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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Sondagem aponta vitória de Ademir em
Martins Soares e Márcio em Reduto

O

Jornal
das
Mont anhas
trás a sondagens realizada com os
eleitores de Martins
Soares e Reduto. Os
trabalhos de coleta de
dados em campo desta sondagem foram
realizados nos dias
19 e 20 de setembro
de 2012, tendo como
Universo a população
maior de 16 anos com
domicilio no Município de Martins Soares
e Reduto MG.
PÁGINAS 8 e 9

Câmara de Manhuaçu:
terá renovação histórica
PÁGINA 5

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas
divulgamos o que “Dizem por aí”.
PÁGINAS 3 e 6
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EDITORIAL

CHARGE

O que falar de pessoas
como Hebe Camargo
Há pessoas que marcam seus caminhos vão deixando
exemplos a seguir e um jeito especial de encarar a vida
e a Hebe foi uma pessoa dessas que mesmo para aquelas
que não tiveram a felicidade de conhecê-la pessoalmente,
aprenderam alguma coisa com ela sua alegria, sua posição
política diante dos fatos brasileiros sempre coerentes e em
defesa dos mais fracos e o mais importante que sempre
me chamou atenção foi seu posicionamento diante de
sua vida de artista e de estrela, porém sua humildade de
colocar-se no degrau mais baixo junto com o povo. São
anjos na terra. Pessoas que fazem a diferença entram na
nossa vida como verdadeiros anjos. Deus serve-se sempre
de alguém para nos ajudar. Cada pessoa que Deus escolhe
para nos ajudar é um anjo. As pessoas entram na nossa
vida por diferentes motivos. Por amor, por amizade, por
companheirismo, por atração, por desejo. São muitas as
razões que fazem com que alguém se aproxime de nós.
Há pessoas que entram na nossa vida e ficam apenas por
algum tempo. Essas pessoas vêm com a missão de nos
ajudarem a ultrapassar uma época má, um desafio, uma
dor imensa. Essas pessoas são anjos enviados por um
tempo, pessoas maravilhosas que vêm e nos dão aquilo
que precisamos que desejamos. Depois, sem sabermos
como essas pessoas partem, saem das nossas vidas porque já cumpriram a sua missão. É interessante notar que
há aquelas que vivem bem distante de muitos, mas que
deixam sua marca foi o caso de Airton Senna, no caso
da Hebe uma estrela da televisão de certo modo estava
sempre pertinho de todos nós, quantas vezes sua voz foi
levantada em defesa do povo, quando algo de grande
importância acontecia no Brasil. Ela foi importante para
todos os brasileiros começou na televisão no dia em que
foi inaugurada a TV., mais de 60 anos de serviços prestados, ela ficou por mais tempo, mas chegou seu dia e
com certeza vai deixar saudade pela sua maneira de ser
e de sua alegria, por mais que desejamos expressar, não
encontramos palavras capaz de representar o que de fato
desejamos e que tais pessoas merecem. Penso que estas
pessoas também nos deixam um legado o de aplicarmos
um pouco daquilo que aprendemos, colocar em prática
tudo que de bom nos foi dado e fazermos da nossa vida
e da vida de quem nos acompanha um exemplo de amor
e de tranquilidade.
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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
Precisamos cobrar de nossos
candidatos um pouco mais de
ética e moralidade. É horrível
quando um candidato quer a
qualquer custo desmoralizar
seus adversários para esconder
sua falta de planos para a cidade
e distritos. Este tipo de candidato não merece fazer parte de um
processo democrático conseguido a custa de muita luta.

aos fatos ocorridos, candidatos
apoiados por quem sempre esteve no comando de secretarias
e não fizeram nada. Lembrem,
não adianta reclamar depois,
você será responsável pelas decições tomadas por eles, assim
desejamos que você não fique
frustrado.

Maria - Manhuaçu

Vergonha em Manhuaçu...eles
fazem encontros de banda na
cidade, mas a cidade não tem
sua própria banda, tem teatro e
nem para investirem em cursos
de atores...cadê o Diretor de
Cultura de Manhuaçu? Fala
sério, é hora de escolhermos

Bom lembrar que os eleitores
que votarem em candidatos que
estejam envolvidos em processos nos tribunais, candidatos
que estavam pleiteando estes
últimos anos e que se omitiram

Antônio Viana - Manhuaçu

novos candidatos para mudar
tudo nessa cidade.
Júnior - Manhuaçu
Povo de Manhuaçu! Estamos
iniciando uma nova batalha rumo
há uma eleição justa e integra,
para podermos escolher nossos
representantes no legislativo Municipal. por isso escolham bem os
seus candidatos ouça a proposta
de cada um deles,e analise o seu
passado não só na política mas
também no meio da Sociedade!
Se a pessoa escolhida por vocês
tem um Carater,e uma boa Indole
em nossa Cidade. SORTE!
Ciro Ferreira - Manhuaçu
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Para votar você vai
precisar de um
documento com foto

Defesa de Jefferson
critica condenação

começou agora e “ não se vira uma campanha de um dia para o outro”. Lamentou o
candidato

A defesa do ex-deputado Roberto Jefferson
criticou a decisão da
maioria dos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF) ao condená-lo
pelo crime de corrupção
passiva. “Não queremos
clemência, queremos justiça”, disse o advogado Luiz Corrêa Barbosa. O ministro Luiz
Fux sugeriu durante seu voto sobre o item 6
da denúncia, que trata da suposta corrupção
por parte de partidos da base aliada do governo Lula (2003-2010), que a corte discuta
a redução da punição de Jefferson.

Meu pequeno Pequiá

Câmara de Manhuaçu
poderá ter 2 mulheres
Para votar você vai precisar de um documento com foto, pode ser carteira de motorista, certificado de reservista, carteira de
trabalho, passaporte… o Título ajuda identificar o local de votação, mas qualquer documento com foto serve.

Em nota, Lula diz que
Hebe conquistou
todos com “sua
simpatia e carisma”
O ex-presidente Lula enviou sábado (29)
uma nota de pesar sobre o falecimento da
apresentadora Hebe Camargo. O petista
disse que a apresentadora conquistou a todos com “sua simpatia e carisma” e “viverá
para sempre na nossa memória”. “Nessa
hora de tristeza, estendemos nossa solidariedade a sua família, amigos e fãs”, diz o
texto. Hebe morreu neste sábado, aos 83
anos, vítima de uma parada cardíaca.

A provável
câmara Municipal de Manhuaçu poderá ter duas
mulheres, Ana
Maria Rhodes
e a Nicolina,
nem sempre em uma sondagem é possível
detectar todas as intenções de votos aos candidatos a vereador, primeiro que o índice de
indecisos é enorme e na reta final pode aparecer alguns candidatos com trabalho.

O tempo em
suas máximas
“Para mim, as eleições deveriam terminar hoje”, este foi o comentário de um
candidato a prefeito ao analisar seu desempenho eleitoral. Outro candidato analisando a mesma coisa já disse o contrário, “que
pena só falta 4 dias e para eu ganhar as
eleições segundo a projeção necessitaria de
mais uma semana”, é que seu crescimento

Advogado Alex, candidato a vereador Maurício Júnior, Presidente do PDT mineiro Mário
Heringer, candidato a prefeito Nailton Heringer e seu vice Dr. Gouliver e Fábio Soares

Sou filho de Pequiá, Município de Iuna,
estou aproveitando este espaço do Jornal das
Montanhas, para externar o descaso dos políticos pós-eleição com o meu Pequiá.
Com a emancipação de Ibatiba e Irupi, Pequiá ficou ainda mais isolado, sinceramente,
não sei onde Pequiá liga com Iuna, falaram que
é uma faixa de terra que não sei explicar, pelos
caminhos conhecidos não tem nada a ver com
o município. Pequiá é a terra do já teve, teve
cartório, teve coletoria, teve correio, teve posto
fiscal, teve time futebol, etc.
No feriado de 7 de setembro conversei com
Renatinho, o qual me relatou um projeto de eco
turismo, creio que beneficiará a comunidade,
infelizmente não tive oportunidade de ver projetos de outros candidatos, solicito aos eleitores
ficarem atentos aos projetos de cada candidato
e escolher o projeto que venha favorecer a comunidade e não interesse próprio, se a comunidade crescer todos serão beneficiados.
Outro meio de se fortalecer é juntar as comunidades, Pequiá,Laranja da Terra e São João
do Príncipe, maior força, maior será o poder de
reivindicar, mas é também nosso dever acompanhar, cobrar e denunciar, afinal o dinheiro é
do imposto que pagamos.
“SEU VOTO É SECRETO, FAÇA SUA
ESCOLHA E ACOMPANHE” não atendeu a
expectativa, você sabe o que fazer.
Obrigado, votem consciente!

Eu penso assim e você?
Rodolfo de Carvalho Vieira - Todo mundo diz alguma coisa e hoje quero dizer o que
penso. Minha expectativa por estar votando pela primeira vez é que com o meu voto
eu possa contribuir para a escolha de um
bom candidato que faça coisas boas para a
cidade. Acho que os candidatos deveriam
ser mais criativos em suas campanhas, existem formas mais eficazes de conquistar os
eleitores do que esses carros de som.

AO POVO DE LAJINHA
Senhores
eleitores,
estou acompanhando a
mobilização
nos comícios, parabéns pela festa
gosto dos dois lados “sapo e
jacaré”, espero que continue assim em paz,
pois na política não pode haver inimigo e
sim adversário. Parabéns a todos participantes. Abraços Valério.

Sondagem para prefeito
em Manhuaçu

Várias pesquisas em Manhuaçu apontam
Cici a frente. A nossa sondagem realizada
nos dias 14 e 15 de setembro apareceu Cici
Magalhães a frente, em segundo lugar Nailton Heringer e em terceiro lugar Renato. Toninho Gama chegou mostrar uma pesquisa
onde Cici aparece melhor pontuada do que
em nossa sondagem, recebemos também reclamação dos apoiadores de Nailton dizendo estar em melhores colocações, do lado
do Renato Andrade nos ligou contestando
o resultado, dizendo ter uma pesquisa encomendada pelo governador Anastasia onde
aparece Renato em segundo lugar a frente de
Nailton. Como você vê tudo isso eu já esperava, pois nas eleições de 2008 tanto Sérgio
Breder como Nailton reclamaram também,
mas veio a eleição e nossa sondagem estava
correta, lógico que a sondagem mostra uma
tendência do momento, os números tendem
a mudar, pois ainda há muitos indecisos, mas
a classificação deve permanecer a mesma.

Renato recebe o carinho dos moradores do
Bairro São Francisco de Assis no Campo do Avião
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Estudo afirma que 100 milhões morrerão até 2030 por mudanças climáticas

Relatório afirma que
uma das consequências do
aquecimento global é a redução de 3,2% do PIB
Mais de 100 milhões de
pessoas vão morrer e o
crescimento
econômico
global será reduzido em
3,2 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) até
2030 se o mundo fracassar
no combate às mudanças
climáticas, alertou um relatório encomendado por 20
governos.
À medida que as temperaturas médias globais
sobem devido às emissões
de gases de efeito estufa,
as consequências sobre o
planeta, tais como derretimento do gelo nos polos,
condições meteorológicas
extremas, secas e elevação

dos mares, vão ameaçar
populações e meios de subsistência, disse o relatório
conduzido pela organização humanitária DARA.
O órgão calculou que 5
milhões de mortes ocorrem a cada ano devido
à poluição do ar, fome e
doenças como resultado
das mudanças climáticas
e das economias com uso
intenso de carbono, e esse
número provavelmente vai
subir para 6 milhões por
ano até 2030 se os atuais
padrões de uso de combustíveis fósseis continuar.
Mais de 90 por cento
dessas mortes ocorrerão
nos países em desenvolvimento, apontou o relatório, que calculou o impacto
humano e econômico da

mudança climática em 184
países em 2010 e 2030. O
documento foi encomendado pelo Fórum Clima
Vulnerável, uma parceria
de 20 países em desenvolvimento ameaçados pela
mudança climática.
“Uma crise combinada
carbono-climática
deve
custar 100 milhões de vidas entre agora e o final da
próxima década”, disse o
relatório.
O documento afirmou
ainda que os efeitos da mudança climática tinham reduzido a produção global
em 1,6 por cento do PIB
mundial, ou 1,2 trilhão de
dólares por ano. As perdas
poderiam dobrar para 3,2
por cento do PIB mundial
até 2030 se for permitido

que as temperaturas globais subam, ultrapassando
10 por cento antes de 2100.
O custo de mudar o
mundo para uma economia de baixo uso de carbono é estimado em cerca de
0,5 por cento do PIB nesta
década.
Contando o custo
Em resposta ao relatório,
a Oxfam Internacional disse que os custos de uma falta de ação política sobre o
clima são “surpreendentes”.
“As perdas para a agricultura e a pesca sozinhas
podem chegar a mais de
500 bilhões de dólares por
ano até 2030, fortemente
concentradas nos países
mais pobres, onde milhões
dependem desses setores
para ganhar a vida”, disse

o diretor-executivo Jeremy
Hobbs.
As temperaturas já subiram cerca de 0,8 grau
Celsius acima dos níveis
pré-industriais. Quase 200
nações concordaram em
2010 em limitar o aumento da temperatura média
global a menos de 2 graus
Celsius para evitar os impactos perigosos das mudanças climáticas.
Mas cientistas do clima
alertam que a chance de limitar o aumento para menos de 2 graus está ficando
menor à medida que as
emissões globais de gases
de efeito estufa aumentam
devido à queima de combustíveis fósseis.
As nações mais pobres
são as mais vulneráveis,

CÂMARA MUNICIPAL DE LAJINHA

pois enfrentam maior risco
de seca, escassez de água,
quebra de safra, pobreza e doenças. Em média,
elas podem ver uma perda de 11 por cento do PIB
até 2030 devido às alterações climáticas, afirmou a
DARA.
“Um grau Celsius de aumento da temperatura está
associado com perda de 10
por cento da produtividade
na agricultura. Para nós,
isso significa perder cerca
de 4 milhões de toneladas
de grãos de alimentos, representando em torno de
2,5 bilhões de dólares. Isso
é cerca de 2 por cento do
nosso PIB”, disse o primeiro-ministro de Bangladesh,
xeique Hasina, em resposta
ao relatório.
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Conheça os candidatos que mais pontuaram na sondagem
eleitoral para o cargo de vereador na cidade de Manhuaçu

Ailton Fagundes

Ana Maria Rhodes

Cabo Ferreira

Carlos Clemente

Chico do Juquinha

Chiquinho

Dionizio

Dr Getúlio

Eli de Abreu

Fernando
da Policlinica

Fernando do
Fórum

Garotinho

Geraldo Adão

Gilson

Hélio Ferreira

Jânio

Joãozinho

Jorge do Ibéria

José Eugênio

Juarez Elói

Juninho Linhares

Maurício Júnior

Nicolina

Osmarino

Paulo Altino

SJ Moraes

Vantuil Martins

Xodó

Zé Rulinha
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CANTINHO DE FÉ
por

DIZEM POR AÍ...

jsfonseca@pibrj.org.br

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

Pr. João Soares
da Fonseca

Peça luz ao
Criador da luz

Jovem rebelde, Reuben A. Torrey (1856-1928) fazia
chacota de Deus, da Bíblia, de Cristo, do Inferno e da
Vida eterna. Mas alguém orava constantemente por
sua conversão. Crente fiel, sua mãe orava e exortava o
filho a mudar de vida. O filho tanto se aborreceu com
as palavras dela, que resolveu ir embora de casa. No
dia da partida, ela o seguiu até o portão, chorando e
pedindo que ele não fizesse aquilo. Quando viu que ele
não retrocedia, disse-lhe em tom de despedida: “Meu
filho, quando você chegar à hora mais escura de todas,
quando não houver mais esperança em sua vida, clame
ao Deus de sua mãe; e Ele ouvirá você”.
Torrey deu as costas e saiu. Daí por diante, enterrou
cada vez mais sua vida na lama do pecado. O tempo
passava, e sua frustração com a vida não se resolvia.
Um dia, a cerca de 600 quilômetros distante de
casa, ele estava hospedado num hotel. O vazio de seu
coração chegou ao nível do insuportável. Derrotado e
deprimido, tomou o revólver e pensava, com um tiro
único, dar fim ao “drama ridículo” de sua vida, segundo
suas próprias palavras. Foi aí que o Espírito Santo lhe
trouxe de volta à memória as palavras de sua mãe: “Meu
filho, quando você chegar à hora mais escura de todas,
quando não houver mais esperança em sua vida, clame
ao Deus de sua mãe, e Ele ouvirá você”.
Imediatamente o jovem se ajoelhou à beira da cama e
arriscou fazer uma prece: “Ó Deus de minha mãe, se tu
existes, quero luz. Se me deres alguma, vou segui-la”.
O Deus que responde a orações enviou luz àquela
alma em trevas. E ele a seguiu. Levantou-se como o
pródigo e foi de volta à casa materna. A mãe foi-lhe
ao encontro e o abraçou, recebendo-o de volta, mas
agora uma nova criatura. R. A. Torrey tornou-se um
dos maiores evangelistas do início do século XX, além
de educador e escritor.
Se algum dia você também se sentir em trevas,
lembre-se de pedir luz àquele que é o Criador da luz.

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

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Joaquim Barbosa tem
passado e tem currículo
Um grande exemplo de
dignidade e honradez. Ex-faxineiro... ele limpava
banheiros no TRE do DF.
Filho de uma dona-de-casa
e de um pedreiro...
Dividia o tempo entre os
bancos escolares e a faxina
no TRE do Distrito Federal.
Apaixonado por línguas.
Um dia, o mineiro, na certeza da solidão, cantava uma
canção em inglês enquanto
limpava o banheiro do TRE.
Naquele momento, um
diretor do tribunal entrou e
achou curioso uma pessoa
da faxina ter fluência em outro idioma.
A estranheza se transformou em admiração e, na
prática, abriu caminho para
outras funções. É fluente
em francês, inglês, alemão
e espanhol. Formou-se em
Direito pela UNB, sendo a
época o único negro da faculdade.
Passou nos concursos de:
- Oficial da Chancelaria,
Advogado do Serviço Federal, Procurador da República, Professor da Universidade do Rio de Janeiro.
Ah, ele toca piano e violino desde os 16 anos de
idade.
CURRICULUM
MINISTRO
JOAQUIM
BARBOSA: Joaquim Barbosa nasceu em Paracatu,
noroeste de Minas Gerais. É
o primogênito de oito filhos.
Pai pedreiro e mãe dona de
casa passou a ser arrimo de
família quando estes se separaram. Aos 16 anos foi sozinho para Brasília, arranjou
emprego na gráfica do Correio Braziliense e terminou
o segundo grau, sempre estudando em colégio público.
Obteve seu bacharelado em
Direito na Universidade de
Brasília, onde, em seguida,
obteve seu mestrado em Direito do Estado. Foi Oficial
de Chancelariado Ministério das Relações Exteriores
(1976-1979), tendo servido
na Embaixada do Brasil em
Helsinki, Finlândia e, após,
foi advogado do Serviço Federal de Processamento de
Dados (Serpro) (1979-84).
Prestou concurso público para procurador da República, e foi aprovado.
Licenciou-se do cargo e
foi estudar na França, por
quatro anos, tendo obtido
seu mestrado e doutorado
ambos em Direito Público,
pela Universidade de Paris-II (Panthéon-Assas) em

Deputado Estadual Dr. Wilson Batista participa
das campanhas nos municípios da região

Em Governador Valadares:
Euclydes renuncia e diz que vai
tentar provar inocência na Justiça

1990 e 1993. Retornou ao
cargo de procurador no Rio
de Janeiro e professor concursado da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro.
Foi visiting scholar no
Human Rights Instituteda faculdade de direito da
Universidade Columbia em
Nova York (1999 a 2000) e
na Universidade da Califórnia Los Angeles School of
Law (2002 a 2003).
Fez estudos complementares de idiomas estrangeiros no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na
Áustria e na Alemanha. É
fluente em francês, inglês,
alemão e espanhol. Toca
piano e violino desde os 16
anos de idade.
Embora se diga que ele é
o primeiro negro a ser ministro do STF, ele foi, na
verdade, o terceiro, sendo
precedido por Hermenegildo de Barros (de 1919
a 1937) e Pedro Lessa (de
1907 a 1921).

O vereador e candidato a
vice-prefeito Euclydes Pettersen, que formava chapa com
Augusto Barbosa na coligação
“Para o bem de Valadares”,
renunciou à candidatura na
manhã de sábado dia 29/09. O
anúncio foi feito em um pronunciamento à imprensa, após
a repercussão de um vídeo que
mostra o candidato à vice em
um carro, acompanhado de
três homens, sendo que pelo
menos dois deles praticaram
atos de vandalismo contra
propaganda eleitoral do candidato André Merlo (PDT). O
caso, além de gerar polêmica
nas redes sociais, ganhou pro-

porção judicial, como uma
ação ajuizada perante a Justiça
Eleitoral e inquérito na Polícia
Federal, que investiga o caso.
Em seu pronunciamento,
Euclydes Pettersen (PRTB)
falou de sua vida, que segundo ele foi pautada pelo trabalho e dignidade. Disse que
nunca deixou de encarar de
frente suas atitudes e que é
homem de decisão. Pettersen
disse ainda que não teve culpa
no caso. “Como todos sabem,
teve um acontecido, no qual
eu não tive culpa, e vou provar
isso na Justiça, que eu não sou
o culpado de estar ali numa
hora errada e no local errado.”

Ao lado do candidato a prefeito Augusto (PMDB)
Euclydes Pettersen renuncia a candidatura de vice

Força Aérea em Brasília gasta
R$ 63,1 mil em bebidas e carnes
O Grupamento de Apoio da Força Aérea
Brasileira de Brasília gastou pouco mais
de R$ 63,1 mil na compra de 1.617 litros
de sucos e refrigerantes e 4.438 quilos de
carnes, conforme a ONG Contas Abertas. A bebida mais abundante foi a CocaCola, nas versões normal e light, além
dos vários sabores oferecidos por outras
marcas geridas pelo grupo empresarial guaraná, laranja e limão. Na lista também

aparece nove cilindros de gás para refrigerante. Além disso, foram adquiridos sucos de maracujá e manga. Já em relação
às carnes, os artigos mais fartos são pernil
de porco e o patinho, com mais de 1.300
quilos cada. A alimentação dos militares
estará garantida ainda com carne moída,
filé mignon, lagarto, charque, bacon e
costela de porco. O total empenhado com
os suínos e bovinos foi de R$ 40,5 mil.
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Comparações bizarras preços de carros no Brasil

Voltar a comentar sobre os
preços dos carros no Brasil
parece redundância, mas de
tempos em tempos surgem
comentários fora da realidade.
Virou até manchete de jornal.
Mais do que óbvio, o que
se paga aqui é muito alto. O
problema começa ao apontar
os vilões por essa diferença,
quando se comparam outros
países. E aqui, convém ressaltar, a importância da relação
cambial entre moedas, em
geral, é pouco citada por “analistas”.
No país, o dólar já valeu até
menos de um real. Mas, também, beirou os R$ 4. A maior
cotação aconteceu em outubro
de 2002 e os carros brasileiros
ficaram entre os mais baratos
do mundo. Um jornal citou o
fato, em um canto de página.
Obviamente, os mesmos modelos se alinharam entre os
mais caros, mesmo reajustados abaixo da inflação, com
o dólar perto de R$ 1,50, em
abril de 2011.
Agora, a R$ 2,05, veículos lá fora encareceram 33%,
em reais, e ninguém noticiou.
Continuou grande a diferença,
mas, se o dólar subisse, por
hipótese, para R$ 3, e se retirados todos os impostos, aqui
e lá fora, para a comparação
correta, nada se falaria. Ainda
assim, desvalorização cambial
é só consolo e não solução.
Há erros primários em algumas comparações de preços. No Brasil, o frete é único,
embutido e extremamente elevado. Além disso, desconsideram os equipamentos, como

no caso do Honda Fit, Jazz na
França. O equivalente ao vendido aqui custa perto de R$ 49
mil. Retirados frete e diferença de impostos, os valores seriam quase os mesmos.
Ideais seriam preços divulgados sem impostos e acrescidos na hora da compra, a
exemplo de outros países.
Nos EUA, um veículo custa
100 e tem preço de 94, sem
impostos. Carga fiscal: 100
dividido por 94, igual a 6,3%.
Aqui, custa 100 e preço médio
na fábrica, 67. Carga fiscal:
100 dividido por 67, igual a
49%. Automóvel produzido
no Brasil sobe quase 50% da
fábrica para a loja, fora o frete.
Essa conta vale para tudo que
se vende aqui, de roupa a alimentos.
Sobre os custos de produção
nem adianta argumentar. Poucos levam em conta seu peso
crucial na formação de preços.
Se perguntar a uma pessoa
comum quanto é o lucro da
fábrica no valor de venda de
um carro, muitos responderão 30%. Porém, a margem
média mundial, atualmente,
está em 5%, deprimida pela
crise econômica. Fabricantes
como Toyota ou o Trio de
Ferro alemão (Audi, BMW
e Mercedes-Benz) ganham
12%, ou mais, em tempos normais. Rentabilidade sustentável sobre as vendas é de 8%
e as fábricas generalistas convergirão para esta meta, como
anunciou a Nissan.
Só a Fiat publica balanços
de seus resultados aqui. O
lucro sobre as vendas foi de

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais,
em reunião aprovou parecer
de turno único pela legalidade, na forma do substitutivo
nº 1, do Projeto de Lei (PL)
3.396/12, que institui 18 de
novembro como o Dia do
Barroco Mineiro.
O objetivo do projeto,
de autoria do presidente da
ALMG, deputado Dinis Pinheiro (PSDB), é que, nesta
data, sejam realizadas, em
todo o Estado, atividades com
o objetivo de preservar, valo-

rizar e divulgar o patrimônio
histórico, artístico e cultural
vinculado ao barroco mineiro, à obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e de
seus seguidores.
O substitutivo nº 1, além
de adequar a proposição à
técnica legislativa, retira do
projeto o dispositivo que atribui competência à Secretaria
de Estado de Cultura, já que
se trata de atribuição exclusiva do Poder Executivo. O
relator do projeto foi o presidente da comissão, deputado
Sebastião Costa (PPS).

11%, em 2011. Muito ou pouco? Muito, se comparado à
média (atual) no exterior. Ajudou o fato de o mercado ter
dobrado de tamanho em seis
anos, embora sujeito a graves
depressões, como de 1998 a
2003. E dinheiro atrai dinheiro, ou seja, novos concorrentes. Os três maiores fabricantes dominam, de fato, cerca de
60% do mercado. Nos EUA,
há poucos anos, a proporção
era até superior. No Japão e
outros países é comum os três
principais terem mais de 50%
do mercado.
Se o lucro, agora, fosse de
3%, ainda teríamos automóveis muito caros. Para acabar
com comparações bizarras
e uso de matemática frívola,
custos e impostos têm que ser
atacados – e resolvidos – de
verdade.
RODA VIVA

NISSAN ainda não anunciou, mas também fabricará
motores no complexo que
constrói em Resende (RJ). A
exemplo da Toyota, há necessidade de novos investimentos
para atingir a proporção exigida, no novo regime automobilístico, entre peças importadas
e compradas no mercado interno. Resta saber quais motores
serão produzidos para March e
Versa.
COBALT agora exibe desempenho compatível ao oferecer motor de 1,8 l/108cv.
Potência específica é baixa,
porém torque aumentou para

17,1kgfm (etanol) e consumo
diminuiu, segundo o fabricante, que está fora do programa
de etiquetagem Inmetro. Câmbio automático de seis marchas
tem seleção manual no pomo
da alavanca: prático, basta se
acostumar.

PARA quem aprecia desempenho, Audi A1 Sport, 185cv,
traz sensações poucas vezes
experimentadas em compactos
premium. Partindo de salgados R$ 109.900, o motor tem
respostas
impressionantes,
mesmo em baixas rotações:
combina compressor e turbocompressor. Casa a perfeição
com caixa automatizada de
duas embreagens, sete marchas.
VOLKSWAGEN terá cinco
produtos com pacote R Line,
todos importados, conjunto de
itens de esportividade de bom
gosto e discrição. Depois do
CC, agora é a vez do Touareg V-8/360cv. Por R$ 26.300, inclui
teto solar, indicador de ponto
cego e controlador ativo de velocidade. Transmite sensação de
solidez e é bom no asfalto (principalmente) e na terra.
EDITORA Alaúde lança o
livro do inglês Michael Scarlett, com o título Porsche 911:
o esportivo mais respeitado
do mundo. Modelo completará 50 anos, em 2013. Com
160 páginas e muitas fotos,
original é da inglesa Haynes
Publishing. Tradução de Bob
Sharp e Daniel Miranda. Preço de pré-venda: R$ 67

Minas deve ganhar uma lei para
comemorar o Dia do Barroco

Substitutivo apresentado aprimora o texto do
PL e retira dispositivo que atribuía
competência à Secretaria de Cultura

acesse: www.jm1.com.br
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Danoninho
caseiro

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado
2 caixas de creme de leite 200 g
1 iogurte natural 200 g
1 pacote de suco sabor morango (ou outro sabor de sua
preferência) sem açúcar

MODO DE PREPARO

Bater tudo no liquidificador e colocar em um recipiente
Levar a geladeira
Se quiser colocar no congelador fica muito bom
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
Nº380/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº69/2012
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/000110 torna público que realizará licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL para contratação de empresa
especializada para fornecimento de peças para manutenção do transporte escolar no Município de Simonésia,
com abertura marcada para 10-10-2012, às 13:00 horas.
O edital completo poderá ser obtido na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro,
Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Marinalva Ferreira
Prefeita Municipal
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Sondagem eleitoral em Reduto
mostra Márcio Gerard à frente

O Jornal das Montanhas trás
nesta edição a sondagem realizada com os eleitores de Reduto. Os trabalhos de coleta de dados em campo desta sondagem
foram realizados no dia 19 de
setembro de 2012, tendo como
Universo a população maior de
16 anos com domicilio no Município de Reduto MG.
A amostra foi composta de
363 entrevistas domiciliares,
distribuídas em cotas proporcionais à densidade habitacional do Município, conforme
Censo do IBGE – 2010. Sexo
Masculino 196 homens 54,0%
Feminino 167 mulheres 46,0%
As entrevistas individuais
foram realizadas no domicílio do entrevistado através de
um questionário padrão pré-elaborado, cujo conteúdo teve

como objetivo principal avaliar
a intenção de votos nos candidatos a Prefeito do município
de Reduto, que foi dividido em
7 setores, centro, bairros e zona
rural. Perguntamos para os entrevistados, 363: se a eleição
fosse hoje, para qual dos candidatos a prefeito você votaria?
Estimulada com apresentação
de um disco com 3 (três) opções, nomes dos candidatos e
NS/NR (indecisos).
Nota: A sondagem apresentada não se trata de pesquisa eleitoral, mas de levantamento de opiniões, sem
controle de amostras, o qual
não utiliza método científico
para a sua realização, dependendo, apenas, de participação
espontânea do interessado, nos
termos do art. 15 da Resolução
nº 22.623 do TSE.

INTENÇÃO DE
VOTO X BAIRRO
O candidato Marcio Gerard do PDT e o
Vice: Bim do Pitasso (PTB), saíram
vencedores em 6 (Seis) bairros
O candidato Carlinhos (PT) e o
Vice: Ronald Póvoa (PSC), saíram
vencedores em 1 (Um) bairro

Caixa faz nova redução de juros para financiame

Banco registrou recorde de financiamento de veícu

Para o vice-presidente de Pessoa Física da CAIXA, Fábio Lenza, o financiamento
de veículos para pessoas físicas é uma das prioridades da empresa.

A Caixa Econômica
Federal reduziu ainda
mais os juros para o financiamento de veículos novos e usados. As
taxas passam a variar de
0,75% a.m. a 1,51% a.m.
(a taxa máxima anterior
era de 1,63% a.m.), conforme as condições do
financiamento. Para veículos com até dois anos
de fabricação, a taxa
máxima foi reduzida de
1,55% a.m. para 1,34%
a.m. As reduções no financiamento de veículos integram o Programa
CAIXA Melhor Crédito.
A linha de financiamento está disponível

em todas as mais de 3
mil agências da CAIXA,
assim como nas 7 mil
concessionárias ou lojas
credenciadas pelo Banco
Panamericano. As taxas
são definidas em função
de fatores como cota de
financiamento, idade do
veículo, prazo e nível de
relacionamento do cliente com a CAIXA. O valor financiado pode ser
de até 100% para veículos zero km. Já o prazo
pode chegar a 60 meses
para veículos com até
cinco anos, e a 48 meses
para os com até 10 anos.
A CAIXA, em conjunto com o Banco Paname-

ricano, encerrou agosto
com o valor recorde de
R$ 668 milhões no mês
em contratações no setor.
O valor atingido representa 143% a mais que o
realizado em abril deste
ano, mês de lançamento do Programa CAIXA
Melhor Crédito, quando
foram contratados R$
274 milhões em créditos
totais.
Para o vice-presidente de Pessoa Física da
CAIXA, Fábio Lenza, o
financiamento de veículos para pessoas físicas
é uma das prioridades da
empresa.
“Oferecendo
condições cada vez mais
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Sondagem eleitoral em Martins Soares
apresenta Ademir Conrado à frente

O Jornal das Montanhas trás
nesta edição a sondagem realizada com os eleitores de Martins Soares. Os trabalhos de
coleta de dados em campo desta
sondagem foram realizados no
dia 20 de setembro de 2012, tendo como Universo a população
maior de 16 anos com domicilio
no Município de Martins Soares
MG.
A amostra foi composta de
365 entrevistas domiciliares,
distribuídas em cotas proporcionais à densidade habitacional do Município, conforme
Censo do IBGE – 2010. Sexo
Masculino 235 homens 64,4%
Feminino 130 mulheres 35,6%
As entrevistas individuais
foram realizadas no domicílio do entrevistado através de
um questionário padrão pré-elaborado, cujo conteúdo teve

como objetivo principal avaliar
a intenção de votos nos candidatos a Prefeito do município
de Martins Soares, que foi dividido em 11 setores, centro,
bairros e zona rural. Perguntamos para os entrevistados, 365:
se a eleição fosse hoje, para
qual dos candidatos a prefeito
você votaria? Estimulada com
apresentação de um disco com
3 (três) opções, nomes dos candidatos e NS/NR (indecisos).
Nota: A sondagem apresentada não se trata de pesquisa eleitoral, mas de levantamento de opiniões, sem
controle de amostras, o qual
não utiliza método científico
para a sua realização, dependendo, apenas, de participação
espontânea do interessado, nos
termos do art. 15 da Resolução
nº 22.623 do TSE.

INTENÇÃO DE
VOTO X BAIRRO
O candidato Ademir Conrado (PMDB)
e a Vice: Lúcia Franco (PT), saíram
vencedores em 8 (Oito) bairros
O candidato Fernando (PSDB) e o Vice:
Juninho do Dida (PP), saíram vencedores
em 3 (Três) bairros

ento de veículos

ulos em agosto
competitivas e atendendo
às necessidades dos seus
clientes, a CAIXA vem
se especializando nesse
segmento”, afirmou.
Crescimento
da carteira:
Até agosto, a participação em volume de
contratação mensal da
CAIXA e do Banco
Panamericano era de
7,04% do mercado. O
objetivo é que a operação conjunta atinja
10% da produção total
do mercado até dezembro de 2012. O saldo da
carteira de veículos dos

dois bancos, que hoje é
9,3 bilhões, deve chegar
a 10,6 bilhões até o final
do ano.
Programa CAIXA
Melhor Crédito:
O Programa tem como
principal característica a
redução das taxas de juros nos produtos de crédito destinados às pessoas físicas e jurídicas.
O Programa ampliou,
também, os benefícios
aos clientes, facilitando
a troca de empréstimos
caros por outros com taxas mais baixas e prazos
mais longos.

10

30 de setembro / 2012

acesse: www.jm1.com.br

Carreatas confirmam liderança de
Cici na preferência dos eleitores

A candidata a prefeitura de Manhuaçu Cici Magalhães e seu vice Toninho Gama participarão de carreatas na região

Com uma campanha aguerrida
rumo a vitória no dia 07, a candidata
à Prefeitura de Manhuaçu, Cici Magalhães, causou alvoroço entre eleitores enquanto passava em carreata
pelas ruas dos distritos de Manhuaçu
neste final de semana. Acompanhada
do candidato a vice-prefeito Toninho
Gama e de candidatos a vereador da
coligação Somos Mais Manhuaçu,
ela participou de grandes mobilizações em Sacramento, Dom Corrêa,
São Pedro do Avaí e Vilanova.
Sob aplausos e gritos de “Cici, prefeita”, a candidata passou por comunidades tradicionais de Manhuaçu
durante a tarde de sábado. A carreata
do 15 esteve nos distritos de Sacramento e Dom Corrêa.
Primeira candidata a ter sua candidatura registrada e aprovada pela
Justiça Eleitoral com ficha 100%
limpa, Cici recebeu o carinho de
centenas de moradores. Todos foram
às portas de suas casas e janelas para
cumprimentar a candidata.

SÃO PEDRO
E VILANOVA

A exemplo das visitas aos bairros
de Manhuaçu e outros distritos, em
São Pedro do Avaí e Vilanova as manifestações de carinho e a declaração
do voto em Cici são enormes.
Foram mais de trezentos veículos
participando da grande carreata do
15 no domingo, dia 30. Faltando menos de uma semana para a eleição,
ela recebeu declarações de apoio de
dirigentes da comunidade e da população, confirmando a liderança
na preferência dos eleitores, apresentada na sondagem mostrada pelo
Jornal das Montanhas, na última semana.
São Pedro do Avaí e Vilanova pararam para receber Cici. Moradores
abraçaram e tiraram fotos confiantes na vitória dela no próximo domingo.

O Sistema de Seleção Unificada
e sua vaga em uma universidade

Com a nota do Enem em mãos, o Sistema
de Seleção Unificada (Sisu) é a porta de entrada para uma das cerca de 200 mil vagas,
somando a seleção de primeiro e segundo semestre, em universidades públicas federais ou
estaduais que utilizam somente a nota do exame em sua seleção. O quinto artigo do Guia do
Enem vai ajudar você a tirar o melhor proveito
do sistema. O Sisu abre as inscrições duas vezes ao ano. Você pode escolher duas opções de
curso, que podem ser na mesma universidade
ou em universidades diferentes, e que podem
ser em cursos iguais ou diferentes. Você terá
que escolher qual curso quer que fique no sistema como primeira opção e qual quer como
segunda opção.
Imagine que no primeiro dia em que abriram as inscrições, você já fez a sua. O Sisu
irá parar o sistema à meia-noite e reabri-lo no
outro dia pela manhã. Quando reabrir, você
já conseguirá saber qual seria a nota de corte
daquele curso se a seleção tivesse acabado no
dia anterior. Se um curso, por exemplo, tem
50 vagas, a nota de corte é o número de pontos
que, no dia anterior, tinha o aluno que estava
na colocação 50, e que ocupou a última vaga.

Se sua nota for maior que a dele, você está,
até aqui, entre os 50 aprovados. Se não, você
ainda não está na lista de aprovados. Isso vai
mudando todos os dias porque os candidatos
vão trocando de cursos e também porque o
sistema recebe mais candidatos a cada dia.
Quando o sistema fecha no último dia, a nota
de corte costuma estar bem acima daquela que
apareceu no segundo dia de inscrições.
Qual a diferença entre minha primeira e
minha segunda opção?
A sua primeira opção é considerada, pelo
Sisu, como a definitiva. Se você passar nela,
sua segunda opção é descartada e, mesmo que
você não vá fazer sua inscrição na universidade, caso passe nesta opção, o Sisu não te
chamará mais e não permitirá sua inscrição
na lista de espera. Já sua segunda opção funciona mais ou menos como uma segurança
para quem ainda tem esperanças de passar em
um curso ou universidade preferida, mas não
quer correr o risco de ficar de fora de uma das
vagas oferecidas. Quem passa na segunda opção, indo ou não matricular-se no curso que
passou, continua concorrendo à vaga que escolheu como primeira opção.
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POLÍCIA

Prefeito de Caputira sofre
tentativa de assassinato
O Prefeito de Caputira e
candidato à reeleição nestas
eleições de 2012, Sebastião Pereira Mageste (Tiãozinho), de
40 anos, foi abordado por dois
homens em uma motocicleta
na noite de quarta-feira, dia 26,
que dispararam dois tiros na
direção de seu veículo. A tentativa de homicídio aconteceu às
22h15, quando o prefeito estava
chegando próximo ao portão
de sua chácara, no Córrego da
Condescendência, Zona Rural
do município, distante 3 km da
cidade, na estrada que liga Caputira a Matipó.
De acordo com as informações prestadas por Tiãozinho
à polícia, ele chegava à sua
residência, acompanhado de
seu motorista, Sandro Albino
da Silva e sua esposa, Elizete
Maria Pinto, quando os dois homens se aproximaram em uma
motocicleta. O indivíduo que
estava na garupa então efetuou
três tiros em direção ao seu veículo, o Fiat Uno placa HMK0653 de Manhuaçu/MG. Dois
projéteis, que eram aparentemente de calibre 32 mm, atravessaram o vidro traseiro do
automóvel, sendo que um deles
ficou alojado no encosto da poltrona traseira. Neste momento
Tiãozinho percebeu que o homem que estava armado desceu
da motocicleta e veio em sua direção. O candidato então abriu a
porta atingindo o homem e em
seguida entrou em luta corporal
com o desconhecido. Durante a

luta ainda foram efetuados mais
disparos que por sorte não atingiram o prefeito. Com a arma
descarregada, os dois homens
decidiram evadir–se do local.
Na luta o Prefeito sofreu diversas escoriações pelo corpo
e teve a sua camisa rasgada.
Após a fuga dos dois homens,
Tiãozinho então ligou para o
candidato a Vereador de sua
coligação, Geraldo da Tana, que
havia se encontrado com ele
minutos antes na saída de Caputira. O candidato a Vereador
estava acompanhado do irmão
do Prefeito, Milton e de outro
companheiro nesta eleição,
Téo Orozimbo. Tiãozinho foi
socorrido juntamente com a sua
esposa, que estava em estado de
choque, sendo encaminhados
para a Unidade de Saúde em
Caputira. Sentindo fortes dores
nas costas e na perna direita,
com a pressão descontrolada e
vomitando muito, os atendentes
de saúde de plantão decidiram
encaminha-lo para a Unidade
de Pronto Atendimento (UPA)
de Manhuaçu e de lá ele foi internado no Hospital César Leite
(HCL), onde permaneceria em
observação.
A Polícia Militar e a polícia
Civil foram acionadas e após a
realização da perícia no local,
foi encontrado um projétil dentro do pneu do Fiat Uno, além
do projétil alojado na poltrona.
O caso está sendo apurado, mas
até o momento não há pista dos
dois indivíduos.

PM Rodoviária Estadual autua condutor
por embriaguez em Simonésia
Durante realização de um
patrulhamento
rodoviário
pela AMG 900, Km 03, no
município de Simonésia/MG,
uma equipe da Polícia Militar
Rodoviária Estadual, composta pelos militares, Sgt Luciano Breder e Sd Elver, abordaram o veículo Fiat/Uno, cor
branca, placa GTB - 2485,
licenciado em Simonésia/
MG, sendo que seu condutor
apresentava sinais visíveis de
haver ingerido bebida alcoólica, tais como: hálito etílico,
olhos avermelhados e fala
desconexa.
Durante conversa com o

condutor, este relatou aos
militares e na presença de
testemunhas ter feito uso
de bebida alcoólica, mas
negando-se a fazer o teste
do etilômetro. Com base
no artigo 165 do CTB, foram tomadas as medidas
administrativas, sendo a
Carteira de Habilitação
recolhida e encaminhada
para a autoridade judiciária
competente.
O veículo foi liberado no
local para uma testemunha
que presenciou os fatos, ficando esta responsável pela
guarda do referido veículo.

POLÍCIA

Homem é morto em Lajinha
a golpes de machado

Jeferson Nascimento, 28
anos, foi morto num comércio na rua Herculano Ker, na
região do bairro Santa Terezinha, em Lajinha, por volta do
meio-dia de terça, 25.
Segundo a Polícia Militar,
o rapaz estava no comércio
quando se aproximou Leonardo Michel Costa Brasil
(conhecido por Leo Brasil), de

posse de um pequeno machado deu vários golpes contra
ele.
O rapaz caiu e, mesmo assim, o agressor continuou
a sua ação contando com a
participação de seu irmão Josemar Costa Brasil. O rapaz
ajudou a praticar o homicídio.
Os dois irmãos fugiram em
uma motocicleta marca Hon-

da/CG 125 Fan. Jeferson ainda
foi socorrido para o pronto
atendimento, mas não resistiu
e morreu.
A Polícia Militar fez rastreamento, inclusive com apoio da
Polícia Militar do Espírito Santo, já que houve a informação
de que teriam fugido para a
região de Ibatiba. A motivação
do crime não foi revelada.

José Dias de Castro, mais
conhecido como Zé Tumiritinga (FOTO), foi assassinado
em frente sua casa, no bairro
São Luiz. Segundo informações de populares, dois homens em uma motocicleta,
chegaram e alverajam Zé
Tumiritinga. Apesar de sua
esposa Aparecida, também
ter sido atingida, segundo informações dos médicos está
fora de perigo, mesmo tendo
levado 03 disparos.
Zé Tumiritinga, era suspeito de ter participado de vários

crimes, segundo ainda informações de populares, mesmo
depois de atingido, Zé ainda
conseguiu descarregar seu revolver em um dos suspeitos,
mas antes de recarregar caiu
sem vida. Foi visto marca de
sangue até no centro da cidade, ha mais de 500 metros
do local, os suspeitos conseguiram escapar sem serem
identificados. O corpo foi encaminhado ao Hospital Helcio Valentim e posteriomente
para o IML em Governador
Valadares.

Zé Tumiritinga, foi assassinado
em Conselheiro Pena

POLÍCIA CIVIL DIVULGA RETRATO FALADO DE
SUPOSTO ASSASSINO DE ZÉ TUMIRITINGA
A Polícia Civil divulgou sexta-feira, 28, o retrato falado do suposto
autor dos disparos que
vitimaram Zé Tumiritinga, 54 anos, morto na tarde do dia 15 de setembro,
em Conselheiro Pena.
Na ocasião, dois homens
que estavam numa moto
pararam em frente ao casal e um deles atirou em
José Tumiritinga.
As investigações do
crime são feitas pela Delegacia de Conselheiro
Pena. O delegado Luciano de Cunha Lima, já
ouviu o depoimento de
oito pessoas. Os relatos
ajudaram na composição
do retrato falado do ho-

mem que teria efetuado
os disparos.A mulher da
vítima, Maria Aparecida de Souza Castro, 48
anos, também prestou
depoimento. Na ocasião
ela levou um tiro no peito, mas já se recuperou.
”Um dos depoimentos
que nos ajudou bastante
a compor o retrato falado do suspeito foi justamente a mulher da vítima. Segundo ela, o autor
dos disparos é do sexo
masculino, aparentava
ter entre 20 e 24 anos,
aproximadamente 1,70m
e era bem jovem”, contou
o delegado.
A polícia disponibilizou dois telefones para

quem reconhecer o suspeito do retrato falado.
O contato deverá ser
realizado diretamente com a Delegacia de
Conselheiro Pena pelo
número (33) 3261-1201
ou pelo Disque-Denúncia 181.
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NÃO CAIA
NO GOLPE

“Cuidado amigos. Golpe
para roubo de informações:
Recebi uma ligação, na qual
uma atendente bem educada,
bem treinada, me ofereceu os
serviços da GVT. Argumentei
que eu já havia solicitado, mas
que não havia cobertura para
o meu endereço. Ela insistiu e
solicitou o meu CEP para verificar. Me colocou em espera
e voltou dizendo que havia
cobertura para o meu endereço. Solicitou o meu CPF
para localizar o meu cadastro
e me colocou novamente em
espera. Voltou, falando o meu
nome completo e meu endereço, mas disse que como o
meu pedido anterior estava
finalizado, ela não tinha mais
acesso ao cadastro completo e
para continuar ela precisava
de outros dados. Começou
solicitando a data de nascimento. Expliquei que não
poderia passar nenhum outro
dado, pois não poderia saber
se a ligação era mesmo da
GVT. Ela tentou me convencer, repetindo o meu nome e
endereço completos (dados
que sei que ela poderia obter consultando meu CPF no
site da receita e meu CEP no
site dos correios). Educadamente concordou comigo e
me orientou que ligasse para
a central usando o número
4063-6060, que ela estaria
atendendo até às 17:00, e que
seu nome era Rebeca Santana. Fiz algumas pesquisas no
Google. A central de atendimento da GVT atende no número 103-25.
O prefixo 4063 é usado por
um serviço de PABX virtual
da LocaWeb. Se você ligar de
um telefone fixo de Ipatinga
para o número 4063-6060,
inicialmente a ligação não se
completa, pois é um número
nacional para áreas metropolitanas. Se você discar de
um celular ou usando o código de área, por exemplo,
0xx(31)4063-6060, uma central de atendimento automatizada atende, com gravações se
apresentando com GVT.
Liguei para o 103-25 para
confirmar que o número não
era da GVT e denunciar o
golpe.”

PM de Rio Casca apreende drogas e arma de fogo durante Operação “Fecha Batalhão”

Comando da 118ª Companhia PM
– Rio Casca realizou no final da parte
da tarde do dia 27 de setembro (quinta-feira) uma Operação “Fecha Batalhão”,
com as equipes de militares realizando
incursão nas zonas quentes de criminalidade.
Nas escadarias da Rua “F” no Bairro
Bela Vista, local conhecido como ponto
de tráfico de drogas, quando os militares
faziam um adentramento pelas vielas, o

cidadão Ronaldo Gabriel Leite, 21 anos
de idade, ao perceber a aproximacao
dos militares, correu e entrou em uma
casa tentando esconder-se.
Os policiais militares contactaram
com o proprietario e o mesmo autorizou
a entrada no local, tendo os militares realizado uma varredura, vindo a localizarem uma arma de fogo, (garrucha cal.
32) munciada com (02) dois cartuchos
intáctos, e um pequeno tablete de maco-

nha, além de R$ 422,00 (quatrocentos e
vinte e dois reais) em moeda corrente.
Os materiais foram apreendidos, bem
como várias sacolinhas de “chup chup”
utilizadas para a embalagem de drogas.
Várias denúncias anônimas recebidas
pela Polícia Militar denunciavam que
Ronaldo tem envolvimento com tráfico
de drogas e considerando que o material
apreendido foi encontrado em uma blusa de sua propriedade, Ronaldo e seus

cumplices Marcelo Gonçalves Rosa de
28 e Marcelo de Souza de 36 anos foram
presos e conduzidos ao Quartel PM para
registro da ocorrência.
O Capitão Willdré Fortunato destacou
que somente esta semana já foram 03
(três) armas de fogo apreendidas pelos
militares da 118ª Companhia PM – Rio
Casca/MG e que novas operações continuarão a ser desencadeadas visando
novas apreensões.
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4
Pode ser que você sofra um pouquinho, por causa de uma paixão impossível à qual teve de renunciar. Dedique-se aos estudos, aos amigos.

Carnaval
Dois amigos se encontram:
-Você sabia que o Arnaldo está hospitalizado? comenta um deles
- O cara tá mal, parece que nem dá para reconhecer direito...
- Não pode ser! disse o outro, aflito
- Ainda ontem eu vi o Arnaldo num baile de
carnaval, dançando com uma loira deliciosa!
- Pois é, a mulher dele também viu!

Touro - 21/4 a 20/5
Apesar de ser um signo pé no chão,
os nativos de touro andam meio avoados. Isso pode estar ligado a alguma
lembrança do passado ou à ansiedade.

Festa surpresa

Gêmeos - 21/5 a 20/6
Nada melhor do que viajar, conhecer
novas pessoas e aprender com isso.
Para você, o período é sensacional,
aproveite!

No hospício um dos loucos estava preparando uma festa e curioso o médico perguntou ao
louco:
-O que você esta fazendo?
-Estou preparando a festa surpresa da minha
mãe!
-Você quer que eu te ajude?
Ai o doido respondeu:
-Não precisa, minha mãe está me ajudando!

Câncer - 21/6 a 22/7
Se você está chateada por causa de um
lindo caso de amor que terminou, é
hora de enxugar as lágrimas e partir
para outra.

Soldado

O sargento, no comando de seu pelotão:
- Pe-Lo-Tão, Sentido! . . . Avançar! . . . Alto! . .
. Meia Volta, Sentido! . . . Ordinário, Marche! . . .
Alto! . . . Direita, Volver! . . . Esquerda! . . . Alto!
. . . Avançar! . . .
De repente, um recruta aspirante sai da fila. O
sargento chega bem perto dele e berra:
- Sol-Da-Do! Onde Pensa Que Vai?!
- Descansar um pouco. . . Eu volto assim que
o senhor tiver tomado uma decisão de que caminho tomar!

Leão - 23/7 a 22/8
Sua sensibilidade e sua criatividade
estão em alta. É um ótimo momento
para entrar num curso de desenho, de
violão, dança...
Virgem - 23/8 a 22/9
Saber reconhecer as coisas boas que
acontecem na vida já é um grande
passo. Muito melhor do que ficar reclamando pelos cantos.

O Ônibus certo

Um turista pergunta para um senhor que
passa na rua: -Por favor, que ônibus devo tomar
para chegar à praia?
-É fácil tome o de número 111.
Horas depois, o mesmo senhor passa por ali e
encontra o mesmo turista no mesmo lugar.
-Ainda está esperando o ônibus?
-O senhor não disse para eu tomar o 111? Pois
então, até agora, eu já contei 87!!!!!!

Ator

A moça está passando perto do teatro, quando
vê aquele galã bonitão saindo e não resiste, vai lá
falar com ele:
- Puxa! Queria você pa ra meu marido!
E ele:
- Eu também! Eu também! Me leva logo pra
ele, me leva!

CURIOSIDADES
REMÉDIOS - Foi só a partir da metade do
século 19, com as pesquisa do fisiologista francês François Magendie, que a farmacologia, a
ciência dos remédios, se desenvolveu. Até então, os médicos costumavam receitar coisas estranhas como urina de égua grávida, pó de asa
de morcego dissolvido em extrato de mandrágora colhida na lua cheia e por aí afora. Havia
doentes que conseguiam sobreviver.
CRIMINOLOGIA - O valor da ciência na
investigação de crimes foi Demonstrado pelo
médico inglês Bernard Spilsbury. Em 1910,
provou que o cadáver mutilado de uma mulher, envenenada com arsênico, era o de Belle
Crippen. O marido alegava que ela o abandonara e fugira com um amante. A identificação
foi possível graças à cicatriz em um pequeno
retalho de pele da barriga. Belle fora operada
alguns anos antes.
GARRAFA TÉRMICA - A garrafa térmica
foi criada no século 19, pelo inglês James Dewar.
Ele não pretendia manter o café quentinho,
mas apenas conservar soluções no laboratório.
Dewar nunca patenteou a invenção, mas um
fabricante de vidros, o alemão Reinhold Burger
diminuiu o tamanho da garrafa e enriqueceu, ao
lançá-la para uso doméstico, em 1903.

HORÓSCOPO

SETE ERROS

Libra - 23/9 a 22/10
Evite atritos familiares. Está certo que
todo mundo tem esse tipo de problema, mas é que às vezes fazemos tempestade em copo d’água.
Escorpião - 23/10 a 21/11
Às vezes a vida nos pega de surpresa e
temos de realizar um montão de coisas ao mesmo tempo. Concentre suas
energias naquilo que é realmente importante.
Sagitário - 22/11 a 21/12
Esta é uma fase de muito sucesso. Mudanças podem acontecer, e para melhor! É só você ficar esperta para as
boas oportunidades que vão pintar.
Capricórnio - 22/12 a 20/1
Você conseguiu se livrar de vários fantasmas do passado. O que o afligia antes, hoje não o incomoda mais. E tudo
com o tempo voltará a entrar no eixo
novamente.
Aquário - 21/1 a 19/2
Está na hora de pensar mais em
você. Que tal dar um trato na saúde? Você pode começar a andar
mais, praticar mais esportes, entrar
na academia...
Peixes - 20/2 a 20/3
De todos os signos do zodíaco, Peixes
é o que está com mais sorte no amor
durante este período. Fique ligado, pois
alguém muito especial pode pintar.
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Vicente Barboza deve
eleger seu sucessor

H

á menos de uma semana para as eleições municipais,
o cenário político de Raul
Soares, Zona da Mata/MG,
começa a clarear.
Rogério, o candidato
da Coligação UNIDOS
POR RAUL SOARES
dá uma virada na política local e desponta como
favorito assumindo a liderança na corrida eleitoral de Raul Soares.
Rogério é o candidato à sucessão municipal
do atual prefeito Vicente
Barboza e disputa com
dois outros candidatos:
Célio Nesce e Silvinho
da Deleite.
Candidato
indicado
pelo atual prefeito Vicente Barboza. Rogério
é natural de Bicuíba, distrito que fica há 22 km
de Raul Soares e atua a
mais de 20 anos como
produtor e empresário no
ramo cafeeiro; Rogério
também é professor nas
escolas públicas e particulares do município, o
que facilitou em muito
seu corpo-a-corpo com a
população raulsoarense.
A sondagem aponta
que um dos motivos para
esta virada foram os comícios e as visitas aos
eleitores feitas por ele e
que se mostrou confiável, aberto á conversas
e reuniões. A atuação de
grupos políticos adversários que partiram para a
ofensa pessoal e confusões em praça pública,
durante os debates realizados no município contribuíram para o seu crescimento nas intenções de
voto.
Desta maneira, embora
a margem de erro seja de
3% para mais, ou para
menos, Vicente Barboza
não só elege seu sucessor como, pela primeira
vez na História de Raul
Soares, uma situação que
enfrenta forte oposição,
vencerá não só na zona
rural como já era esperado, como desta vez vence
também, na sede do município; já que o grau de
confiabilidade da sondagem é de 95%. Ressaltamos que a sondagem reflete o dado do momento.

Confiram o resultado:
O município de Raul Soares foi dividido em 15 setores: os 5 distritos,
mais 10 comunidades entre centro, bairros e Zona Rural.

acesse: www.jm1.com.br
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Tri-Objetiva - 16
Celso de Medeiros Costa (*)

Um passado, um
presente, um porvir!???
1- Lembrando de duas lojas!
2- E, da amiga das sojas!!
3- Oh! Não rojas!!!
1 - Recordação – § Lá em
Aimorés/MG, tinha a Fotótica
Aimorés, designação copiada
da Photótica, que, sem dúvida,
é uma junção de foto com ótica.
Mas, a Fotótica Aimorés era mais
que isso; era u´a miscelânea. Não
deixava de ser foto e ótica, mas, tinha, ainda, material
escolar e papelaria em geral, e jóias e relógios, e cristais. E, porcelana! § Da família Freitas, batista, meu pai,
presbiteriano, comprou a Fotótica Aimorés, que alugava a loja da Maçonaria, em frente à Loja Maçônica, que
ficava num velho prédio cinza (pelo menos velho por
fora, pois, como loja maçônica, eu não conhecia seu
interior). Na loja da Loja que meu pai alugara, tinha um
velho e carcomido assoalho, tudo só com andar térreo.
Já lhe contei, na “3 pontos”, das velhas e empoeiradas
fotos que não foram entregues. Mas, não tinha falado
das velhas-mas-sempre-lindas porcelanas... § E não
me lembro se contei que meu pai deu o nome de Casa
Triunfo! – E, que não esta não triunfou!!!
2 - Atualização – § Que
bom que está aumentando o
número de pessoas correndo.
§ De uns tempos para cá, por
ordem médica e de nutricionista, eu faço parte desse batalhão, faça sol e faça chuva, literalmente.
§ Pra provar pra você como vejo que caminhar
é sério e gostoso – pois, comecei a fazer por dever, e, agora, também faço por prazer! –, já cheguei
alta madrugada em Governador Valadares/MG, e
fui colocar minha caminhada em dia. Já caminhei
com sol quente nessa cidade, e na querida Mutum,
também destas nossas minas gerais, ou deste Minas
Gerais. Já aconteceu de, num dia chuvoso, por não
ter guarda-chuvas, caminhar, não no apartamento,
mas, num “apertamento” – pois, apertado gabinete! –, circulando, ziguezagueando, ficando tonto...
mas, completando o percurso. Tarde da noite, em
São Paulo/SP, depois da biblioteca, ou, de ver futebol na TV, caminhei, no bairro onde mora FHC,
Jô Soares e Rita Lee, ou onde sedia nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie e onde eu ficava
hospedado, quando freqüentava o Mestrado do seu
centro de pós-graduação em Teologia. E, até, “fi-lo
por que qui-lo” sob chuva com guarda-chuvas.

Os trabalhos de coleta
de dados em campo desta
sondagem foram realizados
no dia 29 de setembro de
2012, tendo como universo
a população maior de 16
anos com domicílio no município de Raul Soares MG.
A amostra foi composta
por 380 entrevistas domiciliares,
distribuídas
em cotas proporcionais
à densidade habitacional

do município, conforme
Censo do IBGE- 2010 –
Sexo feminino 194 mulheres (51%) e Sexo masculino 186 homens (49%)
Perguntamos: Se a eleição
fosse hoje, em qual destes
candidatos a prefeito você
votaria? Estimulada com
apresentação de 4 (quatro
opções), nome dos três
candidatos, mais o nome
NS/NR (indeciso)

Nota: A sondagem
apresentada não se trata de pesquisa eleitoral,
mas de levantamento de
opiniões, sem controle de
amostras, o qual não utiliza método científico para
a sua realização, dependendo, apenas, de participação espontânea do
interessado, nos termos
do art. 15 da Resolução
nº 22.623 do TSE.

3 - Prorrogação – § Não farei campanha política. Mas, quero dizer algo
disso. § E já lhe desejo uma feliz eleição! § Não arrojas, e – muito menos!!
– não rojas!!! Mas, já que falaremos
depois, deixemos, também, um “estudo de ´rojas´”,
que é mais que algo para rimar com lojas e sojas.
Boa eleição!!! Não esquente a cabeça! – mas, esfrie-a!!! –. Não esfrie o coração! – porém, esquente-o!!!
1- Há cousas mais belas que a porcelana?
2- Há cousas mais feras que correr, Bacana??
3- Há cousas mais meras que deixar
a eleição sana???
(*) O autor é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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ENQUETE
“ Não acho que ele possa ser tão idiota como parece às vezes ”
Senador Aécio Neves (PSDB-MG)em resposta às criticas do petista Fernando Haddad

Para entrar no STF vale tudo, até a cor da pele

Por encomenda

Após insinuar que o currículo do colega Marco Aurélio não
influiu na sua indicação para o Supremo Tribunal Federal, o
ministro Joaquim Barbosa ficou sujeito a ouvir que critérios
de escolha variam em cada presidente e, no caso dele, a cor
da pele pesou mais que a marcante trajetória. Lula queria ser
o presidente a indicar o primeiro negro para o STF, embora o
currículo de Barbosa tenha ajudado definir a escolha.

Setores do governo acreditam que o suposto roubo de arquivos de
computadores do Comitê Olímpico de Londres foi cumprimento de
tarefa de dirigentes do Comitê Olímpico Brasileiro. E busca provas.

O ‘padrinho’
Lula pediu aos assessores “um
negrão” para ser indicado ao
STF, e quem localizou Barbosa
foi o então assessor palaciano
Freito Beto.

Currículo
Outros juristas negros foram sugeridos a Lula, quase todos com
currículos admiráveis. Um deles se chamava Joaquim Barbosa.

Bola no chão
Barbosa ficou irritado porque suas críticas a Marco Aurélio não
saíram no site do STF. Foi o presidente Ayres Brito tentando
reduzir tensões.

No braço?
O primeiro atrito de Joaquim Barbosa foi com Marco Aurélio,
que até o desafiou a resolver diferenças nas condições que o
colega “quisesse”.

Justiça bloqueia bens do secretário-geral do PT
A Justiça de São Paulo bloqueou os bens do secretário-geral do
PT, Elói Pietá, por irregularidades na construção de uma avenida, quando era prefeito de Guarulhos (PT). A obra, segundo
a denúncia, provocou prejuízos de mais de R$ 47 milhões aos
cofres públicos. Também foram congelados os bens do prefeito
anterior, Jovino Candido (PV), e da construtora baiana OAS.
Os acusados poderão recorrer.

‘Reserva moral’
Com sua administração bem avaliada pelos munícipes, o
ex-prefeito Eloi Pietá é tido como uma espécie de “reserva
moral” do PT.

Mensalão eleitor
Ex-prefeita Luisa Erundina (PSB) acha que o julgamento do
mensalão prejudicou a campanha do candidato do PT, Fernando Haddad. Mas acha que ele vai ao segundo turno contra
Celso Russomanno (PRB).

Roda presa
O Ministério Público Federal em SP recomendou ao ministro Aldo
Rebelo (Esporte) a anulação do projeto de R$ 1 milhão por incentivo
fiscal ao Instituto Emerson Fittipaldi. O dinheiro público, segundo
o MP, beneficiaria apenas o neto do campeão, Pietro Fittipaldi.

Marcha fúnebre
O advogado Luiz Francisco Barbosa acredita que seu cliente
Roberto Jefferson será condenado por corrupção passiva e
lavagem de dinheiro “com base no equívoco inicial do relator
Joaquim Barbosa”. Misterioso, promete que “muitas lágrimas
serão derramadas até o Dia de Finados”.

Até o fim
Sobre eventual perdão judicial, sugerido pelo ministro Luiz
Fux, Luiz Francisco Barbosa afirma, em nome de Roberto
Jefferson, que “não estamos pedindo clemência, mas Justiça”.

Primeirão
Lula é mais uma vez forte candidato ao Troféu Pinóquio de
2012 por superar-se na última declaração sobre o mensalão:
“A população deve ter orgulho do combate à corrupção nos
meus dois mandatos”.

Pergunta no comício
Lula é “líder de facção”, como disse Aécio Neves, ou “líder
de ficção”?

Poder sem Pudor

Slogan infeliz

Turma do Manifesto
Eloi Pietá, o ministro José Eduardo Cardozo (Justiça) e o
governador gaúcho Tarso Genro lideram a facção petista
“Manifesto ao Partido”.

Missão impossível
Para o deputado Mendes Thame (PSDB-SP),
o tucano José Serra precisa apostar mais no
“lado humano”, na reta final em São Paulo.

Sem concurso não dá
O Tribunal de Contas da União recebeu denúncia contra o
prefeito de João Pessoa, Luciano Agra, por empregar 2.848
pessoas nas áreas de Saúde e de Administração, sem concurso. Só em agosto foram 1.108. O TCU enviou a denúncia à
Secretaria de Controle Externo na Paraíba.

Presidenciáveis do PTB
A licença de Roberto Jefferson da presidência do PTB faz o
partido cogitar um sucessor. Credenciam-se os senadores Gim
Argello (DF) e Armando Monteiro (PE) e o deputado Nelson
Marquezelli (SP).

Na eleição de 1994 não era mesmo a vez do candidato do
PMDB ao governo paulista, Barros Munhoz. Pudera. O símbolo
da campanha era um garfo e um prato com o slogan “Ninguém
é feliz de barriga vazia”. E contratou centenas de moças para
agitar bandeiras com essas inscrições, nas ruas. Além de errar na
logomarca e no slogan, a campanha deixava as moças horas a fio,
sob sol e chuva. Um dia, elas foram enfeitar a inauguração de um
comitê do PMDB e, quando o candidato chegou, foi recebido com
mau humor pelas colaboradoras. Eram 20h e estavam ali desde
as 10h, sem comer. Uma delas se aproximou de Munhoz, agitou
a bandeira e exclamou:
– Olha, doutor Munhoz, a gente está de barriga vazia!

FESTA NO CÉU
Entre os bichos da floresta, espalhou-se a notícia de que
haveria uma festa no Céu.
Porém, só foram convidados os animais que voam.
As aves ficaram animadíssimas com a notícia, começaram a falar da festa por todos os cantos da floresta. Aproveitavam para provocar inveja nos outros animais, que
não podiam voar.
Um sapo muito malandro, que vivia no brejo,lá no
meio da floresta, ficou com muita vontade de participar
do evento. Resolveu que iria de qualquer jeito, e saiu espalhando para todos, que também fora convidado.
Os animais que ouviam o sapo contar vantagem, que
também havia sido convidado para a festa no céu, riam
dele.
Imaginem o sapo, pesadão, não aguentava nem correr,
que diria voar até a tal festa!
Durante muitos dias, o pobre sapinho, virou motivo de
gozação de toda a floresta.
_ Tira essa ideia da cabeça, amigo sapo. – dizia o esquilo, descendo da árvore.- Bichos como nós, que não voam,
não tem chances de aparecer na Festa no Céu.
_ Eu vou sim.- dizia o sapo muito esperançoso. - Ainda
não sei como, mas irei. Não é justo fazerem uma festa
dessas e excluírem a maioria dos amimais.
Depois de muito pensar, o sapo formulou um plano.
Horas antes da festa, procurou o urubu. Conversaram
muito, e se divertiram com as piadas que o sapo contava.
Já quase de noite, o sapo se despediu do amigo:
_ Bom, meu caro urubu, vou indo para o meu descanso,
afinal, mais tarde preciso estar bem disposto e animado
para curtir a festa.
_Você vai mesmo, amigo sapo? - perguntou o urubu,
meio desconfiado.
_ Claro, não perderia essa festa por nada. - disse o sapo
já em retirada.- Até amanhã!
Porém, em vez de sair, o sapo deu uma volta, pulou a
janela da casa do urubu e vendo a viola dele em cima da
cama, resolveu esconder-se dentro dela.
Chegada a hora da festa,o urubu pegou a sua viola,
amarrou-a em seu pescoço e voou em direção ao céu.
Ao chegar ao céu, o urubu deixou sua viola num canto
e foi procurar as outras aves. O sapo aproveitou para espiar e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e saltou da
viola, todo contente.
As aves ficaram muito surpresas ao verem o sapo dançando e pulando no céu. Todos queriam saber como ele
havia chegado lá, mas o sapo esquivando-se mudava de
conversa e ia se divertir.
Estava quase amanhecendo, quando o sapo resolveu
que era hora de se preparar para a “carona” com o urubu.
Saiu sem que ninguém percebesse, e entrou na viola do
urubu, que estava encostada num cantinho do salão.
O sol já estava surgindo, quando a festa acabou e os
convidados foram voando, cada um para o seu destino.
O urubu pegou a sua viola e voou em direção à floresta.
Voava tranquilo, quando no meio do caminho sentiu
algo se mexer dentro da viola. Espiou dentro do instrumento e avistou o sapo dormindo , todo encolhido, parecia uma bola.
- Ah! Que sapo folgado! Foi assim que você foi à festa
no Céu? Sem pedir, sem avisar e ainda me fez de bobo!
E lá do alto, ele virou sua viola até que o sapo despencou direto para o chão.
A queda foi impressionante. O sapo caiu em cima das
pedras do leito de um rio, e mais impressionante ainda foi
que ele não morreu.
Nossa Senhora, viu o que aconteceu e salvou o bichinho.
Mas nas suas costas ficou a marca da queda; uma porção de remendos. É por isso que os sapos possuem uns
desenhos estranhos nas costas, é uma homenagem de
Deus a este sapinho atrevido, mas de bom coração.
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Kristen garante que não rolou
sexo e Robert perdoa traição
Segundo o site “Hollywoodlife”, Robert Pattinson teria perdoado e voltado a confiar em
Kristen Stewart, que o traiu com
o cineasta Rupert Sanders.
O astro da saga “Crepúsculo”
não estava acreditando que sua
namorada tinha apenas beijado
o diretor. Mas, depois que a atriz
deu suas senhas de e-mail e correio de voz a ele, Rob aceitou
a explicação.
“Ambos, Kristen e Rupert, disseram aos seus respectivos
parceiros que eles realmente não fizeram sexo”, disse uma
fonte do site. “Kristen estava absolutamente firme ao afirmar que ela só tinha beijado Rupert e que nunca dormiu
com ele. Rob não acreditou no começo, mas, com o passar
do tempo, ele aceitou sua explicação. Kristen deu senhas de
seu correio de voz e conta de e-mail para provar que ela não
tem nada a esconder e vai fazer de tudo para conseguir sua
confiança de volta”, completou.
Os rumores de que Kristen e Robert teriam reatado o namoro são fortes. Inclusive, nesta semana a atriz foi vista em
um evento em Paris, na França, muito sorridente – reforçando a possível reconciliação.

Ex namorado de
Katy Perry é
encontrado morto
O ex -namorado da cantora Katy Perry,
Johnny Lewis, foi encontrado morto na
quarta-feira 26/09/12 , em Los Angeles.

TVs por assinatura terão que
adicionar 14 canais abertos
As empresas de TV por assinatura via satélite (DTH) serão obrigadas a transmitir no mínimo a programação de
14 grupos de TV aberta. Caso contrário, elas não poderão
transmitir nenhuma destas emissoras. A relação dos grupos
será publicada pela Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) no Diário Oficial.
Os grupos são: MTV Brasil; MIX TV; Canção Nova; Rádio e TV Aparecida; Globo; Band; CNT; Record; Record
News; SBT; Rede Brasil; Rede Internacional de Televisão;
Rede Vida; e Rede TV!.
A obrigação inicial da TV via satélite é de transmitir todos
os 514 canais locais, mas elas alegam não ter condições físicas para cumprir as exigências. Para conseguir a dispensa, as
empresas terão que apresentar pedidos com as justificativas
técnicas a Anatel. Segundo o superintende de Comunicação
de Massa da Anatel, Marconi Maia, a Claro TV (Embratel)
já entrou com o pedido, e a Sky também.
Na prática fica assim, se transmitir uma da lista, terá que
ter obrigatoriamente todos os outros 13 canais.

Paula Fernandes e Leonardo
participaram do “Show da Virada”
Está definida a lista de atrações do “Show da Virada”, que
a Globo vai gravar, entre os dias 27 e 28 de novembro, no
Credicard Hall, em São Paulo, agora com a direção-geral
de Marcos Paulo. Chama atenção que, entre os convidados confirmados, constam os nomes de Paula Fernandes e
Leonardo, personagens de uma ruidosa ação judicial, que
ainda ocupa espaço nos noticiários. A empresa dele, a Talismã Music, ganhou os direitos de continuar controlando
a agenda de shows da cantora. Resta decidir até quando,
porque as partes envolvidas têm divergências também sobre
esta cláusula. Como a Globo não tem nada com isso, os dois
já estão escalados, ao lado de outros como Zezé di Camargo e Luciano, Belo, Gusttavo Lima, Skank, Aviões do Forró,
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Jorge e Matheus, Thiaguinho, Sorriso Maroto, Latino, Raça
Negra, MC Coringa, Péricles, Banda Eva, João Lucas e Marcelo, Ivete Sangalo, Tchê Garotos, Jammil, Alcione, Capital
Inicial, César Menotti e Fabiano, Zeca Pagodinho, Calypso,
Buchecha, João Neto e Frederico, Turma do Pagode, Diogo
Nogueira, Naldo, Bom Gosto e Luan Santana.

Participante do
“Vem quem quer” do
Programa do Ratinho
perde pedaço do dedo
Um acidente aconteceu durante o quadro “Vem Quem
Quer”, ao ser puxado pelo famoso “Tataco”, o participante
caiu e perdeu um pedaço do dedo.
A emissora de Silvio Santos está dando toda assistência
para o participante.

Eliana dispensa Drag-Queens
A apresentadora Eliana não quer mais o quadro “Fadinhas
Safadinhas” em seu programa no SBT. Na atração, três drag
queens realizavam sonhos das pessoas, davam dicas, e faziam transformações.
Segundo a jornalista Fabíola Reipert, do R7, Eliana comentou nos bastidores que agora é uma mãe de família e
que não pode vincular seu nome a esse tipo de coisa. O recado teria sido dado aos participantes do quadro, que ficavam
magoados com a loira.
Outro quadro, o Bate-Cabelo, também com drags, foi eliminado.

“Ídolos” registra a
vice-liderança para a Record
“Ídolos” ficou na vice liderança, terça-feira, (25), vencendo o SBT, com apenas 1 ponto de vantagem. No confronto
com o “Programa do Ratinho”, Marcos Mion foi derrotado
no Ibope, quando disputou com o “Cine Espetacular”, “Ídolos” saiu vitorioso.
O programa musical da Rede Record, marcou 8 pontos
de média, no horário o SBT ficou em terceiro lugar com 7
pontos de audiência.

“Casos de Família”
tem alto faturamento no SBT
Em uma entrevista ao jornal Diário de São Paulo, a apresentadora do programa “Casos de Família”, Christina Rocha
contou que seu programa fatura mensalmente o valor de R$
1 milhão, para emissora de Silvio Santos.
Ela ainda disse que fica indignada quando alguém afirma
que seu programa é armado.
“Fico p… da vida quando dizem que é armação. Nossa
equipe rala para caramba para ir atrás das histórias”, defende-se a apresentadora, há três anos na função. “Não sei como
funciona lá fora (o programa é um formato comprado da
TV peruana), mas aqui é para valer. Não ia dar a cara para
bater falando sobre isso se não fosse de verdade.”

Record irá produzir sucesso dos
anos 70 exibido pela Globo
A Record acaba de adquirir os direitos da peça teatral que
deu origem a novela ”Dona Xepa”, sucesso na Globo nos
anos 1970, o folhetim foi escrito por Gilberto Braga e protagonizado por Yara Cortes em 1977.
A novela, inspirada em peça homônima de Pedro Bloch,
narra o cotidiano de Dona Xepa (Yara Cortes), uma feirante que cria sozinha os filhos Edson (Reinaldo Gonzaga) e
Rosália (Nívea Maria). Apesar das dificuldades financeiras,
Xepa faz de tudo para educar os filhos da melhor maneira possível. Os dois ascendem socialmente e passam a ter
vergonha da mãe.- – Edson quer ser escritor, mas encontra
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dificuldades para entrar no mercado de trabalho .- – Rosália tem como meta de vida se casar com um homem rico e
bem-sucedido e rejeita a paixão que sente por seu vizinho
Daniel (Edwin Luisi). Ela se casa com Heitor (Rubens de
Falco), cuja madrasta, a socialite falida Glorita (Morta), humilha Xepa sempre que pode.

Carminha levará uma surra,
saiba de quem:
Carminha vai levar uma
surra épica em vingança das
maldades que cometeu com
sua cunhada Ivana. Depois de
enganar a cunhada por anos,
Carminha vai sofrer as consequências de suas maldades
com uma surra digna dos mais
clássicos dos folhetins. De acordo com a revista Só Novelas,
nos próximos capítulos de Avenida Brasil (Globo) Ivana assistirá a um vídeo no qual Carminha e Max aparecem trocando carícias quentes, que é mostrado por Nina. A jovem,
após conversa com Jorginho, decide contar toda a verdade
para Ivana e fala sobre o caso antigo que o marido tem com
a vilã. À princípio, ela não acredita, mas quando seu pai,
Leleco (Marcos Caruso) lhe conta o que acaba de descobrir
sobre a vida dos dois, fica furiosa.
Ela se dirige à residência de campo que a família de Tufão
tem e procura por Carminha. Assim que a vê, parte para
a briga, enchendo a megera de sopapos. No entanto, ainda
não se sabe se Ivana vai contar toda a verdade para a família
ou se juntar a Nina para derrotar de vez a vilã.
“Avenida Brasil” é escrita por João Emanuel Carneiro e
esta em sua reta final.

SBT em crise?
No mês de setembro, o Jornal Extra afirmou em suas páginas que o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) passa por
uma forte crise, ao ponto do dono Silvio Santos pedir um
empréstimo milionário para salvar sua emissora.
Essa informação pegou todos profissionais do Complexo
Anhanguera de surpresa, pois nunca tiveram seus salários
atrasados e não viam sinais de crise nos corredores do canal.
O SBT por sua vez não perdeu tempo e divulgou uma
nota oficial afirmando que todas as contas da emissora estão em azul, além de tomar providências judiciais pelo fato
de notícias como essas gerarem desconfianças no setor publicitário.
Segundo o jornalista José Armando Vanucci, o SBT deve
fechar 2012 com faturamento ligeiramente superior a R$ 1
bilhão.

Silvio Santos segura a mão de
Hebe e se despede da amiga
com um selinho
Silvio Santos não poderia se despedir de
Hebe Camargo de maneira mais emocionante:
com um selinho. O dono
do SBT, atual patrão e
amigo da dama da televisão brasileira foi ao
velório na noite de sábado (29), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, para o
último momento com ela.
Depois de conversar com Hebe no caixão, o apresentador,
chorando muito, deu o último selinho - e marca registrada
- em Hebe Camargo. O selinho já tinha virado uma brincadeira entre eles: no Teleton de 2011, a apresentadora - que
estava na RedeTV! na ocasião - implorou por um selinho
do ex-patrão, se propondo a doar uma grande quantia em
dinheiro em troca de seu beijinho. Silvio Santos fez uma
contraproposta: dobraria a oferta do valor oferecido por ela
para ignorar o pedido - e não deu o tão valioso beijo.
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