boa fé e ingenuidade de pessoas simples, que
acabam ainda fornecendo dados pessoais e informações
de cartão de crédito para golpistas sem saberem”, detalha
o delegado de Abre Campo,
Dr. Carlos Roberto Souza da
Silva.

Homem põe fogo na esposa em Luisburgo
Roberto Carlos Geronymo,
44 anos, foi preso na manhã
de terça-feira, 03, depois de
colocar fogo no corpo da própria esposa, durante a madrugada, no Córrego dos Cristinos, em Luisburgo. A mulher
Vaudeci Nazaré da Silva, 44
anos, foi socorrida com queimaduras graves e transferida
para Belo Horizonte.
Segundo a ocorrência, Roberto Carlos colocou fogo na
companheira enquanto ela
dormia. Ele só não conseguiu
matá-la devido à interferência de um vizinho.

Com o trabalho de rastreamento, equipes da Polícia Militar conseguiram prender Roberto Carlos já na cidade de
Alto Jequitibá. Ele estava
sendo medicado no posto de
saúde com queimaduras nos
braços e pernas. Há informações de que eles vinham se
desentendo. A mulher foi socorrida com queimaduras de
1°, 2° e 3° graus em 65% do
corpo. Ela corre risco de morrer e deve ser transferida para
o Hospital João XXIII, na cidade de Belo Horizonte.
Policia e Cia

PRF de Realeza apreende caminhão com
peças de desmanche de 16 carros
Uma abordagem de rotina
ocorrida no km 589 da rodovia BR-116, em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Realeza permitiu que os agentes federais
se deparassem com o transporte de peças de desmanche
de veículos sem a procedência comprovada. Alguns deles já com a confirmação de
informação de roubo.
A abordagem aconteceu às
15h30 deste sábado, 30, sendo que até o fim da noite a
PRF já havia confirmado que
havia peças de três veículos
roubados.
De acordo com a ocorrência, ao ser abordado o caminhão MB 1113 baú placa
MND-9517/PB, os agentes
federais suspeitaram da
quantidade de peças de automóveis transportadas com
um valor reduzido apresentado na Nota Fiscal. A carroceria baú de dimensão estendida estava completamente
carregada e o documento fiscal apresentava valor de apenas R$ 4,5 mil.
O veículo era conduzido
por Alan K. G. Pereira, de 25

anos e seguia de São Paulo
com destino a João Pessoa/
PB. Ao ser questionado sobre a origem das peças, o
condutor não soube precisar,
pois segundo ele, esteve dormindo durante o carregamento de seu caminhão.
Diante deste fato os policiais providenciaram então a
retirada de toda a carga para
sua conferência. Além da
grande quantidade de produtos transportados, o que chamou também a atenção foi
que havia partes completas
de veículos totalmente desmontadas, inclusive os painéis internos ainda com os
aparelhos de CDs, rodas e
pneus.
“Alguns veículos, se você
juntasse todas as peças seria possível montá-lo completamente”, disse um dos policiais que participaram desta
operação.
Algo que também chamou
a atenção dos agentes era a
disposição das peças dentro
do baú.
Todas estavam separadas
de acordo com o tipo e colocadas de forma bastante pro-

fissional, de modo a aproveitar todo o espaço. Um exemplo deste profissionalismo
foi que para transportar as
peças para a 6ª DRPC (Delegacia Regional de Polícia Civil) de Manhuaçu, além do
próprio caminhão apreendido, foi necessário utilizar outros dois caminhões.
Suspeita de roubo é confirmada: A procedência sem
comprovação das mercadorias apontava para a suspeita
de que se tratasse de desmanche de veículos roubados. E até o final da noite de
sábado, através de consultas
realizadas pelos policiais nos
números de identificação de
algumas peças, foi possível
confirmar que havia ali pelo
menos três veículos desmon-

tados com informações no
sistema que haviam sido roubados. Os trabalhos de consultas continuam e a polícia
acredita que outros veículos
roubados serão identificados.
Até o momento os veículos identificados são todos
oriundos do interior do Estado de São Paulo, sendo:
- 01 GM Corsa ano 2004
placa DIU-6473 - Jundiaí/SP
- 01 Ford Fiesta ano 2008
placa EAZ-2265 - Itatiba/SP
- 01 Ford Ecosport ano 2008
placa ERS-6229 - Jarinu/SP
Foi dada voz de prisão em flagrante ao condutor, que também foi encaminhado para a 6ª
DRPC. Esta ocorrência foi registrada pelos policiais federais
Rhodes, Carvalho e A. Silva.
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Manhuaçu Sindicato do Comércio Varejista
NOTA DE PESAR
A família Fialho perdeu um ente querido
o senhor Alair Fialho
terça-feira 03 de julho
no Distrito do Prata,
Lajinha. Só nos resta
a saudade e pedir a
Deus conforto, pois a
vida é um dom dado
por Ele e somente a
Ele pertence.
Saudades, amigos
e familiares
Patrícia Fialho
Ribeiro

Manhuaçu conta com mais
um sindicato foi criado O Sindicato do Comércio Varejista
de Manhuaçu, dia 29 de junho durante solenidade realizada no clube AABB. Autoridades, empresários e a sociedade em geral prestigiaram
a solenidade de entrega da
carta sindical, documento
que dá legitimidade à entidade no município.
No dia 27 de junho, foi concedido pelo MTE ? (Ministério do Trabalho e Emprego) ?
o registro da organização sindical foi publicado no Diário
Oficial da União.
Representatividade
A iniciativa se deu pela necessidade de se estabelecer
também uma representação
para a classe dos empregadores, como forma de facilitar o diálogo entre as duas
categorias.
Para o presidente da insti-

tuição, Henrique César de
Oliveira, muitas outras conquistas virão após a obtenção do registro. Recebemos
com muita satisfação e alegria a notícia do registro e
nossos esforços serão para
representar muito bem os
amigos empreendedores. Vamos buscar uma melhor política do poder público para a
classe, que nunca teve apoio

desse setor para se desenvolver, afirmou Henrique César. O assessor jurídico do
sindicato, o advogado Luiz
Gonzaga Amorim, afirma que
a conquista do registro é algo
muito importante para o município de Manhuaçu.
Diretoria: Presidente Henrique César, Roosevelt Póvoa
(secretário), Fernando Bussolar (tesoureiro), diretores

Paulo César Nogueira Gomes,
Helon Demetrius Heringer da
Costa e Luiz Sérgio Klen.
Conselho Fiscal: Gustavo
Pimentel Alves Costa, Odiney Ambrósio da Fonseca,
José Paulo Campos Pinho,
Alberto Freitas Carvalho,
José Pedro Vieira e Elizabeth
Dornelas Morais, Assessor
Jurídico - Luiuz Gonzaga
Amorim

Projeto de proteção para a
serra da Moeda avança
As discussões para a criação do Monumento Natural
da Serrinha, na serra da Moeda, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, estão avançando
positivamente, na avaliação
dos movimentos ambientalistas.
O projeto de lei estadual
1.630/11 deve ser votado na
próxima terça-feira, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Segundo o relator do projeto, deputado Sebastião Costa (PPS), não há impedimento constitucional.
Porém, ele analisa se haverá necessidade de indenizar
alguma parte, como, por
exemplo, a mineradora Ferrous, que tem autorização do
Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM)
para pesquisa na área.
Sebastião Costa afirma
que, em caso de indenização,
o projeto, de autoria do deputado Rogério Correia (PT),
não poderá ser aprovado
pela Assembleia, cabendo ao
governo do Estado encami-

nhar um novo. Isso porque,
conforme o relator, caberia ao
Executivo a negociação do
pagamento de indenizações.
No entendimento das organizações ambientalistas, não
caberia indenização à Ferrous. “Encomendamos um
parecer jurídico. Ele aponta
que a empresa não tem licenciamento ambiental do Estado ou qualquer título que
fundamente o direito à indenização”, diz Beatriz Vignolo,
presidente da ONG Abrace a
Serra da Moeda.
Ela explica que a criação do
monumento natural, que teria cerca de 500 hectares,
protegeria integralmente esse
perímetro da serra, impedindo a atividade mineradora.
Localizada a 30 quilômetros
da capital mineira, a serra da
Moeda abriga mais de 50 nascentes e espécies endêmicas
(que só ocorrem naquele
ecossistema) de fauna e flora
típicas da transição do Cerrado com Mata Atlântica.
Se passar pela CCJ, o PL
vai para a Comissão de Meio
Ambiente da Assembleia e,
depois, para votação no ple-

Relator do projeto,
deputado Sebastião Costa

nário da Casa.
A assessoria de imprensa
da Ferrous informou que a
mineradora encontra-se regularmente instalada na região.
“A empresa reconhece a importância da área e acredita
que é possível a conciliação
entre o desenvolvimento da
atividade mineral e a preservação ambiental. A Ferrous
está aberta ao diálogo e propôs projeto que compatibiliza a atividade econômica com
a preservação ambiental”,
alegou em nota.
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Tri-Objetiva - 1
Cel...só (e mais ninguém...)
de Medeiros (*)

Falei de craque!
Falarei de crack!!!
1- Em 1º/7/12, não vi a vitória da seleção espanhola.
2- Pois, domingo, guardo-o, no estilo da Melhor Escola.
3- Agora, preciso falar – não falhar! – doutra negativa
cola!!!
1 - Colocando: 3 textos sobre crack, da ig, o primeiro e
o último de Valmir Moratelli, de 2 do 7, mediado por um
anônimo, de 21/6, são: “Crack: os dramas de dependentes [...]”; “Placas e cartazes anunciam proibição da venda de crack [...]”; “A última vez [...] usei chorando”.
2 - Citando: Cito Moratelli, e o que ele cita, sem colchete
e reticência – [...] –: Para “o psiquiatra Jorge Jaber, ´O
viciado teve sua capacidade cognitiva e social deteriorada, [é] um fracassado total, insano.´”... Dizem “os psicólogos: “A vigilância é para o resto da vida.”. Vatusy
Ramos afirma que tal viciado tem grande chance de
voltar à droga. O 3º texto tem depoimentos – deprimentes! – de viciados! Se for preciso e possível, voltarei a
eles, em algum futuro...
3 - Calçando: Supõe-se serem traficantes que emplacaram a placa, embaixo. Ouvi, na Rede Globo de Rádios,
noutras palavras, que crack é tão fulminante, que, até,
traficantes o proíbem, para não ficarem, logo, sem cliente – que crack mata depressa! Depressa calcemos, para
essa luta insana!!!...

1- Vale a pena ver um craque na sua função.
2- É uma pena ter um crack para tanta confusão.
3- Façamos algo para a pena da Bíblia ter a atenção.
(*) Por enquanto, Celso de Medeiros, só,
sem Buni di Medeiros e Thayma d´Medeiros.
(*) O autor é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica.
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Sílvio Santos de camelô a bilionário
Senhor Abravanel nasceu
em 12 de dezembro de 1930
no bairro carioca da Lapa, filho de pais judeus chamados
Alberto Abravanel (nascido
na Grécia) e Rebeca Abravanel (nascida na Turquia). Foram descendentes do comentador bíblico judeu Isaac
Abravanel. Aos quatorze
anos, observando um camelô da cidade do Rio de Janeiro chamado "Seu Augusto",
Silvio começou a vender capas de plástico para título de
eleitor e, logo depois, canetas-tinteiro. Seu sucesso nas
vendas fora atribuído à sua
capacidade de mesclar números de mágica e diversões
com vendas, que ele fazia no
horário de almoço do guarda
em serviço na esquina da
Avenida Rio Branco com a
Rua do Ouvidor.
Para tanto, Silvio Santos
contava com a ajuda de seu
irmão Léo Santos, que esprei-

tava o guarda, avisando seu
irmão quando esse estava a
caminho. Em uma dessas
ocasiões, entretanto, o guarda apreendeu as mercadorias de Silvio, mas reconheceu
seu talento no trato com as
pessoas e sua ótima voz: deulhe um cartão para uma entrevista na Rádio Continental, que possuía estúdios na
cidade de Niterói. Em São
Paulo, Sílvio começou a trabalhar em circos, apresentando espetáculos e sorteios em
caravanas de artistas. Ganhou 12 concursos de locutor e foi proibido de participar de mais. Logo passou à
televisão, adaptando o formato dos shows, espetáculos e
sorteios que fazia no circo.
Seu primeiro programa, Vamos Brincar de Forca, estreou em 1962 e era transmitido pela TV Paulista, à noite.
Paralelamente, Sílvio partiu
para novos empreendimentos: adquiriu de
seu amigo Manuel
da Nóbrega o Baú
da Felicidade, empresa que vendia
baús de presentes
de Natal para crianças mediante pagamento em prestações. Quando a TV
Paulista foi incorporada à Rede Globo, Sílvio seguiu
pagando aluguel
pelo seu horário
dominical, revendendo o tempo dos
anúncios a outras
empresas. Na medida em que aumentava o sucesso do
Programa Sílvio
Santos, Sílvio tinha
ótimos resultados
financeiro. Realizava sorteios de carros, móveis e eletrodomésticos, o

que motivou a expansão dos
negócios do grupo (Móveis
Tamakavy, concessionária de
veículos Vimave).
Em 1990, Silvio Santos e
Paulo Machado de Carvalho
vendem a Rede Record para
Edir Macedo. Neste momento, Silvio já tem o SBT consolidado nacionalmente, o
que tornava desnecessária a
retransmissão do Programa
Silvio Santos pela Record.
Segundo se conta, antiga
Record, continua sob seu
comando com o nome de TV
Corcovado até ser vendido
para o Grupo Martinez. Silvio
Santos é citado por muitos
como um dos homens mais
ricos e poderosos da América Latina, tendo uma fortuna
pessoal estimada em R$ 6 bilhões de reais, e recebe atualmente o maior salário da televisão brasileira, R$ 7 milhões mensais. Em 1989 Silvio lançado candidato á presidente pelo já extinto PMB
(Partido Municipalista Brasileiro) no lugar do pastor

evangélico Armando Corrêa.
Silvio liderava todas as
pesquisas e o segundo colocado Fernando Collor de
Melo era o mais prejudicado.
Collor mandou então investigar a vida de Silvio para ver
se tinha alguma coisa que o
impedisse á disputar as eleições, mas todo histórico de
Silvio Santos era impecável,
investigaram então o partido
e foram encontradas irregularidades, impedindo então
Silvio Santos de continuar
candidato. Silvio então se filia ao PLF no lugar de Aureliano Chaves, mas as notas de
votação já estavam impressas, tirando o favorito Silvio
Santos de vez das eleições.
Silvio com a cabeça fora da
política passa a se dedicar
exclusivamente á suas empresas e para alegria de todos os fãs brasileiros continua com sua programação
aos Domingos apresentando
o Programa Silvio Santos, um
dos mais antigos programas
da TV mundial.
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4 -O momento é
propício às atividades que podem lhe
proporcionar maior investimento na
carreira, com o objetivo de obter sucesso e dinheiro. Aproveite!

LINDÃO
Um jovem procurou um padre
para se confessar:
- Padre, eu pequei.
- Qual foi o seu pecado, meu
filho?
- Eu cometi o pecado da vaidade. Olho o espelho diversas
vezes por dia e fico admirando,
pensando no quanto sou bonito.
O padre se vira e olha para o
jovem:
- Isso não é pecado, meu filho. É apenas um engano.

Touro - 21/4 a 20/5 - Momento de
desenvolver novos estudos e contatos. Encontro entre mente e sentimentos. Você tende a estar mais
prático e objetivo.
Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Momento
ideal para refletir sobre sua vida e
seus sentimentos em relação ao futuro. Necessário um período de reclusão, para que você coloque seus
pensamentos em ordem.

FELICIDADE

Câncer - 21/6 a 22/7 -Período ideal para fazer atividades em grupo.
Busque momentos de descontração
ao lado de quem você gosta e aproveite para conhecer outras pessoas.

Um homem barbado está
numa praia de uma ilha deserta
acenando com as duas mãos
para um navio que passa ali perto.
- Quem é ele? – pergunta um
dos passageiros ao capitão.
- Não sei, mas toda vez que
passamos por esta ilha ele fica
feliz assim.

Leão - 23/7 a 22/8 - Você tende a
colocar em prática ideias que resultarão em ótimos negócios e receberá créditos por isso. Só não se esqueça de aceitar as opiniões e sugestões dos colegas.

PACIENTE
Um homem entra no consultório médico e anuncia:
- Quero falar com o doutor
Marcelo.
- O senhor tem hora?
O sujeito olha para o relógio e
diz:
- Sim, são duas e meia.
- Não, eu quero saber se o
senhor é paciente.
- O que a senhora acha? Há
seis meses ele não me paga o
aluguel do consultório.

CURIOSIDADES
DINOSSAURO – A palavra dinossauro foi
usada pela primeira vez pelo anatomista e
paleontologista britânico Richard Owen
(1804-1892). Após a descoberta no sul da
Inglaterra de fósseis de répteis gigantes, chamados de Megalosaurus, Iguanodon e Hylaeosaurus, Owens resolveu batizar o grupo, e
em 1841 chamou-os de dinosauria, que significa "lagartos terríveis".
GIRASSÓIS - A Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) apresentou, em Brasília, nove tipos de girassóis coloridos. As novas flores podem ser das cores: vinho, rosa, rosa claro, amarelo-limão
com o centro claro ou escuro, mesclado, ferrugem e em forma de raio de sol. Elas foram
desenvolvidas a partir de cruzamentos com
material do Programa de Melhoramento Genético da Embrapa, adaptado às condições
de clima. Segundo a Radiobrás, com a experiência, o caule da planta ficou mais fino e
as flores menores.
CORDA – A corda é utensílio fabricado
pelo homem desde a Idade da Pedra. A corda é um dos utensílios mais antigos fabricados pelo homem. Em restos da Idade da
Pedra foram encontrados cordas feitas de
fibras torcidas e reforçadas com um material resinoso. Os egípcios já as fabricavam de
algodão, cerca de três mil anos antes da era
cristã. Sem cordas, não poderiam ter construído as pirâmides.

HORÓSCOPO

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9 - Momento
de reflexão. Você pode se perceber
mais introspectivo e com vontade de
colocar em ordem seus objetivos de
vida. Procure não alimentar inseguranças.
Libra - 23/9 a 22/10 - Tendência a
pensar mais seriamente sobre sua
vida. Aproveite esse amadurecimento e procure resolver pendências
que estavam sendo adiadas. Com
coragem e força de vontade.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Você
está em uma fase de maior tolerância e perceberá que a convivência
com as pessoas mais próximas está
amplamente facilitada. Tome cuidado apenas nos acordos profissionais.
Sagitário - 22/11 a 21/12 - Por que
você não começa a pensar no que
você quer realmente para o futuro?
Chegou a hora de estabelecer alguns
planos para sua vida e as maneiras
de alcançar seus objetivos.
Capricórnio - 22/12 a 20/1 - Momento ideal para se expor mais.
Você precisa aumentar seus contatos sociais e esse é o melhor período para isso.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Período
propício para mudar aquilo que lhe
incomoda no ambiente doméstico.
Faça uma reflexão e analise o que
precisa ser transformado na sua
vida afetiva.
Peixes - 20/2 a 20/3 - Com sua
sensibilidade mais aguçada que de
costume, você vai perceber com
quem deve se associar para levar
seus projetos profissionais adiante.
Avalie bem seus parceiros!
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Val Marchiori corta a
mesada da mãe, diz jornal
Insatisfeita com as declarações de sua mãe, que alega passar necessidade no
Paraná, Val Marchiori decidiu não ajudar mais sua família deixando de depositar a pensão de R$ 1 mil.
Segundo o jornal “Extra”, Val não quer papo
com ninguém da família e
não deposita a mesada há quase dois meses.
A mãe, Vera Lúcia, de 52 anos, está desolada com o descaso da filha, que se nega a
comentar o assunto na imprensa.
Em tempo: Destaque da primeira temporada do “Mulheres Ricas” e titular do bordão
“Hello”, Val Marchiori é a mais nova contratada da Record.
Cogita-se que ela protagonize uma nova
temporada do programa “Simple Life – Mudando de Vida”.
Em 2007, Karina Bacchi e Ticiane Pinheiro
foram as protagonistas da atração, que teve
altos índices de audiência. Na época, cogitava-se que o programa não teve continuidade
devido ao baixo potencial de faturamento que
tinha.

Gracyanne recusou ‘A Fazenda’
por dinheiro, diz Belo
Após a saída de
Gretchen da quinta edição de A Fazenda, na madrugada de sábado
(7), começaram a
surgir especulações sobre a possível entrada de
um novo participante no reality – e um dos nomes mais falados foi o de Gracyanne Barbosa. Em entrevista ao jornal O Dia, porém, o cantor Belo,
atual marido da dançarina, contou que ela já
havia recusado uma proposta da TV Record
semanas atrás, quando foi procurada para
substituir Angela Bismarqui, caso a peoa
decidisse deixar o programa por causa da
morte da irmã. “Os valores financeiros não
foram coerentes para ela. E ela perderia muito trabalho aqui fora”, disse. Quando perguntado se deixaria a mulher entrar e ser concorrente da ex-namorada Viviane Araújo, não
hesitou. “Com uma proposta financeira decente, com certeza”. Em seguida, o músico
comentou a ação judicial que abriu para punir a ex com uma multa de R$ 500 mil cada vez
que ela citar o seu nome no reality. “Não vou
sair por aí atacando, mas a justiça está aí para
todo mundo. Não tenho medo de Viviane,
vivi com ela por dez anos, mas não quero
que ela fique usando meu nome”. Por fim,
Belo defendeu a atual mulher e negou os boatos de que ela teria sido pivô de seu antigo
relacionamento. “Viviane falou que eu a traí,
e eu nunca neguei isso. Mas não a traí com
Gracyanne”, afirmou.

Bomba: Mulher de Zezé di
Camargo janta com homem em
Miami, diz jornal
Segundo informações publicadas na coluna de Léo Dias, do jornal O Dia, Zilu, mu-
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lher de Zezé de Camargo, foi vista jantando
com um moreno dia 12 de junho, dia dos
namorados no restaurante Lido, em Miami.
Recentemente, Zilu declarou à revista
Caras que tem um casamento aberto.

Ivete Sangalo pode estar
grávida novamente
Começaram a circular
na imprensa boatos de
que Ivete Sangalo está
novamente grávida. É o
que especula a mídia de
celebridade de todo o
país. Tudo começou com
uma declaração da musa
do axé, que despertou a
possibilidade de uma
nova gestação:”Sou louca para ter outro filho e acho que isso não
vai ser problema, né? Quero ter mais dois e
vou ter. Estou deixando correr solto. Posso
engravidar hoje, amanhã ou posso ter engravidado ontem (risos). Quando Deus mandar,
vou ficar feliz”, declarou Ivete. No entanto,
sua assessoria não confirma, nem desmente,
a informação.

Ex-jogador se separa da
mulher para ficar com
apresentador global
Um belo ex-jogador de futebol deixou a
mulher em troca de um novo amor. Ele foi
morar com um apresentador da Globo, que
ainda não saiu publicamente do armário. A
mulher traída, que está fazendo um sério tratamento de saúde, está indignada com a separação.
Deixe ela resolver abrir a boca… Ai, que
medo! Esse povo famoso está sempre envolvido em cada bafão, né?

Bomba! Compadre Washington
sobre Scheila Carvalho:
‘Detesto essa mulher’

tor disse que detesta Scheila Carvalho, com
quem, segundo ele, teve um romance. Os dois
também trabalharam juntos no grupo É o
Tchan.
Ao ser questionado sobre sua relação com
a ex-dançarina, Compadre Washington contou que não tem mais nenhum contato com
ela: “Não sei por que ela não assume que
tivemos um romance, não sei se ela tem vergonha ou porque quando a gente terminou,
brigou mesmo. Não falo com ela, detesto ela,
não gosto dessa mulher. Isso tudo porque
teve um lance que quando terminamos, ela
deixou de falar com minha filha que adorava
ela. Minha família deu atenção a ela quando
veio para Salvador e ela fez isso com minha
filha. Essa foi minha mágoa maior. A gente
terminou e ela esqueceu da minha filha, não
falava com ela. Mexeu com a minha família,
vai tomar pau”
Para completar, Compadre Washington
ainda falou mal do marido de Scheila, Toni
Sales: “Desde que ele começou na banda eu
nunca fui com a cara dele e isso não teve
nada a ver com Scheila. Isso foi bem antes e
olha que ele tem um parentesco comigo. Para
mim, o artista tem que ser original, não gosto
de artista que tem marra. E ele é marrento”.

Bomba: Ex Atriz do
programa do Ratinho é
assassinada, pelo marido.
Babila Teixeira Marques, que fazia a simulação dos testes de DNA no
“Programa do Ratinho”,
foi assassinada pelo próprio marido na casa em
que eles moravam.
Ao que tudo indica, os
dois tiveram uma discussão horripilante. Depois
de muito bate-boca, Babila se dirigia ao quarto
quando foi golpeada cruelmente por seu esposo. Segundo informações, após matá-la, o
rapaz tentou se suicidar, mas não morreu e
está em estado grave no hospital.

Sítio de Xuxa será aberto
para visitação, diz jornal
Segundo informações publicadas na coluna Gente Boa, do jornal O Globo, o sítio da
apresentadora Xuxa em Guaratiba – Rio de
Janeiro que foi vendido recentemente a um
empresário, será aberto para visitação pública. O Sítio tem 60 mil metros quadrados e foi
um local onde Ayrton Senna posava o helicóptero, a casa de bonecas da filha Sasha e
até o túmulo do cachorro Xuxo. Michael
Jackson esteve na casa também. O lugar
guarda lembranças especiais da apresentadora.

Ah não Para! Bomba!
Personagem de Marcelo
Serrado em ‘Fina Estampa’
vai virar filme, diz jornal
Compadre Washington soltou o verbo
durante uma entrevista que concedeu ao
apresentador Alex Lopes, do programa “Universo Axé”, da TV Aratu, da Bahia.
Entre as declarações bombásticas, o can-

Crô, personagem de Marcelo Serrado em
“Fina Estampa”, agradou tanto o público que
vai virar sair da telinha para as telonas. Segundo a coluna de Ancelmo Góis, do jornal
“O Globo”, ele vai ganhar um filme em 2014.
O longa sera produzido por Paula Barreto.
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Madonna chora cantando
‘Like a Virgin’
A turnê MDNA da rainha do POP, Madonna está cheia de surpresas. Depois de mostrar
os seios e o bumbum durante algumas apresentações, desta vez a cantora chorou cantando um de seus principais hits. Madonna
ficou visivelmente emocionada cantando a famosa “Like a Virgin”, hit seu de 1984, e treminou a música chorando. O show aconteceu
em Berlim, na Alemanha, no dia 30 de junho.
Mas a cantora não ficou triste por muito tempo: ela foi “socorrida” por um dançarino sem
camisa que amarrou seu corset e acariciou o
corpo dela sensualmente. Na hora, um fã gritou: Não chore, Madonna!”. Depois disso, a
Material Girl recuperou seu juízo, terminando
a música com muitos aplausos. Madonna desembarca no Brasil para quatro shows em dezembro: um no Rio de Janeiro, dois em São
Paulo e um em Porto Alegre.

Bon Jovi é a nova cara da Avon
O astro do rock Bon Jovi será o novo garotopropaganda da Avon. O cantor fará parte da campanha publicitária da linha de perfumes Unplugged em ambas as versões, masculina e feminina. O perfume tem previsão para chegar ao Brasil a partir de outubro. Segundo a fabricante
Avon, a versão feminina tem uma fragrância “floral oriental” e a masculina “floral almiscarada e
amadeirada”. A campanha da marca segue uma
tendência de escolha de astros internacionais
para dar mais visibilidade a esse tipo de produto. Meses atrás a Chanel contratou Brad Pitt
para uma campanha do famoso Chanel nº 5.

Justin Bieber se forma no
ensino médio à distância
Justin Bieber conseguiu terminar o Ensino
Médio na St. Michael Catholic Secondary School, que fica em Stratford, no Canadá. O cantor
se formou a distância e fez as provas pela internet entre uma pausa e outra de seus shows. Por
fim, conseguiu o diploma. “Acabei o colégio!
Passei no teste, estou livre! Era difícil estudar e
trabalhar todos os dias”, disse Justin ao jornal
Daily Telegraph. Justin não pôde participar da
formatura com os outros estudantes, no final
de junho, por conta de sua agenda.

Walcyr Carrasco pretende
processar o ‘Pânico na Band’
O autor Walcyr Carrasco está revoltado com
a turma do “Pânico na Band”. Ele se sentiu
ofendido após assistir a um vídeo onde é imitidado. O advogado do dramaturgo, Ricardo
Brajterman, o mesmo que já conseguiu que o
programa parasse de mencionar o nome de
Carolina Dieckmann, Preta Gil e Luana Piovani, diz que medidas serão adotadas. “Walcyr
viu o vídeo, ficou bastante chocado e estarrecido com o tratamento da Bandeirantes dado
a ele e ao colega de profissão Aguinaldo Silva. Há insinuações à sexualidade e os dois
foram tratados de forma banal, hostil e grosseira. Por conta disso, ele se sentiu muito ofendido com o quadro e vai adotar as medidas
judiciais cabíveis para a retirada do ar desse
quadro, que não tem intenção de informar ou
causar graça, apenas de agredir a uma pessoa
séria. Vamos pedir que ele não seja mais citado no programa e também a reparação dos
danos morais, pois isso tem dado a Walcyr
um grande constrangimento, quando ele sai
na rua é hostilizado”, afirmou o advogado.
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Deputado Wilson Batista
consegue van escolar
para Leopoldina

O
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chefe de Gabinete do
Deputado Estadual Dr.
Wilson Batista, Reginaldo Roriz, enviou ofício ao presidente do Partido Democratas
em Leopoldina, Francisco Mendonça da Gama, comunicando
que foi depositado na conta da
Prefeitura de Leopoldina o va-

lor de R$ 53.556,00 destina à
aquisição de uma van escolar
para a Secretaria Municipal de
Educação. Segundo Reginaldo
Roriz, os recursos tiveram origem em convênio celebrado
com a Secretaria de Estado da
Educação a pedido do Deputado Dr. Wilson Batista

Atenção: IPVA já começou a ser
cobrado em Minas Gerais
A partir de sexta-feira, 1º de junho, começou a ser cobrado, em
Minas Gerais, o porte do Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículos (CRLV) 2012. A cobrança
começou com os veículos com placas de finais 1 e 2, e segue conforme tabela disponibilizada no fim da
matéria. Quem ainda não regularizou a situação do veículo, deve ficar atento, pois, a partir da data,
quem for flagrado dirigindo sem o
CRLV, estará cometendo infração
gravíssima, sujeito à multa de R$
191,54, retenção do veículo, e inclusão de 7 pontos no prontuário
de habilitação. O Detran-MG lembra que o CRLV não é emitido caso
o veículo possua alguma pendência em relação ao Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Seguro Obrigatório
(DPVAT) e Taxa Anual de Licenciamento (TRLAV), bem como multas
de trânsito e ambientais.
Caso o documento de seu veículo não tenha sido entregue em seu
endereço, procure o Setor de Trânsito da delegacia, para saber se o
CRLV foi devolvido pelos Correios
ou se há alguma irregularidade que
impediu o envio.
Confira a tabela de cobrança de
porte do CRLV, conforme final de
placa

VEJA TABELA COBRANÇA DO CRLV
FINAL DE PLACA ....................................... MÊS
1 e 2 ........................................................... Junho
3 e 4 .............................................................Julho
5, 6, 7 ........................................................ Agosto
8 ,9, 0 ..................................................... Setembo

