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EDITORIAL

CHARGE

Coronelismo Moderno

Há algum tempo em muitos lugares as eleições
eram ganhas na intimidação e no bico do revólver. Os
líderes políticos na época dos partidos UDN (União
Democrática Nacional) e do PSD (Partido Socialista
Brasileiro) contratavam jagunços (pistoleiros) que
eram pagos para durante o período eleitoral fazer
a campanha à moda dos coronéis da época, muitos
eleitores às vezes recebiam estas visitas e o trabalho deles era ameaçar as famílias que amedrontadas
acabavam votando nos candidatos indicados por
eles. Muitas famílias eram acordadas de madrugada para receber tais ameaças e no dia da eleição os
pistoleiros ficavam de plantão nos locais de votação,
quase sempre armados, polícia era coisa rara só nos
grandes centros, e sem segurança eles chegavam a
acompanhar os eleitores adversários até a cabine de
votação para certificar-se do voto. Em São Sebastião
da Vala, Distrito de Aimorés na zona rural de Alto
Capim, existia um fazendeiro conhecido por Bim-Bim, era temido por todos, em sua fazenda nunca
tinha menos que 60 homens armados que faziam o
que o patrão pedia. Bim-Bim foi prefeito de Aimorés
duas ou três vezes, e as urnas afastadas da sede do
município, onde não havia policiais, a contagem de
votos sempre era bem alta chegava a quase 90% dos
votos. Muitas pessoas não têm ideia do que acontece
ainda hoje em muitos estados do Brasil, para tanto
no dia da eleição é normal o governo enviar militares
para garantir a tranquilidade dos eleitores de muitos
municípios brasileiros onde ainda existe insegurança
e falta de policiais.
Não sabemos se foi a nossa colonização, mas o governo português mandava os criminosos e bandidos
perigosos todos para o Brasil, talvez seja esta a nossa
herança, e o porquê sofremos até hoje e assim como
modernizam as entidades os órgãos governamentais
modernizam também o crime, veja o julgamento
do “Mensalão” o maior crime de todas as épocas
tramado no seio do governo por políticos da alta
cúpula usando instituição bancária para arrancar
milhões dos brasileiros. Aquel que sempre dá um
jeitinho para trapacear e enganar pessoas e sistemas
para levar vantagem é o brasileiro do mal. É muito
difícil acabar com a criminalidade, o país está cheio
de notícias de candidatos cassados e outros respondendo na justiça por irregularidades e com certeza até
as eleições vamos ouvir muitas notícias de compra
de votos, brigas, tudo pelo poder, é o tal de Farinha
Pouca Meu Pirão Primeiro.
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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
Por mim que ninguém ganhe, pois
o bairro Santa Terezinha até hoje não
foi arrumado, muitos lugares falta
rede de esgoto e água tratada, principalmente no final da Rua São Lucas.
Poxa essa rua está um verdadeiro lixo.
Cadê os prefeitos que dizem que vão
arrumar estas ruas? Não confio em
nenhum deles, o único que ganhará
meu voto é o vereador Paulo Garcia,
pois o que mudou lá foi ele quem
mandou arrumar. Esses prefeitos vão
fazer igual ao Sérgio Breder só prometeu e não cumpriu. (Sérgio Breder
fez uma promessa para um garotinho
de 9 anos que se esse garotinho o
ajudasse a ganhar, no dia de seu
aniversário iria asfaltar a rua onde ele
morava. Seria a primeira rua asfaltada.Até hoje essa rua não foi asfaltada
e nem mesmo se quer arrumada está
um buraco que só Deus). Para que

ter prefeito em MANHUAÇU? Se
eles só querem saber dos R$ 15.000
todo mês!
Júlio Cesar Donato
Mas diminuir as matas ciliares não é
uma boa opção, até curso d’água com
largura máxima de 2,5 mts, deveria ter
no mínimo 15 metros de mata ciliar,
se não usarem o bom senso visando a
proteção dos pequenos cursos d’água,
não teremos grandes rios. O mal se
corta pela raiz, e a preservação dos
rios se começa nos pequenos riachos.
Márcio José Bahia - Manhuaçu
Enfermeiros, em vez de médicos
nas Clínicas da Família do Rio
Aqui em Santa Cruz, todas as
clínicas de família agem da mesma

forma, na do lote 14, a enfermeira
faz preventivo, pré-natal e ainda
passa receita. Como pode isso? Será
que ela estudou o mesmo conteúdo
programático que o ginecologista?
Selma - Rio de Janeiro
Eu também quero que os candidatos à prefeitura tenham planos para a
sustentabilidade. Mas, infelizmente
a grande maioria só faz obras de
escolas, hospitais…Eu acho que
essas construções são muito importantes sim, mas eles também tem que
pensar no nosso futuro, precisamos
de mais árvores, menos trânsitos,
e pessoas mais conscientes. Quem
me dera se um dia existisse algum
candidato preocupado com isso.
Conceição - Manhuaçu
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Sérgio Guerra acusa Dilma
de usar a máquina pública
para atacar adversários
O presidente do PSDB
e deputado federal, Sérgio Guerra (PE), divulgou
nota afirmando que a presidenta Dilma Rousseff
usou a máquina pública
para atacar adversários.
Durante pronunciamento em cadeia nacional
dedicado ao Dia da Independência, Dilma
classificou de “questionável” o modelo de
privatizações de ferrovias adotado no passado. Guerra declarou que os “principais
representantes” do PT se valem da máquina pública “para atacar adversários, tentar
reduzir o desgaste sofrido pelo avanço das
condenações no julgamento do mensalão e
ainda beneficiar os candidatos da base aliada nas eleições municipais deste ano”. Ele
afirma que seu partido usará “meios legais”
contra a presidente e denunciará o “uso indevido e eleitoral” do pronunciamento.

China: já são 89 mortos
em terremoto

Uma sequência de terremotos já matou
pelo menos 89 pessoas e destruiu milhares de prédios no sudoeste da China, segundo informações da imprensa estatal.
As equipes de resgate tentam alcançar as
comunidades mais remotas atingidas pelos tremores de magnitude 5.6. A tragédia
ocasionou o corte de energia elétrica e
deslizamentos de terra que bloquearam
estradas e dificultaram os esforços de resgate. A chuva, prevista para os próximos
três dias, também somava-se às dificuldades. Mais de 200 mil pessoas na província
de Yunnan foram deslocadas depois que os
tremores destruíram mais de 6.600 casas e
danificaram outros milhares de prédios. Na
província vizinha Guizhou, mais de 11.700
casas foram destruídas.

Marinha brasileira
participará de
exercícios na costa africana
A Marinha brasileira participará, entre setembro e outubro deste ano, de dois exercí-

cios navais conjuntos com outros países na
costa sul-africana. A Operação Atlasur, será
realizada pela nona vez, em conjunto com
as forças navais da Argentina, do Uruguai
e da África do Sul. A atividade irá simular
ações de combate no Atlântico Sul entre os
dias 24 de setembro e 9 de outubro. Logo
após o término da Atlasur, o Brasil inicia
uma operação conjunta com a África do Sul
e a Índia, a Ibsamar, com término previsto
para o dia 26 de outubro. Representando
o Brasil, participará do exercício a corveta Barroso, que sairá do Rio de Janeiro na
segunda-feira (10). A corveta brasileira levará um helicóptero Super Lynx e um destacamento de mergulhadores de combate a
bordo

CGU começa a divulgar
lista com nomes de
servidores expulsos
A Controladoria-Geral da União (CGU)
passou a disponibilizar, por meio do Portal
da Transparência, o chamado “Cadastro de
Expulsões da Administração Federal”, que
informa os nomes de servidores federais
expulsos por conta de demissão, cassação
de aposentadoria e destituição de cargo em
comissão ou função comissionada. Os dados incluem os servidores civis, efetivos ou
não, de 2005 em diante. A relação inicial,
com dados até 30 de agosto último, contém
3.027 expulsões aplicadas a 2.552 servidores, informou a CGU.

PSDB e PT são favoritos
em cidades com
possibilidade de 2º turno

O PSDB e o PT são os partidos com mais
candidatos favoritos nos 71 municípios
com possibilidade de segundo turno onde
já foram realizadas pesquisas de intenção de
voto para as eleições municipais, segundo
levantamento do Estadão. Nas cidades com
mais de 200 mil eleitores, o que permite a
realização de dois turnos, há 17 tucanos e
16 petistas em primeiro lugar. Em terceiro
e quarto lugar, com nove e sete favoritos,
respectivamente, PMDB e PSB vêm a seguir
no ranking. Da mesma forma que o PSDB,
os peemedebistas estão na frente em cidades que concentram 16% do eleitorado do
universo de 71 cidades. PT e PSB também
aparecem empatados, com 13%. Ainda há
12 cidades com mais de 200 mil eleitores
onde não foram realizados levantamentos
de intenção de voto.

Justiça barra 317
candidatos a prefeito
Os Tribunais Regionais Eleitorais barraram
317 políticos que disputam as prefeituras nas
eleições deste ano, com base na Lei da Ficha
Limpa, segundo levantamento feito em 26
Estados. Entre os mais conheci dos, estão o
ex-presidente da Câmara Severino Cavalcanti
(PP-PE) (FOTO) e a ex-governadora Rosi-

ritário Antônio Penteado Mendonça. Segundo ele, esses produtos podem ser muito vantajosos, mas ainda são pouco conhecidos no
País. Abaixo, confira as opções do mercado de
seguros para cada perfil de segurado.

Eliana Calmon deixa CNJ
sem conseguir julgar os
processos que queria
nha Matheus (PR-RJ). Entre os fichas-sujas,
53 estão no Estado de São Paulo. Na divisão
por partido, o PSDB é o que possui a maior
“bancada” de barrados, com 56 candidatos, o
equivalente a 3,5% dos tucanos que disputam
uma prefeitura. O PMDB vem logo atrás (49).
O PT aparece na oitava posição, com 18, 1%
do total de seus postulantes a prefeito e o número deve aumentar, já que em 16 tribunais
ainda há casos a serem julgados.

Manifestantes realizam
marcha contra corrupção na
Esplanada dos Ministérios

Um grupo de manifestantes participou de
uma marcha contra a corrupção em Brasília.
A Marcha Brasil contra a Corrupção foi organizada pela internet, e ocupou a Esplanada
dos Ministérios, onde ocorreu o desfile de 7
de Setembro. Várias pessoas percorreram o
trajeto carregando cartazes e usando máscaras. As roupas pretas predominaram no desfile. Algumas das faixas e cartazes trazidos
pelos manifestantes eram contra o contraventor Carlinhos Cachoeira, que foi preso pela
Polícia Federal em fevereiro durante a Operação Monte Carlo. Os manifestantes também
pediram punição aos envolvidos no susposto
esquema do mensalão, que está sendo julgado
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Seguros, agora
acessíveis a todos
As seguradoras brasileiras já começam a se
preparar para incluir mais um produto em
suas carteiras a partir de outubro. Desde junho de 2012, a Superintendência de Seguros
Privados (Susep) avança na regulamentação
dos microsseguros. Pensados para atender
às classes com menor poder aquisitivo, esses
produtos oferecem benefícios a quem deseja
resguardar seu patrimônio. “O mercado de
microsseguros é a última etapa na conquista
de um portfólio completo para a economia
brasileira”, diz Eugênio Velasques, presidente
da Comissão de Seguros Populares e Microsseguros da Confederação Nacional das Seguradoras. Esse mercado deverá atender 100
milhões de brasileiros, com apólices entre R$
3 e R$ 30. Na outra ponta, estão os seguros
de vida de alto valor, acima de R$ 2 milhões,
recém-chegados ao Brasil. “São para um público interessado em adquirir apólices e um
plano de capitalização”, diz o advogado secu-

A corregedora nacional de Justiça, ministra
Eliana Calmon, não conseguiu que fossem
julgados na sessão de terça-feira do Conselho
Nacional de Justiça – a última de que participou, pois o seu mandato chega ao fim de sexta-feira (7 de setembro) - as sindicâncias por
ela promovidas para apurar casos de suposto
enriquecimento ilícito de desembargadores
do Tribunal de Mato Grosso do Sul. Os conselheiros Tourinho Neto e Bruno Dantas pediram vista dos autos de cinco desses processos.
Mas, no final da sessão, Eliana Calmon recebeu uma homenagem do presidente do CNJ e
do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres
Britto, e dos seus pares, que a emocionou até
as lágrimas. “Vossa excelência, mais do que
pegar o touro à unha, monta relâmpago em
pelo. Tem coragem pessoal inquebrantável e
o dom da indignação, como diria Bakunin” —
afirmou Ayres Britto, que lhe entregou uma
placa comemorativa de sua passagem pelo
cargo de conselheira e corregedora nacional
de Justiça.
No seu discurso de improviso, de pouco
mais de 10 minutos, a ministra-corregedora
começou por dizer que “sou muito verdadeira,
acredito no que faço, ponho todas as emoções
no que faço, e não tenho limites no uso da autoridade que a lei me dá”. E afirmou: “Para se
ser ético não se pode ter vida cômoda. Nestes
dois anos, minha vida foi muito incômoda.
Agora me retiro para dizer que fui feliz, não
tenho mágoas, nem créditos nem débitos”.
A certa altura exclamou: “Foi o cargo mais
maravilhoso que exerci como magistrada.
Tive a oportunidade de conhecer as entranhas
do Poder Judiciário. E vi que é possível mudar, e que nós, magistrados, podemos mudar
o destino desta nação, sobretudo depois que a
Constituição de 1988 nos fez o fiel da balança
entre os poderes da República”.
Ela acrescentou que “chega de falar que o
juiz tem de ser respeitado por que é juiz”, já
que o magistrado “deve ser respeitado como
prestador de serviços à sociedade”.
A ministra Eliana Calmon disse, ao se referir à
inspeção que resolveu fazer no Tribunal de Justiça
de São Paulo, o maior do país, que todos falavam
que ela não conseguiria “entrar em São Paulo”.
“Senti que precisava calçar as botas de
soldado alemão. Fui lá. E depois disso, vi
que as coisas começaram a mudar. Encontrei um tribunal muito diferente do
que se falava. Encontrei um tribunal em
reconstrução. E vi que todos empenhados em soerguer um tribunal agora em
reconstrução. Me sinto feliz”, concluiu.
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Disse tudo sem abrir a boca
Em 1972, dois petroleiros - navios que transportam
óleo - colidiram debaixo da famosa ponte Golden
Gate, em San Francisco, na Califórnia. O acidente
fez que se derramassem mais de 3 milhões de litros
de óleo no mar. Consequentemente, peixes, focas, e
até passarinhos apareceram mortos.
Um homem que morava perto da ponte viu de perto
a destruição provocada por aquele derramamento de
óleo. Ficou tão desconsolado que tomou uma decisão
radical: viveria uma vida mais simples. Se o preço
do conforto era esse, de destruir o meio ambiente,
então - raciocinou - não valia a pena. Raciocinou
e agiu: trocou móveis e desfez-se de utensílios domésticos. Mas ainda não estava satisfeito. Fez mais:
percorreria o País, defendendo as vantagens de uma
vida mais natural, tornando-se um verdadeiro arauto
da sustentabilidade.
Depois de um ano andando e falando, tomou outra decisão: não falaria mais nada. Queria que seu
silêncio falasse mais alto e conclamasse as pessoas a
ajudarem a preservar a vida na terra. E sabe de uma
coisa? Funcionou!
Passou treze anos em completo silêncio, e assim
conseguiu chamar a atenção da mídia para a causa que
defendia. O homem confessou depois que esse silêncio
ensinou-o a ouvir o que as pessoas estão dizendo.
Radical, não acha? Mas a sabedoria do silêncio é
reconhecida desde tempos imemoriais.
Será que a Bíblia tem algum conselho sobre isso?
Sim: “O tolo não tem prazer no entendimento, mas
tão-somente em revelar sua opinião” (Pv 18.2, A21).
O sábio está se referindo àquelas pessoas que parecem dotadas do irritante talento de falar, falar, e a
gente ficar se perguntando: “e daí?”. Um local certo
de se encontrar gente assim é, em geral, plenário de
convenção. Algumas pessoas simplesmente não resistem à atração de um microfone e facilmente caem na
tentação do derramamento de palavras.
Que o Senhor nos dê sabedoria no uso da fala!

Prefeitos e
vereadores

JULIO
Vice: DR. WALTER
Partido da República PR - (22)
Coligação: SIM, IPANEMA
PODE MAIS

DR. RAFAEL
Vice: DR. FÁBIO
Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB - (45)
Coligação: TODOS JUNTOS
POR IPANEMA

115 candidatos para 11 vagas de vereador

Nome do Candidato..................................................... Nome para urna...........................................Número..........Partido................................................................................. Coligação
ABEL COSTA FERREIRA............................................ ABEL DA TERCEIRA IDADE........................43369.............PV....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
ADEONE CAMPOS VILELA......................................... ADEONE DA PIORRINHA............................65147.............PC do B.............................................................Partido não coligado
ADRIANO DOS REIS SILVA......................................... ADRIANO REIS.............................................45045.............PSDB...........................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
AILTON VENÂNCIO RODRIGUES JUNIOR................ AILTON VENÂNCIO......................................10000.............PRB............................................................................. PTN, PRB, PPS
ALBERTO XAVIER DE LIMA JUNIOR......................... ALBERTO FILHO DO LILICO LIMA.............15123.............PMDB................................................. SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
ALCIRA LUIZA DA SILVA............................................. ALCIRA.........................................................20439.............PSC...........................................................................PSC, PSB, PRTB
ALEXANDER DA COSTA............................................. ALEX.............................................................20650.............PSC...........................................................................PSC, PSB, PRTB
ALTAIR FONTOURA DE MORAES.............................. ALTAIR FONTOURA.....................................33333.............PMN.............................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
ALTAMIRO MAXIMO DE OLIVEIRA............................ NENE GAGO.................................................55123.............PSD..............................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
ALVIMAR DOS SANTOS DIAS CAETANO.................. ALVIMAR DIAS.............................................65000.............PC do B.............................................................Partido não coligado
ANA ADRIANA DA SILVA............................................. ANA ADRIANA..............................................13333.............PT....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
ANGELA MARIA DA SILVA NASCIMENTO................. ANGINHA......................................................55036.............PSD..............................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
ANTONIO PAULO BRAGANTI..................................... PAULO MINEIRO..........................................40345.............PSB...........................................................................PSC, PSB, PRTB
ARISTINO AMARANTE JUNIOR................................. TININHO BALBINO.......................................19224.............PTN............................................................................. PTN, PRB, PPS
ARY BERNARDINO DE PAULA................................... ARY DE PAULA............................................43022.............PV....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
AVELINO MARCIO RODRIGUES DUTRA................... AVELINO BACELAR....................................70000.............PT do B............................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
BELARMINO MARTINS DE AZEVEDO....................... BILAC............................................................28080.............PRTB........................................................................PSC, PSB, PRTB
CARLOS ROBERTO DA SILVA................................... CARLINHOS CARROCEIRO........................20215.............PSC...........................................................................PSC, PSB, PRTB
CELIA CRISTINA FURTADO DE OLIVEIRA ROCHA.......CELIA DO AGNALDO.........................................65321................PC do B........................................................................Partido não coligado
CELSO FERNANDES NEVES...................................... CORINGA......................................................28888.............PRTB........................................................................PSC, PSB, PRTB
CLAUDIO VIANEI GOMES........................................... CLAUDIO VIANEI.........................................17852.............PSL.................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
CLAUDIRENE FERREIRA DA ROCHA........................ CLAUDIRENE...............................................17111..............PSL.................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
CRISTIANE GUIMARAES LACERDA DE ANDRADE......CRISTIANE GUIMARAES..................................17999................PSL...............................................................SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
DJIANE CANDIDA DE CARVALHO............................. DJIANE..........................................................20942.............PSC...........................................................................PSC, PSB, PRTB
DOUGLAS RODRIGUES GUALBERTO...................... DOUGLAS DO CLIDINHO............................44444.............PRP..............................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
EDNA CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES PINTO............ EDNA.............................................................19386.............PTN............................................................................. PTN, PRB, PPS
EDSON BERNARDINO ALMEIDA............................... EDSON BERNARDINO.................................40123.............PSB...........................................................................PSC, PSB, PRTB
ELAINE CORREA DA CUNHA RODRIGUES.............. ELAINE..........................................................22123.............PR....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
ELOIDES DUTRA E SILVA........................................... ELO...............................................................10378.............PRB............................................................................. PTN, PRB, PPS
ELOIZA HELENA DA SILVA OLIVEIRA....................... ELOIZA LOIRA..............................................22890.............PR....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
ELPIDES JOSÉ DA COSTA......................................... ELPIDES.......................................................23023.............PPS............................................................................. PTN, PRB, PPS
FABIO FERREIRA VICENTE........................................ FABIO DO EDMUNDO..................................19999.............PTN............................................................................. PTN, PRB, PPS
FERNANDA FERREIRA DE SALES ANDRADE......... FERNANDA GAMELÃO...............................19345.............PTN............................................................................. PTN, PRB, PPS
FERNANDO ALVIM CAMPOS...................................... FERNANDO BANDU....................................11610.............PP....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO........................ CHICO DE CASTRO.....................................45223.............PSDB...........................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
FRANCISCO GOMES DA SILVA.................................. CHICO GOMES.............................................10119.............PRB............................................................................. PTN, PRB, PPS
GILBERTO CARLOS DE SALES................................. GILBERTO SALES.......................................14015.............PTB..............................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
GRACE KELLY RODRIGUES DA COSTA SOARES......GRACE..............................................................10255...............PRB....................................................................................PTN, PRB, PPS
HEGEL RIBEIRO DO CARMO..................................... HEGEL..........................................................20000.............PSC...........................................................................PSC, PSB, PRTB
HELIO JOSE PIRES..................................................... HELIO CURRINGA........................................65789.............PC do B.............................................................Partido não coligado
ISABEL TEIXEIRA DE CASTRO GOMES PEREIRA........BELINHA..............................................................20564................PSC......................................................................................PSC, PSB, PRTB
ITAMAR MOREIRA DA SILVA...................................... ITAMAR DA AMBULANCIA..........................22222.............PR....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
JOAO GOMES DE OLIVEIRA...................................... JOAO DA VACINA........................................43333.............PV....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
JOAQUIM JOSE DA SILVA.......................................... JOAQUIM DO RADIO...................................65987.............PC do B.............................................................Partido não coligado
JOBER ALVES FURTADO JUNIOR............................. JOBER JUNIOR............................................31000.............PHS.................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
JONAS MONTEIRO CUNHA........................................ PASTOR JONAS...........................................19444.............PTN............................................................................. PTN, PRB, PPS
JORGE BERNARDINO DE PAULA.............................. JORGE DE PAULA.......................................20230.............PSC...........................................................................PSC, PSB, PRTB
JORGE PEREIRA DE CARVALHO.............................. JORGE SERRALHEIRO...............................65125.............PC do B.............................................................Partido não coligado
JOSE ANTONIO DA SILVA........................................... ZEZINHO LEITEIRO.....................................43111..............PV....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
JOSE AVELINO RODRIGUES...................................... ZE AVELINO..................................................65432.............PC do B.............................................................Partido não coligado
JOSE DA FONSECA.................................................... ZEZINHO DO LOTEAMENTO......................70222.............PT do B............................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
JOSE SANTOS DE OLIVEIRA..................................... ZEZINHO DA FEIRA.....................................20640.............PSC...........................................................................PSC, PSB, PRTB
JOSE TEIXEIRA ALVES DE SOUZA........................... ZÉ PADEIRO.................................................36950.............PTC.................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
JOSIL CARLOS DA SILVA........................................... JOSIL............................................................25145.............DEM.............................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO.................................... ZÉ NOLASQUINHO......................................55555.............PSD..............................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
JOSÉ DO NASCIMENTO DE JESUS........................... ZÉ NASCIMENTO.........................................45123.............PSDB...........................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
JOSÉ PAULO FERNANDES........................................ PAQUINHA....................................................19456.............PTN............................................................................. PTN, PRB, PPS
JOÃO GERALDO DE ALMEIDA.................................. NENE DA JOANA.........................................65741.............PC do B.............................................................Partido não coligado
JULIO CESAR ROSA DOS SANTOS.......................... CARIOCA......................................................10123.............PRB............................................................................. PTN, PRB, PPS
JUVENIL ANTÔNIO DA SILVA..................................... JUVENIL........................................................19123.............PTN............................................................................. PTN, PRB, PPS
LAURACI NEIVA CATERINGER RODRIGUES........... LECY.............................................................20293.............PSC...........................................................................PSC, PSB, PRTB
LEANDRO FERREIRA XAVIER DE LIMA.................... LEANDRO.....................................................15456.............PMDB................................................. SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
LEANDRO LOPES DE SOUZA.................................... LEANDRO CUTINHO....................................45678.............PSDB...........................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
LECIMAR CÂNDIDO LOPES....................................... LECIMAR......................................................19171.............PTN............................................................................. PTN, PRB, PPS
LEVINDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA............................. DINO CARROCEIRO....................................20123.............PSC...........................................................................PSC, PSB, PRTB
LUCIA HELENA DA COSTA NOGUEIRA.................... CELENA........................................................45028.............PSDB...........................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
LUCIANO ALVES RODRIGUES NETO........................ LUCIANO NOGUEIRA..................................70456.............PT do B............................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
LUCIENE BERNARDINA RODRIGUES....................... LUCIENE.......................................................19765.............PTN............................................................................. PTN, PRB, PPS
LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA........................ LUIZ CAPOEIRA...........................................20369.............PSC...........................................................................PSC, PSB, PRTB
LUIZ FELIPE ALVES.................................................... FELIPE DA PIORRINHA...............................31222.............PHS.................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
LUIZ GONZALA MAGALHAES.................................... LUIZ DA JOANA...........................................70700.............PT do B............................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
MADALENA RENILDA ROCHA................................... MADALENA..................................................19296.............PTN............................................................................. PTN, PRB, PPS
MAGDA DUARTE VIEIRA............................................ MAGUINHA...................................................22444.............PR....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
MANUEL FELIX GONÇALVES.................................... LOLO.............................................................45612.............PSDB...........................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
MARCOS VINICIUS COSTA DA SILVA........................ MARQUINHO PROFESSOR.........................70777.............PT do B............................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
MARIA ALMEIDA PRATA............................................. MARIA PRATA..............................................55666.............PSD..............................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
MARIA APARECIDA DE CARVALHO NEVES............. MARIA APARECIDA.....................................45739.............PSDB...........................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
MARIA APARECIDA DE C. RIBEIRO SOARES.......... MARIINHA DO TINO.....................................70123.............PT do B............................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES NEVES........ MARIINHA.....................................................20323.............PSC...........................................................................PSC, PSB, PRTB
MARIA CRISTINA DE LACERDA................................. CRISTINA LACERDA (KRIKA).....................28000.............PRTB........................................................................PSC, PSB, PRTB
MARIA INEZ SOARES DOS SANTOS......................... MARIA INEZ..................................................44789.............PRP..............................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
MARIA JOSE LOPES DA SILVA.................................. MARIA DO DURVAL.....................................65456.............PC do B.............................................................Partido não coligado
MARIA SILVIA MOREIRA............................................. SILVIA CELESTRINO...................................55045.............PSD..............................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
MARINA DIAS............................................................... TECA.............................................................36000.............PTC.................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
MARLENE CARVALHO PEREIRA GONÇALVES....... MARLENE.....................................................13000.............PT....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
MARLUCIO DE OLIVEIRA CARVALHO...................... MARLUCIO CIPO..........................................22000.............PR....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
MARTA CABRAL DA ROCHA...................................... MARTA ROCHA............................................65735.............PC do B.............................................................Partido não coligado
MAURA CONCEIÇÃO DE JESUS............................... MAURA DO NENE MANDIOQUINHA..........28028.............PRTB........................................................................PSC, PSB, PRTB
MIRIAN CRISTINA DAS NEVES.................................. MIRINHA........................................................45876.............PSDB...........................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
MOACIR ANTONIO RODRIGUES................................ MOACIR BOI.................................................22234.............PR....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
NANCY DA SILVA WERNECK..................................... NANCY WERNECK......................................11606.............PP....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
NATALIA MARTINS LOURES DO AMARAL............... NATALIA........................................................10987.............PRB............................................................................. PTN, PRB, PPS
NORMA SUELY GUIMARAES LACERDA................... DONA NORMA DO TEBA.............................70111..............PT do B............................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
ODENIL FERREIRA DE DEUS..................................... DORIL............................................................19000.............PTN............................................................................. PTN, PRB, PPS
PAULO CESAR ALVES CALDEIRA............................. PAULO CALDEIRA.......................................11345.............PP....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
PAULO GONÇALVES DOS SANTOS.......................... PAULO DA ASSOCIAÇAO...........................43123.............PV....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
PAULO JOSE DE OLIVEIRA........................................ PAULO..........................................................22888.............PR....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
PAULO ROCHA MAGALHÃES.................................... PAULINHO LEITEIRO...................................65123.............PC do B.............................................................Partido não coligado
PAULO SERGIO DE ANDRADE.................................. PAULINHO MATEUZITO...............................12345.............PDT.................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
ROBERTO BATISTA DA SILVA.................................... ROBERTO BATISTA.....................................55321.............PSD..............................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
ROMILDO CORNÉLIO DE OLIVEIRA.......................... TIO ROMILDO...............................................28999.............PRTB........................................................................PSC, PSB, PRTB
RONALD COURA AMARANTE.................................... TUINHA.........................................................20453.............PSC...........................................................................PSC, PSB, PRTB
RONEY JORGE RODRIGUES..................................... RONEY DO JORGINHO DO TILAU.............20345.............PSC...........................................................................PSC, PSB, PRTB
ROSINALDO PEREIRA PINTO.................................... ROSINALDO PADEIRO................................31123.............PHS.................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
SEBASTIÃO ANTONIO DAS NEVES.......................... JUNINHO.......................................................45000.............PSDB...........................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
SONIA HELENA ALVES COELHO............................... SONINHA ENFERMEIRA..............................17222.............PSL.................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
TEREZA ALVES DA COSTA........................................ TEREZAO......................................................70122.............PT do B............................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
TEREZINHA MOREIRA DE SOUZA............................. TEREZINHA DO BOMBA.............................65852.............PC do B.............................................................Partido não coligado
VALTER TEODORO DE OLIVEIRA.............................. VALTER DO NAGIB......................................10111..............PRB............................................................................. PTN, PRB, PPS
VICENTE CARLOS DE AMORIM................................. VICENTE.......................................................13789.............PT....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
WANDA MARIA TEL NIEMEYER................................. WANDA MARIA.............................................22435.............PR....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - I
WANDERLEIA CANDIDA DE OLIVEIRA..................... WANDERLEIA...............................................45873.............PSDB...........................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
WANDERLEY FERREIRA DIAS................................... WANDERLEY................................................28111..............PRTB........................................................................PSC, PSB, PRTB
WENCESLAU ALVES................................................... WENCESLAU................................................13123.............PT....................................................... SIM, IPANEMA PODE MAIS - II
WILSON LOPES NASCIMENTO.................................. SR. WILSON DA SORVETERIA...................45455.............PSDB...........................................PSDB, PSD, PRP, DEM, PMN, PTB
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Candidatos de São João do Manhuaçu
Bolo de CENOURA
INGREDIENTES
1/2 xícara
(chá) de óleo
3 cenouras médias raladas
4 ovos
2 xícaras (chá)
de açúcar
2 1/2 xícaras
(chá) de farinha
de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Cobertura:
1 colher (sopa) de manteiga
3 colheres (sopa) de chocolate em pó ou achocolatado
1 xícara (chá) de açúcar
Se desejar uma cobertura molinha coloque 5 colheres de leite
MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador primeiro a cenoura com os
ovos e o óleo, acrescente o açúcar e bata por uns 5
minutos
Depois numa tigela ou na batedeira, coloque o
restante dos ingredientes misturando tudo, menos
o fermento
Esse é misturado lentamente com uma colher
Asse em forno pré-aquecido (180ºC) por 40 minutos
Para a Cobertura:
Misture todos os ingredientes, leve ao fogo, faça
uma calda e coloque por cima do bolo
Se o seu liquidificador for bem potente, o bolo
todo pode ser feito nele

Prefeitos e
vereadores

JOAO CAROLINO
Vice: PITICO
Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB - (45)
Coligação: UNIDOS PELA PAZ
E PROGRESSO

SÉRGIO CAMILO
Vice: ZÉ BRÁS
Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB - (15)
Coligação: RENOVA SÃO JOÃO

72 candidatos para 9 vagas de vereador
Nome do Candidato..................................................... Nome para urna...........................................Número..........Partido................................................................................. Coligação
ADAO DE SOUZA SANTOS......................................... ADAO PIO.....................................................43444.............PV.................................................................UNIDOS PELA PAZ - UP
ADRIANO VIEIRA DA SILVA........................................ ADRIANO PROFESSOR..............................15555.............PMDB......................................................... RENOVAR PARA MUDAR
ALESSANDRO JOSE ROMANO................................. ALESSANDRO ROMANO............................14567.............PTB............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP
ALTAZIR ALVES TEIXEIRA.......................................... ALTAZIR DO QUIRINO.................................15632.............PMDB......................................................... RENOVAR PARA MUDAR
AMILTON GOMES........................................................ AMILTON NEGAO.........................................14222.............PTB............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP
ANTONIO RAMOS DUTRA.......................................... TONINHO......................................................25625.............DEM........................................................... RENOVAR PARA MUDAR
ARLEIDE GARCIA DE ABREU DUTRA....................... ARLEIDE.......................................................22222.............PR..............................................................SÃO JOÃO PARA TODOS
AUREA LÚCIA BASTOS.............................................. AUREA DO EDMAR DO LAMIR...................17632.............PSL............................................................ RENOVAR PARA MUDAR
BENEDITO CAETANO DA SILVA................................ TITO...............................................................25122.............DEM........................................................... RENOVAR PARA MUDAR
BRAZ DORNELAS EVANGELISTA............................. BRAZ DO ZINHO..........................................22000.............PR..............................................................SÃO JOÃO PARA TODOS
CELIO HENRIQUE MOREIRA...................................... CELINHO COUTINHO..................................43555.............PV.................................................................UNIDOS PELA PAZ - UP
CEZARINA DAS GRAÇAS OPONI.............................. CEZARINA....................................................45456.............PSDB............................................................UNIDOS PELA PAZ - UP
CLAILTON JOSE MARTINS......................................... CLAILTON.....................................................31777.............PHS............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP
CLEONICE HENRIQUE PRAÇA DA SILVA................. CLEONICE....................................................13123.............PT...............................................................SÃO JOÃO PARA TODOS
CLEUZA ENI ALVES EVANGELISTA........................... CLEUZA DO GIL...........................................13456.............PT...............................................................SÃO JOÃO PARA TODOS
DALVA CATARINA VIEIRA........................................... DALVA DO ONOFRE....................................45845.............PSDB............................................................UNIDOS PELA PAZ - UP
DARSONE GOMES MENDES...................................... DARSONE MENDES....................................14888.............PTB............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP
DAVID ALVES DA SILVA.............................................. DAVID ALVES...............................................11234.............PP........................................................... PROGRESSO E PAZ - PPAZ
DERLI ANTONIO DE FARIA......................................... PASTOR DERLI............................................43111..............PV.................................................................UNIDOS PELA PAZ - UP
DORÁVIO JOSÉ FARIA............................................... DORÁVIO DO CICI.......................................15333.............PMDB......................................................... RENOVAR PARA MUDAR
DULCILENE ALVES PEREIRA AMANSO.................... DULCE DO NILTON......................................14000.............PTB............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP
EDMAR JOSÉ DORNELAS.......................................... EDMAR DO LAMIR.......................................22632.............PR..............................................................SÃO JOÃO PARA TODOS
ELIAS DO CARMO PRACA......................................... ELIAS DO PATRIMONIO..............................14777.............PTB............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP
ELIAS MARIANO.......................................................... LIA DO CARMINDO......................................31111..............PHS............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP
ELIAS SANTOS DE ANDRADE................................... ELIAS DENTISTA..........................................20000.............PSC........................................................ PROGRESSO E PAZ - PPAZ
ELIENE APARECIDA DE OLIVEIRA............................ LENA DO PSF...............................................43455.............PV.................................................................UNIDOS PELA PAZ - UP
FLAVIO JOSE DE SOUZA............................................ KIKO DO ZÉ RONALDO...............................43666.............PV.................................................................UNIDOS PELA PAZ - UP
FRANCISCO DE SALES NETO................................... CHICO DA MARIETA....................................23123.............PPS............................................................ RENOVAR PARA MUDAR
GERALDA GONÇALVES FILHA.................................. GERALDINA MAE DO AMERICO................11777.............PP........................................................... PROGRESSO E PAZ - PPAZ
HERON LACERDA QUADROS.................................... HERON..........................................................25123.............DEM........................................................... RENOVAR PARA MUDAR
HÉLIO DA CUNHA RAMALDES.................................. HÉLIO DO BAR.............................................15133.............PMDB......................................................... RENOVAR PARA MUDAR
ITAMAR JOSÉ DE ABREU........................................... ITAMAR DO PT.............................................13333.............PT...............................................................SÃO JOÃO PARA TODOS
JACQUELINE TEREZINHA SOUZA ALMEIDA........... JACQUELINE................................................11211..............PP........................................................... PROGRESSO E PAZ - PPAZ
JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA........................... JOAO DO TATA.............................................31222.............PHS............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP
JOAO CELIO DE OLIVEIRA........................................ JOAO CELIO PONTOES..............................11333.............PP........................................................... PROGRESSO E PAZ - PPAZ
JOAQUIM PEREIRA DA CUNHA................................. ALEMÃO.......................................................25611.............DEM........................................................... RENOVAR PARA MUDAR
JOELMA DOMICIANO VIEIRA..................................... JOELMA DO POSTO....................................11111..............PP........................................................... PROGRESSO E PAZ - PPAZ
JORGE DE OLIVEIRA DUTRA..................................... JORGE DUTRA.............................................45789.............PSDB............................................................UNIDOS PELA PAZ - UP
JORGE LUIS GUEDES................................................ JORGE CARECA..........................................25555.............DEM........................................................... RENOVAR PARA MUDAR
JOSE LIMA MARTINS.................................................. ZÉ LIMA.........................................................11222.............PP........................................................... PROGRESSO E PAZ - PPAZ
JOSE LOURENCO SATURNINO................................. ZE LOTE........................................................14789.............PTB............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP
JOSE ONICIO FAGUNDES.......................................... ZE ONICIO....................................................14123.............PTB............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP
JOSÉ ANTONIO ROSA................................................ ZÉ ANTONIO PEDREIRO.............................13111..............PT...............................................................SÃO JOÃO PARA TODOS
JOSÉ BARNABÉ NETO............................................... ZÉ DO TECO.................................................15147.............PMDB......................................................... RENOVAR PARA MUDAR
JULIANO ARAUJO....................................................... JULIANO DA ASSISTENCIA SOCIAL.........43000.............PV.................................................................UNIDOS PELA PAZ - UP
JULIO CESAR DA SILVA............................................. JULINHO DO DELINO..................................14617.............PTB............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP
LUCILENE ORNELAS DA SILVA SANTOS................. LENINHA DO PRETO...................................22456.............PR..............................................................SÃO JOÃO PARA TODOS
LUIZ ANTONIO PECANHA.......................................... LUIZ PECANHA............................................43333.............PV.................................................................UNIDOS PELA PAZ - UP
MALVINA LUIZA FLORENÇO RODRIGUES............... MALVINA DO POSTO...................................17123.............PSL............................................................ RENOVAR PARA MUDAR
MARCIEL CLAUDIO DE ARAUJO............................... MARCIEL ARAUJO......................................31444.............PHS............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP
MARIA CÉLIA MIRANDA DORNELAS........................ CÉLIA DO JOÃO VITAL...............................15123.............PMDB......................................................... RENOVAR PARA MUDAR
MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA................... DONA GRAÇA..............................................14999.............PTB............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP
MARIA HELENA DORNELAS...................................... LENA DO NIVALDO......................................14456.............PTB............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP
MARIA LÚCIA DE SOUZA TORRES............................ MARIA LÚCIA DO JOAQUIM.......................15777.............PMDB......................................................... RENOVAR PARA MUDAR
MARIA SUELY TAVARES LOPES................................ SUELY DO CHICO........................................45555.............PSDB............................................................UNIDOS PELA PAZ - UP
MARINEUZA VIEIRA CARDOSO................................. MARINEUZA.................................................11444.............PP........................................................... PROGRESSO E PAZ - PPAZ
MARLENE APARECIDA GOMES DE ARAUJO.......... MARLENE.....................................................45000.............PSDB............................................................UNIDOS PELA PAZ - UP
MARLENE MARIA DE SOUZA DORNELAS............... MARLENE DO DANILTON...........................13000.............PT...............................................................SÃO JOÃO PARA TODOS
MATEUS ROSA DOS SANTOS.................................... MATEUS DO LEVI........................................43777.............PV.................................................................UNIDOS PELA PAZ - UP
MAURICIO MENDES VIEIRA....................................... MAURICIO DO DO........................................20521.............PSC........................................................ PROGRESSO E PAZ - PPAZ
RAIMUNDO VIEIRA RODRIGUES............................... RAIMUNDO DO ONIBUS - NINICO..............45678.............PSDB............................................................UNIDOS PELA PAZ - UP
REGINALDO DOS SANTOS SOUZA........................... REGINALDO DO ZE LEVINO.......................14555.............PTB............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP
RENAM MIRANDA BARBOSA.................................... RENAM DO ALONSO...................................45123.............PSDB............................................................UNIDOS PELA PAZ - UP
ROSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA............................ LIMAR...........................................................25225.............DEM........................................................... RENOVAR PARA MUDAR
SILVANIO MOISÉS NUNES......................................... SILVANO DO CABOCLO..............................23456.............PPS............................................................ RENOVAR PARA MUDAR
SILVIO JOSÉ DE SOUZA............................................. SÍLVIO DO TÃOZINHO.................................22123.............PR..............................................................SÃO JOÃO PARA TODOS
SONIA DE SOUZA........................................................ SONIA DE SOUZA........................................23789.............PPS............................................................ RENOVAR PARA MUDAR
SONIA MARIA DUTRA................................................. SONIA DA DURVALINA................................14111..............PTB............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP
VALERIA DOMINGOS BARROS.................................. VALERIA BARROS.......................................14963.............PTB............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP
VERÔNICA DE SOUZA................................................ VERÔNICA DO DARCY................................17456.............PSL............................................................ RENOVAR PARA MUDAR
VICENTE FERREIRA COELHO................................... VICENTE COELHO.......................................43123.............PV.................................................................UNIDOS PELA PAZ - UP
WILLIAM BRAGA DA ROCHA..................................... WILLIAM BRAGA.........................................31123.............PHS............................................UNIDOS PELO PROGRESSO - UNP

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

ACADEMIA
KOMEIKAN
Rua Vicente de Paula Reis, 23
Bairro São Jorge (ao lado da Retífica)
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Justiça está atenta às campanhas
Concurso para
agentes penitenciários
em Minas Gerais

A Secretaria de Estado de
Defesa Social (Seds) abriu
concurso público com 3.410
vagas para o cargo de Agente
de Segurança Penitenciário.
Na região integrada de Ipatinga, que inclui Manhuaçu,
Ponte Nova, Caratinga e Itabira, são 194 vagas para homens
e 38 para Mulheres. O edital
foi publicado, na sexta-feira
(31), no Diário Oficial do Estado. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela
internet, no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro
de Formação e Capacitação
(IBFC), www.ibfc.org.br, no
período de 1º a 30 de outubro
de 2012. O valor da inscrição
é R$ 50,00. As 3.410 vagas do
concurso para agente penitenciário integram umas das
ações do Plano Integrado de
Enfrentamento à Violência
divulgado, em maio deste ano,
pelo secretário de Estado de
Defesa Social (Seds), Rômulo
de Carvalho Ferraz. O documento contém obras, ações
integradas e novos métodos
de ação, cujo objetivo é reduzir a criminalidade violenta no
Estado. Para o subsecretário
de Administração Prisional,
Murilo Andrade de Oliveira,
a realização do concurso possibilita a criação de vínculos
do servidor com o sistema
prisional. “O concurso traz
um ganho qualitativo, pois
gera um comprometimento e
incentivo proporcionado pela
estabilidade profissional, evitando situações de corrupção”,
destacou.
O concurso terá validade de
um ano, podendo ser prorrogado por igual período.
VAGAS E REMUNERAÇÃO: As 3.410 vagas serão
distribuídas entre as 18 Regiões Integradas de Segurança
Pública do Estado (Risps). De
acordo com edital, os agentes
devem cumprir carga horária
de 40 horas semanais, em escala de plantão ou diarista, dependendo da necessidade de
cada unidade. O salário básico

é R$ 1.954,67.
Ao fazer a inscrição, o candidato deverá ler atentamente
o edital para certificar-se que
preenche todos os requisitos
exigidos para o cargo, sendo
de sua inteira responsabilidade as informações prestadas.
A conclusão do ensino médio
ou curso profissionalizante de
ensino médio em instituição
reconhecida pelo Ministério
da Educação e ter 18 anos
completos são alguns dos requisitos para o cargo.
ETAPAS: O concurso será
realizado em seis etapas. Serão
realizadas provas objetivas de
múltipla escolha e redação, de
condicionamento físico por
testes específicos, avaliação
psicológica, comprovação de
idoneidade e conduta, exames
médicos, além de um curso de
formação técnico-profissional
com aulas práticas, teóricas
e estágio supervisionado nas
unidades para os pré-selecionados. O Instituto Brasileiro
de Formação e Capacitação
será responsável pela primeira, segunda, terceira e quinta
etapas. A quarta e sexta etapas
ficarão a cargo da Subsecretaria de Administração Prisional (Suapi), da Seds.
Todas as provas, testes ou
exames do concurso serão realizados em Belo Horizonte,
ressalvadas a primeira e sexta
etapas, correspondentes à prova objetiva de múltipla escolha
e redação, na qual o candidato
poderá optar pelo município onde quer realizar a prova, e ao curso de formação
Técnico-Profissional, que será
realizado em Belo Horizonte
- para os candidatos às vagas
da 1ª, 2ª e 3ª Risps - e nas cidades sede das outras Regiões
Integradas de Segurança Pública, para os demais candidatos. Para outras informações,
os candidatos podem entrar
em contato com o Serviço de
Atendimento ao Candidato
(SAC) do IBFC pelo telefone
(11) 4701-1658, de segunda a
sexta-feira, das 9h às 17h.

Fórum de Ipanema deve entrar na pauta desta semana a denúncia em que os candidatos a prefeito e vice de Taparuba, Joaquim de Abreu e o vice Frederico Francisco

O povo não aguenta mais este modelo

O

povo brasileiro está saturado a muito
tempo desse modelo de campanhas
eleitorais de promessas vazias, de
mundos e fundos, que todos sabem que
não serão cumpridas, quando o candidato é
oposição diz para os eleitores que o prefeito
poderia ter feito um ótimo hospital e outras
obras de porte grande isso em cidades de 5 a
10 mil eleitores, obras impossíveis pelo porte
da cidade, mas o povo humilde acaba acreditando e às vezes votando naquele que só ataca o adversário por não ter feito tais “obras
impossíveis”. Nas promessas, existe um vício
de dupla mão: se o candidato não promete e
mostra projetos realizáveis apenas, não será

eleito e faz as promessas mirabolantes sabendo que não cumprirá. Já o eleitor vota com
o pensamento que tudo se irá concretizar,
depois de consolidados nos postos, alega que
fora enganado pelas promessas.
Só para lembrar, a atual presidenta da
República prometeu a construção de dois
milhões de moradias no seu mandato. No
fim desse ano já transcorrido metade do seu
governo e não se tem notícia se um milhão já
foi entregue. Em sã consciência, quem votou
com base nessa promessa, muitos não sabem
da inviabilidade, mas nosso modelo está no
fundo do poço, reforma política que é boa
ninguém faz.

No fórum de Ipanema deve entrar na pauta
desta semana a denúncia
em que os candidatos a
prefeito e vice de Taparuba, Joaquim de Abreu e o
vice Frederico Francisco
são acusados de compra
de votos, as provas estão
em uma degravação no
processo. Fabiano gravou a conversa que teve
no escritório com a parte
acusada por medo de não
receber o restante e com
a gravação teria como
cobrar o restante do dinheiro. As informações
obtidas por meio dessa
gravação chegaram até
a coligação TAPARUBA
NÃO PODE PARAR que
entrou no Ministério Público com o laudo oﬁcial
da pericia feita na gravação, assinado pelo Perito
Criminal, Classe Especial
Bel. Otacílio Rodrigues
Júnior pedindo a cassação
do candidato e aguardam
a resposta da justiça.

Já do lado do PSDB em Rio Casca,
Militantes do Democratas nas
ruas de Rio Casca, defendem o militantes defendem o slogan de camslogan “Muda Rio Casca” panha “RIO CASCA PARA TODOS”

Em Rio Casca vale tudo para se fazer campanha, na foto uma
charrete equipada com som, faz campanha nas ruas da cidade
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Cici recebe mais declarações de
apoio em caminhadas nos distritos

Manhuaçu precisa de mais
cuidado, atenção e projetos
de verdade. Essa é certeza de
Cici ao caminhar pelas ruas
e conversar com os moradores de mais distritos de Manhuaçu ao longo dessa última
semana, quando levou suas
metas de governo aos moradores. Outra certeza da candidata da Coligação Somos
Mais Manhuaçu é a confiança que cada pessoa tem nela,
para mudar a saúde, a gestão
da prefeitura e dar um novo
ânimo para o desenvolvimento do principal município da
região.
Cici e o candidato a vice-prefeito Toninho Gama,
acompanhados de candidatos a vereador que apoiam a
coligação, estiveram esta semana em mais uma série de
visitas e caminhadas. Os dois
visitaram todas as casas e se
encontraram com moradores
de São Pedro do Avaí, Realeza, Vilanova, Santo Amaro de
Minas, Bom Jesus de Realeza
e comunidades rurais. Em todos os distritos, a receptividade é calorosa.
“Meu voto é da Cici, pois
ela é a única que merece. Tenho certeza que ela como
mulher vai olhar pelas pessoas. Se depender de mim, Cici
vai ser eleita e vai resolver os
problemas da nossa comunidade“, afirma Dona Amélia,
moradora de São Pedro do
Avaí.
Cici tem se encontrado
com os moradores e ouvido
elogios por conta de sua campanha positiva. Ela apresenta
propostas, mostra como será
seu governo e não fica ata-

7

Tri-Objetiva - 12
Celso de Medeiros Costa (*)

Comandante comandado
por comandada?
1- O grande comandante teve grande problema?
2- Ele teve de sair dum ou doutro dilema??
3- Você e eu temos, até, trilema???...

cando ou falando dos outros
candidatos.
REALEZA
Cici foi recebida de braços
abertos pelos moradores de
Realeza na quarta-feira. Muitas crianças na rua corriam
para abraçar a candidata a
prefeita, enquanto visitava as
casas e falava de seu plano de
15 metas para governar Manhuaçu.
O carinho encontrado nos
braços da população só fez
Cici reafirmar mais uma vez
seu compromisso com Manhuaçu. “Vendo tantas pessoas, só tenho mais certeza
de que o caminho que escolhemos, priorizando a educação de qualidade, a saúde
e a participação popular no
governo, é o caminho certo”,
disse.
Ela ainda visitou as comunidades de Santo Amaro de
Minas e Bom Jesus de Realeza e, neste final de semana,
está em Vilanova. A partir

desta segunda, a caravana de
Cici vai percorrer os bairros
de Manhuaçu.
DESFILE
Praça Cinco de Novembro cheia para acompanhar
os desfiles do feriado da independência do Brasil. Uma
data a ser celebrada, e que
contou com a presença da
candidata a prefeita de Manhuaçu, Cici e do vice Toninho Gama.

Durante o desfile, eles
conversaram com os manhuaçuenses que acordaram
cedo para participarem das
festividades. “É uma data
importante, é fundamental
que prestigiemos, porque é
um exercício de cidadania.
Somos uma república democrática, independente e soberana, e temos que celebrar a
isso sempre que possível. Foi
um desfile muito bem organizado e bonito falando sobre a
família”, declarou Cici.

1 - Enfermidade Incurável – § Certamente,
você já leu e/ou ouviu falar de “Naamã,
comandante do exército do rei da Síria, era
grande homem diante do seu senhor e de
muito conceito, porque por ele o SENHOR
dera vitória à Síria; era herói de guerra” (2º
dos Reis, capítulo 5, versículo 1). § Mas, o
versículo não termina aí, mas, no “porém leproso”. – Esta
parte pequena do versículo retrata o grande problema de
Naamã, pois a lepra era doença incurável, e pior sob vários
aspectos: § (1) Corporal – o corpo ia sendo carcomido –; (2)
Mental – ao ver o corpo se decompondo, o doente pensava
na morte... –; e (3) Social – o leproso era isolado das pessoas,
que corriam dele, alertavam que ele chegava, jogando pedras
nele, e, isolavam-no, cada vez mais, do convívio social –. Era
o pior dos 3 problemas!...
2 - Possibilidade Superável – § No
versículo supracitado, vimos a palavra
senhor minúscula, e, a maiúscula, pois,
para Deus, há versões da Bíblia com
Senhor com a inicial maiúscula, e, com
toda maiúscula, como no versículo em
tela, pois é um dos muitos termos para
Deus – JAVÉ –. § Porém, o que queremos mostrar é que
Deus estava no controle de tudo, pois, além de ser ELE que
dava vitória à Síria, através de Naamã, ELE fez com que na
casa deste viesse morar uma menina cativa, como secretária
da esposa de Naamã (2º dos Reis, 5.2); essa cativa deve ter
cativado a patroa, e, sobretudo, não deixou a Palavra de Deus
cativa, pois disse que o profeta Elias poderia ser usado por
Deus para curar Naamã (versículo 3). Aí, este disse ao rei
disso (vers. 4). Este enviou carta e presentes ao rei de Israel
(v. 5), apresentando Naamã e sua situação, e pedindo para
que ela fosse resolvida (6). O governante israelita ficou em
dilema, pensando que tal fosse jogada de seu “colega” sírio
(7). Aí, para resolver o dilema, entra o profeta Elias, disposto
a curar Naamã (8).
3 - Realidade Admirável – § Naamã fez
“carreata”, e parou em frente à a casa de
Elias (2º dos Reis 5.9). Isso não empolgou
ao profeta, que enviou alguém para falar a
Naamã, dando-lhe uma ordem esquisita –
lavar 7 vezes nas sujas águas do rio Jordão,
para ser curado (versículo 10) –. Naamã
se indignou de Elias não se sentir digno com sua presença, e
dignar-se falar com ele, e, por não ser simples, prático e rápido
ao curá-lo (vers. 11); e, na terra do ainda leproso, tinha rios
mais limpos que o Jordão (v. 12). Os assessores de Naamã o
demoveram disso, mostrando-lhe que, mesmo se fosse coisa
difícil, Naamã não o faria? (13). Este, então, mergulhou 7
vezes no rio, e não só foi curado, e ficou limpo, mas-MAIS,
sua pele “se tornou como [...] de uma criança” (14). Esta é
uma das curas mais belas da Bíblia! Ah!, se voltássemos a ter
a pele de bebê!!! Naamã (atenção! Não é merchandising!!)
ganharia até de bebê Jonhonson!!! §Mas, além de problema
e dilema, Naamã tinha “trilema” (...) – a pior lepra, a ESPIRITUAL! –. Os versículos 17 e 18 mostram isso!! É claro
que também vemos Naamã disposto a resolver isso!!! §
Lembremos que nós, e nossos comandantes e governantes,
enfim, todos, mesmo quem tiver a pior lepra, a Espiritual,
Deus pode curar! Que mesmo o calor da disputa política não
nos deixe esquecer disso!!!
1- A lepra nos faz lembrar dos problemas de saúde atuais!
2- Além do problema de saúde, temos dilemas estruturais!!
3- A pior das doenças, a Espiritual, são “trilemas”
integrais!!!
(*) O autor é graduado em Teologia
e pós em História Eclesiástica.
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Minas Gerais é destaque em Nova York

Americanos se impressionam com os preparativos para a Copa do Mundo, com as riquezas
culturais e turísticas de Minas Gerais e são promessa para alavancar o turismo
Nova York provou da cachaça, café e pão de queijo
mineiros em evento de promoção do Estado com vistas
à Copa do Mundo da FIFA
Brasil 2014, nos Estados
Unidos, realizado na tarde de
terça-feira (04/09), em Nova
York. O vice-governador de
Minas Gerais e presidente
do Comitê Gestor das Copas,
Alberto Pinto Coelho, fez
apresentação dos preparativos no Estado para o Mundial, e mostrou os principais
produtos culturais e atrativos
turísticos e econômicos de
Minas durante o Minas in
New York, iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Belo
Horizonte, Sebrae-MG e
Sistema Fecomercio/Senac/
Senac-MG, Instituto Estrada
Real e Mãos de Minas. O encontro reuniu representantes
do Consulado do Brasil em
Nova York, dezenas de profissionais locais do setor de
turismo, imprensa de abrangência nacional no país, bem

como empresários mineiros
com interesse no mercado
novaiorquino.
O vice-governador destacou o bom momento de Minas e a importância da Copa
para potencializar o turismo
no estado. No mundial da
África, os Estados Unidos
foram o país que mais comprou ingressos.
“Com a Copa do Mundo
em nosso Estado, temos essa
missão internacional de despertar o interesse de estrangeiros para que eles se encantem com as belezas de nosso
Estado e com a hospitalidade
dos mineiros. Minas vive um
momento de expansão econômica que é reconhecido
pelo mercado”, disse o vice-governador, presidente do
Comitê Gestor das Copas.
Em julho deste ano, a
agência Standard & Poor’s
classificou Minas Gerais
com o rating (BBB-) indicando o Estado ao status de
investiment grade (ou “grau
de investimento”). No âmbi-

to interno, a classificação foi
AAA, mais alta em termos
de confiabilidade para os negócios.
Entre os temas de interesse
dos convidados presentes no
coquetel realizado no New
York Palace Hotel estavam
as cidades históricas e a gastronomia mineira. A cronista
gastronômica Elena Mancini, do projeto The Gotham
Palace, resumiu as demandas
do novaiorquino. “A maioria
dos norte-americanos que
viaja para o exterior gosta,
basicamente, de dois principais atrativos: comida e
programas culturais”, elencou. Segundo a jornalista, a
Copa do Mundo do Mundo
da FIFA Brasil 2014 já começou a despertar interesse no
país. “Não há dúvidas de que
o norte-americano vai ser seduzido pela riqueza cultural
de Minas”, disse.
O radialista Michael Zufolo, da Let’s Travel Radio,
também reiterou o potencial
cultural de Minas para sedu-

O projeto de Lei 99/2007,
que tem como objetivo a redução do número de acidentes nas rodovias brasileiras,
ganhou apoio do Ministério
Público do trabalho (MPT),
por meio de Luis Antônio Camargo, Procurador Geral do
Trabalho. A medida visa não
só contribuir para maior segurança nas estradas do Brasil, como também aumentar
a qualidade de vida dos caminhoneiros expostos a longas
jornadas e o apoio manifestado pelo procurador-geral
ao projeto de Lei foi enviado
à ministra Gleisi Hoffmann
através de um ofício.

Devido à falta de controle
sobre a jornada de trabalho
dos motoristas, esses trabalhadores passam longas horas à frente do volante para
que a carga chegue ao destino
no tempo estipulado, o que é
prejudicial para a saúde dos
mesmos, tendo em vista que
o cansaço e o sono podem
prejudicá-los, ocasionando
ainda acidentes nas estradas.
A cada quatro horas de direção indica-se realizar uma
parada de trinta minutos e
através do sistema de rastreamento e monitoramento,
é possível verificar a localização exata do veículo, por

meio do GPS. Dessa forma
existe a possibilidade de controlar a jornada de trabalho
dos motoristas para saber se
realmente houve o tempo de
descanso necessário.
De acordo com João Francisco de Paulo, presidente da
Unepxmil, pioneira no sistema de rastreamento e monitoramento, “essa medida
de manutenção preventiva é
excelente para os caminhoneiros, já que respeitando o
tempo de descanso e a redução da jornada, eles vão
dirigir de forma mais segura
e o risco de acidentes será reduzido”.

Reforma do Mineirão é destaque

zir o novaiorquino. “Foi uma
grata surpresa conhecer esse
gigante chamado Minas Gerais, Estado com riquezas
naturais e econômicas, onde
se come bem e se poderá ver
as partidas de futebol dentro de um estádio moderno
com conforto e segurança,
que são dois aspectos muito
observados pelo viajante estadounidense”, explicou. O
editor de Turismo e apresentador da cadeia de televisão
CBS, Peter Greenberg, foi

enfático. “Quero passar duas
semanas viajando por Minas, com toda minha equipe, explorando cada ponto,
cada aspecto dessa cultura
maravilhosa de Minas Gerais”, disse.
O diretor da Estrada Real,
Baques Sanna, explicou em
poucas palavras uma das
facetas da hospitalidade do
mineiro. “Sempre quando
você entra na casa de um
deles, você não sai sem antes
tomar aquele cafezinho e co-

mer um pedaço de bolo”, dizia aos presentes do coquetel.
O superintendente do Sesc-MG, Luiz Neves, reiterou a
necessidade de iniciativas de
promoção internacional de
Minas Gerais. “Minas precisa se mostrar ao mundo. O
momento é bastante propício
porque o estrangeiro quer saber o que há além de Rio ou
São Paulo”, disse.
Segundo a Embratur, a
expectativa é de que Minas
receba 200 mil turistas estrangeiros e 430 mil brasileiros. Minas sediará na Copa
das Confederações da FIFA™
três jogos, sendo uma semifinal. Na Copa do Mundo
da FIFA™ serão seis jogos no
Mineirão, incluindo a semifinal brasileira caso a seleção
se classifique. Após o Minas
in New York, os empresários
mineiros ligados ao setor de
turismo e agronegócios que
vieram ao evento permanecerão em Nova York para
visitar empresas norte-americanas.

Rastreadores contribuem com a medida que visa
reduzir acidentes nas rodovias brasileiras
Sobre a Unepxmil

Pioneira no ramo de franquias de rastreamento e monitoramento de veículos, a Unepxmil, localizada na cidade de Indaiatuba,
conta com a experiência de 16 anos em assistência veicular. Há quatro anos, a precursora na área tem se dedicado exclusivamente
a expansão de seus negócios, através de franquias, já que é um mercado a ser explorado,
tendo em vista que atualmente apenas 20%
dos 70 milhões de veículos da frota nacional são rastreados e monitorados. Com um
conceito revolucionário de franquias pautado no empreendedorismo, a Unepxmil possui atualmente mais de 700 unidades franqueadas e 11 unidades próprias, ocupando
a primeira colocação no ranking das franquias que dão retorno mais rápido, sendo
que o prazo médio de retorno para os seus
franqueados é de dois meses. O formato de

franquias adotado pela empresa é o de microfranquias, geralmente operadas por apenas um empreendedor, com um baixo custo
de infraestrutura, já que a maioria atua em
home offices. Em abril de 2012, a Unepxmil,
foi notícia na mídia que destacou o crescimento de 55% no setor de monitoramento,
mostrando que pode ser uma alternativa ao
seguro de automóveis. Além do rastreamento e monitoramento de veículos, a empresa
atua também no rastreamento e monitoramento de pessoas, animais e objetos.
Setembro de 2012
Informações para a Imprensa
i9RP Agência de Comunicação
e Relações Públicas
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Desfile da Independência encanta
milhares de pessoas em Manhuaçu

M

ilhares de pessoas
compareceram na manhã de sexta-feira, na
Praça Cinco de Novembro, para
assistir o desfile cívico comemorativo ao 190º aniversário
da Independência do Brasil. A
atividade foi organizada pela
Prefeitura de Manhuaçu através
da Secretaria de Educação. Neste ano, o tema foi “Família e Escola: células geradoras e agentes
transformadores”.
O desfile foi marcante, tanto
pela emoção, quanto pela qualidade da organização e dos participantes. O esmero dos participantes arrancou aplausos do
numeroso público presente. A
abertura foi feita com o hasteamento das bandeiras do Brasil
pelo Comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar – Tenente-coronel Luiz Carlos Rhodes
de Souza; de Minas Gerais pela
Diretora da Superintendência
Regional de Ensino Patrícia Luciene Lima Fialho; e pelo Prefeito de Manhuaçu Adejair Barros.
PARTICIPAÇÃO

Segundo o Secretário de Educação de Manhuaçu, Eduardo
Portilho, este foi o oitavo ano
consecutivo que a Administração
promoveu o Desfile da Independência. “É uma festa muito bonita e fizemos questão, ao longo
desses oito anos, de manter essa
tradição cívica. É importante comemorarmos o dia da Pátria e,
de modo especial neste ano, com
um tema tão interessante que é a
família”, ressaltou.

O prefeito Adejair Barros elogiou a organização e participação
das escolas, entidades e instituições militares no desfile. “Quero
realmente parabenizar a todos.

Foi um grande evento, muito bem
organizado e com apresentações
belíssimas. Parabéns também a
todos os funcionários que atuaram nessa festa”, destacou.
FAMÍLIA
O desfile deste ano registrou
um aumento significativo de
público e manteve a tradição de
um evento bonito, bem organizado e rápido. A apresentação
durou cerca de duas horas.
A primeira parte do desfile
teve a apresentação do 11º Batalhão de Polícia Militar e Colégio
Tiradentes, Corpo de Bombeiros,
Polícia Civil e SUAPI/Presídio de
Manhuaçu e o projeto Águias
de Sacramento. Em seguida, a
abertura da segunda parte foi realizada pela Academia Manhuaçuense de Letras com a execução
do Hino da Academia e acompanhamento da Banda Sociedade
Musical Santa Cecília (Passagem
de Mariana). A Academia de Ciências, Letras e Artes de Minas
Gerais (ACLA-MG), a APAE e a
Escola Pearl White Slaib Fadlala
seguiram com o desfile das escolas da rede estadual: João Xavier
da Costa, Cordovil Pinto Coelho,
Antônio Welerson, Monsenhor
Gonzalez, São Vicente de Paulo,
Maria de Lucca Pinto Coelho,
Renato Gusman e Salime Nacif.
Destaque ainda para a Sociedade
Musical São Caetano, de Monsenhor Horta, que participou pela
primeira vez da comemoração
em Manhuaçu.
A terceira fase foi a apresentação das escolas da rede
municipal. Com a presença
da Corporação Musical Santa
Cecília, desfilaram alunos das
escolas Camilo Felipe Nacif,
Ponte da Aldeia, São Vicente
de Paulo (CAIC), Sônia Maria Batista, São Jorge e Petrina
Maria da Conceição. Houve
também a apresentação da
Corporação Musical Sagrado
Coração de Jesus (da cidade
de Mariana).
A quarta fase foi aberta com
a apresentação especial do
Hino da Independência com a
fanfarra da Escola Municipal
de Vilanova. Em seguida, desfilaram as entidades: CRAS e
Pro Jovem, Asilo São Vicente
de Paulo, AABB Comunidade,
Ordem Demolay, Manhuaçu
Esporte Clube – Futsal Feminino, Maçonaria de Manhuaçu,
Rotary Clube, Lions Clube Flor
de Manacá, Grupo Ginástica
Geração de Ouro e o Clube dos
Desbravadores da Pedra Dourada.
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CULTURA: Trabalho e piano em família
Por Camilla Feltrin

Afinar um instrumento
musical não é tarefa fácil.
Cada corda deve corresponder a uma nota de
modo harmonioso. E não
só guitarras e vilões se enquadram na categoria de
instrumentos de corda, os
pianos também são.
O único filme brasileiro
apresentado no 69º Festival de Veneza é justamente
sobre dois afinadores de
pianos; o pai (Norival
Rizzo) que ensina o ofício
a Paulo, (Lui Seixas), seu
filho. Em ‘O Afinador’, o
ambiente familiar é conturbado após Paulo se interessar em ser um pianista famoso e não afinador
trancado em oficina.
O curta-metragem nacional tem 15 minutos e
é dirigido pelos paulistas Fernando Camargo e
Matheus Parizi. Sem captação de recursos finan-

Atores Sandra Corveloni e Lui Seixas - O Afinador Foto Marcelo Tomasini

ceiros ou patrocinadores,
os diretores bancaram os
R$ 60 mil da produção do
próprio bolso.
Murtinho, funcionário
da oficina de pianos, é
interpretado pelo ator
Adriano Oliveira, que
nasceu na cidade mineira
de Governador Valadares,
mas vive em São Bernardo
desde 2002, quando se

mudou com a família.
Na história o personagem de Adriano acompanha as discussões familiares e é a pessoa com
a qual todos descontam o
estresse.
O ator soube da seleção
de profissionais para o
curta por meio do Studio
Fátima Toledo, famosa
preparadora de elenco

de filmes nacionais como
‘Pixote’ (1981), ‘Cidade
de Deus’ (2002) e ‘Tropa
de Elite’ (2007).
“Foi minha primeira
experiência profissional
depois dos cursos de interpretação que fiz com
a Fátima Toledo”, conta o
ator, que já participou do
curta ‘Rua Javari’ (2007).
Para ele, participar desse
trabalho foi importante
para aprender com atores
mais antigos e experientes,
como Norival Rizzo. Além
disso, o trabalho também
pode render maior visibilidade para ele no meio
artístico. “Meu sonho
desde pequeno é atuar no
cinema”, contou.
De volta ao Brasil, ‘O
Afinador’ também será
exibido na Mostra Juventude do 14º Festival
Internacional de Curtas
de Belo Horizonte, a ser
realizado de 13 a 24 de
setembro.

Murtinho (Adriano Oliveira) O Afinador Foto Marcelo Tomasini
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ENQUETE
“O povo não merece isso, nos ajude a acabar com essa sacanagem ”
Deputado Romário (PSB-RJ)exortando o ministro Aldo Rebelo a investigar a CBF

PT culpa Jaques Wagner por fracasso

Pianinho

O PT e lideranças partidárias na Bahia atribuem ao governador
Jaques Wagner as dificuldades, e até possível fracasso, de candidatos petistas e da base nas eleições municipais. Wagner enfrenta
forte onda de rejeição após a demorada greve dos professores,
que durou 115 dias. Segundo os próprios aliados, o desgaste do
governador deverá gerar prejuízo maior nas eleições em Salvador
e nas grandes cidades.

Acusado no esquema na Caixa de Pandora, o deputado distrital
Aylton Gomes (PR) tem evitado confrontos com o governo
do DF. Vai precisar dos governistas para se safar de eventual
processo de cassação.

Em baixa
Ressentidos por seus pleitos não
terem sido atendidos, professores
acompanham Jaques Wagner em
eventos públicos só para vaiá-lo.

Beneficiado
Quem ganhou com a greve dos professores baianos foi o
adversário ACM Neto (DEM), que só sobe nas pesquisas de
intenção de voto.

Mal a pior
O ex-presidente Lula confirmou visita à Salvador para tentar
salvar o candidato do PT à prefeitura, Nelson Pellegrino.

Sem paciência

Sem consenso
Subiu no telhado a candidatura de Sandro Mabel (GO) a líder
do PMDB na Câmara. Recém-chegado ao partido, a cúpula
teme suas antigas ligações com políticos como Valdemar Costa
Neto (PR-SP).

PSB é pop
O líder da oposição, o tucano Mendes Thame (SP), aposta que se
manterá PT-PSDB após surgirem figuras como governador Eduardo
Campos: “PSB vive um ciclo de popularidade, mas e a credibilidade?”.

Mulheres unidas
O movimento de mulheres de militares lembra que Dilma
“investe milhões em Cuba, e o mensalão nada na cachoeira,
enquanto o povo brasileiro agoniza nas filas dos hospitais, e
os militares realizam trabalho escravo para receber esmolas.”

Clube da Luluzinha

Apesar do pedido de Lula, a presidenta Dilma Rousseff ainda
não decidiu se participará da campanha petista em Salvador.

AsprincipaisapostasdoPCdoBsãoManoelaD’Ávila,emPortoAlegre,
Angela Albino, em Florianópolis, e Vanessa Grazziotin, em Manaus:
“As mulheres é que comandam”, celebra a líder Luciana Santos (PE).

Na TAM, golpe do ‘assento conforto’

Pede pra sair, Cunha

Para faturar uns trocados a mais, a TAM cobra taxa adicional
de R$ 25 por “assento conforto”, na primeira fila ou nas saídas
de emergência, mais espaçosas. A esperteza gera desconforto (e
brigas) a bordo: adquirentes têm os lugares originais remarcados
para outros passageiros, e perdem o direito ao “assento conforto”
para portadores de deficiência, menores desacompanhados etc,
que têm prioridade.

Presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra (PE) defende cassação
do mandato do deputado João Paulo Cunha, condenado no STF por
envolvimento no mensalão: “O sensato é que ele deixe a política”.

Risco sério
O otário do “assento conforto” pode acabar na última fila, em
poltrona não reclinável, ouvindo o torturante barulho da descarga
dos banheiros.

Esperteza demais

Pergunta no julgamento
Lula cancelou compromisso por problemas de saúde, como
alegou, ou para não comentar as mais recentes condenações
de mensaleiros?

Poder sem Pudor

Conversa de raposas

O “assento conforto” só é adquirido no check-in do aeroporto;
a TAM não pode alegar que ignora a presença de passageiros
com prioridade.

Anac se omite
Cúmplice das artimanhas da TAM contra clientes, a Agência
Nacional de Aviação Civil se omite também na polêmica do
“assento conforto”.

Ajuda socialista
Lula quis provocar o antigo amigo
Eduardo Campos (PSB): chamou o
governador cearense Cid Gomes, que
tem diferenças com o de Pernambuco,
para um comício de Fernando Haddad
em São Paulo.

Rachar é o objetivo
A presidenta Dilma e Lula querem rachar o PSB. Uma das
idéias já postas em prática é se reaproximarem de Cid Gomes
e convencê-lo a se opor a uma candidatura própria do PSB ao
Planalto, em 2014.

O mineiro Magalhães Pinto era deputado federal quando,
num corredor da Câmara, percebeu que José Maria Alkimin,
seu cordial inimigo, caminhava em sua direção. Magalhães
cochichou a um assessor:
- Ontem foi aniversário do Alkimin e esqueci de enviar
cumprimentos...
Frente a frente com Alkimin, Magalhães contou uma mentirinha:
- Mandei um telegrama de cumprimentos, ontem. Recebeu?
O malandríssimo Alkimin respondeu à altura:
- Recebi e já respondi!

O ursinho e o mel

O ursinho era louco por
mel. Se dependesse dele,
comeria todo o mel que
existe no mundo. Passava
o dia inteiro a meter o focinho em colméias, onde
o mel estava armazenado
pelas abelhas. Sua mãe não
parava de avisá-lo:
- Ursinho, não se meta onde não é chamado,
se não um belo dia você vai levar um ferroada.
O ursinho não dava importância às sábias palavras de sua mãe. Sua vontade de comer mel
era maior que tudo. Assim, ele continuava a farejar de colméia em colméia. As abelhas eram
bondosas, e até compreendiam o bom gosto do
ursinho. Mas, na verdade, o travesso já estava abusando, pois comia num instante grande
quantidade de mel, que as abelhas levavam
tempo para fazer com esforço.
Finalmente, quando elas perceberam que
com bons modos não conseguiam dissuadi-lo
da sua gula, decidiram dar-lhe uma lição. Uma
forte ferroada no nariz... e o ursinho cheio de
dores desatou a correr pelo prado, em direção
à casa.
O ursinho guloso passou dois dias de cama,
sofrendo dores no nariz.
- Bem que eu havia avisado, ursinho! Mas
você não me obedeceu... dizia a mãe, pesarosa
pela teimosia do filho.
Onde as palavras não chegam, uma forte ferroada resolve. Não é verdade, amiguinho?
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Polícia Ambiental apreende armas de fogo em Simonésia
A equipe da Polícia
Ambiental de Manhuaçu,
compareceu à zona rural
de Simonésia, em atendimento a uma denúncia dando conta de que o
acusado pratica caça pre-

datória na região e possui
armas de fogo.
No local os policiais
foram recebidos pela genitora do denunciado, a
qual disse que ele não se
encontrava, pois estava

trabalhando numa lavoura
de café, não sabendo a localização exata.
No momento em que
os militares conversavam
com a mãe do suspeito,
visualizaram um Trinca-

PM registra tentativa de
homicídio no bairro Lajinha

Giliard Souza Silva, 25
anos, foi atingido duas vezes
por disparos feitos por João
Ferreira, 64 anos, na região da
rua José Tertuliano Hott, no
acesso ao bairro Lajinha, em
Manhuaçu, na noite de quinta, dia 06.
O rapaz sofreu perfurações
no braço e tórax e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
Aos policiais, ele apontou o
vendedor de tijolos João Ferreira como autor dos tiros.

Ele afirmou que João chegou efetuando disparos contra ele sem motivos aparentes.
Já a irmã dele informou aos
policiais que, por volta das
15 horas, estava com Giliard,
quando João passou pelo local e pediu para o rapaz parar
de usar drogas na porta dele,
contudo, Giliard respondeu
que não pararia.
Segundo a jovem, João disse que pegaria uma arma e
mataria Giliard. Depois desse

fato, após passar algumas horas, ela foi para casa. Por volta
de 20 horas, ouviu alguns barulhos, como de bombinhas,
então, alguns minutos depois,
Giliard chegou em casa ferido com disparos de arma de
fogo, dizendo que João teria
atirado nele.
A Polícia Militar realizou
rastreamento, mas não encontrou o acusado dos disparos.
Por Carlos Henrique

PM prende estelionatário
que atuava na região

A Polícia Militar de Pocrane após receber reinteradas denúncias de cidadão que estaria utilizando
documentos pessoais de
terceiros sem autorização
para abrir firmas comerciais fantasmas e efetuar
compras pela internet de
produtos eletroeletrônicos,
cujos quais eram revendidos abaixo do preço de
mercado, realizou diligências na residência do cidadão denunciado, Otavio
Alves de Oliveira Junior,
onde foram encontrados e
apreendidos diversos materiais utilizados na prática delituosa de estelionato,
dentre eles:
01
Microcomputador
completo;
01 Caderno com anotações de nomes, endereços,
dados bancários e números
de documentos pessoais de
diversas pessoas;

Comprovantes de inscrição estadual de uma
empresa
supostamente
fantasma, de abate de aves,
supostamente localizada
no endereço do acusado Otavio Alves, mas em
nome de terceiros;
Comprovantes de inscrição estadual de uma
empresa de obras de alvenaria, supostamente localizada também no endereço
do autor, mas em nome de
terceiros;
03 aparelhos celulares;
Vários carnês e faturas de
contas, cartões de crédito
e cartas de cobranças em
nome de diversas pessoas;
01 cartão de crédito emitido pelo banco Bradesco
em nome de terceiros;
No
microcomputador
foram encontradas entre
os arquivos diversas cópias
escaneadas de documentos de terceiros, bem como
também, um arquivo con-

tendo um modelo de cédula de identidade do estado
do Espírito Santo em branco, arquivo este ultimo nomeado como “RG FALSO”.
Durante a intervenção a
Policia Militar recebeu informações de dois cidadãos
que haviam adquirido do
acusado Otavio aparelhos
celulares por preços abaixo
da cotação comum do mercado, tendo o suspeito confessado que havia adquirido tais aparelhos celulares
utilizando os documentos
e dados de terceiros.
Diante dos fatos e da materialidade constatada o cidadão Otavio Alves de Oliveira Junior foi preso em
flagrante e os materiais que
constatavam fortes indícios
do crime de estelionato
apreendidos e encaminhados à 13ª Delegacia de Policia Civil de Ipanema para
demais providências.

-Ferro na varanda da casa,
o qual não era registrado
junto ao IBAMA, contrariando o artigo 29 da lei
federal 9.605/98.
Ante o flagrante de crime ambiental, foi franqueada a entrada dos policiais
na residência, onde lograram êxito em localizar 03
espingardas, bem como
recipientes contendo pólvoras e chumbos. Também
foram encontradas 03 redes de emalhar, considerados apetrechos de pesca de
uso proibido para a categoria amadora.
Foi lavrada uma notificação e deixada com a
genitora do acusado, para

adoção das medidas administrativas no que diz
respeito aos apetrechos de
pesca. Mediante o exposto,
as armas de fogo, o pássaro

Equipes da Polícia Militar
de Durandé e Martins Soares prendeu Luciano Marques Batista, 18 anos, acusado de ter matado Norival
Alves da Fonseca, 63 anos,
para roubar um aparelho de
DVD e ainda tentar matar
Roberto Dias Fulanete Carvalho, 36 anos, no Córrego
Boa Vista, zona rural de Durandé. Um outro homicídio
está sendo investigado.
A Polícia Militar foi chamada por Roberto Dias Fulalante Carvalho na tarde de
domingo, 02. Ele informou
que, horas antes, estava bebendo com Luciano num
bar e depois foi embora.
Já em casa, Luciano chamou-o pelo nome e desferiu
golpes de faca, provocando
alguns ferimentos nos braços e pernas e no tórax de
Roberto. Em seguida, o acusado fugiu.
Roberto explicou que Luciano estava em companhia
de Norival Alves da Fonseca, numa motocicleta preta sem placa e que poderia
estar escondido na casa do
lavrador.
Quando a PM chegou à
casa de Norival, descobriu o

segundo crime. O lavrador
estava morto no chão do
quarto. Ele foi assassinado
com vários golpes de foice.
A arma do crime foi deixada
sobre a cama.
Com objetivo de efetuar a
prisão de Luciano, a PM de
Durandé solicitou o apoio
do destacamento PM de
Martins Soares. Eles receberam a informação de que o
acusado morava no Córrego
“Vai e Vem”, situado no município de Martins Soares.
No local, a PM apurou
que Luciano, vulgo “Negão”,
havia tentado vender um
aparelho de DVD, alegando
que tinha comprado de um
velho, em seguida pegou sua
moto e foi para casa do pai
dele.
A polícia conseguiu localizar e prender Luciano.
A moto foi apreendida e o
aparelho de DVD recuperado.
OUTRO HOMICÍDIO:
Segundo a equipe da PM de
Durandé, Luciano também
é suspeito de ter assassinado
o lavrador José Paulo Ferreira Rocha, 48 anos, que foi
morto com cinco golpes de
faca na região de São José da

e demais materiais foram
apreendidos e encaminhados para a Delegacia de
Manhuaçu, para medidas
subseqüentes.

Policiais prendem acusado de
latrocínio e tentativa de homicídio

Figueira, zona rural de Durandé, entre a noite de sexta
e sábado, dia 1º.
Por volta de 23 horas de
sábado, populares chamaram a polícia depois de encontrarem o corpo do lavrador num cafezal. Ele havia
desaparecido, depois que
saiu de um bar onde estava
bebendo e ia para sua casa
a pé. José Paulo tinha o costume de beber, mas segundo os moradores não era de
se envolver em confusões
e nem tinha inimizades na
comunidade.
Polícia e Cia
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4
Aumentado seu equilíbrio interior.
Seu brilho será percebido facilmente
pelas pessoas, que também notarão
sua disposição para cumprir suas
tarefas.

Caipiras em São Paulo
Uma família de caipiras está de férias em
São Paulo.
Um dia, o pai leva o filho a um luxuoso e
enorme edifício. Eles estão impressionados
com tudo o que veem, especialmente com
o elevador num canto do corredor. O filho
pergunta:
- O que é aquilo, pai?
- Filhão, eu nunca vi coisa parecida na
minha vida, não sei o que é!
Enquanto pai e filho observam estupefatos,
uma velhinha enrugada, sentada numa cadeira de rodas, chega perto das duas pequenas
paredes que se movem e aperta o botão. As
paredes abrem e ela se arrasta para dentro
do pequeno quarto. As paredes se fecham, e
o pai e o filho veem o pequeno semi-círculo
de luzes acima das paredes se acender. Eles
continuaram assistindo impressionados a
contagem de números, e as luzes que se
acendiam e apagavam agora em contagem
inversa. As paredes se abrem novamente, e
uma jovem gostosa e elegante, de uns 18 anos
de idade, sai andando.
O pai vira para o filho e diz:
- Vá correndo buscar sua mãe, essa máquina faz milagres!!!

Touro - 21/4 a 20/5
Sensibilidade para seus prazeres
pessoais. Maior força interior para
buscar a realização de seus desejos. Procure estímulos para sua
autoestima.
Gêmeos - 21/5 a 20/6
Sensibilidade e introspecção,
melhorando sua interação com as
pessoas íntimas. Verá as vantagens
da intimidade, contribuindo com seu
bem-estar.
Câncer - 21/6 a 22/7
Momento positivo para realizar
programas em grupo e estabelecer
novos contatos. Seu poder de articulação lhe colocará em destaque!
Leão - 23/7 a 22/8
Sua praticidade será revelada na
execução de suas tarefas, principalmente as profissionais. Você
perceberá as oportunidades e se
destacará nos grupos.

O inteligente e o burro
O inteligente e o burro estão fazendo uma
brincadeira, cujas regras são: Cada um faz
perguntas ao outro.
Se o burro não sabe a resposta, ele paga 1
real ao outro.
Se o inteligente não sabe a resposta, ele
paga 100 reais ao outro porque se ele é mais
inteligente, assim parece justo.
Ditas as regras, o inteligente começa:
- O que é que tem quatro patas e mia?
- Não sei. Toma 1 real.
- O que é que tem 4 patas e late?
- Não sei. Toma 1 real.
- Faz uma pergunta você - pede o inteligente.
- Tá bom! O que é que tem oito patas de
manhã e quatro de tarde?
O inteligente pensa, pensa, pensa, mas
depois de uma hora sem achar a resposta,
tem que desistir:
- Não sei. Toma cem reais. O que é, hein?
- Não sei. Toma um real.

CURIOSIDADES
CARUSO - Enrico Caruso foi recusado por
professor de canto antes da fama. Enrico Caruso,
o grande tenor italiano, era o artista mais bem
pago do mundo, quando morreu em dezembro
de 1920. Entretanto, da primeira vez que tentou
aprender a cantar, foi recusado por um professor
de música. Após o teste, recebeu como sentença:
“Jamais serás um cantor. Tua voz soa como o
vento nas persianas.”
ESTRADA – A mais antiga estrada da Europa
foi aberta há dois mil anos pelos romanos. A mais
antiga via de comunicação da Europa é a estrada
que vai de Bruxelas, na Bélgica, a Novgorod, na
Rússia, ligando oito países. Foi aberta há dois mil
anos por legiões do exército romano e se estende
por três mil quilômetros. Contudo seu trânsito
esteve interrompido no todo ou em parte, desde
a revolução comunista de 1917 até a queda do
regime soviético.
POETA - LIVRO - Primeira publicação de um
poeta brasileiro foi em 1705. O primeiro poeta
brasileiro a publicar um livro foi Manoel Botelho
de Oliveira. O volume chamava-se “Música do
Parnaso” e foi impresso em 1705, na oficina de
Miguel Menescal. Na dedicatória que fez a D.
Nuno Álvares Pereira, ele próprio se denominou
“o primeiro filho do Brasil” a publicar versos.

HORÓSCOPO

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9
Incentivo para procurar novos
caminhos para seus estudos, como
contatos e ares diferentes. Fortalecimento de suas ideias, guiando-lhe
por novas trilhas.
Libra - 23/9 a 22/10
Suas emoções estarão mais equilibradas. Você estará consciente
sobre os obstáculos a vencer. Busque sua força interior e não se deixe
abater pelos problemas.
Escorpião - 23/10 a 21/11
Fortalecidos os laços fraternos.
A companhia dos amigos tende a
trazer conforto emocional, além de
revelar assuntos que podem ser
tratados em conjunto.
Sagitário - 22/11 a 21/12
A fase é propícia para tornar seus
relacionamentos profissionais mais
sólidos. A união de forças pode trazer bons resultados, amenizando as
diferenças que possam existir.
Capricórnio - 22/12 a 20/1
As chances de lazer devem lhe
trazer mais do que diversão no período, incentivando a aumentar seus
conhecimentos. Este é um bom momento para viajar.
Aquário - 21/1 a 19/2
Este é um bom momento para estar
com a família, buscando a cumplicidade e o prazer de estar junto das
pessoas amadas.
Peixes - 20/2 a 20/3
Beneficiados os entendimentos
com aqueles que lhe cercam, revelando o afeto e o prazer de conversar.
É uma fase de trocas importantes.
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Advogado de Gian condena a
atitude da esposa do sertanejo
O advogado de
Gian, da dupla Gian
& Giovani, divulgou
uma nota dia quinta-feira (6) para esclarecer o episódio envolvendo seu cliente.
O sertanejo foi citado
em um decreto de
prisão por não para a
pensão alimentícia ao
seu filho mais velho.
O comunicado afirma que a esposa, inconformada por não ter vencido uma ação anterior
semelhante, agiu de forma “vingativa”. O advogado conta que a ex-esposa do músico já havia
feito uma cobrança anterior, porém o processo
foi arquivado pela Justiça e que, por este motivo, ela entrou com um novo pedido de cobrança sem nem se reportar ao músico. Ele ainda
afirma que Gian sempre cumpriu com suas
responsabilidades e que nunca deixou que faltasse nada ao seu filho. O músico teve prisão
decretada por 30 dias por não pagar a pensão
alimentícia ao filho mais velho.

Selena Gomez é flagrada
em clima de paquera com
James Franco
Justin Bieber que se
cuide!
Ao
que tudo indica, Selena
Gomez está
deixando o
astro teen de
lado para ficar com um
homem mais velho. De acordo o blogueiro
Perez Hilton, a atriz foi vista no maior clima
de paquera com James Franco. Os dois contracenaram juntos em “Spring Breakers”. O longa
foi exibido no Festival de Veneza e os astros
viajaram até a cidade italiana para promovê-lo.
Os dois foram vistos juntos passeando durante
a semana e trocando alguns carinhos, porém
nenhum beijo entre eles foi flagrado. Será que é
só uma amizade fofa ou tem algo mais rolando
entre os dois?

Rihanna anuncia turnê
Rihanna é daquelas artistas que não param.
A cantora anunciou, que fará uma turnê mundial, que já tem até nome. A série de shows se
chamará “Diamonds” e, por enquanto, passará
pelos Estados Unidos e pelo Canadá. A morena prometeu que, em breve, revelará outros locais onde irá se apresentar. Será que ela incluirá
o Brasil novamente?

Hebe monta uma
capela em sua casa
Hebe
Camargo,
com a ajuda do seu sobrinho, Cláudio Pessuti, e do filho Marcelo, construiu uma
capela na casa dela,
localizada no bairro
Morumbi. Está praticamente pronta, inclusive

acesse: www.jm1.com.br

com trabalhos e afrescos do artista plástico
Cláudio Canato. O clima religioso na casa da
apresentadora está em alta. A loira recebeu em
casa a visita do padre Marcelo Rossi, de acordo
com a coluna de Flávio Ricco. O padre, depois
de conhecer a capela, que ainda recebe os retoques finais, aceitou o convite da apresentadora para realizar a missa de inauguração no
próximo dia 24.

Dani Bolina e Mateus Verdelho
reatam o casamento
Dani Bolina e
Mateus
Verdelho reataram o
casamento. A ex-Panicat contou a
novidade em seu
Twitter. “Gente, eu
realmente tive problemas no meu casamento, mas já faz alguns dias que estamos
bem! Aliás, muito melhor. Parem de arranjar
homens”, escreveu a atual repórter do “Tudo
é Possível”, da Record. Ainda na rede social,
Bolina se declarou: “Minha vida! De uma vez
por todas, eu amo o @MateusBVerdelho e estamos felizes”. A separação do casal havia sido
confirmada pela assessoria de Dani. Eles estavam enfrentando uma crise há duas semanas.
Na ocasião, a representante afirmou que não
houve traição tanto que o modelo estava tendo acesso ao apartamento de Bolina. Mateus
Verdelho postou no Twitter uma foto do casal
e fez uma declaração de amor para a mulher:
“Eu amo você”.

Hebe volta a fazer
quimioterapia
A apresentadora Hebe
voltou a enfrentar mais um
problema de saúde e desta
vez o caso se repete: ela enfrenta novamente um câncer no peritônio. “O câncer
voltou, mas está estável. A
esperança é que regrida
de tamanho com as novas
sessões”, revela um amigo
próximo da família à revista “IstoÉGente”.

Latino é expulso de boate em
Nova York, diz jornal
O cantor Latino
foi expulso de uma
boate em Nova
York por causa de
seu visual. Ele não
foi aprovado pelo
padrão da boate
Catch. O segurança do local pediu
para que ele escondesse a corrente
que usava e tirasse
os óculos escuros.
Latino obedeceu
para entrar na casa, mas logo voltou a usar os
adereços. Com isso, assim que viram o cantor
na boate, os funcionários o abordaram e pediram para ele se retirar. No dia seguinte, Latino
se apresentou no Brazilian Day e chegou a se
emocionar no palco durante sua apresentação.

Polícia quer conversar
com o casal Justin Bieber
e Selena Gomez
A polícia quer conversar com o casal Justin
Bieber e Selena Gomez sobre uma suposta
briga envolvendo os dois e um fotógrafo na
saída de uma sessão de cinema, no Calabasas
Commons, nos Estados Unidos, em maio.
Segundo o site “TMZ”, as duas estrelas saíram
antes mesmo de os oficiais chegarem no local
da confusão. A polícia planeja interrogá-los o
mais rápido o possível.
Em tempo: Justin Bieber causou outra polêmica ao aparecer em imagens segurando
uma arma de brinquedo. Em uma das fotos,
ele aparece apontando o revólver para o pai do
ator Brandon David Hill e para Selena Gomez.
Em outra, Justin posa ao lado de Brandon, que
compartilhou as imagens na rede social, e Selena, segurando a mesma arma. Sites americanos criticaram a atitude do astro pop, que pode
influenciar milhões de adolescentes que o tem
como exemplo a ser seguido.

Robert Pattinson
estaria prestes a perdoar
Kristen Stewart

O ator Robert Pattinson estaria prestes a
perdoar a traição de sua ex-namorada, Kristen Stewart, que há pouco mais de um mês foi
flagrada junto com o cineasta Rupert Sanders.
Os astros da saga “Crepúsculo” se falaram por
telefone e tiveram uma conversa emocionada.
“Eles falaram por telefone cerca de uma hora
e foi bastante emocionante. Kristen, então, pediu que se encontrassem para que pudessem
conversar cara a cara e ele, obviamente, concordou em vê-la”, contou uma amiga do ator à
revista inglesa “Look”. Ainda segundo a fonte,
Rob acredita que a jovem de 22 anos o traiu
pois estava vulnerável e acabou se deixando
levar por um homem mais velho. Sanders tem
41 anos. “Mesmo que ela tenha cometido um
erro horrível, Rob não tem como desligar seus
sentimentos. Ele estava loucamente apaixonado
e acho que acredita que foi um momento de estupidez dela, não um longo e planejado ‘affair’, e
que não aconteceria novamente”, disse a amiga.
“Aos olhos de Robert, Kristen foi seduzida e não
apenas está arrependida como se sente completamente destruída pelo que fez”, completou.

Brad Pitt sobre casamento com
Angelina Jolie: “vai acontecer”
O ator Brad Pitt, 48 anos, admitiu durante
a première do filme Killing Them Softly, que
vai se casar com a mulher, Angelina Jolie. A
informação foi divulgada pela US Weekly.
“Nenhum plano ainda, mas vai acontecer. Eu
planejo cada vez menos conforme envelheço”,
ele revelou. Brad ainda falou a respeito do padrinho, citando o amigo e também ator George Clooney. “Bom, você sabe, ele não acredita
muito em instituições. Então ele não pode le-
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var as pessoas até seus lugares ou algo assim”.
Uma fonte ligada ao casal ainda afirmou ao
tabloide que o casamento será “simples e agradável”, com uma pequena lista de convidados.

Graciella Carvalho fará cirurgia íntima antes de ensaio nu
Graciella Carvalho assinou contrato
para posar nua na
edição de dezembro
da revista “Sexy”.
Pensando em dar o
seu melhor, a apresentadora do programa
“Malícia”
resolveu dar uma recauchutada antes de ser
clicada sem roupa. Mas nada de colocar silicone! Graciella contou que pretende realizar
uma cirurgia íntima. “Quero me sentir mais
bonita por completo”, afirmou, segundo o Ego.
Andressa Urach, ex-latinete, também contou
recentemente ter passado pela procedimento.
Será que é a nova moda?

Joelma, do Calypso, saiu para
jantar, caiu e perdeu o dente
A cantora Joelma, 38 anos, da
banda Calypso,
quebrou um dos
dentes da frente,
De acordo com
a publicação, a
musa da banda
paraense estava
jantando com o marido Chimbinha em São
Paulo, quando o acidente aconteceu. Na quarta-feira (5), o casal iria participar do programa
“Encontro com Fátima Bernardes”, na Rede
Globo, mas, devido à perda do dente, Joelma
não pôde comparecer ao estúdio, deixando o
marido se apresentar sozinho. A banda Calypso, aliás, vai ganhar um filme em sua homenagem em 2013. A cantora Joelma será interpretada por Deborah Secco, que, no cinema, já
viveu Bruna Surfistinha.

De Miami, Zilu diz: “Já demos
entrada no divórcio e
vai ser amigável”
Zilu já está de volta
à boa vida em Miami.
Depois de uma temporada no Brasil ao lado
da família, quando ela
e Zezé di Camargo assumiram publicamente que estão levando
vidas separadas há
dois anos, ela retornou
ao seu apartamento de
frente para o mar em
um exclusivo condomínio de Miami Beach. Na
próxima semana, no entanto, ela estará em São
Paulo novamente para reuniões de trabalho e
para resolver os trâmites finais de sua separação
do cantor. “Não acontece do dia pra noite. Ainda
não assinamos, mas já demos entrada na documentação do divórcio e será amigável”, conta ela
direto de Miami. Sobre o fim de seu casamento
de 20 anos, Zilu garante: “Está tudo bem, tudo
numa boa. Passei uma temporada muito tranquila em São Paulo. É sempre gostoso, deu para
matar a saudade dos meus filhos e da família.”
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