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Incêndio no Parque Nacional do
Caparaó já destruiu o equivalente
a dez campos de futebol
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O que vocês estão
achando da
campanha eleitoral
de Manhuaçu?
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Zac Efron, Viviane Araújo, Jorge Kajuru e Denise Rocha
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para você ganhar as eleições
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EDITORIAL

CHARGE

AO PRÓXIMO EXECUTIVO
MUNICIPAL

Gostaria imensamente que a próxima prefeita ou prefeito
de Manhuçu fosse fiel às prioridades de nossa cidade polo,
colocando em primeiro lugar as pessoas tão lembradas nas
campanhas políticas, penso que as autoridades deveriam
repensar a administração esquecendo um pouco as vaidades
e aplicando mais recursos para melhorar a vida dos nossos
munícipes, pense bem e me responda o que foi feito nos
últimos 12 anos em Manhuçu? Cadê nosso cartão postal?
Cidades bem mais modestas que a nossa, possuem Próprios
Municipais que engrandecem os visitantes e nós o que temos
para mostrar? Manhuaçu é um gigante com cara de anão, falta
força política e vontade, não podemos mais conviver com isso.
A cidade não parece ter mais de 130 anos, ainda com tanta
coisa para ser feita, gastaram o dinheiro que não é pouco em
obras não prioritárias.
Já ouvi várias pessoas reclamarem a falta de uma casa de
passagem para abrigar as pessoas que necessitam de um abrigo
por se deslocarem de suas comunidades em busca de socorro
em nossa cidade. Manhuaçu cresce através das cidades vizinhas, pois aproximadamente 30 cidades utilizam serviços
prestados pelo município e ajudam no desenvolvimento da
cidade e nos momentos que eles mais necessitam Manhuaçu
não tem nada para oferecer em troca dos milhões que deixam
todos os anos em nossa cidade, não podemos ficar alheios às
necessidades de nossos irmãos que ao socorrer um parente
ou amigo no desespero saem de suas comunidades do jeito
em que estão às vezes sem recursos para um almoço ou um
cafezinho e chegando aqui ficam próximas ao pronto atendimento do SUS esperando muitas vezes por dias. Manhuaçu
precisa urgente repensar a cultura, necessita ter um local para
preservar a nossa memória, a Casa de Cultura de Manhuaçu
é muito limitada e está mais preocupada com a Academia de
letras, talvez por falta de incentivo e apoio, deve ao povo um
programa de moradia popular, todos os prefeitos enrolaram
e não tiraram do papel o Programa Minha Casa, Minha Vida,
enquanto outras cidades construíram centenas de moradias
popular, Manhuaçu não construiu nenhuma só fizeram muita
propaganda.
Nossa cidade carece por um Pacto Social, apesar de muitos
acharem que aqui não tem pobreza, enganam-se, temos centenas talvez milhares vivendo abaixo da pobreza. Manhuaçu
é um município enorme, maior que 17 países do mundo, com
distritos e vilas bem afastados da sede ao ponto de em uma
recente sondagem feita por nós surpreendentemente ficarmos
espantados por comprovar que milhares de pessoas não conhecem todos os candidatos, Renato da Banca atual presidente da
câmara, foi prefeito por mais de 6 meses recentemente é bem
desconhecido na periferia municipal, Nailton Heringer que
foi secretário da Saúde e já foi candidato na eleição passada
também não tanto quanto Renato, mas muitos munícipes
também desconhecem o candidato.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas
Prazeroso ler o Jornal das Montanhas, com notícias importantes
veiculadas para a região. Ao ver
na página 8 a belíssima imagem
da Cabeceira de Santana (Sericita)mostrando a imponente pedra
que enfeita a localidade, voltei
ao passado e pude recordar de
quantas vezes admirei da porta
da fazenda de meu pai esse bem
precioso que a natureza nos deu.
Permita-me, entretanto discordar
com o nome “Santa Helena”
referindo-se àquela pedra. Pode
até ser que receba tal nome na
outra vertente, já no município
de Araponga. De qualquer forma,
meus parabéns pelas reportagens
mantendo a região bem informada.
Lázaro Santana Rosa

Ao Jornal das Montanhas
Tem é que botar essa corja de
políticos sem exceção de sequer
um na cadeia, pois são todos sarús, súscias uma vez condenados
a apodrecerem lá entre as fezes
fedorentas deles mesmos, pois o
que eles fizeram é uma nojeira sem
tamanho e nós os contribuintes é
que pagamos essa safadeza escrôta
desse bando de desgraçados ladrões
do dinheiro que deveria ser usado
em prol de nosso povo faminto,
sem moradia, sem saúde e principalmente sem educação nenhuma
desde 22/04/1500 quando esses
bandos de safados portugueses
enganosamente desembarcaram
nessas terras férteis que antes se
chamava NESKA em linguagem
hebraica que significa CAMPOS
LIMPOS, pois foram os que primeiro pisaram aqui por volta de

1423, ou antes, até segundo estudos geográficos feitos por fontes
fidedignas.
Jefferson Franca
Manhuaçu/MG
Não concordo com o eleitor
consciente do dia 08 09 12 – Os
candidatos devem sim explicações,
dúvidas que os eleitores ainda têm
– Numa verdadeira democracia,
precisamos ouvir e perguntar muitas coisas que o povo não sabe e
somente com debates livres e bem
divulgados ficaremos sabendo do
compromisso dos candidatos com
a sociedade. Fazer propostas todos
fazem, mas além das propostas
precisamos conhecer o perfil, o que
já realizaram e o que pretendem
de fato.
Paulo coelho - Manhuaçu/MG
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
onde está a maioria do eleitorado. Apoio o
Renato da Banca pelo desempenho e administração da APAE e Imaculada por ter
estado sempre com o povo, sendo presença
na comunidade.

Entrevista com
eleitores de Manhuaçu

Em Rio Casca Paulinho
de Itamar promove visitas nos bairros e distritos

Fomos às ruas da cidade de Manhuaçu
para saber qual é a opinião dos eleitores,
com muita dificuldade encontramos estes
três, a maioria não quer aparecer, fechamos
então com os três. E você qual é a sua opinião e participação na política de sua cidade? Mande sua foto, nome e um texto para
que neste próximo final de semana possamos ter a sua opinião sobre a campanha em
sua cidade. Essa é a opinião de três eleitores
de Manhuaçu.
O que vocês estão achando da
campanha eleitoral de Manhuaçu?
Lincoln Lana - O
melhor plano de governo está sendo da
Cici, ela está apresentando propostas que
mudará o governo de
Manhuaçu e não está
manchando a imagem
dos outros candidatos, está querendo
fazer o melhor para o
povo manhuaçuense
e não agredindo os
adversários. O bom
governo já tem sua
proposta, e o que ele
quer pela sua cidade.
Os planos culturais
e sociais da Cici são
para atender a população mais jovem de
Manhuaçu fazendo
com que a cidade seja
bem vista pela região
e os planos para área
de saúde e educação
são prioridades.
Juliana Coelho –
Eu estou apoiando
o candidato Nailton
Heringer devido sua
proposta de governo
que comparada com
os demais candidatos se sobrepõe, acho
que ele traria o novo
para Manhuaçu juntamente com a juventude. Afinal, ele sim é
ficha limpa.
Marlene Ribeiro
– Penso que de um
modo geral os candidatos tem propostas convincentes que
visam melhora ao
município num todo,
especialmente
na
educação, trabalho,
melhoria na saúde e
um cuidado maior
com as periferias,

Lula é chamado por
Marcos Valério de
“Chefe do Mensalão”

Acompanhado do presidente da câmara
e de outros apoiadores, o candidato a prefeito Paulinho de Itamar da Coligação Rio
Casca para Todos, foi muito bem recebido
por todas as ruas pelas quais passou.
Com as adesões recebidas nos últimos
dias Paulinho de Itamar e seus apoiadores
intensificaram as visitas. Vem aumentando
o pedido de faixas e cartazes do candidato
pelos moradores dos bairros e distritos, dia
11 ele visitou o Bairro Santa Efigenia.

Nem empurrado pelas
grandes estrelas eles
decolam
Vai entender o eleitor, candidatos do Brasil inteiro procuram todos os meios para
agregar valores a sua campanha, para todos
os lugares que se vai tem alguém querendo tirar proveito das imagens dos caciques
políticos, Lula, Aécio, Dilma e outros, mas
observando o que dizem por aí nem sempre
a imagem é sinônimo de ajuda, em alguns
lugares pode até atrapalhar e andando, pesquisando e vendo vamos encontrar candidatos que não decolaram suas campanhas,
transferência de votos não é tão fácil como
muitos imaginam, há candidatos espalhados por todo o estado que mesmo com o
apoio de Lula , Aécio, Anastasia não conseguem pontuar, muitos se arrastam com
campanha ineficiente e sem criatividades,
são recursos aplicados erradamente.

Espaço aberto para
os candidatos
O jornal das Montanhas no dever de
informar aos leitores deixa aberto espaço
para os candidatos a prefeito de nossa região. Até o presente momento os candidatos a prefeito de Manhuaçu (Nailton Heringer e Renato da Banca) não nos enviaram
release referente a sua campanha política.
Sendo assim deixamos claro o espaço aberto aos candidatos.

O publicitário Marcos Valério, operador do esquema do mensalão, chama o
ex-presidente Lula de “chefe e fiador” da
quadrilha. A informação é da revista Veja,
ainda segundo a publicação, Valério fala
isso para várias pessoas próxima e garante:
Lula conhecia todas as operações do mensalão, que atualmente está sendo julgado
pelo Supremo Tribunal Federal (STF). “O
medo ainda constrange Marcos Valério a
limitar suas revelações a pessoas próximas.
Até quando?”, questiona a reportagem, baseada em declarações de parentes e amigos
de Marcos Valério. De acordo com a declaração, Lula, que não é réu no processo,
“teria se empenhado diretamente na coleta de dinheiro” e tinha o ex-ministro José
Dirceu como”braço direito”. O advogado
do publicitário não confirma as informações da revista.

Mensalão: agora STF
vai analisar se
houve compra de
votos no Congresso

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai
começar a analisar na próxima semana a
suspeita de compra de votos na Câmara
dos Deputados no início do mandato do
ex-presidente Lula, em 2003 e 2004. A
corte já confirmou a gestão fraudulenta e a
lavagem de dinheiro no mensalão, quando
os ministros decidiram condenar oito réus.
Desta forma, o próximo passo é analisar se
o dinheiro sujo foi usado para pagar propina a políticos no intuito de beneficiar o
governo Lula no Congresso, fato que ficou
conhecido como “mensalão” e consta na
denuncia do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, em 2005. Ao todo
10 dos 37 réus da ação penal já foram condenados e três absolvidos no julgamento
do mensalão.

Desaparecimento do
Congresso
Dos 513 deputados federais, 82 são candidatos a prefeito e 5 a vice-prefeito. Disputarão prefeituras 5 senadores, dos 81.
A gente fica pensando que motivos levam
personagens envolvidos no plano federal
a mergulhar nos municípios. Falta de condições para tratar de problemas nacionais?
Desencanto pela frustração de não encontrar soluções ou competência para resolver
o todo, preferindo cuidar das partes, ou retornar a elas? Mero enfado por precisarem
viver em Brasília, ou na detestável ponte
aérea entre a capital e suas origens? Quem
sabe a descoberta de mecanismos de ação
direta para ajudar o semelhante? Descrença
na democracia representativa? Ou a desconfiança, até a certeza, de que não retornarão ao Congresso nas próximas eleições?

Dilma sanciona lei
para garantir um
sistema de acompanhamento penal
A presidenta Dilma Rousseff sancionou na sexta-feira (14) uma lei que trata
da informatização do acompanhamento
de execuções penais. Desta forma, será
criado um sistema computadorizado para
monitorar informações sobre o tempo de
cumprimento das penas de prisão ou medida de segurança. A expectativa é que a
nova lei evite que pessoas continuem presas mesmo após já terem cumprido sua
pena. O texto da Lei 12.714/12 publicado
na edição de segunda-feira (17) do Diário
Oficial da União.

Justiça do Rio é
“caótica”, aponta OAB
A Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) do Rio de
Janeiro diagnosticou
a situação do Poder
Judiciário fluminense como “caótica”.
Entre os problemas,
estão a falta de juízes, de serventuários e a precária
estrutura material.
De acordo com o presidente da entidade,
Wadih Damous (foto), entre os órgãos
judiciais mais problemáticos aparecem os
Juizados Especiais, tratados pelo Poder Judiciário fluminense como “órgãos de categoria inferior e que não merecem o mesmo
tratamento dos demais”. Damous aponta
alguns resultados: há cinco anos o município de Itaperuna não tem juiz titular e o de
Vassouras, há quatro. A Vara de Família de
Magé, com seis mil processos, também não,
como muitas outras do interior. O juiz de
Búzios acumula a função em três comarcas
o que resulta em extrema morosidade e até
paralisação de processos. O fato se repete nos demais municípios e, segundo Damous, se o CNJ não tomar uma providência
urgente a tendência é piorar cada vez mais.
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CANTINHO DE FÉ
por

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

Bastava pedir perdão
Jean de La Fontaine (1621-1695), poeta e fabulista
francês, viveu uma vida totalmente desregrada e sem
Deus, publicando versos obscenos. Em 1693 caiu
doente e desamparado. Por influência de seu confessor, resolveu então passar os últimos anos de sua
vida tentando corrigir-se. Dizem que usava um cinto
de crina de cavalo sob suas vestes de modo a irritar
a pele, para melhor expiar as faltas do seu passado.
Desesperado, visitava as igrejas e ficava rezando, na
tentativa de se livrar do medo do inferno.
Alguém deveria ter dito a La Fontaine que bastava
ter feito como Davi e suplicado a misericórdia de
Deus, e ele seria perdoado. Ao tomar consciência de
seu pecado, Davi orou sinceramente: “Faze-me ouvir
júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que
esmagaste” (Sl 51.8). A alegria é resultado de paz
na consciência. É resultado do perdão aplicado ao
coração do pecador arrependido. Deus não planejou
que fôssemos tristes e derrotados. Orígenes, um dos
primeiros líderes da igreja pós-apostólica, disse: “A
música que Deus produziu na criação não é um canto
fúnebre mas uma canção de amor para, por meio de e
através de suas criaturas”.
O pecado é uma doença para a qual só Deus tem
remédio. Ele disse: “Eu crio o fruto dos lábios; paz,
paz, para o que está longe, e para o que está perto, diz
o Senhor; e eu o sararei” (Is 57.19). Ele tanto pode
curar o corpo quanto principalmente a alma. Jesus,
o “Médico dos médicos”, fez isso em seu ministério
terreno. Ele era, como ficou em português o título do
romance da escritora inglesa Taylor Caldwell, “médico de homens e de almas”. Ele se compadecia ao ver
as feridas dos pecadores; ele se comovia com a solidão
dos leprosos. Curou a muitos deles com o seu toque
abençoador. Perdoou, salvou e alegrou muita gente.
Pena que La Fontaine não sabia disso, mas você sabe!
Pr. João Soares da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

Arrecadações para campanha
somam R$ 1,4 bilhões

Os candidatos a prefeito e
a vereadores já arrecadaram
pelo menos R$ 1,395 bilhão
nas disputas eleitorais em
todo país. A Informação foi
consolidada pelo portal G1 a
partir da segunda parcial da
prestação de contas entregue
ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os prefeitos das cidades
já arrecadaram cerca de R$
615,6 milhões para campanhas e os vereadores declararam um total de R$ 779,5
milhões. De acordo com
o levantamento, na avalia-

ção por estados, São Paulo
é aquele que os candidatos
mais arrecadaram nesta
eleição: R$ 278,3 milhões.
Em seguida aparece Minas
Gerais (R$ 159,8 milhões),
Bahia (R$ 97,4), Rio de Janeiro (R$ 84 milhões) e Paraná (R$ 76 milhões).
A maior parte dos recursos
declarados até o dia 2 de setembro pelos comitês foi recebida de pessoas físicas: R$
480,8 milhões. Em seguida
aparecem os próprios candidatos, somando
R$ 410,3
milhões. O dinheiro prove-

niente de empresas somam
R$ 190,3 milhões, e os originados de outros candidatos
ou comitês somam R$ 158,3
milhões. Os partidos doaram
R$ 150,6 milhões aos seus
candidatos, outra parte da
arrecadação, R$ 4,6 milhões,
aparece como “recursos de
origens não identificados”.
PT lidera ranking
• O PT é o partido campeão em doações do diretório nacional a candidatos a
prefeitura de capitais.

• A sigla já injetou R$ 14,8
milhões em 11 de suas 17
apostas, mas nenhuma delas
está na liderança de pesquisas eleitorais.
• A campanha de Fernando Haddad (PT), na capital
paulista ganhou mais da
metade do dinheiro do PT
nacional: R$ 7,7 milhões.
• Segundo as prestações
de contas, o PT é líder também em arrecadações no
país.
• Foram R$ 188 milhões
declarados ao TSE por seus
candidatos em todo país.

As 10 maiores denominações
evangélicas do Brasil
1°............Igreja Assembleia de Deus..................................... 12.314.410...........5 586 520.............6 727 891
2°............Igreja Evangélica Batista.............................................3 723 853...........1 605 823.............2 118 029
3°............Igreja Congregação Cristã do Brasil.........................2 289 634...........1 060 218.............1 229 416
4°............Igreja Universal do Reino de Deus...........................1 873 243..............756 203.............1 117 040
5°............Igreja Evangelho Quadrangular................................1 808 389..............774 696.............1 033 693
6°............Igreja Evangélica Adventista......................................1 561 071..............704 376................ 856 695
7°............Igreja Evangélica Luterana............................................999 498..............482 382................ 517 116
8°............Igreja Evangélica Presbiteriana.....................................921 209..............405 424................ 515 785
9°............Igreja Deus é Amor........................................................845 383..............365 250................ 480 133
10°..........Igreja Maranata..............................................................356 021..............156 185................ 199 835
*Confira os dados completos do Censo 2010

16ª Festa do Produtor Rural e
Feira da Paz de Luisburgo

À

s 19h do dia 19 de setembro terá inicio a 16ª
Festa do Produtor Rural e Feira da Paz de Luisburgo com o Geocultura, atividade cultural
promovida pela Escola Estadual Joaquim Knupp em
sua 6ª edição. Na quinta-feira dia 20 de setembro o
show gospel com Toque no Altar às 20h30min. Dia
21/09 às 22h o show católico com Celina Borges e após

a dupla sertaneja Marcelinho de Lima e Camargo. Sábado 22/09 às 23h é a vez da dupla Teodoro e Sampaio
e em seguida a Banda Rio 40 Graus, no domingo dia
23/09 às 21h para encerrar a festa o show do cantor
sertanejo Eduardo Costa. A festa contará também com
o tradicional rodeio de 21 a 23/09 e parque de diversão
para alegria das crianças.
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Arroz especial
com carne seca
INGREDIENTES

3 xícaras de arroz
3 dentes de alho
1 cebola
1 tablete de caldo de carne ou bacon
1 cenoura grande
1 pouco de vagem (a gosto pessoal)
1 gomo de linguiça calabresa
500 g de carne seca
200 g de presunto
200 g de mussarela
3 ovos
100 g de uva passa sem sementes (opcional: só para
quem gosta)
1 lata de ervilhas
sal a gosto

MODO DE PREPARO

Na véspera deixar a carne
seca de molho numa vasilha
com água para retirada do
excesso de sal
Cozinhe a carne seca em
água na panela de pressão
Numa panela, com um pouco de óleo, doure o alho e a
cebola
Acrescentar a linguiça calabresa e deixar fritar
Coloque a carne seca já cozida, cortada em pedaços e fritar
mais um pouco, com o tablete de caldo de carne ou de bacon
Acrescente o arroz já lavado, um pouco de sal, a cenoura
cortada em cubinhos e a vagem cortada e deixar cozinhar
até secar
Depois de cozido, misture muito bem com a ervilha (escorrida a água) e com as passas
Untar com manteiga uma forma refratária retangular alta
e montar da seguinte maneira: uma camada desse arroz,
uma camada de fatias de presunto, outra camada de arroz,
uma outra camada de fatias de mussarela e finalmente outra
camada de arroz
Levar ao forno, já aquecido por cerca de 10 minutos, ou
até derreter a mussarela
Retirar do forno e decorar com os ovos cozidos, cortados
em rodelas
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III Pouso da Tropa resgata costumes
e culinária dos tropeiros capixabas
No dia 12 de setembro,
a partir das 19h, amantes
da cultura tropeira da região do Caparaó Capixaba se reuniram no quintal
do Museu do Tropeiro,
em Ibatiba, para divulgar
e resgatar a tradição local. O evento contou com
programação
cultural
diversificada, com moda
de viola, contador de
“causos”, apresentação de
rotas turísticas, além do
tradicional feijão tropeiro. A entrada foi gratuita
e aberta ao público.
A iniciativa foi promovida pela Associação
Gestora de Turismo Rural
de Ibatiba (Geturi) que
planeja realizar o evento
a cada dois meses, com
o objetivo de ampliar os
costumes e as tradições
locais. “É muito importante que a identidade do
tropeiro esteja sempre na
rotina da população local.

Queremos envolver toda
a sociedade da região do
entorno do Caparaó nessas ações para sempre
fortalecer nossas origens”,
explica Marcos Eduardo
Poubel, presidente da Geturi.
Esta foi a terceira edição
do evento, que reúne mais
de 250 pessoas envolvidas
na preservação cultural e
promoção de turismo nos
municípios de Ibatiba,
Iúna, Irupi, Brejetuba e
Muniz Freire.
Durante o evento, o
Museu do Tropeiro Salomão José Fadlalah esteve
aberto para visitação. No
local, é possível conhecer
um pouco mais sobre o
casarão construído em
1924 e a história da família Fadlalah, imigrantes libaneses que construíram
o imóvel, conferir exposições, objetos da época,
como berrante, estribos

É a primeira vez que irá
votar ou quer relembrar
como se usa a urna eletrônica? Numa tenda situada
na Praça 5 de Novembro,
no Centro de Manhuaçu,
em frente ao Fórum Desembargador Alonso Starling, a
Justiça Eleitoral, disponibilizou uma urna eletrônica e
um funcionário para sanar
as dúvidas dos eleitores. A
ideia é mostrar ao eleitorado como é simples votar na
urna eletrônica.
A urna foi instalada na

quinta-feira, 13 e ficará
disponível para os eleitores
durante a semana, de 8h00
as 17h00, até o dia 7 de outubro, quando acontece a
eleição.
Além de proporcionar o
eleitor a votar e tirar as dúvidas, há ainda uma lista indicando os locais de votação.
Muita gente está aproveitando a oportunidade para
não errar no dia da eleição.
E para não perder tempo a
dica é levar os números dos
candidatos anotados

Pastores da Igreja Universal do Reino de Deus
(IURD) estão no comando
da campanha do candidato
Celso Russomanno ao cargo
da Prefeitura de São Paulo.
Entre os integrantes es-

tão o presidente nacional
do partido, Marcos Pereira,
bispo licenciado da IURD e
coordenador da campanha,
e o pastor Vinicius Carvalho, atual presidente estadual do PRB, responsável pela

de prata, capas de cangaia,
chicotes e cabrestos, entre
outros. O Museu também
conta com biblioteca e
sala de vídeo.
Saiba Mais
Eram chamados tropeiros os homens que
viajavam pelo território
nacional conduzindo animais (em especial mulas

e cavalos) e atravessando
mercadorias diversas que
viriam a ser comercializados em vilas e cidades.
Eram homens corajosos e
confiáveis, a quem eram
entregues todos os tipos
de encomendas. O tropeiro foi personagem determinante para o progresso
socioeconômico das regiões pelas quais atravessavam.

Justiça Eleitoral disponibiliza urna
para eleitor tirar as dúvidas

A urna se encontra em uma tenda montada em
frente ao Fórum Desembargador Alonso Starling,
no Centro de Manhuaçu

Pastores da IURD chefiam a campanha de Russomanno

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

agenda do candidato e também licenciado da igreja.
Além dos religiosos, o
tesoureiro Aildo Rodrigues
Ferreira e o jornalista Edson Pedroso, também fazem
parte da campanha. Marcos

Pereira foi vice-presidente
da Record antes de assumir
a presidência do PRB.
Segundo o Datafolha,
Russomanno lidera com
35%. Serra tem 21% e Chalita, 7%.

ACADEMIA
KOMEIKAN
Rua Vicente de Paula Reis, 23
Bairro São Jorge (ao lado da Retífica)
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Incêndio no Parque Nacional do Caparaó já
destruiu o equivalente a dez campos de futebol
Parque do Caparaó sofre com vários focos de incêndio. Alguns ainda sem controle
Um incêndio destruiu
uma área de 60 hectares
dentro do Parque Nacional do Caparaó. De acordo com o Instituto Chico
Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBIO), a área queimada foi
equivalente à dez campos
de futebol. O fogo foi
controlado no trecho da
localidade de Rio Claro,
em Iúna, mas ainda existem focos, devido ao tempo seco.
Córrego do Pedregulho, do Pouso Alto e a
localidade da Penha foram atingidos pelo fogo.
Segundo Luizmar Catheringer, chefe do Instituto,
o incêndio na Penha está
controlado. Já nos outros
locais citados, a equipe
trabalha desde a noite de
quarta (12) para acabar

com a queimada, mas o
trabalho não é fácil, já que
o local é de difícil acesso.
“O ar está muito seco e
quente, mas estamos trabalhando para que o fogo
não chegue no Pico da
Bandeira”, contou Luizmar.
Mesmo com o trabalho
dos brigadistas, treinados
para combater incêndios,
a população precisa ter
consciência e não promover ações que danifiquem
o meio ambiente. Vale
lembrar que em 2010, um
incêndio atingiu o parque
e destruiu cerca de 304
hectares.
Desde segunda-feira,
10, brigadistas, voluntários e funcionários do
Parque Nacional do Caparaó estão tentando apagar os focos de incêndio

Semana Nacional
do Trânsito

Começa segunda-feira,
17, a Semana Nacional do
Trânsito, promovida pelo
Conselho Nacional de
Trânsito (Contran). Neste ano, o tema abordado
será ‘’Década Mundial de
Ações para a Segurança do
Trânsito - 2011/2020: Não

exceda a velocidade, preserve a vida’’. A intenção é
discutir o alto índice de acidentes e mortes, que chegam a cerca de 2 milhões
por ano, e apontar possíveis
soluções para a questão.
Além disso, espera-se educar os jovens motoristas.
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Tri-Objetiva - 12
Celso de Medeiros Costa (*)

Ele é mais que político,
e faz mais que estes...
1- Ele é mais que pré-feito!
2- Ele é, enfim, para começar, perfeito!!
3- Ele é maior, de aquém do cidadão menor a além do
maior prefeito!!!

que estão queimando áreas do Parque Nacional do
Caparaó.
Agora, está pegando
fogo no Pouso Alto, Córrego de Santa Clara, em
Irupi-Es, Rio Norte, em
Ibitirama-Es, e no Pedre-

gulho, esse último segundo informações está sem
controle. A temperatura
elevada, os fortes ventos
e a baixa umidade do ar
ajudam na propagação
rápida dos focos dos incêndios.

1 - Situação, até, Irrecuperável – § Favor abrir a Bíblia, no Evangelho de Jesus,
conforme a narrativa de João, capítulo 11;
dos 57 versículos, sobrevoemos do 1 ao
46: Lázaro estava doente (versículos 1 a 3).
Chegou a morrer (vers. 14). Foi sepultado, e
ficou no sepulcro por 4 dias (v. 17). § Agora,
pensemos se Jesus fosse só humano e se dependesse dos homens, pois Ele chegou a agitar-se no espírito e a comover-se
(33b), “Jesus chorou” (35). – Este, dependendo da versão ou
tradução, é o menor versículo da Bíblia, mas não deixa de ser
grande em seu significado! –. Além de chorar, Jesus Se agitou,
novamente, em Si mesmo!!! (38a). § E, encontrando, no túmulo, grande obstáculo – “era este uma gruta a cuja entrada
tinham posto uma pedra” (38b) –, e, vencendo tal, Ele fora
informado que encontraria Lázaro, já cheirando mal, por ter
falecido há 4 dias (39b). E, mesmo depois que ressuscitou
Lázaro, este estava com pés e mãos ligados com ataduras...
Para alguns, até isso seria insolúvel.
2- Sinalização, bem, Animável – § Jesus afirmou que a enfermidade de Lázaro
não seria para morte, mas, para a glória
de Deus e d´Ele, Deus-Filho (versículo
4), embora Ele mesmo, depois, disse que
Lázaro morreu (vers. 14)... Contradição?
Não! A Bíblia só tem aparente contradição! São paradoxos!! E
antinomias (...) !!!... Marta, irmã de Lázaro, disse que, se Jesus
estivesse ali, seu irmão não teria morrido (v. 21), mas-MAIS
– não perca nem uma vírgula do que ela disse –: “Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus
to concederá” (22). Jesus respondeu que ressucitá-lo-ia! Claro
que não só no Juízo Final!!! (23-24). A outra irmã de Lázaro,
Maria, também disse que, se Jesus estivesse ali, seu irmão não
teria morrido (32b). Alguns que estavam por ali, como que
num ar de deboche, disseram que, se Jesus “[...] Não podia
ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse?”
(37). § Maria, dessa história, recebeu a resposta de Jesus, em
forma de pergunta: “[...] Não te disse eu que, se creres, verás a
glória de Deus?” (40). Jesus orou, já agradecendo a Deus que
sempre O ouve (versículos 41-42a), dizendo que falara isso
“por causa da multidão presente, para que creiam que tu me
enviaste.” (42b). § Voltando um pouco, pensemos que, mesmo podendo ressuscitar a Lázaro, Jesus pediria para pessoas
tirarem a pedra, e, mesmo o tendo ressuscitado, pediu para as
pessoas o desatarem.
3 – Solução, sim, Inenarrável – § A solução começou no que mostra o versículo
39a: “Então, ordenou Jesus: Tirai a pedra”.
“Tiraram, então, a pedra” (41a). Vimos acima que Jesus orou, já agradecendo a Deus,
e, dizendo por quê falava isso. “E, tendo
dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem
para fora!” (43). “Saiu aquele que estivera
morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras [...]. Então, lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir.” (44). § Muitos judeus creram em Jesus, mas, outros foram é fofocar aos
fariseus, que queriam e iriam fazer mais mal a Jesus (45-46).
§ Mesmo que, enquanto alguns creem, outros usam tal para
tentar prejudicar Jesus, o que Cristo faz, ainda hoje, é inenarrável! Mais que quaisquer candidatos!!!
1- Mais que Pré-feito, pois é Eterno! Sabia
que Ele fez o mundo?
2- Nunca falhou; é perfeito! Sabia que tira gente,
até, do submundo??
3- Cristo é mais que todos os Prefeitos! Sabia
que ergue até pós-moribundo???
(*) O autor é graduado em Teologia e pós em História
Eclesiástica.
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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

PMDB-MG apoia Patrus sob garantia de ministério Deu chabu
O deputado Leonardo Quintão (PMDB-MG) já
se sente ministro dos Transportes. Este foi o cargo
negociado com o governo e o PT, sob inspiração
de Lula, em troca do apoio do seu partido a Patrus
Ananias para prefeito de Belo Horizonte. Mas
faltou combinar com o eleitor: de acordo com a
mais recente pesquisa Datafolha, o atual prefeito
Márcio Lacerda (PSB), com 49%, ampliou sua vantagem sobre
Ananias (31%).

Quintão
O acordo em troca do Ministério dos Transportes fez o PMDB
substituir Quintão pelo ex-deputado Aloísio Vasconcelos, como
vice de Ananias.

Fazendo fila
Como não acredita na vitória de Patrus Ananias, o PMDB-BA espera o segundo turno
em Salvador para exigir... o Ministério dos
Transportes.

Assombração

Tanto empenho para tentar absolver o advogado Rogério Tolentino
tem explicação, segundo ministros que o condenaram no STF: foi
ele quem tratou da compra do apartamento para a ex-mulher de
José Dirceu. Se ele fosse absolvido, perderia a força da acusação
contra o ex-ministro.

De uma vez só
O deputado Vilson Covatti (PP-RS) articula grupo de parlamentares contrários à realização de eleições a cada dois anos. Para
ele, o ideal é que eleições nacional e municipais aconteçam de
cinco em cinco anos.

Bola dividida
Aliado do candidato a prefeito paulistano José
Serra (PSDB), o DEM não decidiu sobre pedir
ajuda do senador tucano Aécio Neves (MG) em
campanhas de candidatos do partido. Teme entrar
em bola dividida.

Japonês jejuno

PT e PSDB estão com um bode na sala da campanha: quando
FHC aparece, José Serra cai; quando Lula entra, as pesquisas
despencam.

O que fazia o ex-ministro Nelson Jobim hospedado em São
Paulo no hotel preferido pela colônia japonesa nas imediações
da Avenida Paulista, saindo bem cedo da manhã seguinte? Até
o japonês mais jejuno em política apostava na opção :a caminho
do Instituto Lula.

É a mãe

Pernas curtas

Um apagão deixou cinco milhões de cubanos às escuras. Eles
confiam que em breve o eterno mandachuva Fidel Castro dê à luz.

Esta coluna soube da internação do ex-deputado Roberto Jefferson,
com infecção intestinal, dores abdominais e desidratação. A assessoria do hospital Samaritano, do Rio, mentiu e escondeu o fato.

Governo persegue museu que cuida do Rolls-Royce
O Museu do Automóvel de Brasília, que encerou e preparou o
Rolls-Royce que conduziu a presidenta Dilma ao desfile de 7 de
Setembro, recebeu notificação para ser lacrado. Trata-se de ação
movida pelo Ministério dos Transportes, que deseja instalar no
prédio o “arquivo morto” de órgãos extintos em sua área. A ação
liquida o museu, que é um dos mais representativos do País.

Acervo desabrigado
Além de veículos históricos, a biblioteca Museu do Automóvel de
Brasília, de 8 mil volumes, é a mais completa da América Latina.

Alô, Dilma
Tentamos ouvir o Ministério dos Transportes, mas a assessoria
alegou pelas 16h que já não havia ninguém “devido o horário”.

Olho vivo
Basta cobrar: a Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) cumpre o papel de reguladora: em cinco dias resolveu queixa de leitora do Rio, atazanada por linha cruzada
e banda larga de operadora.

Em copas
Ignora-se como Lula celebrou o Dia Nacional da Cachaça aprovado no Congresso em 2009. Talvez ainda pense que é água.

Poder sem Pudor

Brizola e a cobra de Amin

Última cartada
Uma das derradeiras esperança do Museu do
Automóvel é a ministra Marta Suplicy (Cultura),
que assumiu prometendo apoiar os museus.

Já foi tarde
Houve alívio no governo com o pedido de demissão de José
Eduardo Castello da presidência da estatal Valec, que constrói
ferrovias. Ex- subsecretário de prefeitura na Baixada Fluminense,
ele não entendia bulhufas de ferrovias, e era acusado de provocar
a paralisia da Valec.

Obituário
Faleceu a ex-secretária do deputado João Paulo Cunha
(PT-SP). Silvana Japiassu tinha 47 anos e segundo amigos sua morte resultou de profunda depressão, que se
arrastava desde que envolveram seu nome no escândalo
do mensalão.

O conservador EsperidiãoAmin se aliou a Leonel Brizola em l986, quando ambos sofriam com o êxito do Plano Cruzado. Ao visitar o governador
no Rio, Amin contou uma fábula árabe para explicar como via o quadro:
- O urubu queria se vingar da cobra e contou seu plano à raposa: “Quando
a cobra sair do buraco, dou uma bicada em cada olho e ela acaba morrendo”.
A raposa ponderou que havia risco e sugeriu: “Vá à cidade, roube uma jóia
da moça mais bonita e uma multidão vai atrás de você. Voe para o buraco
da cobra, atire a jóia lá dentro e a turba vai matá-la para você”.
Brizola fez cara de quem nada entendeu e Amin contou a moral da
história:
- Você está mais para cobra, neste momento.

O Pássaro Lindo

Sinto muita saudade do meu tempo de criança.Mas o que para sempre
ficará em minha memória, são as histórias de minha avó. Quase toda tarde nos reuníamos na sala grande cheia de almofadas pelo chão.Lá minha
avó fazia as costuras os bordados dela.Ao mesmo tempo prestava muita
atenção em nossas conversas e desavenças de vez em quando. Creio até
que muitas das histórias narradas ali, eram fruto de sua imaginação no momento, e de acordo com as nossas necessidades também.Foi numa destas
tardes que vovó nos contou uma história do pássaro lindo.
- Vocês já ouviram a história do Pássaro Lindo?
Ouviu um sonoro não de todos nós.
- Havia numa floresta pequena um pássaro não muito grande e nem
muito pequeno, era médio. Tinha um porte muito bonito, empinava o peito
cada vez que cantava, e assim encantava a todos que o ouviam. Estava
sempre saltitante parecendo ter uma alegria muito grande, pulando de galho em galho com muita energia. Era o tempo de montarem os ninhos
e todos já estavam se preparando, levando gravetos brincando com sua
namoradinha, prontos para formar uma família. Porém o Pássaro Lindo
só cantava e pulava de um lado para outro, todas as passarinhas estavam
prestando atenção em seu modo tão alegre de ser. Daí, então, apareceu
a passarinha com quem ele gostaria de fazer o ninho. Mas como fazer?
Onde buscar os gravetinhos? Em que árvore seria melhor morarem? E o
principal: será que ela vai me aceitar?
Pensando assim foi entristecendo.Não mais cantava e nem pulava, sua
energia parecia que tinha ido para o espaço!
O que estaria acontecendo com ele?
- Vou conversar com dona Coruja pois dizem que ela sabe tudo.
Chegando até ela logo foi contando suas dificuldades.
A dona Coruja ouviu tudo atentamente, e aconselhou o Pássaro Lindo.
Este voltou para sua árvore e depois de muito pensar, tomou uma decisão.
- Não vou fazer nada que ela me disse, sou forte bonito canto muito
bem, tenho certeza que a Passarinha vai me querer.
E assim se comportou. Continuou a cantar e pular de galho em galho.
Nada adiantou. Ninguém se incomodava com ele.
Caiu novamente em tristeza e desta vez foi se socorrer com sua mamãe.
- Meu querido filho, de nada te serve tua jovialidade tua alegria, ser tão
esperto.
- Nunca quiseste aprender as coisas da vida, as mais comuns.
- E quais são elas mamãe?
- Primeiro meu filho a Humildade. Se você não é humilde em ouvir os
conselhos de mais velhos, que naturalmente já viveram muito, já pularam
muitos galhos e formaram muitos ninhos, não vais crescer. Depois meu
filho o Respeito. É se você não respeitar as tradições, os semelhantes como
eles são, não terás amigos, pois logo saberão como você é.
- Um Pássaro Lindo!
- Mas somente isto nada mais. Não serás capaz de desenvolver a tua
vida como os outros, pois mesmo buscando conselhos não os aceitaste.
- Vai meu Pássaro Lindo cante bastante é só o que sabes fazer.
Minhas crianças entenderam a história?
- Que sirva de lição para vocês mais tarde na vida, e hoje deixem de
discutir quem é quem, ou melhor, ouçam uns aos outros e aprendam com
seus próprios amigos.
E hoje, aqui sentado, me lembro da vovó com sua história tão simples,
mas tão cheia de verdades.
Marlene B. Cerviglieri
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POLÍCIA

Acidente entre
caminhão, caminhonete
e moto na BR-116
A Polícia Rodoviária Federal registrou
um acidente na BR
116 Km 618, região do
Córrego dos Dornelas
- zona rural de Orizânia, por volta de meio-dia de quinta-feira,
13. A colisão envolveu
um caminhão HFW
8923-Belo Horizonte,
uma picape D20 GOU
7089-Timóteo (FOTO) e uma
motocicleta Honda Titan CG
150 HDA 81252 de Orizânia.
Segundo informações da
Policia Militar, que deu suporte à ocorrência até a chegada
da PRF, o caminhão carregado
de canos, seguia sentido Orizânia/São João do Manhuaçu,
enquanto no sentido contrário estava a picape D20, carregada de metais para banheiro.
O motorista da caminhonete
perdeu o controle da direção
numa reta, invadiu a contramão e bateu de frente com o
caminhão.
“Eu vi quando a caminhonete veio invadindo a minha
pista, joguei para o acostamento, mas mesmo assim,
ela ainda bateu contra a roda

dianteira esquerda do meu caminhão”, contou o motorista.
A caminhonete rodou na
pista e ainda colidiu na moto
Honda, que seguia logo atrás
do caminhão. O motociclista
e uma passageira foram jogados no chão e a moto arremessada no meio do mato, à
margem da rodovia. O caminhão descontrolado, atravessou a rodovia e tombou numa
ribanceira.
O Corpo de Bombeiros
de Manhuaçu foi acionado,
contudo as vítimas já haviam
sido socorridos à Unidade
de Saude de Orizânia e encaminhados para o hospital de
Carangola. O motorista da
D20 e o motociclista tiveram
ferimentos graves.

Um rapaz de 22 anos foi
preso por policiais militares
de Manhuaçu na tarde de
quinta-feira, 13. Eles receberam informações da PM
do estado do Espírito Santo,
dando conta que o veiculo
Ford / Escort GL, havia sido
furtado na quarta-feira, na
cidade de Vila Velha/ES.
O filho deu sonífero à mãe
dele, o golpe conhecido
como “Boa noite, cinderela”.
Por volta de 15 horas,
quando realizavam policiamento na rua Antônio Wellerson, militares visualizaram
o veículo estacionado e uma
pessoa do lado de fora. Eram
o autor e o carro furtado.
A mãe confirmou as in-

formações e alegou que, no
dia 12, seu filho ofereceu-lhe um copo de suco. Após
beber, ela adormeceu e acordou no dia seguinte, somente por volta das 11 horas da
manhã.
Ele alegou que iria realizar
a venda das roupas em Manhuaçu, contudo sua mãe
informou que ele não tinha
autorização. Além das 270
peças de roupas que estavam no carro, a PM ainda
recuperou 1.500 reais que
estavam na bolsa da mulher.
Os materiais foram apreendidos e o autor foi preso
em flagrante delito e conduzido a Delegacia de Policia.
Foi instaurado inquérito.

Boa noite cinderela:
Rapaz é preso depois
de furtar carro da mãe
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Advogado e supervisor: Encontrados
corpos em acidente na BR-262

Foi recebida com desespero a notícia do acidente
com o carro do advogado
André Arraz, em Vila Velha,
na região Metropolitana do
Espírito
Santo. A esposa,
Kássia Ferraz Arraz, quer que
seja feito um exame de DNA
no corpo encontrado, a fim
de eliminar qualquer resquício de dúvida. Os dois corpos
localizados dentro do veículo foram resgatados na tarde
de quarta-feira (12) e foram
levados para o Departamento Médico Legal (DML) de
João Monlevade, em Minas
Gerais, onde foi feito o reconhecimento.
Desaparecido desde o último dia 5 de setembro, o
automóvel de Arraz foi encontrado na manhã do dia

12 (quarta-feira), em uma
ribanceira, na BR-262, região
da Serra do Macuco, na cidade mineira de São Domingos
do Prata, com dois corpos
em estado de decomposição.
Ao saber da tragédia, a
mãe do advogado não conseguiu conter tamanha tristeza.
“Tão jovem, tão novo. Ele era
muito brincalhão. Chegava lá
em casa, pegava o pai, botava
no colo. Era carinhoso comigo e muito bom”, lamentou
Paula Guedes de Arraz.
A esposa da vítima exige
que seja feito um exame de
DNA no corpo encontrado. “No meu coração, ele
não morreu ou eu não quero acreditar. Eu não sei se é
negação, mas, para mim, ele
está vivo. Então, eu quero

Jorge Luiz Pereira (40 anos) e André de Paula Arraz
(35 anos) estavam desaparecidos há uma semana

A Polícia Militar busca
informações sobre a autoria
de um furto de peças de roupas numa loja no distrito de
Vila Nova, em Manhuaçu.
Na manhã de quinta-feira,
13, a dona da loja ao chegar
para trabalhar, descobriu
que o local foi arrombado.
Ladrões levaram dezenas
de peças de roupas íntimas
femininas. O prejuízo foi
calculado em dois mil reais.
Apesar do registro da
ocorrência, não há suspeita
da autoria.
430 REAIS: Uma aposentada de 73 anos foi vítima
de um furto durante a tarde

de quinta-feira, dia 13, no
Centro Viva Vida, no bairro
Bom Pastor, em Manhuaçu.
A aposentada estava na
recepção aguardando consulta médica, momento em
que se ausentou por aproximadamente cinco minutos
para ir ao banheiro. Num
momento de descuido, ela
deixou a bolsa sobre o banco
na recepção. Quando retornou, alguém havia furtado
um bolsinha pequena com
430 reais.
As funcionárias que trabalham na recepção não
perceberam nada anormal.
Não há suspeita da autoria.

que a gente faça o
DNA. Quero ter
certeza absoluta
de que é ele”, declarou Kássia Ferraz Arraz.
Membros
da
família e amigos
do advogado estiveram, durante todo o dia, na
casa de Arraz e
lamentaram sua
morte. “Nós somos meio incrédulos. A gente só acredita
naquilo que a gente vê e não
queremos acreditar. Está difícil”, disse o advogado Cláudio Braga.
Desolado, o primo do advogado, Flávio Arraz, destaca
a boa relação entre os dois e
usa a fé para superar o momento. “Ele é meu primo, é
meu irmão. A gente foi criado praticamente junto, ele é
meu melhor amigo. Ficam só
as boas recordações. Este é o
momento em que a gente se
apega a Deus para conseguir
superar essa dificuldade, essa

A história inusitada de um
crime de estupro em Manhumirim serve de roteiro para
um filme.
Por volta de 5 horas de domingo, 09, segundo o relato da
mulher de 36 anos. Ela estava
em sua casa dormindo sozinha. Um homem de 41 anos
entrou na casa, foi até o quarto

e começou a beijá-la e acariciá-la. Como ele, insistia nos
beijos, a mulher abriu os olhos
e viu que não era o marido.
Na versão dela, gritou com o
tal homem e o mandou ir embora, contudo ele respondeu
que o esposo dela estava na
casa de outra mulher.
Depois dessa confusão, o

homem foi embora. O marido chegou e esposa contou o
ocorrido. Houve uma discussão pelo motivo dele estar na
rua até 5 horas da manhã e tê-la deixado sozinha enquanto
estava com outra.
O marido então foi até a
casa do tal homem. Lá, arrombou a porta da casa, deu vários

Dinheiro e calcinhas
furtadas em Vila Nova

tristeza tão grande que está em
nosso coração”, desabafou.
Família de Jorge Pereira
Os parentes do supervisor
Jorge Pereira, que acompanhava André Arraz na viagem a Belo Horizonte, afirmaram estar muito abalados
com a notícia de que dois
corpos foram encontrados
dentro do veículo do advogado. Segundo a família, a mãe
de Pereira, que já sofria com
problemas de saúde, passou
mal ao receber a informação.
O supervisor não é casado,
mas mora com a mãe e tem
três filhos.

socos e fez ameaças de morte.
Ferido, o “estuprador” foi
levado para o hospital com
hematoma no rosto e depois
assinou termo de comparecimento na delegacia, por causa do estupro. O marido não
foi localizado e a mulher foi
orientada a fazer uma representação na delegacia.

Mulher de 36 anos é estuprada em Manhumirim
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4
Favorecidas as parcerias profissionais. Procure pessoas de confiança. Ainda assim pense duas
vezes antes de fazer grandes investimentos.

Mala Mem
Em uma escola do interior a professora
pergunta aos alunos:
- Pedrinho, do que você tem mais medo no
mundo?
- Da Mula-sem-cabeça, fessora!
- Mas Pedrinho… A Mula-sem-cabeça não
existe! E você, Mariazinha? Do que tem mais
medo?
- Ai, fessora! – disse Mariazinha, aflita –
Eu morro de medo do Saci-Pererê!
- Mariazinha… O Saci-Pererê também não
existe… Vocês não precisam ter medo dessas
coisas… São apenas lendas… Joãozinho, fala
para classe: do que você tem mais medo?
- Ai, tia… Eu tenho medo do Mala Mem!!!
- Mala Mem? – pergunta a professora,
abismada – Quem é esse tal de Mala Mem,
menino?
- Olha, quem é eu não sei, mas todos os
dias, antes de dormir, minha mãe pede a
Deus: “Não nos deixe cair em tentação, mas
livrai-nos do Mala Mem!”

Touro - 21/4 a 20/5
Você sentirá necessidade de sair
da rotina. Porém deve ter todo cuidado com as aventuras.
Gêmeos - 21/5 a 20/6
Favorecidos o prazer em suas relações íntimas e familiares. Aproveite
para conversar e resolver as
questões pendentes, assim como
para se divertir em família.
Câncer - 21/6 a 22/7
Destaque nas áreas de amizades e
comunicação. Momento importante
de diálogo. Converse e resolva os
problemas, e não se esqueça dos
momentos de lazer!

Advogado e cliente
No dia do julgamento, o réu faz uma proposta ao seu advogado:
-Vamos combinar o seguinte: Se eu pegar 5
anos, te pago 2 mil reais, se eu pegar 3 anos
lhe pago quatro mil e se eu pegar somente um
ano lhe dou dez mil, concorda?
-Com certeza! Estamos combinados.
Na manhã seguinte, o advogado vai visitar
o cliente na prisão.
-Eu consegui que você pegasse um ano,
portanto você me deve dez mil! E olhe que
tivemos sorte, pois eles queriam absolvê-lo!

Leão - 23/7 a 22/8
Responsabilidade e praticidade,
favorecendo a organização de sua
rotina. Aproveite para planejar as
melhores estratégias para alcançar
seus objetivos.

Quem é mais rápido?
Estavam em um táxi no Rio de Janeiro
3 políticos muito mentirosos indo para um
hotel: um americano, um francês e um italiano.
No caminho o americano querendo levar
vantagem disse:
- A estátua da liberdade ficou pronta em 1
mês!
O francês que não era bobo:
- E a torre Eifel, que ficou pronta em 2 semanas!
O italiano não deixou por menos:
- A torre de Pizza ficou pronta em 4 dias!
No momento em que eles passam pelo Maracanã e pergunta para o motorista o que é
aquela coisa gigantesca e ele que estava atento a conversa dos três, respondeu:
- Não sei, passei de manhã não estava aí.

CURIOSIDADES
TECNOLOGIA - Fita adesiva pode substituir
CDs no futuro. Assim como os disquetes foram
deixados de lado quando os CD-ROMs invadiram o mercado da informática, os discos prateados correm sérios riscos de serem aposentados.
A ameaça, que mais parece uma gozação, vem
do experimento de cientistas alemães, que conseguiram armazenar dez gigabytes de dados em
um rolo de fita adesiva comum, usando tecnologia laser. As camadas da fita são gravadas com
um laser de alta precisão que deixa hologramas
constituídos de pequenos pontos, onde são gravadas as informações. Para o alívio dos modernos
Compact Discs, a tecnologia ainda levará alguns
anos para ser aperfeiçoada.
FRIO - Roupas não aquecem nosso corpo.
Não há dúvida que você esquenta quando está
embaixo de um cobertor, porém o calor é na verdade produzido pelo seu próprio corpo, que precisa manter-se aquecido internamente em 36°. As
roupas grossas de inverno e os cobertores apenas
impedem que o calor se esvaia, mantendo-o junto
ao corpo por mais tempo. Justamente por sermos
produtores de calor, e as roupas não, em riscos de
hipotermia é aconselhável que as pessoas fiquem
abraçadas, pois assim os corpos trocarão calor
uns com os outros e não com o ambiente frio.

HORÓSCOPO

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9
Neste período você pode ter uma
visão mais realista sobre suas relações pessoais. Porém não deixe o
afeto de lado.
Libra - 23/9 a 22/10
Favorecida sua intuição neste momento. Contudo deve ter cuidado
para não absorver energias negativas.
Escorpião - 23/10 a 21/11
Destacada sua capacidade de
liderança, e ajudar pessoas com
problemas. Porém tome cuidado
para não assumir os problemas do
próximo!
Sagitário - 22/11 a 21/12
Aproveite o período para organizar
sua vida profissional. Tenha cuidado ao tomar iniciativas quando a
questão envolver outras pessoas.
Elas podem reagir contra as suas
atitudes!
Capricórnio - 22/12 a 20/1
Reavalie suas atitudes e valorize
o que lhe dá prazer. Apenas tenha
cuidado para não esquecer de suas
responsabilidades.
Aquário - 21/1 a 19/2
você está motivado a resolver as
questões complexas de sua vida.
Tome cuidado com a falta d e
paciência e evite julgar as pessoas
em seus momentos de fraqueza.
Peixes - 20/2 a 20/3
Favorecida a comunicação e isso
lhe ajuda a entrar em acordo com
pessoas próximas. Na hora de ajudar, tome cuidado para não se envolver nos conflitos alheios.
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Família de Rob Pattinson não
quer reconciliação com
Kristen Stewart
Notícias internacionais não-confirmadas
deram conta que
os astros da saga
“Crepúsculo”,
Kristen Stewart
e Robert Pattinson, voltaram a
namorar escondidos após a traição da bela com o cineasta
Rupert Sanders. Só que a família de Rob é
totalmente contrária a essa possível reconciliação. Segundo o site “Radar Online”, parentes
do rapaz têm forte influência em sua decisão
sobre o rumo do relacionamento. “Está tudo
em suspenso, ele tem deixado o tempo decidir por ele”, disse uma fonte ao site. Kristen se
arrepende da traição e deixa claro o seu amor
por Robert, que sofre com a separação. Segundo consta, seria questão de tempo para eles
retomarem oficialmente o namoro, que durou
quatro anos.

“Não consigo ver o que há
de tão errado em ser gay”,
diz Zac Efron
Em entrevista à
revista “The Advocate”, o ator Zac
Efron afirmou que
não entende tanta
polêmica envolvendo pessoas homossexuais. Ele, que
namorou por quatro anos a atriz Vanessa
Hudgens, já teve sua sexualidade colocada
em questão.
À publicação, Zac afirmou que não consegue entender o que há de errado em ser
gay: “Não gosto de viver com medo de
coisas como rumores ou ganchos para criar
caso – essa foi a maneira que fui criado –
mas eu simplesmente não consigo ver o que
há de tão errado em ser gay”.
Ele ainda contou que parte do seu público
é formado por homossexuais e que sempre
foi acolhido pela comunidade gay. “Sinto-me incrivelmente grato e honrado com
isso”, disse.
O ator finalizou afirmando que não costuma julgar ninguém: “Não julgo ninguém e
nunca o fiz”.

Jorge Kajuru diz
que prótese peniana
mudou sua vida
Jorge Kajuru, 51,
fez revelações bombásticas à revista
“Trip” de setembro.
De acordo com o F5
da Folha, O jornalista esportivo contou que implantou
uma prótese que aumentou seu pênis e o
deixa “24 horas à disposição”.
“Eu era totalmente brocha por causa da
diabetes”, afirmou. “Depois ainda tive uma
bactéria na próstata que me fodeu. Tive que
operar e, além de brocha, fiquei estéril.”

acesse: www.jm1.com.br

“Com o tempo –e com medicação– meu
esperma voltou ao normal”, contou. “Mas
eu ainda era impotente! Não adiantava Viagra, Cialis, era uma merda. Eu tinha vontade de dar um tiro na cabeça.”
“Eu já sou meio doido, sofro de transtorno bipolar, vou da euforia à depressão
em um minuto. Imagina eu, brocha, como
ficava quando chegava a depressão?”, continuou.
“Agora estou um menino, a hora que a
mulher quer já estou preparado, a disposição é total”, animou-se. “Não teve reportagem, Copa do Mundo, Olimpíada, não teve
porra nenhuma que me deixou mais feliz
que essa cirurgia no pênis.”
Segundo Kajuru, ele resolveu expor o
problema para ajudar outras pessoas na
mesma situação.
“Quando percebi isso me soltei, comecei
a falar da diabetes e de estar brocha abertamente na televisão”, disse.

ser formalizado em breve.
Não foi negociada a data de reestreia,
que poderá acontecer logo no primeiro semestre do ano que vem. O anúncio oficial
deverá ser dado no Teleton, marcado para
os dias 9 e 10 de novembro.
A nova atração de Hebe não será semanal. Poderá ir ao ar uma ou duas vezes por
mês, de acordo com a vontade de Hebe.
Silvio deu total liberdade à apresentadora
de escolher a melhor forma de veicular a
atração, podendo optar por apresentar no
estúdio ou na casa dela.
A reportagem do E+ conversou com a assessoria de imprensa do SBT, que diz não ter
conhecimento destas negociações, mas que
Hebe sempre foi bem-vinda na emissora

Viviane Araújo faz
revelações e diz que Belo
a traía na prisão

Aos beijos, Justin Bieber e a namorada Selena Gomez assistiram ao jogo do
Los Angeles Lakers contra o San Antonio
Spurs em Los Angeles.
Os cantores teen Justin Bieber e Selena
Gomez estão planejando morar juntos e,
para isso, eles estão construindo uma casa
nova juntos, informou o site “Hollywood
Life”.
Segundo fontes da publicação, os cantores recentemente compraram um terreno em Tarzana, Los Angeles, e a casa será
“enorme”.
Além disso, o terreno tem uma ótima vista San Fernando Valley e fica perto de onde
a mãe de Selena mora.

Mais um detalhe
sobre o rompimento
de Viviane Araújo e
Belo vem à tona anos
depois do conturbado
término do casal. A
modelo contou que
Gracyanne Barbosa,
atual mulher do músico e possível pivô do fim do casamento
da rainha de bateria do Salgueiro, não era a
principal mulher com quem ele a traía dentro da cadeia.
“Quando eu me separei do Belo ele já
estava com outra pessoa, que nem era ela
(Gracyanne). Mas ele já tinha tido um caso
com ela. Aí, algum tempo depois que nós
nos separamos, ele assumiu com ela”, contou Viviane numa conversa com Ana Hickmann.
“Houve a traição com ela, essa e várias
outras, mas esse não foi o motivo principal
do rompimento. Foi tudo o que tinha acontecido durante o nosso relacionamento.
Na época em que ele ficou preso, algumas
coisas aconteceram lá dentro que me magoaram demais. Não acho que ele foi leal
enquanto estava na cadeia e eu ali ao lado
dele”, desabafou Viviane.
Apesar da mágoa e problemas do relacionamento com Belo, ela não renega seu
passado. “A gente teve uma história que
ficou marcada por um acontecimento muito forte. Eu nunca pensei em passar o que
passei. De ter um marido preso e ter que
ir para a cadeia. É um acontecimento que
ficou marcado e as pessoas se comoveram
muito com isso. Até hoje falam, relembram
e eu não tenho como fugir disso. É a minha
história e a minha vida”.

Hebe Camargo faz acordo
verbal com Silvio Santos e
acerta retorno ao SBT
Hebe Camargo acertou com Silvio Santos seu retorno ao SBT. A reestreia da apresentadora deverá ocorrer no início de 2013.
Segundo consta, o acerto foi feito entre
Hebe e Silvio. Não foi assinado um contrato, somente um acordo verbal, que deverá

Justin Bieber e Selena
Gomez estão construindo
casa para morarem juntos

Sem acordo Xuxa
recebe indenização
milionária da Record
Xuxa parece nunca se livrar de seu passado. Trabalhos sensuais feitos pela apresentadora há duas décadas são pauta, hoje,
de três processos movidos por ela na Justiça. Em um deles, que já está em fase final,
a Band foi condenada a pagar 1,1 milhão
de reais por exibir fotos da apresentadora sem autorização, valor que, atualizado,
pode chegar a 2 milhões de reais. Em outro, ainda no início, Xuxa briga para que
o Google seja responsabilizado por buscas
que forneçam imagens picantes suas como
resultado. No terceiro, que teve audiência
preliminar, no Rio, a apresentadora processa a Record por ter levado ao ar no Programa do Gugu, no primeiro semestre do ano,
fotos quentes feitas há mais de vinte anos.
A emissora da Igreja Universal não apresentou proposta de acordo na audiência e,
como a Band, pode ter de arcar com uma
indenização milionária.

Zeca Camargo é flagrado
ao lado de Carmo Dalla
Vecchia em aeroporto
Zeca Camargo foi flagrado na companhia
do ator Carmo Dalla Vecchia, no aeroporto
de Congonhas, em São Paulo. Animado, o
apresentador do Fantástico era o que mais
falava.
De férias da TV, Carmo se dedica ao teatro. O ator está escalado para “O Pequeno
Buda”, a próxima novela da Globo.
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Daniella Cicarelli grávida
de quatro meses
Confirmado: Daniella Cicarelli está
grávida de pouco
mais de quatro meses do marido, o
empresário Frederico Schiliró . Uma
pessoa próxima da
apresentadora diz
que “ela está felicíssima” com a
notícia e que “continua na ativa”.
Daniella, inclusive, desfilou no Oscar
Fashion Days, em São José dos Campos,
exibindo uma barriguinha avantajada.
Perguntada sobre a possível gravidez,
ela fugiu com respostas evasivas, mas
em nenhum momento negou a gestação.
Vale lembrar que Daniella já engravidou
anteriormente, quando estava com o jogador Ronaldo , mas perdeu o bebê. Daniella e Frederico se casaram em abril
de 2011.

Furacão da CPI deve voltar
A advogada e ex-assessora parlamentar Denise Rocha, que ficou conhecida
como Furacão da CPI em agosto após o
vazamento de um vídeo íntimo, foi demitida no início de agosto, mas já foi
procurada por deputados e senadores
para voltar a trabalhar no Congresso
Nacional.
Um mês após o
caso, Denise, que
trabalhava para o
senador Ciro Nogueira (PP-PI), foi
parar na capa de
uma das principais
revistas masculinas
do País e ainda está na fase da divulgação do novo trabalho, mas afirma que
vai analisar as propostas de emprego.
— Eu tive propostas de emprego de
alguns parlamentares depois da exoneração. Agora estou trabalhando para
a Playboy e, depois desse trabalho, eu
vou pensar nas propostas.
Denise ficou conhecida no cenário
nacional no início de agosto, depois
que um vídeo íntimo dela vazou e virou
assunto entre parlamentares e jornalistas que cobrem a CPI do Cachoeira no
Congresso. As imagens, inclusive, foram parar na internet.
Segundo a ex-assessora, o vídeo foi
produzido em um apartamento com um
policial em 2006. Ela não ficou com as
imagens e não sabe como elas vazaram
depois de tanto tempo.
Em agosto, Denise julgou injusta a
demissão e disse que chegou a tomar
remédios de tarja preta para controlar
o nervosismo em decorrência do caso.
Apesar de a história ter praticamente
desaparecido da mídia, a advogada diz
que só vai descansar quando os suspeitos forem identificados pela polícia.
— Vou considerar uma vitória quando
estiver tudo resolvido. Agora, a greve
da polícia em Brasília tem atrapalhado
um pouco o processo de apuração.
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