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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

História das histórias de Rio Casca
Feliz o município que tem alguém que reconhece a necessidade de preservar a história de
seu povo, seus feitos, costumes e principalmente objetos, utensílios, móveis e imóveis.
Encontramos em Rio Casca município que pertence à micro região de Ponte Nova um amante
da história, o Sr. Gláucio Batista Vieira mais conhecido por “Gulau” é um apaixonado antiquário
que mantem uma das mais completas lojas do ramo em Minas Gerais, fato esse que levou a
Rede Globo contratar seu acervo cultural para fazer parte de várias novelas de época exibida
pela emissora global, Sr. Gulau é fundador do Museu de Rio Casca e um grande conhecedor
e preservador da história da região, segundo conta já salvou relíquias e documentos
importantes não só de Rio Casca, mas de vários municípios mineiros.

PÁGINAS 6 e 7

Rai
Museu de Rio Casca, antiga estação de trem

Ana Hickmann

Dulce Maria

Zeca Camargo

Lista dos candidatos
as eleições municipais
nas cidades de
Simonésia e Luisburgo
PÁGINAS 6, 7 e 10

PIS 2012 começou a ser pago dia 24 de
julho; veja calendário de pagamento
Começou no dia 24 de julho o
pagamento aos trabalhadores
assalariados dos abonos do Programa
de Integração Social (PIS), referentes
ao calendário 2012/2013. Mais de 27
milhões de trabalhadores poderão
sacar os rendimentos do PIS e 2,9
milhões de empregados receberão o
abono ou os rendimentos do PIS em
seus contracheques.

PÁGINA 9

ELEIÇÃO SE GANHA COM
ESTRATÉGIA E CONHECIMENTO
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EDITORIAL

CHARGE

Gurgel pede condenação
de 36 réus do Mensalão
Os brasileiros em geral perderam a confiança nas autoridades e nos
políticos, para todos que perguntamos sobre o julgamento do Mensalão
ninguém acredita em punição, e você acredita que o poderoso exministro José Dirceu pode ser algemado e conduzido para a cadeia? A
verdade é que a mídia inteira está de olho e não só a do Brasil, mas a do
mundo inteiro, e estamos em um divisor o antes e o depois desse
julgamento ou a justiça sai fortalecida ou sai desacreditada e mais
desgastada, esse julgamento também será um plebiscito ou a justiça
barra a corrupção ou libera geral é assim que muitas pessoas veem,
para o nosso país será muito ruim se resolverem por panos quentes em
cima disso, e não adianta pegar alguns bois de piranha e tentar enganar
a sociedade ou pune com rigor da lei e o Brasil entra em nova era ou se
for ao contrário ninguém sabe em que ponto pode parar.
Os brasileiros andam desanimados com a justiça, a impunidade
impera em nosso país, são tantos os desmandos e falta da aplicabilidade
punitiva que quando vemos homens como o procurador Gurgel ficamos
pensativos e até duvidosos, temos o costume de ver tudo acabar em
pizza, mas temos homens de coragem e sérios cumpridores de seus
deveres, o que precisa é os que estão lá em cima começarem a dar
exemplo, pois o que sempre dizem por aí é que o bom exemplo vem de
cima. Agora é esperar e torcer para que se faça justiça e entremos em
outra fase aquela em que o rigor da lei é para todos. O procurador
Gurgel pediu a prisão dos acusados logo após o julgamento do caso;
segundo ele, José Dirceu foi o mentor do esquema. O procurador-geral
da República, Roberto Gurgel, pediu a condenação de 36 dos 38 réus
do mensalão. Em cerca de cinco horas de argumentação, ele requereu,
por fim, a expedição dos mandados de prisão assim que o julgamento
terminar. Luiz Gushiken, ex-ministro da Secretaria de Comunicação da
Presidência da República e Antônio Lamas, irmão de Jacinto Lamas,
ficaram de fora dos pedidos de condenação.
Durante o segundo dia de julgamento do processo, Gurgel reafirmou
a existência do mensalão, que, segundo ele, foi o “mais atrevido e
escandaloso caso de corrupção e desvio de dinheiro público” da
política nacional. Na primeira metade de sua sustentação, no STF
(Supremo Tribunal Federal), Gurgel citou o papel de cada integrante
do esquema, dando destaque à atuação do ex-ministro chefe da Casa
Civil José Dirceu, que, de acordo com o procurador, era o "mentor" da
ação. Mesmo com tempo limitado, o procurador dedicou os 20 minutos
iniciais a considerações filosóficas sobre a relação entre ética e poder.
Gurgel citou pensadores como Raymundo Faoro (brasileiro, autor do
livro Os Donos do Poder), o italiano Norberto Bobbio e o alemão Max
Weber. E, concluindo a etapa teórica da denúncia, deu os motivos
pelos quais considerou o esquema criminoso. “Com base na prova
reunida na ação penal, os fins não justificam os meios, quando ignoram,
cabalmente, o que é moralmente correto e socialmente aceitável”.
Após mais de 30 horas, o STF (Supremo Tribunal Federal) encerrou
terça-feira, 31 o julgamento das denúncias contra os 40 acusados de
envolvimento com o mensalão. Todos os denunciados foram
transformados em réus. Entre eles estão os ex-ministros José Dirceu
(Casa Civil) Luiz Gushiken (Comunicação do Governo) e Anderson
Adauto (Transportes), o empresário Marcos Valério, os deputados
João Paulo Cunha (PT-SP) e José Genoino (PT-SP), além do ex-deputado
Roberto Jefferson (PTB-RJ), autor das denúncias do mensalão. Após
o encerramento dos trabalhos, a presidente da Corte, Ellen Gracie,
defendeu a atuação do STF. Detalhando um balanço sobre as atividades
do tribunal, Ellen Gracie elogiou o relator do mensalão, Joaquim
Barbosa. Ela lembrou ainda que, apesar do julgamento, os ministros
continuaram a trabalhar em outros processos e ressaltou que este foi
um "julgamento histórico". "É um julgamento que muitos consideram
histórico. Tenho dificuldade em acreditar que alguma Corte Suprema
se reúna em sessão plenária para discutir um processo com essas
minúcias", afirmou a presidente.
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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
Lixões nas cidades
Ao Jornal das Montanhas
Depois de tantos anos, falando na
extinção dos lixões nas cidades do Brasil,
é lógico que Manhuaçu, como cidade
polo regional já deve estar com tudo
preparado para acabar de vez com o
nosso lixão, com certeza a Secretaria de
Meio Ambiente juntamente com o
SAMAL, Secretaria de Administração e
órgãos ambientais municipais, devam ter
uma carta na manga. O nosso município
produz mais de sessenta toneladas de
resíduos sólidos por dia, gerando mais
de VINTE MILHÕES de quilos
Resíduos Sólidos Urbanos Recicláveis
em um ano. Imaginamos que o novo
Aterro Sanitário de Manhuaçu está
pronto para ser inaugurado, porque há
vários anos, os órgãos fiscalizadores vêm
notificando o nosso órgão gestor. Tempo
tiveram de sobra para implantar esta obra
de importante relevância para o nosso
município. Já vimos muitas obras sendo
realizadas, muitos projetos em

andamento, muitos pitacos de pessoas
despreparadas. Então ficam aqui, várias
indagações que o povo tem o direito de
saber: como será resolvido o problema
dos resíduos sólidos de Manhuaçu? Em
quanto tempo? Já foi determinada a área
a ser implantado o sistema? Qual será o
tipo de tratamento? Será Público ou
terceirizado? Quanto a população vai
pagar por isso? Será que nossos
candidatos a prefeitos e vereadores estão
preparados para solucionar este
problema na forma mais correta
ambientalmente e financeiramente
viável? Esperamos que sim.
Autor: Márcio José Bahia
Ao Jornal das Montanhas
Nossa!!! Adorei receber o jornal, nossa
cidade não tinha jornal agora fiquei feliz
ao receber o jornal em minha casa e saber
que a partir de agora vamos poder contar
com um jornal que irá trazer também
notícias da minha querida cidade de Rio
Casca, estou ansiosa para ler a reportagem

que vocês fizeram do Sr. Glaucio e
também do museu da nossa cidade.
Autor: Fabiana
Ao Jornal das Montanhas
Bom dia hoje 31/julho/2012 peço
atenção ao meu pedido, por favor, sou
de juiz de fora, mas moro em Manaus a
42 anos e não tenho noticias de meus
parentes a 30 anos, moro na rua Luiz
Creozol 23, próximo a quadra de samba
bairro Megiolário (N. S. Aparecida,
peço a quem puder me ajudar, com
qualquer notícia tenho um primo
chamado Aroldo de Oliveira Matos
filho da minha tia Dalva de Oliveira
Matos. Agradeço de coração
Meu end. Rua Virgilio Ramos, 8
CEP 69035812 Vila Marinho
Compensa – tel (92)3625.9583 e Cel9323.7705 e-mail dx.seguritseguranca@hotmail.com Obrigado
Darcy Rocha Mattos
Manaus AM
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Cultura em Manhuaçu
Que saudade daqueles tempos, onde a
cultura de Manhuaçu era olhada com mais
carinho, não sei quem poderia realmente fazer
algo para preservar melhor nossa cultura, a
casa de cultura, parece que estão
preocupados com outras coisas a cultura
precisa focar em outros setores, é muito
pouco acervo de Manhuaçu, foi o que
sobrou. A cultura da cidade, da qual muitos
se orgulharam, foi-se com o Dr. Nelson
Doarte, D. Lilita, D. Ilza Campos e tantas
outras pessoas já esquecidas.

Lula se dedica a fazer o
filho Marcos vereador
A figura política
mais emblemática do
País apareceu pela
primeira vez nas
campanhas para as
eleições de 2012 em
seu berço, São
Bernardo. O expresidente
da
República Luiz Inácio
Lula da Silva participou da inauguração do
comitê de seu filho, Marcos Lula, candidato
a vereador pelo PT, e discursou para cerca
de 300 pessoas.
Ainda em tratamento do tumor retirado da
garganta, Lula discursou em pequeno
palanque, diferentemente de quando era
chefe da Nação. Agradeceu à presença do
público e pela primeira vez na campanha
pediu votos publicamente para o atual
prefeito e candidato à reeleição, Luiz Marinho
(PT). Também declarou apoio às candidaturas
petistas de Fernando Haddad (São Paulo),
Carlos Grana (Santo André), Mário Reali
(Diadema), Donisete Braga (Mauá), Edgar
Nóbrega (São Caetano), Maria Inês (Ribeirão
Pires) e Claudinho da Geladeira (Rio Grande
da Serra). Mas focou as atenções para a
cidade onde reside.
"São Bernardo deve reconhecimento e
gratidão ao Marinho. É um prazer para mim
estar participando da campanha dele. Há
muito tempo nossa cidade não tinha um
prefeito assim. Reeleger Marinho é garantir
uma cidade melhor", discursou o líder petista,
que ainda prometeu 6.000 casas populares,
caso Marinho permaneça na Prefeitura - os
projetos para angariar recursos e viabilizar
as construções das unidades já estão em
andamento.

Jacaré X Sapo

Em Lajinha, militantes do jacaré querem
voltar com o símbolo que sempre fez frente
nas campanhas, até 2004 as bandeiras que
tremulavam nos comícios não eram a do
PMDB ou PSDB e sim bandeiras com os dois
bichinhos mais famosos da cidade o Sapo e
Jacaré, ninguém dá muita bola para os
partidos, a disputa na cidade é entre os dois
grupos rivais, na eleição passada houve uma
divisão e saíram vários candidatos ficando

fácil para a reeleição do prefeito atual
Sebastião Moreira Bastos, só que nesta veio
a surpresa o Democrata, uniu-se com o PSDB
e ainda tomou o PT que havia coligado com
o PMDB que representa a facção do Sapo, e
agora de um lado uniu-se o PSDB, Democrata
e PT e de outro lado o PMDB e o PSC . Em
Lajinha a vitória será de quem montar melhor
as estratégias, mas infelizmente as
campanhas no interior ainda são muito
amadoras, falta muita informação, o Jornal
das Montanhas não vai deixar seus leitores
desinformados, no final do mês estaremos
publicando informações precisa de quem
realmente está a frente nas pesquisas.

Massa mostra
toda a sua força

Já está virando rotina. Jogo do Atlético no
Independência gera fila para compra de
ingressos que começa a ser formada, pelo
menos, 24 horas antes da abertura dos
guichês. Foi assim no duelo contra o Santos,
o último do Galo em casa. Desta vez, em
compensação, o esforço do torcedor vai ser
retribuído em dobro, já que, além das entradas
para o embate com o Coritiba, na quinta-feira,
também estão sendo comercializados bilhetes
para a partida contra o Vasco, no domingo,
dia 12.
A venda começou às 10h de sábado dia
04/08 (confira abaixo os postos de venda e o
valor das entradas). Mas, d da mas desde a
manhã do dia 03/08 o operador industrial
Ronan André da Luz, 20, sustentava o posto
de primeiro da fila na sede de Lourdes. Ele
chegou às 10h. Só que, cinco horas antes, o
cobrador de ônibus James já estava por lá.
Como tinha que trabalhar, foi rendido pelo
amigo Renato de Sousa, 40, às 11h.
Essa é a nova estratégia dos atleticanos
para garantir os tão cobiçados bilhetes. "Eu
trouxe a roupa de trabalhar. À meia-noite, vou
para a empresa, e um amigo meu vem para
ficar no meu lugar. Às 7h, eu volto", contou
Ronan, que vai repartir com o amigo os
ingressos adquiridos.
Desde às 16h do dia 03/08, o número de
torcedores começou a aumentar por causa
do fim do expediente. A expectativa era que a
fila se estendesse ainda mais ao longo da
madrugada.
A carga posta à venda é de 22.281 entradas
para cada um dos dois jogos.
O setor Especial Ismênia, onde fica o
programa Galo na Veia, está praticamente
tomado pelos sócios-torcedores, que pagam
uma mensalidade de R$ 200. Por isso, dessa
vez, não serão disponibilizados ingressos
para aquele setor, mesmo a preços mais caros,
como vinha acontecendo. A capacidade
daquele local é de 5.400 lugares.
Mesmo com o adiamento do jogo contra o
Flamengo, a torcida mantém o otimismo para
seguir na ponta. "A confiança a gente sempre
tem. Mas neste ano está maior, ninguém vai
atrapalhar. Não tem time melhor que o Atlético.

Só a CBF pode parar o Atlético", disse Renato
de Sousa.
Invicto. Desde que a nova arena foi
inaugurada, o Atlético não perdeu no estádio.
Foram seis vitórias e dois empates. A torcida
é responsável pelos quatro melhores
públicos no estádio até agora. O recorde foi
registrado contra o Santos, no último jogo,
quando 20.418 torcedores pagaram ingresso.
Líder do Brasileirão, o Galo tem o melhor
aproveitamento como mandante e visitante
entre as 20 equipes.

Campanha de Haddad gasta
6 vezes mais que a de Serra
O PT declarou à
Justiça Eleitoral já ter
gasto R$ 11,2 milhões
com a campanha de
Fernando Haddad a
prefeito de São Paulo. O
valor é seis vezes maior
que o informado por
José Serra (PSDB), em
torno de R$ 1,6 milhão.
A primeira parcial das
prestações de contas
deve ser entregue até segunda-feira. As siglas
ainda não precisam discriminar os doadores.
Os petistas dizem ter desembolsado R$ 2
milhões com o marqueteiro João Santana. Isso
ainda não inclui a propaganda de TV, item
mais pesado do orçamento. E Haddad do PT
apoiado por Lula tem 6%. O PT declarou ter
arrecadado R$ 2,3 milhões, e o PSDB, cerca
de R$ 2 milhões. Apesar da diferença entre
receita e despesa, os petistas afirmam que
todos os gastos serão cobertos em breve. O
tucano tem 26% das intenções de voto
estimuladas contra 25% do adversário.
Quatro candidatos estão empatados
tecnicamente no terceiro lugar: Soninha (PPS)
tem 7%, Fernando Haddad (PT) tem 6%,
Gabriel Chalita (PMDB) e Paulinho da Força
(PDT) têm ambos, 5%.

Rio Casca a campanha
vai esquentar

Paulinho de Itamar e José Maroca

O Paulinho de Itamar está levando a
campanha muito a sério e está terminando
o seu comitê segundo nos contou por telefone
um de seus organizadores, a candidatura de
Paulinho está bem assessorada e buscando
todas as informações para que não falte nada
na campanha, já estão esquematizando todos os passos dos candidatos para que tudo
saia dentro do planejado, com os encontros
e visitas aos munícipes, segundo ainda nos
informou a campanha está indo muito bem
com adesões importantes.
Não conseguimos contato com o candidato José Maroca, mas esperamos que na
próxima semana eles possam nos informar
a agenda de campanha.

De olho neles em
Valadares
Todas as carreatas feitas na manhã de
sábado (04/07) estavam com pouco
movimento, 90% dos participantes são cabos
eleitorais pagos. O interesse do povo anda
diminuindo porque os políticos estão ficando
com pouca credibilidade! Eleitores, vamos
prestar mais atenção em cada candidato à
PREFEITO, quem são eles, quem são os seus
candidatos a VICE-PREFEITO? E nunca
esqueça de que VEREADOR é coisa séria, e
teremos que eleger 21, podemos bagunçar a
Câmara e deixá-la até pior que a atual. Política
é a melhor forma da divisão dos impostos,
porém são os políticos que fazem essas
sujeiras... é saber escolher. Você vai votar em
um só PREFEITO que vem com o seu VICEPREFEITO de graça, e se ele, o vice não for
bom, pode desgraçar uma cidade!

Livro bomba na cidade GV
Dizem que está chegando dos Estados
Unidos, cerca de 5 mil exemplares de um livro
que vai criar a maior polêmica na cidade, vai
correr como rastirio de pólvora e chegar em
muitas mãos e poderá fazer um estrago
daqueles na política local. Vai ser um ti,ti,ti
daqueles, além de um vídeo que deverá ser
postado na internet. Quem já viu, disse que
pode abalar as estruturas da nossa majestosa
Ibituruna, de tão forte!

Gasoduto só via caminhão
Pois é, enquanto a política pega fogo aqui,
a GASMIG quer duplicar o trecho do
Gasoduto no Vale do Aço; para Valadares
quer trazer o Gás-comprimido, em caminhões,
pode? O investimento no vale do aço é de
150 milhões de reais. Cadê os nossos
deputados estaduais?

Atenção senhores
candidatos da região

Informe ao Jornal das Montanhas as suas
agendas para que possamos repassar as
informações aos nossos leitores, as
informações serão publicadas em nosso
portal e publicada no jornal impresso, aqui
em cada edição são mais de 50 mil leitores
atingidos pelo o nosso jornal impresso e o
www.jm1.com.br visite nosso portal e
recomende aos seu amigos.
Nosso contato; Fone (33)3331-8409 e
(33)8887-8409 contato@jm1.com.br

Quer ter sucesso na
política, contrate a

COPPEM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA
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 nº54/2012 – Objeto: Contratação de empresa
especializada para fornecimento de combustível no distrito de
São Simão do Rio Preto, neste Município. Contratado: IRMÃOS
CORDEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – Valor
estimado (R$144.490,00).
Pregão nº55/2012 – Objeto: Contratação de empresa
especializada para fornecimento de um veículo 05 lugares para
atender as necessidades da secretaria Municipal de Saúde, neste
Município. Contratado: NAVELLI NACIONAL VEÍCULOS LTDA –
Valor (R$24.000,00).
Pregão nº56/2012 – Objeto: Contratação de empresa
especializada para fornecimento de um veículo 05 lugares para
atender as ações de controle de epidemiologia da secretaria
Municipal, neste Município. Contratado: NAVELLI NACIONAL
VEÍCULOS LTDA - Valor (R$24.000,00).
Pregão nº57/2012 – Objeto: Contratação de empresa
especializada para fornecimento de um veículo para atender as
necessidades da secretaria Municipal de Saúde, em cumprimento
ao convênio nº445/2012, neste Município. Contratado: NAVELLI
NACIONAL VEÍCULOS LTDA - Valor (R$24.000,00).
Pregão nº58/2012 – Contratação de empresa especializada
para fornecimento de um veículo de 08 lugares para atender as
necessidades da secretaria Municipal de Saúde, neste Município.
Contratado: NAVELLI NACIONAL VEÍCULOS LTDA – Valor
(R$50.900,00).
Pregão nº59/2012 – Contratação de empresa especializada
para fornecimento de um veículo tipo van, 16 lugares para atender
as necessidades da secretaria Municipal de saúde, neste
Município, em cumprimento ao convênio nº441/2012. Contratado:
NAVELLI NACIONAL VEÍCULOS LTDA – Valor (R$90.000,00).
Pregão nº61/2012 – Contratação de empresa especializada
para realização de serviços de coleta de Lixo na sede e zona
rural do Município de Simonésia. Contratado: TERRAPLENAGEM
CAPIXABA LTDA ME – Valor estimado (R$109.500,00).
Pregão nº62/2012 – Contratação de empresa especializada
para fornecimento de medicamentos controlado para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, neste Município.
Contratados: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
– Valor estimado (R$76.690,00) e PROLIFARMA FARMACÊUTICA
LTDA – Valor estimado (R$160.459,00).
Pregão nº63/2012 – Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de recarga de cartuchos e tonner
para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Simonésia.

Contratado: MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE ME – Valor
estimado (R$35.297,00).
Pregão nº64/2012 – Contratação de empresa especializada
para fornecimento de equipamentos e material permanente para
o CAPS, neste Município. Contratados: COMÉRCIO DE
COMPUTADORES M & D LTDA ME – Valor estimado (R$1.564,00);
PRADO E ALVES LTDA – Valor estimado (R$2.092,50) e WALTER
FULLY DE PAULA – Valor estimado (R$3.275,00).
Pregão nº65/2012 – Contratação de empresa especializada
para fornecimento de equipamentos e material permanente para
garantir o desenvolvimento das necessidades de atenção básica,
neste Município. Contratados: COMÉRCIO DE COMPUTADORES
M & D LTDA ME – Valor estimado (R$9.693,00); PRADO E ALVES
LTDA – Valor estimado (R$11.023,80) e WALTER FULLY DE
PAULA – Valor estimado (R$28.666,00).
Tomada de Preço nº10/2012 – Contratação de empresa
especializada para execução de obras de recuperação de pontes
no Município de Simonésia, em atendimento a portaria nº56 de
15-02-2012 e decreto nº 002 de 09-02-2012 da Secretaria
Nacional de Defesa Civil, e, em cumprimento ao convênio
nº672330. Contratada: CONSTRUTORA ENIOS XAVIER LTDA –
Valor total (R$950.921,68).
Tomada de Preço nº11/2012 – Contratação de empresa
especializada para execução de obras de pavimentação asfáltica
no Município de Simonésia, em cumprimento ao convênio nº261/
2012. Contratada: ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA – Valor
total (R$113.792,55).
Tomada de Preço nº12/2012 - Contratação de empresa
especializada para construção de Escola Creche na sede do
Município de Simonésia. Contratado: CONSTRUTORA NAGIB
GOULART LTDA – Valor total (R$412.194,42).
Tomada de Preço nº13/2012 – Contratação de empresa
especializada para realização de obras de melhorias do Centro
de Eventos no Município de Simonésia. Contratada:
CONSTRUTORA NAGIB GOULART LTDA – Valor total
(R$217.496,50).
Tomada de Preço nº14/2012 – Contratação de empresa
especializada para execução de obras de pavimentação asfáltica
no Município de Simonésia, em cumprimento ao convênio nº180/
2012. Contratada: ALFA IMÓVEIS CONSTRUÇÕES LTDA – Valor
total (R$222.194,70).
Convite nº07/2012 – Contratação de profissional habilitado em
turismo a fim de desenvolver e acompanhar as atividades turísticas
e cultural do Município de Simonésia. Contratada: JULIANA
MENDES SILVA – Valor estimado (R$17.000,00).
MARINALVA FERREIRA - Prefeita Municipal
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Candidatos
de
Luisburgo
PREFEITOS E VEREADORES
GERALDO LACERDA
Vice: CÉSAR PACHECO
11 - PP
Coligação:
ORGANIZAÇÃO
INTEGRAÇÃO E AÇÃO

JOSE CARLOS DO
SINDICATO
Vice: GERALDO DO
BANCO
13 - PT
Coligação: UNIÃO

58 CANDIDATOS PARA 9 VAGAS DE VEREADOR

Bolo curau de milho verde
INGREDIENTES
8 espigas de
milho verde
2 xícaras (chá)
de leite
2 colheres
(sopa) de
manteiga
1 3/4 de xícara
de açúcar
4 ovos
1 colher (chá)
de canela em pó
250 ml de leite de coco
250 gramas de queijo frescal ralado em filetes
1 pitada de sal
1 colher (sopa) de fermento em pó
MODO DE PREPARO
Corte os grãos de milho verde bem rente ao sabugo
Coloque-os no liquidificador com o leite e bata até
obter uma pasta cremosa (ponto mais mole)
Acrescente os ovos, açúcar, manteiga, canela e
leite de coco, bata mais um pouco
Transfira essa mistura para uma tigela e acrescente
sal, queijo e por último o fermento em pó
Misture bem
Unte uma forma, polvilhe com farinha de trigo e
coloque a massa assar em forno médio por mais ou
menos 50 minutos

Nome do Candidato ...............................................
ADRIANA GARCIA DOS SANTOS LACERDA .........
AGUINALDO PEREIRA DOS REIS ..........................
AILTON RODRIGUES DA ROCHA ..........................
ALESANDRA DE LIMA KNUPP ...............................
ALTACIR DOS SANTOS FAGUNDES ......................
ANDRE FRANCISCO DA SILVA ..............................
ANÉSIO FOCKT COSENDEY ..................................
CIMÁRIO JACINTO DE OLIVEIRA ..........................
CORNÉLIO DOS SANTOS ......................................
CREMILDA APARECIDA DA SILVA ..........................
CRISTIANE CAMPOS FERREIRA ..........................
DEVANIR DE SOUZA CASTRO ..............................
EDMAR JOSE ALVES ..............................................
EDUARDO JOSE DE FREITAS ...............................
ENIO DE QUEIROZ .................................................
EUCIMAR APARECIDO PEREIRA ..........................
FRANCISCO CAETANO DA SILVA ..........................
GENTIL PAULA FAGUNDES ...................................
GEOVANE GOMES VICENTE ..................................
GERALDO ALVES DE ASSIS ...................................
GERALDO APARECIDO DA SILVA ...........................
GERALDO MARTINS ..............................................
JADSON HUEBRA FARIA HENRIQUE ...................
JEZIO DAMASCENO ...............................................
JOSE CARLOS RITA ................................................
JOSE DANIEL DE ORNELAS ...................................
JOSE EXPEDITO DE ABREU ..................................
JOSE LEITE GONCALVES .......................................
JOSE MARIA FERREIRA ........................................
JOSE PEREIRA NETO .............................................
JOSÉ APARECIDO DE SOUZA CAMPOS ...............
JOSÉ CUNHA FILHO ..............................................
JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS .........................
JULIO CESAR DA SILVA ..........................................
LEIDIMAR DE SOUZA RITA ....................................
LOURIVAL RODRIGUES ROSA ..............................
LUCINEIA LACERDA CALDAS ................................
LUIZ RODRIGUES ROSA NETO .............................
MARIA APARECIDA NORONHA DE SOUZA ..........
MARIA DE FATIMA CANDIDO MATIAS ...................
MARIA EVA CHRISTINO DORNELAS .....................
MARIA MADALENA RHODES DE PAULO...............
MARIA ROSINEI DE CARVALHO ABREU ...............
MARILEIA ALVES DE PAULA ...................................
MARIUZA ALVES PEREIRA .....................................
MAURO DE ABREU ................................................
NEURA PACHECO DASILVA ...................................
NEUZA MARIA DE JESUS PEREIRA ......................
REINALDO ANTONIO DA SILVA ..............................
RENATO RODRIGUES ROSA .................................
ROBERTO GONÇALVES DIAS ................................
ROGERIO DELFINO DE OLIVEIRA .........................
ROSE FAUSTINO KNUPP .......................................
SIDNEY MAFORTE PEREIRA .................................
SILVANA DAMASCENO GOMES LABANCA ............
SINEIDE FIRMINO DE SOUZA ...............................
UEDERSON AMARAL PORTILHO ..........................
WILIAN MARTINS PRATA ........................................

Nome para urna ............................................... Número ....... Partido ................................................................................. Coligação
ADRIANA DO RUBENS ................................... 11234 ............ PP ....................................................... COLIGAÇÃO PSDB - PTC - PP
AGUINALDO MOTORISTA ............................... 17123 ............ PSL ..................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS
AILTON ............................................................. 36444 ............ PTC ..................................................... COLIGAÇÃO PSDB - PTC - PP
ALESANDRA DO MAURILIO ............................ 12580 ............ PDT ....................................................... TEMPO DE TRANSFORMAR
PIAZA ................................................................ 15123 ............ PMDB ................................................... TEMPO DE TRANSFORMAR
ANDRÉ ............................................................. 17450 ............ PSL ..................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS
ANÉSIO FOCKT ............................................... 36000 ............ PTC ..................................................... COLIGAÇÃO PSDB - PTC - PP
CIMÁRIO DO JOVE .......................................... 36789 ............ PTC ..................................................... COLIGAÇÃO PSDB - PTC - PP
CORNÉLIO ....................................................... 11111 .............. PP ....................................................... COLIGAÇÃO PSDB - PTC - PP
CREMILDA ....................................................... 14789 ............ PTB .............................................................................................. União
CRISTIANE CAMPOS ...................................... 45666 ............ PSDB .................................................. COLIGAÇÃO PSDB - PTC - PP
DEVANIR DO DEGA ......................................... 17147 ............ PSL ..................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS
EDMAR JOSE .................................................. 12888 ............ PDT ....................................................... TEMPO DE TRANSFORMAR
EDUARDO ....................................................... 14123 ............ PTB .............................................................................................. União
ENIM QUEIROZ ............................................... 12456 ............ PDT ....................................................... TEMPO DE TRANSFORMAR
EUCIMAR DO IACI ........................................... 45789 ............ PSDB .................................................. COLIGAÇÃO PSDB - PTC - PP
NENZINHO ...................................................... 12345 ............ PDT ....................................................... TEMPO DE TRANSFORMAR
GENTIL DO TAXI .............................................. 11000 ............ PP ....................................................... COLIGAÇÃO PSDB - PTC - PP
GEOVANE CAPOTA .......................................... 13456 ............ PT ................................................................................................ União
GERALDO ALVES ............................................. 13333 ............ PT ................................................................................................ União
GERALDO DA VENDA ..................................... 17430 ............ PSL ..................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS
GERALDO DO ADAO ....................................... 14567 ............ PTB .............................................................................................. União
JADSON DO CARTÓRIO ................................. 25150 ............ DEM .................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS
ZIZIM DAMASCENO ........................................ 22666 ............ PR ......................................................... TEMPO DE TRANSFORMAR
JOSE CARLOS RITA ........................................ 22345 ............ PR ......................................................... TEMPO DE TRANSFORMAR
NIELE ................................................................ 12555 ............ PDT ....................................................... TEMPO DE TRANSFORMAR
JOSE EXPEDITO .............................................. 12123 ............ PDT ....................................................... TEMPO DE TRANSFORMAR
ZE LEITE ........................................................... 13123 ............ PT ................................................................................................ União
DEDICO ........................................................... 13666 ............ PT ................................................................................................ União
ZUZA DO GESSÉ ............................................. 31123 ............ PHS ..................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS
ZÉ DA MÁQUINA ............................................. 25333 ............ DEM .................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS
JOSÉ CUNHA .................................................. 45113 ............ PSDB .................................................. COLIGAÇÃO PSDB - PTC - PP
ZÉ DA MARCOLINA ......................................... 31789 ............ PHS ..................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS
JULINHO DO SUS ............................................ 45123 ............ PSDB .................................................. COLIGAÇÃO PSDB - PTC - PP
LEIDIMAR DE SOUZA RITA ............................. 22222 ............ PR ......................................................... TEMPO DE TRANSFORMAR
LOURIVAL RODRIGUES ROSA ....................... 23456 ............ PPS .............................................................................................. União
TÉIA .................................................................. 11456 ............ PP ....................................................... COLIGAÇÃO PSDB - PTC - PP
LUIZ RODRIGUES ........................................... 25369 ............ DEM .................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS
NORONHA ....................................................... 13690 ............ PT ................................................................................................ União
MARIA PRETINHA ........................................... 13567 ............ PT ................................................................................................ União
MARIA EVA ....................................................... 17789 ............ PSL ..................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS
MADALENA ...................................................... 25456 ............ DEM .................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS
ROSINEI ........................................................... 17258 ............ PSL ..................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS
MARILEIA DA SELMA ....................................... 22333 ............ PR ......................................................... TEMPO DE TRANSFORMAR
MARIUZA CABELEIREIRA ............................... 25678 ............ DEM .................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS
MAURO DO ZÉ NEVE ...................................... 45012 ............ PSDB .................................................. COLIGAÇÃO PSDB - PTC - PP
NEURA ............................................................. 25609 ............ DEM .................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS
PRETA DO DELINO .......................................... 11789 ............ PP ....................................................... COLIGAÇÃO PSDB - PTC - PP
RONALDINHO ................................................. 11654 ............ PP ....................................................... COLIGAÇÃO PSDB - PTC - PP
RENATO ........................................................... 13678 ............ PT ................................................................................................ União
ROBERTO GONÇALVES .................................. 31685 ............ PHS ..................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS
ROGÉRIO GAMBIARRA .................................. 36999 ............ PTC ..................................................... COLIGAÇÃO PSDB - PTC - PP
ROSE PROFESSORA ...................................... 36123 ............ PTC ..................................................... COLIGAÇÃO PSDB - PTC - PP
SIDNEY DO LABORATÓRIO ............................ 17456 ............ PSL ..................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS
SILVANINHA DO PICOLOTE ............................. 14450 ............ PTB .............................................................................................. União
SINEIDE DO SALGADO ................................... 36323 ............ PTC ..................................................... COLIGAÇÃO PSDB - PTC - PP
ESIM ................................................................. 25123 ............ DEM .................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS
WILIAN DO PAULINHO ..................................... 25789 ............ DEM .................................................... COLIGAÇÃO DEM - PSL - PHS

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU

ACADEMIA
KOMEIKAN
Rua Vicente de Paula Reis, 23
Bairro São Jorge (ao lado da Retífica)
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História das hi

Tri-Objetiva - 8
Celso de Medeiros Costa (*)

Não podemos nos
esquecer quanto a Bíblia!!!...
1- A Bíblia trata do que aconteceu!
2- É tão confiável que até Tomé creu!!
3- E, é compreensível até para teimoso ateu!!!
1 - Historicidade – § A Bíblia é o volume
livresco, ou melhor,enciclopédico mais
querido. Mas, não-poucas vezes, esquece-se
de sua historicidade. Por exemplo, Jeremias
nasceu em 650, antes da era cristã, e, morreu
em 560; e, em 557, nasceu Buda, e, em 551,
Confúcio.
§ Não misturo Jeremias com Buda e Confúcio. Apenas,
mostro a historicidade daquele, ilustrando com algo destes. §
Uma das 3 leituras bíblicas minhas do ano – além das menores!
–, como já escrevi, é na ordem cronológica, onde estou no ano
580 da era em foco que enfoco – precisamente, quase no final do
Livro Ezequiel –, tendo passado pelos fatos e datas supracitados.
2 - Confiabilidade – § Acima da
historicidade da Bíblia, está a confiabilidade
dela! Sim!! Podemos confiar nela!!! § Em 21 a
22 e 28 a 29 de julho passados, participei de
módulos de Pós-Graduação de Ensino Religioso
e Teologia. Foi triste – e, muito sério! – ouvir
de um professor de Ensino
Religioso, que chegou a afirmar que as histórias da Bíblia são
contos de carochinha!!! Mostrei-lhe o grau altíssimo de certeza
da Bíblia, levando, no último dia, os volumes do Antigo e Novo
Testamentos nos originais, respectivamente, hebraico e grego,
com rodapés de fontes “bibliográficas”. Também, citei o
“pequeno”- GRANDE-livro – ou GRANDE livro “pequeno” –
“Merece Confiança o Novo Testamento?”, do erudito F.F Bruce.
Li-o, há muito; e ele mostra que o grau de confiabilidade da Bíblia
é maior que o sobre Sócrates, Napoleão, e, até, de fatos menos
remotos. § Se você tem perguntas, dúvidas, ou algo que o valha
sobre a Bíblia, saiba que podemos confiar nela! Há bons livros
sobre isso!! Não fique na dúvida!!!
3 - Literalidade – § Em cursos de
Teologia dos quais tenho participado,
constato que liberais no estudo da Bíblia
têm aumentado. E – o que pode ser pior! –
, muitos alunos desses cursos e professores
em outros engolem muito!!! Quando
alguém discorda deles, são,às vezes,
chamados de fundamentalistas. Nas aulas do curso retro citado,
dos dias 28 a 29, o professor, que fez doutorado na Itália e faz
pós-doutorado em Paris, disse que os fundamentalistas leem a
Bíblia no sentido literal, e, mais, que precisamos lê-la
metaforicamente. Mostrei que há textos que têm metáfora,sim,
mas, que metaforizar tudo é problemático. O doutor e pósdoutorando dissera, entre outras coisas, que o fogo que Elias
fizera descer e Jesus andando sobre as águas são metafóricos. Eu
mostrei que ler tudo como metáfora levará alguém a dizer que o
nascimento de Jesus – e, como O foi! – é metáfora, e, aí, a base
do Cristianismo Bíblico e da Cristandade Comum irá por terra!!!
§ O pós-doutorando me respeitou muito, e pediu bem minha
opinião, e, sobretudo, quando eu dissera ser fundamentalista –
pois estou acostumado com essa pecha! –, disse, bem (!!), que
sou conservador!!! § É claro que há trechos bíblicos que são
metafóricos! Por isso, todo o cuidado é pouco, na leitura!!!
Quero explicar melhor isso, voltando da vez próxima, e, da
seguinte, se for preciso e possível! Mas, mais importante é
examinarmos o Texto bíblico!! E, no equilíbrio!!!
1- A Bíblia é um livro histórico, sim!
2- Posso nela confiar, do princípio ao fim!!
3- Mas, há fatos e metáforas, para você e para mim!!!
(*) O autor é graduado em Teologia e
pós em História Eclesiástica.

Belezas de Minas
Por Devair
Guimarães de Oliveira
Feliz o município que tem
alguém que reconhece a
necessidade de preservar a
história de seu povo, seus
feitos,
costumes
e
principalmente objetos,
utensílios, móveis e imóveis.
Encontramos em Rio Casca
município que pertence à
micro região de Ponte Nova
um amante da história, o Sr.
Gláucio Batista Vieira mais
conhecido por “Gulau” é um
apaixonado antiquário que
mantem uma das mais
completas lojas do ramo em
Minas Gerais, fato esse que
levou a Rede Globo contratar
seu acervo cultural para fazer
parte de várias novelas de
época exibida pela emissora
global, Sr. Gulau é fundador
do Museu de Rio Casca e um
grande conhecedor e
preservador da história da
região, segundo conta já
salvou
relíquias
e
documentos importantes não
só de Rio Casca, mas de
vários municípios mineiros.
Um dos grandes feitos do Sr
Gulau foi a descoberta de um
acervo de manuscritos de
autoria do Dr. Benjamin Vieira
Coelho que ficou guardado
com seu neto o Dr. Juarez
Coelho de Carvalho, os
escritos foram doados à
ARCA (Associação Amigos
de Rio Casca) e finalmente os
escritos ganharam as páginas
de um livro que foi lançado
em 30 de junho de 2012, na
comemoração do centenário
da cidade que é dia1ºde
junho com o título de: Rio
Casca Apontamentos, livro
esse que traz a memória de
seus leitores um passeio
histórico dos idos de 1842 a
1941.
A cidade possui uma
associação
ARCA
(Associação Amigos de Rio
Casca) que foi criada há 15

CNPJ CONTRATANTE: 16.061.444/0001-77
CNPJ CONTRATADO: 01.331.762/0001-33 - R$ 81,00

anos possuindo hoje um
acervo com quase 10 mil
fotos, mais de 8 mil
documentos e três mil peças
que contam a história do
município, tudo isso pode ser
visitado no museu que fica
localizado na antiga estação
de trem “no mês passado
precisamente no dia 30 de
junho a ARCA lançou um
livro que recuperou a história
de nosso município de 1841
a 1941 este material foi achado
no Rio de janeiro onde ficou
perdido por mais de 80 anos,
levamos 7 anos para
recuperar todo o material e
lançar o livro com os escritos
de autoria do Dr. Benjamin
Vieira Coelho, a ARCA
recuperou praticamente toda
a história de Rio Casca, com
isso fazemos também a
recuperaçãode documentos
antigos da memória do
município que ao longo dos
anos foram perdidos, a
associação é hoje uma
referência na recuperação de
documentos da Zona da
Mata”. Explica Gulau

Preservando a
cultura de Rio Casca
Rio Casca é um exemplo
para outros municípios onde
a cultura não é valorizada e o
pouco que existe não é
preservado, Manhuaçu, por
exemplo, uma cidade polo que
tem muito pouco em relação
a sua população e
importância. Rio Casca
possui peças raríssimas que
não se encontra em nenhum
outro museu, só mesmo
pessoas vocacionadas e com
muito amor a cidade poderiam
fazer o que foi feito.
Para fazer este trabalho
que a ARCA faz em recuperar
documentos tem que gostar,
ser filho da cidade e ter
sangue pelo patrimônio
cultural, muitas pessoas
pensam que só os políticos

Linhas de Caratinga

A estação de Rio Casca recebe o primeiro trem em
1912 (antes da inauguração oficial, se a data da foto
está correta) (Acervo ARCA, cessão Michel Carelli).
ABAIXO: A estação e seu pátio ferroviário,
provavelmente anos 1950 (Acervo Gilson Costa).

HISTÓRICO
DA
LINHA: Este trecho da
Leopoldina na verdade era
uma junção de várias linhas
isoladas originalmente,
construídas em épocas
diferentes. O trecho entre
Entre Rios (Três Rios e
Silveira Lobo foi aberto em
1903 e 1904; o seguinte, até
a estação de Guarani, ficou
pronto em 1883 e havia
sido construído e operado
pela Cia. União Mineira, até
a entrega à Leopoldina, em
1884; o trecho entre esse
ponto e Ligação ficou
pronto em 1886, enduanto
daí para a frente, até Ponte
Nova, foi entregue entre os
anos de 1879 e 1886. Entre
1912 e 1926, entregou-se a
linha até Matipoó (Raul
Soares) e finalmente, em
1931, a linha chegou a
Caratinga, de onde não
passou. Havia um trem de
Barão de Mauá, no centro
do Rio de Janeiro, para
Caratinga, via Petrópolis,
todos os dias, desde que a
linha completa foi entregue,
em 1931. Sem trens de
passageiros desde os anos
80 (em 1980 ainda existiam
trtens mistos fazendo o
serviço de passageiros
entre Ubá e Caratinga,
vindo de Recreio, na antiga
linha-tronco da EFL), a
linha foi erradicada em 1994
nos trechos Três RiosLigação e Ponte Nova-

Caratinga; o trecho
intermediário consta até
hoje como tendo "tráfego
suspenso".
A ESTAÇÃO: A estação
de Rio Casca foi aberta em
1913. Pelo menos até 1980
ainda trafegavam por ali trens
mistos,
trazendo
passageiros para a estação.
"O prédio está de pé,
relativamente conservado, e
ocupado por uma academia
de artes marciais. Todos os
demais vestígios do antigo
pátio da estação foram
removidos. As áreas antes
ocupadas pelos trilhos hoje
estão calçadas e há uma
pequena praça onde
estacionam os ônibus que
atendem aos escolares da
zona rural. Da caixa d'água,
que suponho existiu no
pátio, nem sinal" (Gutierrez
L. Coelho, 12/10/2004). Nota:
ainda está pendurado na
plataforma da estação o
velho sino. "Meu pai, Dr.
Ruy Lopes Teixeira, dono da
serraria e fábrica de tacos em
Bituruna até seu fechamento
era neto do senador José
Cupertino, fundador do
município de Rio Casca e
proprietário da fazenda
Lindóia, onde por acaso a
referida estação Lindóia está
situada. Ele foi um dos
principais articuladores para
que a linha férrea atingisse
Rio Casca" (Antonio
Cupertino, 4/3/2010).
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istórias de Rio Casca
podem fazer algo em
benefício da população. “O
ideal é você gostar da cidade,
não precisa mexer com
política, para ajudar o
município com pouca coisa
todos podem colaborar, aqui
nós arrecadamos livros
documentos
antigos
divulgamos o nome da nossa
cidade para todo o Brasil,
nossa loja é modelo já
participamos de 5 novelas da
Globo com acervo nosso de
peças antigas: Terra Nostra,
Chocolate com Pimenta,
Esperança e outras, agora
estamos participando de um
filme O Menino e o Lampião”.
Disse Gulau
Ainda segundo Gulau o
camarada tem que gostar, ser
filho da cidade e ter sangue
dos fundadores, porque não
é qualquer pessoa que faz
esse trabalho que a ARCA faz,
ele conta que para o
lançamento do livro teve um
longo trabalho, comentou
ainda ser mais fácil fazer uma
casa do que lançar um livro,
“estamos colocando todo o
nosso acervo a disposição
do Jornal das Montanhas
para que possa reportar para
outras pessoas, inclusive
nossos conterrâneos que
moram em outras cidades já
que o jornal mantem um
portal de grande visibilidade
que com certeza atingirá
milhares de riocasquenses”.
Concluiu Gulau

Famílias fundadoras
de Rio Casca
Família: Souza, Lana,
Cupertino, Pinto Coelho,
Martins, Miranda, Melo, com
uma descendência
de
portugueses e italianos...
O que mais a cidade carece
segundo o Sr. Gulau é a parte
educacional para os filhos e
netos não precisarem sair da
cidade para estudar, mais que
indústria uma boa faculdade,
a cidade é bem politizada a
parte cultural muitos
participam e cooperam
financeiramente “ não tenho
muito a reclamar, somente
mesmo a educação que
nossos políticos necessitam
melhorar e trazer para cá uma
boa faculdade, a cidade é
antiga e tem lojas boas e
bonitas, igreja, bons
artesanatos, fazendas muito
bonitas, sítios que até estão
sendo usados como ponto
turístico da região e tem o
circuito Montanhas e Fé que

Museu de Rio Casca, antiga estação de trem

Gláucio Batista Vieira
(Gulau) fundador, da ARCA

é bem conhecido, e
finalizando gostaria de pedir
aos leitores do Jornal das
Montanhas que leiam nosso
livro Rio Casca para
conhecer nossa história a
mais linda história da região,
o livro está à venda em 5
pontos e livrarias de Rio
Casca também na Rodovia
BR 262 Km 119 – loja 15
telefax (31) 3871-1162”.
A história de Rio Casca
começa com o seu fundador
Furriel Ângelo Vieira de
Souza, que tem origem de São
Martinho de Lagares,
comarca de Penafiel, bispado
do Porto Portugal, (1694) com
Manoel Vieira, Genealogia
Fluminense,
uma
descendência bonita e uma
linda história de Rio Casca
(MG), na Fazenda Piranga,
com Maria Feliciana da
Purificação. Tiveram 11
filhos, todos nascidos no
lugar
denominado
“Minhocas”, em terras do seu
sogro, com grande geração
no livro Povoadores da Zona
do Carmo, do Cônego R.
Trindade, fls. 93.
2.10 Felisberto Vieira de

Souza.
Nota nº 1: Descendem
deste casal, em Cantagalo,
entre outros: o Visconde de
Pinheiro, o Barão de Aquino,
o Barão do Castelo e o doutor
Modesto Alves Pereira de
Melo (TC).
Nota nº 2:
Este casal
permaneceu em Minas, mas
alguns filhos e netos foram
para Cantagalo onde
deixaram, entre outros, os
seguintes descendentes:
doutor Romeu Serpa de
Carvalho, médico em Barra
do Piraí, General Agnaldo
Sena Campos, deputado
Oliveira Benfeito, José
Teixeira de Carvalho,
padrinho do grande escritor
Euclides da Cunha, doutor
Eduardo Teixeira de Carvalho
Durão, Francisco Gonçalves
de Souza, pai de Marfisa
Honorata de Souza Marques,
Coronel Gwier de Azevedo e
Emiliano Vieira de Souza (TC).

História
Em 1826, Francisco Ferreira
Maciel Laia, aventureiro em
busca de terras, embrenha-se
pela densa mata às margens
do rio Casca. Dessa maneira,
apossou-se de enorme área,
onde hoje se localiza a
fazenda de Fidelidade. Em
1836, a fazenda foi vendida a
Ângelo Vieira de Souza e,
naquele mesmo ano, o
povoado se iniciou em seus
terrenos.
Em 1858, o arraial de
Conceição do Casca foi
elevado à freguesia com o
nome de Nossa Senhora da
Conceição da Casca. O
município foi criado em 1911
e instalado um ano depois.
A vila foi fundada pelo
furriel Angelo Vieira de Souza.
O município foi criado em 30
de agosto de 1911, através da
lei 556. Os pioneiros

Sr. Gulau é fundador do Museu de Rio Casca e um grande conhecedor e preservador
da história da região, segundo conta já salvou relíquias e documentos importantes não
só de Rio Casca, mas de vários municípios mineiros.

As belezas naturais de Rio Casca também é um do destaques do município

habitantes chegaram à região
no princípio do século XIX.
Banhada pelo rio Casca, que
nasce na serra das Aranhas e
forma várias cachoeiras em
seu percurso, tinha suas terras
cobertas de floresta, onde
havia em quantidade árvores
como o jacarandá, peroba,
braúna, cedro e jequitibás
centenários. A extração de
madeira se constituiu, no
princípio, a principal atividade
econômica, o que durou até a
sua extinção.
Em 1929, a cidade tinha uma
população de 3.000 pessoas,
iluminada com luz elétrica,
sendo a Estrada de Ferro
Leopoldina seu único acesso
aos grandes centros, até o
aparecimento das rodovias
por volta de meados 1950.
Atualmente o município tem na
indústria do leite sua principal
atividade, produzindo também
arroz, feijão, milho e cana, além
de avicultura e pequenas
indústrias de transformação.
Sua população é de 15.244
pessoas.
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SERVIDORES DO MPMG SÃO RECEBIDOS NA ALMG PELO DEPUTADO SEBASTIÃO COSTA
Em contagem regressiva
para AGE que deliberará
sobre Greve, a diretoria do
SindsempMG e diversos
servidores
fizeram
manifestação na porta da PGJ
e dirigiram-se para a
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais onde foram
recebidos pelo Presidente da
Casa, Deputado Diniz
Pinheiro, pelo Deputado
Estadual Bosco e pelo
Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça da
ALMG, Deputado Sebastião
Costa.
A última mobilização antes
da AGE do SindsempMG foi
um grande sucesso. Os
servidores do MPMG de Belo
Horizonte começaram as
manifestações na porta da
Sede da PGJ e depois se
dirigiram para a Assembleia
Legislativa do Estado, para
lutar pela rápida aprovação do
PL 3331/2012, que recompõe
o salário da categoria em
5,1%.
Os
servidores
compareceram em grande
número na Assembleia e
receberam do Deputado
Bosco as boas vindas da
ALMG no retorno dos
trabalhos
do
Poder
Legislativo mineiro. Bosco
aproveitou para reafirmar seu
compromisso com o pleito do
Sindicato. "Como no ano
passado, manifesto o meu
compromisso em atuar
diretamente
com
o

SINDSEMPMG
para
deliberação rápida do PL
3331/2012", enfatizou.
Uma comissão dos
servidores acompanhou a
diretoria do SINDSEMPMG
que se reuniu com o
Presidente da ALMG,
Deputado Diniz Pinheiro,
pedindo dele uma atuação
precisa na tramitação do PL
pela Assembleia Legislativa.
No encontro com o
presidente da ALMG, o
coordenador-geral
do
SINDSEMPMG, Eduardo
MAIA, informou que, além da
recomposição salarial, a
categoria reivindica o
pagamento de verbas
salariais atrasadas, o fim do
exercício de função eleitoral
sem
remuneração,
a
revogação da Resolução 43/
2012, e a disponibilização da
minuta do Estatuto dos
Servidores do MPMG. Em
resposta, o presidente da
ALMG, Diniz Pinheiro,
assegurou que, "em termos
de Assembleia, a primeira
ação que se deve priorizar é
o PL 3331/2012".
Após conversar com os
representantes
do
SINDSEMPMG,
Diniz
Pinheiro ligou pessoalmente
ao relator do PL3331/2012,
deputado Sebastião Costa,
sugerindo uma reunião com
os membros do Sindicato.
Acompanhados
pelo
deputado Bosco, Eduardo
MAIA e os representantes

dos servidores do MPMG,
tiveram uma audiência com o
relator do PL 3331/2012.
Em audiência, o deputado
Sebastião Costa, relator do
PL 3331/2012, afirmou que o
comparecimento numeroso
de servidores na Casa
Legislativa favorece a
agilidade do processo. "O
que ajuda no plenário é a
casa cheia. Vi o movimento
do Sindicato e acredito que
isso ajuda muito", ressaltou.
Questionado pelo andamento
do PL, Sebastião Costa afirmou
que não vê impedimentos para
que seja votado o mais rápido
possível. "Um projeto em que
há convergência de desejos e
opiniões não há como não ser
votado positivamente", afirmou.
O relator do PL 3331/2012
disse ter ligado diretamente
para o Procurador-Geral de
Justiça Alceu José Torres
Marques e ouviu dele que há
total disposição do MPMG
em ver o projeto votado e
aprovado no menor tempo
possível. E completou:

O deputado estadual e relator do PL 3331/2012, Sebastião Costa,
em audiência com o coordenador-geral do SINDSEMPMG, Eduardo MAIA,
os servidores do MPMG, e o deputado estadual Bosco.

"Devo admitir que não houve
nenhuma manifestação
contrária a este projeto, pelo
contrário, percebi interesse
na administração superior do
MPMG em dar continuidade
e agilizar a votação da database", declarou.

Segundo o deputado
Sebastião Costa, o PL 3331/
2012 estará na pauta de
votação, na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais.
O coordenador-geral
Eduardo MAIA manifestou
aos deputados que haverá

Vamos começar contando uma
história de Jacaré!!!
Vamos começar contando uma
história de Jacaré!!!
Um fazendeiro muito rico
promoveu uma festa em uma de
suas fazendas e, em determinado
momento, pediu que a música
parasse e anunciou a realização
de um desafio.
— Vamos para a beira do lago,
vou propor um desafio. – disse
ele, dirigindo-se aos
convidados.
Olhando para o
belíssimo lago ali
próximo, onde havia
uma criação de
jacarés, fez a
seguinte proposta:
— Quem pular no
lago, conseguir
atravessá-lo e sair
do outro lado
ganhará um dos
meus cavalos de
raça, a escolher.
Alguém se habilita?
Espantados, os convidados
ficaram em silêncio e o milionário
disse:
— Quem pular no lago,
conseguir atravessá-lo e sair do
outro lado ganhará o cavalo de
raça e um lote de 50 novilhas, a
escolher. Alguém se habilita?
O silêncio imperou e, mais uma
vez, ele ofereceu:
— Quem pular no lago, conseguir
atravessá-lo e sair do outro lado
ganhará o cavalo de raça, as 50
novilhas e uma caminhonete cabine
dupla novinha.
Neste momento, alguém saltou
no lago. A cena foi
impressionante. Luta intensa, o
destemido se defendendo como
podia, prendia a boca dos jacarés

com as pernas e com as mãos
torcia a cauda dos répteis.
Nossa! Muita violência e
emoção. Parecia até filme de
aventuras! Após alguns minutos
de terror e pânico, o corajoso
homem saiu, cheio de arranhões,
hematomas e quase despido…
mas muito aplaudido!
O milionário se aproximou,
parabenizou-o e
disse:
— Muito bem,
quando virá para
escolher o cavalo e
as novilhas?
— Obrigado,
mas não quero
seus animais.
Surpreso,
o
milionário perguntou:
—
E
a
caminhonete, onde
quer que lhe
entregue?
— Obrigado, mas não quero
sua caminhonete, não quero
nada.
No meu haras tenho belos
cavalos. Tenho gado de raça na
fazenda e automóveis modernos.
Impressionado, o milionário
perguntou:
— Mas se você não quer nada
do que ofereci, o que quer então?
E o homem respondeu irritado:
— Quero apenas encontrar o
desgraçado que me empurrou
para dentro do lago!
—————————–
Moral da História:
Somos capazes de realizar
muitas coisas que por vezes nós
mesmos não acreditamos, basta
um empurrãozinho.
Autor: (Origem: popular)

participação dos servidores
em todas as ocasiões que o
PL for submetido a votação,
nas comissões ou em
plenário, trabalhando junto
com os deputados para
garantir a aprovação em
tempo mínimo.

O Sapo e a Cobra
Era uma vez um
sapinho que encontrou
um bicho comprido,
fino, brilhante e colorido
deitado no caminho.
- Alô! Que é que você
está fazendo estirada na
estrada?
- Estou me esquentando aqui no sol. Sou uma
cobrinha, e você?
- Um sapo. Vamos brincar?
E eles brincaram a manhã toda no mato.
- Vou ensinar você a pular.
E eles pularam a tarde toda pela estrada.
- Vou ensinar você a subir na árvore se
enroscando e deslizando pelo tronco.
Eles subiram. Ficaram com fome e foram embora,
cada um para sua casa, prometendo se encontrar
no dia seguinte.
- Obrigada por me ensinar a pular.
- Obrigado por me ensinar a subir na árvore.
Em casa, o sapinho mostrou à mãe que sabia
rastejar.
- Quem ensinou isso para você?
- A cobra, minha amiga.
- Você não sabe que a família Cobra não é gente
boa? Eles têm veneno. Você está proibido de
brincar com cobras. E também de rastejar por aí.
Não fica bem.
Em casa, a cobrinha mostrou à mãe que sabia
pular.
- Quem ensinou isso para você?
- O sapo, meu amigo.
- Que besteira! Você não sabe que a gente nunca
se deu bem com a família Sapo? Da próxima vez,
agarre o sapo e... Bom apetite! E pare de pular.
Nós cobras não fazemos isso.
No dia seguinte, cada um ficou na sua.
- Acho que não posso rastejar com você hoje.
A cobrinha olhou, lembrou do conselho da mãe
e pensou: "Se ele chegar perto eu pulo e devoro
ele. "
Mas lembrou-se da alegria da véspera e dos
pulos que aprendeu com o sapinho.
Suspirou e deslizou para o mato.
Daquele dia em diante, o sapinho e a cobrinha
não brincaram mais juntos.
Mas ficavam sempre no sol, pensando no único
dia em que foram amigos.
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Comissão presidida pelo deputado PIS 2012 começou a ser pago dia 24 de
julho; veja calendário de pagamento
Dr. Wilson Batista quer visitar
estádio para verificar acessibilidade
Como estão as instalações
da Arena Independência, no
bairro Horto, em Belo
Horizonte, e quais as
condições de acesso das
pessoas com deficiência?
Para verificar a situação, foi
aprovado requerimento para
visita ao estádio, que será
feita pela Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais.
O pedido analisado, foi feito
pelos deputados Marques
Abreu (PTB), Elismar Prado
(PT) e Doutor Wilson Batista
(PSD). A data da visita ainda
será definida.
Além disso, os deputados

solicitam o envio de ofício ao
secretário de Estado
Extraordinário da Copa do
Mundo, Sergio Barroso, e à
administradora do estádio,
BWA, para providências em
relação à acessibilidade em
guichês
e
ao
estacionamento,
por
exemplo. O requerimento é
dos deputados Marques
Abreu e Elismar Prado.
Surdos - A comissão
também
aprovou
requerimento em que solicita
audiência pública para
discutir a falta de vagas para
pessoas surdas na Escola
Estadual de Educação
Especial Francisco Sales, na

Capital mineira. Também será
debatida a limitação desse
tipo de vaga em escolas
públicas do Estado.
Será encaminhado ao
secretário de Estado de
Desenvolvimento Social,
Cássio Soares, pedido para
patrocínio e apoio ao 1º
Encontro de Jovens Surdos
de Belo Horizonte e Região
Metropolitana, previsto para
dezembro deste ano. O
requerimento é do deputado
Doutor Wilson Batista.
A comissão aprovou,
ainda, requerimentos de
formulação de manifestação
de aplauso e votos de
congratulação.

Começou no dia 24 de julho o
pagamento aos trabalhadores
assalariados dos abonos do
Programa de Integração Social
(PIS), referentes ao calendário
2012/2013. Mais de 27 milhões
de trabalhadores poderão sacar
os rendimentos do PIS e 2,9
milhões de empregados
receberão o abono ou os
rendimentos do PIS em seus
contracheques.
Para sacar o benefício, o
trabalhador deverá ir até uma
agência da Caixa Econômica
Federal, no caso do PIS, ou
Banco do Brasil, no caso do
Pasep, e apresentar um
comprovante de inscrição do
PIS/Pasep,
carteira
de
identidade ou o cartão do
cidadão.
Quem tem o cartão Cidadão
com senha cadastrada também
pode sacar o dinheiro em
lotéricas, nos caixas de
autoatendimento da CEF e
postos do Caixa Aqui.
Beneficiários que possuam
conta no banco terão o valor
creditado automaticamente, em

sua conta corrente ou poupança
Caixa, desde que a conta tenha
o trabalhador como único titular.
Trabalhadores que não possuem
conta na Caixa e não estão
vinculados a uma empresa
conveniada poderão sacar o
benefício a partir de 15 de
agosto.
REGRAS: Em relação ao
abono, o direito está garantido
aos trabalhadores cadastrados no
PIS ou PASEP até 2007 (cinco
anos de cadatramento), que
tenham trabalhado no mínimo 30
dias, consecutivos ou não, no
ano de 2011, com carteira de
trabalho assinada por empresa,
que tenham recebido, em média,
até dois salários mínimos
mensais e que tiveram seus
dados informados corretamente
pela empresa ao Ministério do
Trabalho e Emprego na RAIS
(Relação Anual de Informações
Sociais) do ano-base 2011.
Aos Rendimentos, tem
direito ao saque o trabalhador
que foi cadastrado no PISPASEP até 04/10/1988 e que
tenha saldo na conta PIS. O

pagamento obedece ao mesmo
calendário do Abono Salarial.
E, por fim, ao Saldo da conta
PIS vale destacar que,
atualmente, é permitido o
saque do saldo de quotas da
conta PIS ao trabalhador que
apresentar algum dos motivos
previstos
em
lei:
aposentadoria, invalidez
permanente, reforma militar,
transferência para a reserva
remunerada, tratamento de
AIDS ou câncer do titular ou
de seus dependentes, morte do
titular, como benefício
assistencial à pessoa portadora
de deficiência e ao idoso e
participante com idade igual ou
superior a 70 anos.
SERVIÇO: Para saber se tem
direito ao Abono Salarial ou aos
Rendimentos do PIS, o
trabalhador pode consultar a
página daCAIXA na internet,
escolhendo as abas “Você”,
“Serviços Sociais”, “PIS”,
“Consulta o Pagamento”, ou
pelo Serviço de Atendimento ao
Cliente (SAC), no telefone 0800
726 0101 , opção 2.

Calendário para pagamentos do Abono Salarial e
dos Rendimentos do PIS - Exercício 2012 / 2013

O pedido foi feito pelos deputados Marques Abreu (PTB), Elismar Prado (PT) e Doutor
Wilson Batista (PSD). A data da visita ainda será definida.

Nascidos em .................. Recebem a partir de .......................... Recebem até
Julho ........................................ 15 / 08 / 2012 .............................. 28/06/2013
Agosto ..................................... 22 / 08 / 2012 .............................. 28/06/2013
Setembro ................................. 29 / 08 / 2012 .............................. 28/06/2013
Outubro .................................... 12 / 09 / 2012 .............................. 28/06/2013
Novembro ................................. 19 / 09 / 2012 .............................. 28/06/2013
Dezembro ................................ 26 / 09 / 2012 .............................. 28/06/2013
Janeiro ..................................... 09 / 10 / 2012 .............................. 28/06/2013
Fevereiro .................................. 17 / 10 / 2012 .............................. 28/06/2013
Março ...................................... 24 / 10 / 2012 .............................. 28/06/2013
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Candidatos
de Simonésia

PREFEITOS E VEREADORES
LAERTE AUGUSTO
Vice: ANTÔNIO JACÓ
13 - PT
Coligação: PELA ETICA,
TRANSPARÊNCIA,
CIDADANIA E
LIBERDADE DE
EXPRESSÃO

MARINALVA FERREIRA
Vice: GERALDO TERRA
22 - PR
Coligação: TRABALHO
PROGRESSO E
SOLIDARIEDADE

100 CANDIDATOS PARA 11 VAGAS DE VEREADOR
Nome do Candidato ...............................................
ADRIANA JANUARIO DIONIZIO .............................
ALESSANDRO ALVES COSTA CALDEIRA ..............
ALEXANDRO CHAVES DOS REIS ..........................
ALIX NATALIA DE CARVALHO .................................
AMERICO TEIXEIRA NETO ....................................
ANDRESSA CRISTINA MEIRA ...............................
ANTONIA LOPES DOS SANTOS .............................
ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA ....................
APARECIDA DE FATIMA TEIXEIRA .........................
ARISTIDES LUIS DA SILVA ......................................
ARLETE LUZIA RIBEIRO RAIMUNDO ....................
ARLINDO CASSIANO ..............................................
BARTOLOMEU LOPES DE MIRANDA ....................
CARLA DANIELA PINEDA .......................................
CATARINA MARIA SILVESTRE ................................
CLEUZA APARECIDA DE SOUZA ...........................
DEUSDETE APARECIDA DE SOUZA .....................
DIEGO MARCIAL CALDEIRA ..................................
DILERMANDO DE OLIVEIRA SANTANA .................
DIRLENE ROSA MIZAEL .........................................
EDIVALDO QUEIROZ DO CARMO .........................
ELIANE MENDES DA COSTA ..................................
ELIAS RODRIGUES TEMER ...................................
ELIZABETE MARQUES DA COSTA .........................
ELIZABETE SIMONE PORFIRIO .............................
ELVANDO AUGUSTO BRAGA .................................
EMILIA RITA BAIA DA COSTA NUNES ....................
EVA DAS GRACAS DO CARMO SOUZA ................
EVA DOS ANJOS DA SILVA ......................................
FABIO MARQUES DA COSTA .................................
FELIPE ADRIANO FERREIRA .................................
FLAVIO HENRIQUE PINEL ......................................
GERALDA DE SOUZA LIMA ....................................
GERALDO LUCIO CERQUEIRA ..............................
GERMANO LOPES DE FREITAS .............................
GETULIO FRANCISCO RIBEIRO ............................
GILMAR ALVES DE BARROS ..................................
GUILHERME TEIXEIRA DE SIQUEIRA ...................
IRACI VITOR DE SOUZA ........................................
ISABEL ZINI FERREIRA SILVA .................................
IVANIR FERNANDES ALVES ...................................
JOAO ALVES DE SOUZA .........................................
JOAO BATISTA TAVARIS ..........................................
JOAO CESAR DE CRISTO ......................................
JOAO VIANA TEODORO .........................................
JOEL ALVES BERTOLASSE .....................................
JOSE ANTONIO AVELINO .......................................
JOSE BARBOSA DE MELO .....................................
JOSE CAMILO DONATO .........................................
JOSE CARLOS DA ROCHA ....................................
JOSE CARLOS MOREIRA .......................................
JOSE DARCI DA SILVA ............................................
JOSE DE SALES OLIVEIRA .....................................
JOSE GERALDO DE CARVALHO ............................
JOSE MARIA DA TRINDADE ..................................
JOSE RODRIGUES DA FONSECA .........................
JOSÉ AUGUSTO SOARES ......................................
JOVELINO ROBERTO FLHO ...................................
JOÃO BATISTA DA SILVA .........................................
JOÃO CLAUDIO FERREIRA ...................................
JOÃO JUVENAL DA SILVA .......................................
JUARES LUIS PESSOA DE OLIVEIRA ....................
JULIA TEIXEIRA .......................................................
LADISLAU LUIZ DE MOURA ...................................
LUIZ JOSE DE OLIVEIRA ........................................
MARCIO JOSE SABINO ..........................................
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA ...........................
MARCOS ANTONIO DE MIRANDA SETTE ............
MARCUS VINICIUS CARVALHO COELHO .............
MARIA APARECIDA BERTOLACE ..........................
MARIA DE FATIMA LOPES PEREIRA .....................
MARIA DE LOURDES ABREU MOTA .....................
MARIA DE LOURDES ALVES FLORES ...................
MARIA DO CARMO CORDEIRO PERIGOLO .........
MARIA GONÇALVES LEAL DE ABREU ...................
MARIA TERESINHA DE OLIVEIRA .........................
MARIO JOSE DO CARMO ......................................
MOISES RAPOSO CLEMENTE ...............................
NELSON ANISSETE GOMES ..................................
NEUZA NEIDE ALVES BORELA ..............................
NILTON TAVARES ELIAS ..........................................
OLIRA BENTA MARTINS .........................................
ONOFRE DUTRA DA SILVA ....................................
PAULOALVES LOPES ..............................................
PAULO SERGIO BITENCORTE ...............................
PAULO SERGIO LIMA ..............................................
REGINA ELOI DA SILVA ...........................................
RICARDO AUGUSTO DE CARVALHO ....................
ROBSON PEREIRA RAMOS ...................................
ROSA MARIA DE CRISTO ......................................
SERGIO ANTONIO DA ROCHA ..............................
SERGIO OTAVIO DE CARVALHO ANDRADE ..........
SILESIA MALAQUIAS DE ALMEIDA .........................
TERESINHA JOAQUIM DE ANDRADE ROCHA .....
THAYSSON DAVID PEREIRA ..................................
VALDEMAR DIOGO .................................................
WALDIR ALVES DASILVA ........................................
WANDERLEI ALVES .................................................
WANUTTY ALIX TEIXEIRA ......................................
ZILDETE DE LOURDES PINHEIRO TRIDADE .......

Nome para urna ............................................... Número ....... Partido................................................................................. Coligação
ADRIANA .......................................................... 40266 ............ PSB ........................................................ RESPEITO POR SIMONÉSIA
ALESSANDRO DO BARÃO .............................. 14444 ............ PTB ................................................... SIMONESIA NÃO PODE PARAR
ALEXANDRO CHAVES DOS REIS ................... 15215 ............ PMDB ....................................................... UNIDOS POR SIMONESIA
NATALIA CARVALHO ........................................ 11222 ............ PP ............................................................. UNIDOS POR SIMONESIA
TETECO ........................................................... 65444 ............ PC do B ............................................. SIMONESIA NÃO PODE PARAR
ANDRESSA MEIRA .......................................... 23123 ............ PPS ................................................... SIMONESIA NÃO PODE PARAR
MARILDA DO SUS ........................................... 22111 ............. PR ............................................................. TRABALHO E EFICIENCIA
TOM CRUZ ...................................................... 15888 ............ PMDB ....................................................... UNIDOS POR SIMONESIA
APARECIDA ...................................................... 12100 ............ PDT ............................................................. TODOS POR SIMONESIA
ARISTIDES EUZÉBIO ....................................... 31000 ............ PHS .......... PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ARLETE DO SALAO ......................................... 22888 ............ PR ............................................................. TRABALHO E EFICIENCIA
ARLINDO CASSIANO ....................................... 36789 ............ PTC ............................................................. TODOS POR SIMONESIA
BARTÔ ............................................................. 40777 ............ PSB ........................................................ RESPEITO POR SIMONÉSIA
DANIELA ........................................................... 45666 ............ PSDB ........................................................ TRABALHO E EFICIENCIA
COLEGA ........................................................... 70777 ............ PT do B................................................... RESPEITO POR SIMONÉSIA
CLEUZA SALERME .......................................... 22555 ............ PR ............................................................. TRABALHO E EFICIENCIA
DEUSDETE APARECIDA DE SOUZA .............. 14000 ............ PTB ................................................... SIMONESIA NÃO PODE PARAR
DIEGO DA AUTO ESCOLA .............................. 55111 ............. PSD .......... PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MANINHO ........................................................ 15115 ............ PMDB ....................................................... UNIDOS POR SIMONESIA
DIRLENE .......................................................... 40121 ............ PSB ........................................................ RESPEITO POR SIMONÉSIA
EDIVALDO DO JUCA ALCIDES ........................ 13630 ............ PT ............ PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ELIANE COSTA ................................................. 15666 ............ PMDB ....................................................... UNIDOS POR SIMONESIA
ELIAS TEMER .................................................. 43222 ............ PV ............................................................... TODOS POR SIMONESIA
TIA BETE .......................................................... 19222 ............ PTN ........................................................... UNIDOS POR SIMONESIA
BETE DO TOMIX .............................................. 19123 ............ PTN ........................................................... UNIDOS POR SIMONESIA
VANDI ............................................................... 45620 ............ PSDB ........................................................ TRABALHO E EFICIENCIA
TIA EMILIA ........................................................ 11999 ............ PP ............................................................. UNIDOS POR SIMONESIA
EVA DO ZÉ JOAO ............................................. 22999 ............ PR ............................................................. TRABALHO E EFICIENCIA
EVA MARANHÃO ............................................. 25123 ............ DEM ......... PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FABINHO DO TRAILER ................................... 12200 ............ PDT ............................................................. TODOS POR SIMONESIA
FILIPE ADRIANO FERREIRA ........................... 11220 ............ PP ............................................................. UNIDOS POR SIMONESIA
CHICO DO PAULÃO ......................................... 12331 ............ PDT ............................................................. TODOS POR SIMONESIA
GERALDINHA LIMA ......................................... 12444 ............ PDT ............................................................. TODOS POR SIMONESIA
GARALDO ADALMO ........................................ 12335 ............ PDT ............................................................. TODOS POR SIMONESIA
GERMANO ....................................................... 10333 ............ PRB ........................................................ RESPEITO POR SIMONÉSIA
GETULIO RIBEIRO ........................................... 15111 ............. PMDB ....................................................... UNIDOS POR SIMONESIA
MAMARO ......................................................... 22222 ............ PR ............................................................. TRABALHO E EFICIENCIA
GUILHERME TEIXEIRA ................................... 12333 ............ PDT ............................................................. TODOS POR SIMONESIA
SARGENTO VITOR .......................................... 10222 ............ PRB ........................................................ RESPEITO POR SIMONÉSIA
ISABEL .............................................................. 25000 ............ DEM ......... PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
IVANIR .............................................................. 13681 ............ PT ............ PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
JOAO LUCIANO ............................................... 22444 ............ PR ............................................................. TRABALHO E EFICIENCIA
JOAO BATISTA TAVARES .................................. 11888 ............ PP ............................................................. UNIDOS POR SIMONESIA
JOAO CESAR ................................................... 31333 ............ PHS .......... PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
JOAO VIANA ..................................................... 22300 ............ PR ............................................................. TRABALHO E EFICIENCIA
JOEL DA AMBULANCIA ................................... 23333 ............ PPS ................................................... SIMONESIA NÃO PODE PARAR
ZEZÉ DO OLIVEIRA ......................................... 10111 ............. PRB ........................................................ RESPEITO POR SIMONÉSIA
BARBOSA ......................................................... 55555 ............ PSD .......... PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
JOSE CAMILO .................................................. 13690 ............ PT ............ PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ZE CARRO ....................................................... 12345 ............ PDT ............................................................. TODOS POR SIMONESIA
ZÉ LÔ ................................................................ 13699 ............ PT ............ PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ZÉ PRETINHO ................................................. 15555 ............ PMDB ....................................................... UNIDOS POR SIMONESIA
JOSE DO VANDE ............................................. 22666 ............ PR ............................................................. TRABALHO E EFICIENCIA
ZE MARRECO ................................................. 22333 ............ PR ............................................................. TRABALHO E EFICIENCIA
ZE MARIA TOME ............................................. 22777 ............ PR ............................................................. TRABALHO E EFICIENCIA
ZÉ ARMINDO ................................................... 13613 ............ PT ............ PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NEM ZÉ DA COPASA ....................................... 40123 ............ PSB ........................................................ RESPEITO POR SIMONÉSIA
SARGENTO ROBERTO ................................... 11123 ............. PP ............................................................. UNIDOS POR SIMONESIA
JOÃO BATISTA DADALVA ................................ 65000 ............ PC do B ............................................. SIMONESIA NÃO PODE PARAR
JOÃO DEBARNDE ........................................... 12250 ............ PDT ............................................................. TODOS POR SIMONESIA
PELÉ ................................................................. 15999 ............ PMDB ....................................................... UNIDOS POR SIMONESIA
JUARES LUIS DA RADIO ................................. 11000 ............ PP ............................................................. UNIDOS POR SIMONESIA
JULIA ................................................................ 13657 ............ PT ............ PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LUIZ MOURA ................................................... 40888 ............ PSB ........................................................ RESPEITO POR SIMONÉSIA
LUIZ DO POSTO .............................................. 12344 ............ PDT ............................................................. TODOS POR SIMONESIA
MARCINHO ...................................................... 40111 ............. PSB ........................................................ RESPEITO POR SIMONÉSIA
MARQUINHO PROFESSOR ............................ 45612 ............ PSDB ........................................................ TRABALHO E EFICIENCIA
MARQUINHO DO TARSIS ............................... 15345 ............ PMDB ....................................................... UNIDOS POR SIMONESIA
MARCUS VINICIUS ......................................... 14567 ............ PTB ................................................... SIMONESIA NÃO PODE PARAR
MARIA DO FELIPE ........................................... 12300 ............ PDT ............................................................. TODOS POR SIMONESIA
MARIA DO TOIM .............................................. 12555 ............ PDT ............................................................. TODOS POR SIMONESIA
DE LOURDES .................................................. 14111 ............. PTB ................................................... SIMONESIA NÃO PODE PARAR
DILURDES DO ZE PEDRO .............................. 12123 ............ PDT ............................................................. TODOS POR SIMONESIA
DUCARMO ...................................................... 11111 .............. PP ............................................................. UNIDOS POR SIMONESIA
MARIA GONÇALVES ........................................ 13696 ............ PT ............ PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TERESINHA ..................................................... 20000 ............ PSC ........................................................... TRABALHO E EFICIENCIA
MARIO ALCIDES .............................................. 22000 ............ PR ............................................................. TRABALHO E EFICIENCIA
MOISES RAPOSO ............................................ 31111 ............. PHS .......... PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PIPOCA ............................................................ 14555 ............ PTB ................................................... SIMONESIA NÃO PODE PARAR
NEUZA NEIDE ................................................. 23222 ............ PPS ................................................... SIMONESIA NÃO PODE PARAR
NILTON TAVARES ............................................. 65555 ............ PC do B ............................................. SIMONESIA NÃO PODE PARAR
OLIRA MARTINS .............................................. 70000 ............ PT do B................................................... RESPEITO POR SIMONÉSIA
NOFRIM EUZEBIO ........................................... 15333 ............ PMDB ....................................................... UNIDOS POR SIMONESIA
PAULO DO PT .................................................. 13660 ............ PT ............ PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PAULINHO ........................................................ 40999 ............ PSB ........................................................ RESPEITO POR SIMONÉSIA
PAULO SERGIO ................................................ 13603 ............ PT ............ PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
REGINA ELOI ................................................... 13666 ............ PT ............ PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
RICARDO CARVALHO ..................................... 45611 ............ PSDB ........................................................ TRABALHO E EFICIENCIA
ROBSON DO LULA .......................................... 13634 ............ PT ............ PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ROSA ................................................................ 40128 ............ PSB ........................................................ RESPEITO POR SIMONÉSIA
SERGINHO TATA .............................................. 22225 ............ PR ............................................................. TRABALHO E EFICIENCIA
SERGINHO DA AMBULANCIA ........................ 40000 ............ PSB ........................................................ RESPEITO POR SIMONÉSIA
SILESIA ............................................................. 70888 ............ PT do B................................................... RESPEITO POR SIMONÉSIA
TERESINHA DA FARMÁCIA ............................ 13777 ............ PT ............ PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
THAYSSON ...................................................... 22123 ............ PR ............................................................. TRABALHO E EFICIENCIA
VALDEMAR DIOGO .......................................... 25222 ............ DEM ......... PELA TRANSPARENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
BAGULHO ........................................................ 11666 ............ PP ............................................................. UNIDOS POR SIMONESIA
WANDERLEI ALVES ......................................... 14999 ............ PTB ................................................... SIMONESIA NÃO PODE PARAR
WANUTTY DO DEZIM TEIXEIRA .................... 40444 ............ PSB ........................................................ RESPEITO POR SIMONÉSIA
ZILDETE ........................................................... 45444 ............ PSDB ........................................................ TRABALHO E EFICIENCIA

CANTINHO DE FÉ
por

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

É santo o Deus que adoramos
Um jovem foi ao templo. Mas em vez de ficar olhando
para a roupa das pessoas, ou ficar contando as lâmpadas
queimadas do teto do templo, ele teve uma visão
inesquecível, que marcaria para sempre a sua vida. Ele
viu a glória do Deus Vivo enchendo o templo. Isaías
nunca mais foi o mesmo a partir de uma visão da
majestade de Deus. Ele ouviu os serafins dizendo uns
para os outros: "Santo, santo, santo é o Senhor dos
exércitos" (Is 6.3). O tema da santidade de Deus ficou
de tal modo marcado no coração e na mente daquele
jovem que, no restante do seu livro, ele usa o adjetivo
"santo" cerca de 50 vezes.
Por que o tema da santidade de Deus é tão importante?
Porque se trata de uma das mais nítidas diferenças
entre o Deus Vivo e os outros deuses, que, a rigor, deuses
não são. O Deus que se deu a conhecer na história de
Israel visando a abençoar o mundo todo é um Deus
perfeito. Nele não há mancha, falha, deficiência, defeito
ou impureza. É limpo e joga limpo. E chamou Israel para
ser santo também, não admitindo a mistura entre o que é
puro e o que é impuro. Por isso, ele deu leis "para [o
povo] fazer separação entre o santo e o profano, e entre
o imundo e o limpo" (Lv 10.10). Em Levítico 11, Deus dá
uma lista de animais que poderiam e que não poderiam
servir de alimento ao povo. E depois explica: "Fareis,
pois, diferença entre os animais limpos e os imundos, e
entre as aves imundas e as limpas... E sereis para mim
santos; porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos
povos, para serdes meus" (Lv 20.25,26).
Santidade e pecado são como azeite e água: não se
misturam. Judá não fez essa distinção. Tal negligência
foi denunciada pelos profetas: "Ai dos que ao mal chamam
bem, e ao bem mal; que põem as trevas por luz, e a luz
por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo"
(Is 5.20; ver também Ez 22.26). A santidade de Deus é
o padrão para que nos distanciemos do pecado.
Pr. João Soares da Fonseca
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Professor sofre acidente na entrada do Pouso Alegre
O professor Lander
Francklin de Oliveira ficou
ferido num acidente de
trânsito ocorrido no inicio da
tarde, de sexta-feira, 03, na rua
de acesso ao cemitério Campo
das Flores/Pouso Alegre.
Ele pilotava a moto Yamaha
Lander 250, placa, HOK 4490,
pela Av. Ailton dos Santos,
próximo ao trevo da Zebu,
quando colidiu frontalmente
com o Ford Fiesta, placa HCQ
2810/Manhuaçu, conduzido
por Inês Maria da Silva, 66,
que seguia sentido ao Bairro
Pouso Alegre.
Com a colisão, Lander

sofreu fratura de tíbia e fíbula
e foi socorrido à Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
pelo Corpo de Bombeiros de
Manhuaçu.
O local trata-se de uma
curva
com
pouca
visibilidade, sendo que
testemunhas afirmaram, que
ambos os veículos estavam
em baixa velocidade.
Lander informou à PM que
se deparou com o carro no
meio da pista e tentou desviar
para direita, mas mesmo assim
colidiu contra o veículo.
Por Carlos Henrique

Homem é morto com sete
tiros na zona rural de
Santa Bárbara do Leste
A vítima trabalhava
entregando pães no momento
do crime. Sete tirou a vida de
Miguel de Oliveira Souza, de
53 anos de idade. O rapaz
trabalhava entregando pão
quando foi alvejado no
Córrego do Marreco, próximo
ao distrito de Santa Luzia, na
região de Santa Bárbara do
Leste. Miguel tinha um
comércio em Santa Bárbara
do leste. E com as
informações preliminares da
pericia que compareceu ao
local do crime, o rapaz foi

morto a queima-roupa.
Nenhum pertence da vítima
foi levado. A carteira de
Miguel estava com mais de
R$ 240 e com os documentos.
O rapaz estava na moto dele
quando fazia a entrega dos
pães.
O assassinato aconteceu
na noite de quinta-feira.
Miguel recebeu tiros na
cabeça, peito e mão. A Polícia
Militar e os investigadores
estão em busca do autor do
crime. E abriu inquérito para
apurar o caso.

Um lavrador de 24 anos foi
vítima de assalto ao dar carona
para um desconhecido, na tarde
de domingo, 22, em Simonésia.
Por volta de 18 horas,
Adriano seguia pela rua Maria
da Terra Costa sentido Córrego
São Vicente quando um
cidadão
moreno,
aproximadamente 1,70 metro,
trajando blusa preta, bermuda
jeans e boné vermelho, lhe
pediu carona para o córrego
Três Barras.
Ele deu carona para o

desconhecido. O homem,
quando já estavam no trecho
rural, pegou um canivete e
anunciou o assalto. Ele pegou
a carteira com 1.500 reais em
dinheiro e os documentos de
Adriano.
Em seguida, mandou parar
o carro para que ele
desembarcasse. Depois, o
ladrão fugiu por uma mata e
não foi localizado.
A
PM
realizou
rastreamento, mas não
encontrou o autor.

O professor pilotava a moto Yamaha Lander 250, placa, HOK 4490, pela Av. Ailton dos Santos, próximo
ao trevo da Zebu, quando colidiu frontalmente com o Ford Fiesta, placa HCQ 2810/Manhuaçu,

Operador de trator morre em acidente em Carangola
O motorista de uma
retroescavadeira morreu ao
capotar com a máquina em
uma propriedade rural da
cidade de Carangola. O
acidente aconteceu no
sábado (28).
O homem de 42 anos, era
funcionário de uma empresa
de terraplenagem, e segundo
o dono da terra, foi
contratado para abrir uma
estrada em sua propriedade.
De acordo com o boletim
de ocorrência da Polícia
Militar, o trator deslizou
durante uma manobra de ré,

e desceu capotando por uma
encosta de cerca de 80 metros
de altura, levando tudo que
via pela frente, e só parou ao
bater uma árvore de grande
porte, ficando de rodas para
cima. Uma equipe da Casa de
Caridade de Carangola
esteve no local e confirmou a
morte do operador de
máquinas. A perícia da Polícia
Civil de Muriaé foi acionada
e realizou os trabalhos
técnicos, liberando o corpo
para uma empresa funerária.
Policia e Cia

Caminhão atropela
Motorista dá carona e é
carrinho de bebê
assaltado em Simonésia
em Manhuaçu
Na manhã de sextafeira, 03, na rua Antônio
Wellerson, próximo à Ponte
dos Arcos, um caminhão
acabou atropelando um
carinho de bebê.
Segundo o registro
policial, a mãe de 19 anos
se
preparava
para
atravessar
a
rua,
empurrando o carrinho com
sua filha de dois meses,
momento em que o
caminhoneiro de 54 anos,
fez a conversão para entrar

na rua, com o caminhão
placa GVI 8846/Manhuaçu.
A ponta do para-choque
dianteiro agarrou e saiu
arrastando o carinho.
O motorista notou o que
estava acontecendo e, de
imediato, parou o veículo e
prestou assistência.
A criança foi socorrida
à Unidade de Pronto
Atendimento de Manhuaçu
(UPA) e ficou em
observação.
Por: portalcaparao

O motorista de uma retroescavadeira morreu ao capotar com
a máquina em uma propriedade rural da cidade de Carangola.
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4 - Agressividade
pode se manifestar, sobretudo se
não tiver controle emocional.
Momento em que deve aprender a
canalizar positivamente sua energia
emocional e criativa.

PONTO DE VISTA
- Aninha, por que esta aflição?
- Mãe, estou há horas procurando
as lentes de contato...
- Espere aí que vou ajudar você.
Em menos de cinco minutos a mãe
chega com as lentes.
- Como é possível?
- Você estava procurando as lentes
de contato. Já eu, estava procurando
R$ 350 que paguei pelas lentes!

Touro - 21/4 a 20/5 - Período
indica
a
importância
dos
relacionamentos e das emoções.
Cuidado com a possessividade, o
controle e a manipulação. Tendência
a conflitos envolvendo familiares ou
relacionamentos.

COMEMORAÇÃO

Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Questões
importantes envolvendo saúde e
emoções. Tende a comportamento
irritadiço e a conflitos verbais, na tentativa de imposição de ideias.

É uma tarde de calor e Pedro leva a
mulher para tomar uma cerveja num
barzinho perto de casa. Os dois estão
sentados bebendo o segundo copo
quando a mulher reconhece uma
pessoa e diz ao marido:
- Você está vendo aquele cara lá
dentro tomando um uísque? Pois eu
me separei dele faz sete anos! Depois
disso ele nunca mais parou de beber.
O marido responde:
- Não diga bobagem. Ninguém consegue comemorar tanto tempo assim.

Câncer - 21/6 a 22/7 - Não
descarregue frustrações emocionais
em gastos, pois poderá ter prejuízos. Cuidado com a tendência a
achar que é o único com a razão,
sendo egocêntrico ou arrogante.
Leão - 23/7 a 22/8 - Seu
comportamento tende a ser
extremista, por insatisfações que
tem origem emocional. Evite se
envolver em conflitos familiares. Mas
não deixe de refletir sobre mudanças positivas.

PESCARIA
O garoto foi pescar com o pai.
Quando voltou tinha um baita hematoma na testa. A mãe, assustada, perguntou:
- O que aconteceu, meu filho?
- Foi um marimbondo, mãe.
- Ele te picou?
- Não deu tempo. Papai matou o
bicho com o remo.

FELICIDADE
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.

CURIOSIDADES
REMÉDIOS - Foi só a partir da metade
do século 19, com as pesquisa do fisiologista
francês François Magendie, que a
farmacologia, a ciência dos remédios, se desenvolveu. Até então, os médicos
costumavam receitar coisas estranhas como
urina de égua grávida, pó de asa de morcego
dissolvido em extrato de mandrágora colhida na lua cheia e por aí afora. Havia doentes
que conseguiam sobreviver.
CRIMINOLOGIA - O valor da ciência na
investigação de crimes foi demonstrado pelo
médico inglês Bernard Spilsbury. Em 1910,
provou que o cadáver mutilado de uma
mulher, envenenada com arsênico, era o de
Belle Crippen. O marido alegava que ela o
abandonara e fugira com um amante. A identificação foi possível graças à cicatriz em um
pequeno retalho de pele da barriga. Belle fora
operada alguns anos antes.
GARRAFATÉRMICA - Agarrafa 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.

HORÓSCOPO

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9 - Atenção com
a tendência a pensamentos
obsessivos e a atitudes controladoras. Saber fluir com as mudanças
da vida é um dos ensinamentos atuais.
Libra - 23/9 a 22/10 - Período que
pode ter reflexos negativos sobre
negócios e atitudes emocionais
extremistas, tenha cuidado. Devem
ser evitadas a possessividade, o
apego e o materialismo.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Indício
de que há o desafio de realizar as
mudanças que não são apenas
reflexos de questões individuais, mas
coletivas. Procure se adaptar ao
meio, mas fazendo valer suas qualidades positivas.
Sagitário - 22/11 a 21/12 Cuidado com a tendência a
exageros, radicalismo e a se considerar o dono da verdade. Isso pode
levar a conflitos. As pessoas tendem
a estar irritadas e agressivas.
Capricórnio - 22/12 a 20/1 Atenção com questões financeiras,
ou envolvendo amigos, grupos ou
instituições. Reações extremistas
podem levar a conflitos.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Indício de
tendência à agressividade e
confrontos. Nos relacionamentos
deverá colaborar, pois a energia de
competitividade tende a ser perniciosa.
Peixes - 20/2 a 20/3 - Tendência à
inflexibilidade, a querer doutrinar os
outros, achando que é o único com
a razão. Agressividade e tensão no
céu astrológico.
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Dado Dolabella pode ser
preso novamente após se
envolver em escândalo.
Dado Dolabella é conhecido por aparecer na
capa de jornais famosos após protagonizar
polêmicas. A mais recente envolveu a sua exnamorada Luana Piovani, que ficou irritada com a
proximidade do ator. Por ordem da justiça, Dado
não pode ficar a menos de 250 metros de distância
de Luana, nem falar com a ex através de qualquer
meio. A ordem de restrição foi concedida por causa
da agressão do ator à ex-namorada, em 2009.
Como ele desrespeitou a lei judicial, o Ministério
Público decretou a sua condenação e pode pegar
um ano de prisão. E o advogado do ator disse que
vai recorrer.
“Nós vamos recorrer. O Dado não será preso.
Se realmente não tiver jeito, ele ainda vai responder
em liberdade”, disse

Dulce Maria ganha 400 mil por
participação em Rebelde.
Dulce ficou
hospedada no
luxuoso Hotel
Sheraton, na
Barra da Tijuca,
e gravou cenas
da novela no
R e c N o v,
complexo de
estúdios da
emissora no Rio, e em pontos turísticos da cidade
maravilhosa. Segundo o jornal “O Dia” a cantora
recebeu R$ 400 mil para gravar durante três dias o
folhetim da TV Record.

Rafaela Justus corrige inglês
da mãe e só se comunica na
língua estrangeira com as
amigas de escola.
Em seu primeiro dia de aula no colégio bilíngue
Graded, Rafaella Justus, fez aulas de educação
física e desenhou, mas só quis falar em inglês. Aos
3 anos, a menina já até corrige a mãe no idioma. A
informação foi divulgada pelo jornal “Folha de S.
Paulo”.
“Eu falo: Rafa, vai pegar aquela turtle
[tartaruga]. Ela responde: ‘É turtle, mamãe,
turtle’”, disse Ticiane ao jornal, frisando o sotaque
americano da filha. “Quando eu canto, ela quer
músicas em inglês. Suas preferidas são ‘Twinkle
Twinkle Little Star’ e ‘Incy Wincy Spider’”,
afirmou Ticiane Pinheiro.
Ainda em entrevista a “Folha de S. Paulo”,
Ticiane contou que Rafa já estava abraçando e
beijando os colegas e contou para a mãe que já fez
uma amiga, a Antonia.
Ticiane, que no dia anterior se mostrou ansiosa
com o primeiro dia de aula da filha, negou ao jornal
que sua preocupação estivesse relacionada com a
aceitação das outras crianças a Rafa, que tem
estenose crânio-facial. “Que problema? Não,
imagina”, afirmou.

Associação dos Gays no
Brasil, critica Joelma por
vídeo polêmico.
Toni Reis, presidente da ABGLT (Associação
Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis
e Transexuais), pediu respeito em carta aberta a
Joelma, da banda Calypso.
A cantora apareceu em vídeo divulgado na
internet aconselhando o fã Michel Mendes a deixar
de ser gay para “dar alegria” aos pais. O próprio
fã gravou um vídeo para defender a cantora das
críticas que acabou recebendo.
O presidente da associação diz que, após assistir
à gravação original de Joelma com o fã, pensou em
“julgar” a cantora como alguém de “gosto
duvidoso”. “Mas pensei e falei ‘ela deve ser
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respeitada’. Afinal você conhece o verbo ‘não
julgueis para não ser julgada [sic]‘.”
Reis afirma que quer explicar à cantora, que é
evangélica, o que entende ser a homossexualidade.
“Quero que entenda, Joelma, que a
homossexualidade não é tão simples que se possa
dizer ‘mude’ e pessoa ‘mudará’. Não é uma questão
de religião, mas sim uma questão de ser. E, como
dizia Aristóteles, a finalidade da vida é ser feliz.
Deixa o seu fã ser feliz.”
Reis enviou carta com conteúdo semelhante, no
fim de 2008, à cantora Claudia Leitte. Ela havia
dito que “adora gay, mas queria um filho macho”.
Depois, negou ser homofóbica e disse que era “uma
traveca de salto”.

Grazi Massafera pode ser
protagonista de nova novela
Afastada das novelas desde o ano passado,
quando esteve em “Aquele Beijo” e precisou sair
de licença-maternidade, Grazi Massafera está
prestes a ser confirmada em um novo trabalho na
Globo.
Grazi deverá ser a protagonista de “O Caribe é
Aqui”, próxima trama de Walther Negrão na
emissora. O folhetim deverá ir ao ar no começo do
ano que vem e substituirá “Lado a Lado”, de João
Ximenes Braga e Cláudia Lage.
Segundo a coluna Canal 1, a efetivação está
praticamente confirmada após uma reunião da
atriz com o diretor de núcleo Jayme
Monjardim.
Em tempo: Grazi Massafera dispensou
recentemente um importante papel em “Guerra
dos Sexos”. De licença-maternidade, a atriz achou
por bem não voltar ao trabalho tão cedo. Quando
as gravações de “O Caribe é Aqui” começarem, a
licença deverá estar próxima do fim.

Marcelo Faria pagará R$ 19
mil a segurança agredido
Marcelo Faria, que foi
acusado de agredir o segurança
Fabrício Lopes, vai pagar R$
19 mil de idenização ao rapaz,
dividido duas vezes.
Fabrício chegou a levar seis
pontos na testa após ter levado
uma garrafada do ator.
O acordo foi realizado para
que o segurança não entrasse
com uma ação judicial contra Marcelo Faria.
Inicialmente, o segurança pediu R$ 20 mil e o
ator queria pagar R$ 15 mil. O advogado da vítima
não aprovou o acordo, porque acredita que seu
cliente ganharia mais se processasse o artista.

Globo antes de ‘Avenida Brasil’. Nada foi
confirmado, são apenas suposições!

Ator de ‘Esqueceram de Mim’
é viciado em heroína e
analgésicos, diz jornal
Lembra
do menino
loirinho do
f i l m e
“Esqueceram
de Mim”? É
este que está
na
foto.
Macaulay
Culkin, hoje
com
31
anos, está passando por uma fase difícil em sua
vida, com o vício em heroína e analgésicos. O
tabloide americano “The National Enquirer”
afirma que uma fonte próxima ao ator contou que
ele chegou perto da morte com overdose e gasta
mais de R$ 12 mil por mês em medicamentos
fortíssimos. Macaulay teria transformado seu
apartamento em Nova York em um refúgio privado
para consumir drogas com outros usuários. A fonte
citada pelo tabloide chegou a afirmar que o ator
está morrendo: “Os amigos mais próximos têm
medo de que seu coração venha a explodir. Se ele
não conseguir ajuda e entrar em reabilitação, pode
estar morto em uns seis meses”.

Série sobre família de
Glória Pires deve ser
produzida ano que vem
A Globo pretende mesmo produzir uma série
sobre a vida da família de Glória Pires, intitulado
de “A mãe da Barra” – derivado de “As Brasileiras”.
De acordo com o jornal O Globo, o diretor Daniel
Filho já está acertando os primeiros detalhes com
a emissora.
A atriz só estará livre quando o remake de
“Guerra dos Sexos” chegar ao fim. Ana Pires e
Antônia Morais, filhas da Glória, estão
confirmadas no elenco. Cleo Pires, no elenco de
“Salve Jorge”, também deve ser confirmada.
Vale lembrar que Antonia aparecerá com a mãe
na próxima novela das sete. Ou seja: parte da família
da atriz poderá ser vista a partir de outubro.

Raí processa jornalista que
insinuou que ele estaria
namorando Zeca Camargo

Globo quer Wagner Moura de
Volta, e não medirá esforços
para conseguir.
Afastado das novelas desde “Paraíso Tropical”,
quando fez o vilão “Olavo”, a Globo vem tentando
trazer “Wagner Moura” para seu elenco de artistas.
Segundo consta, a emissora quer trazê-lo para
viver o galã João Gibão no remake de Saramandaia,
próxima trama a ser ocupada no horário das 23h.

Bomba, Bombástica! Cai na
rede, suposto vídeo íntimo de
Márcio Alvarez!
Caiu na rede um
suposto vídeo do
ator
Márcio
Alvarez,
em
momentos íntimos.
O vídeo circulou
nas principais redes
sociais e vários
sites de fofocas
famosos noticiaram o fato em suas homes. Márcio
Alvarez interpretou um ‘homofóbico’ agressor na
novela Insensato Coração, exibida pela Rede

Assessoria de Raí diz que ação visa “a construção
de um jornalismo sério e verdadeiro”
O ex-jogador Raí deu entrada com uma ação na
Justiça contra a jornalista Fabíola Reipert,
blogueira do Portal R7, e contra o próprio veículo,
pela publicação de notícias que insinuaram que o
atleta teria um envolvimento afetivo com o
apresentador da TV Globo Zeca Camargo.
No último dia 16, a blogueira publicou que a
“emissora (Globo) proibiu os programas da casa
de associar os nomes de Zeca Camargo e Raí”,
completando com as perguntas: “O que será que
eles têm para esconder, hein? E o que têm em
comum?”. Fabíola Reipert estava repercutindo
notícia anterior publicada por ela mesma, que dava
conta de que “um belo ex-jogador de futebol teria
deixado a mulher em troca de um novo amor. Ele
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foi morar com um apresentador da Globo, que
ainda não saiu publicamente do armário”.
As publicações geraram ampla repercussão na
internet e nas redes sociais, que passaram a
reproduzir o boato de suposto relacionamento
homossexual entre os dois. Desde então, Raí não
havia se manifestado publicamente a respeito do
assunto. Já o apresentador da Globo apenas
afirmara que “não falaria sobre boatos”.
Na última terça-feira, porém, o sócio de Raí em
uma empresa de gestão de imagem, Paulo Velasco,
informou que o ex-jogador decidira “tomar as
medidas judiciais cabíveis contra os autores do
boato”.
“Informamos que foi proposta ação judicial
referente ao falso boato publicado na internet em
relação ao Raí. Esperamos com isso, além da
retratação e indenização por parte dos
responsáveis, colaborar para a construção de um
jornalismo sério e verdadeiro”, afirmou Velasco,
que também responde pela assessoria de imprensa
de Raí. De acordo com ele, não existe nenhum
fundamento nas informações divulgadas sobre o
suposto relacionamento entre Raí e Zeca Camargo.
“Trata-se de uma notícia falsa, desrespeitosa e
sem pé nem cabeça”, disse Velasco.
O valor da indenização proposta não foi
divulgado

BOMBA: Latino relata
agressão a sua equipe antes de
show em Minas Gerais
Na madrugada de
segunda-feira, 30,Latino
usou sua página no Twitter
para relatar uma agressão
sofrida por sua equipe antes
de um show na cidade de
Nazareno, em Minas
Gerais.
“O que aconteceu antes
do meu show em Nazareno,
nunca vi na vida! (…)
Resumo…
Meus
seguranças apanharam dos policiais de Nazareno
e meu produtor levou oito pontos na testa.
Chegaram a apontar arma para gente! O prefeito
(aparentemente alcoolizado) José Heitor não
autorizou a entrada dos meus fãs no camarim.
Tudo isso porque ele queria que atendêssemos
seus familiares primeiro antes de todo mundo.
Pensa! O povo não seria prioridade? Média
política?”, escreveu o cantor antes de postar uma
foto em que seu produtor aparece com um
ferimento na cabeça.
“Vejam a agressão ao meu funcionário Russo
no show de Nazareno! Tudo isso porque o prefeito
queria prioridade. O prefeito foi tão covarde que
disse que se eu não atendesse seus familiares antes,
eu não iria atender meus fãs. Como pode um cara
desse ser eleito?
O prefeito chegou a me segurar pela camisa
dizendo: ‘se você não atender meus amigos e
familiares eu vou mandar desligar o som’. Ano
político e o desespero pra ser reeleito fez com que
esse idiota desse prefeito arrumasse toda essa
confusão. Pena do povo! Se eu fosse outro teria
cancelado o show! Em respeito ao publico de
Nazareno, eu ainda subi no palco e fiz o show. Fui
sangue frio! Fomos até a delegacia local fazer
ocorrência e dar queixa do prefeito. Se ele fez isso
com a gente, imagina o que ele é capaz para
reeleição?”, desabafou Latino em sua página no
microblog.

Ana Hickmann é contra
atitudes de seu marido
A apresentadora Ana Hickmann, não aprova as
atitudes de seu marido, por muitas vezes se sente
até envergonhada com as palavras de baixo calão
usadas pelo seu marido.
Foi noticiado em alguns sites, que o casamento
da apresentadora com Alexandre Corrêa estaria
em crise, mas sua assessoria afirma que as
polêmicas dos últimos dias não abalou o casamento
da apresentadora do “Tudo é Possível”.
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Minas ao Luar será realizado em
Manhuaçu no mês de agosto
O Minas ao Luar, projeto
do SESC Minas, será
realizado em Manhuaçu, no
dia 11 de agosto, no centro
da cidade. A confirmação
aconteceu após reunião
entre os organizadores e o
Diretor de Cultura, Fabrício
Santos. O evento será
gratuito e começa a partir das
20h00.
O Diretor de Cultura,
Fabrício Santos, falou sobre
a importância do evento.
“Posso dizer que já é uma
realização de um sonho
retornar com o Minas ao
Luar a Manhuaçu. Estamos
em contato desde agosto do
ano passado. Gostaria de
agradecer a todas as
pessoas que se empenharam
em ajudar na realização
deste evento. Vamos dar
oportunidade aos nossos
artistas com a roda de viola
fazendo a pré-abertura.
Convidamos a todos para
participar deste evento que
é gratuito”, comentou.
O Analista de Arte e
Cultura de SESC Minas,
Flávio Mateus da Silva,
comentou
sobre
a
expectativa e novidades do
Minas ao Luar. “A
expectativa é a melhor
possível. Tivemos uma
breve reunião com o prefeito

Evento será realizado no dia 11 de agosto em Manhuaçu
(foto: Klayrton de Souza)

e com o diretor de cultura. A
gente sabe que a cidade há
muito tempo está pedindo a
presença do evento e vamos
atender da melhor forma
possível”, ressaltou.
“Acredito que esta
diversidade na forma do
repertório musical como
também na forma como o
projeto se adapta, sendo que
atualiza o palco, a cenografia.
É um projeto vitorioso do
SESC que já existe há 19 anos
e atendeu 185 cidades e está
completando
500
apresentações. Acredito que
o sucesso vem deste resgate
da boa música brasileira”,
acrescentou o analista.
Flávio ainda destacou o
botequim dentro do Minas ao

Luar. “O Minas ao Luar conta
com uma cenografia bem
especial que é um botequim,
sendo que os convidados
podem permanecer ali
tranquilos. Os musicais
também
estão
se
renovando”, concluiu.
Cantar faz parte da cultura
e do lazer do povo mineiro.
Canções antigas e novas
integram o cancioneiro que a
comunidade gosta de ouvir.
O Minas ao Luar é um
projeto musical que busca o
resgate e o incentivo da
tradição seresteira em todo o
estado. Embalando as noites
mineiras, leva aos mais
diversos municípios eventos
de qualidade e bom gosto.
Assessoria de Imprensa

