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Nailton e Perígolo são
carregados pelo povo
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Veja mais
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região:
José Maroca
é o eleito de
Rio Casca
Maria Célia
vence em
São Pedro
dos Ferros

Ademir é o grande
vencedor em
Martins Soares

Distribuição gratuita

Povo de Luisburgo
votou na mudança
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Em Lajinha deu Jacaré,
Lucinho é o prefeito

Ademir Conrado e sua vice
Lúcia Franco vencem em
Martins Soares
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EDITORIAL

A mudança verdadeira
é que trás justiça social
O Brasil acaba de realizar suas eleições municipais,
trazendo alegria para muitos e tristeza para outros, infelizmente o ser humano ainda não cresceu suficiente para
após uma disputa eleitoral trazer paz para as pessoas, em
muitos municípios sabemos que após o dia 1º de janeiro
será perseguição de funcionários retaliação para os adversários.
É natural que o prefeito que toma posse dia primeiro de
janeiro monte sua equipe e troque alguns funcionários e
remanejam outros, o que não é aceitável é a perseguição
em a transferência de funcionários para bem longe de sua
residência a título de punição como vemos em muitos
municípios pequenos do interior do país, ao entrevistar
o prefeito eleito de Manhuaçu Nailton Heringer líder
evangélico da 1ª Igreja Presbiteriana de Manhuaçu ele
fez questão de declarar que a eleição já passou e ele foi
eleito prefeito de todos e que não haverá retaliação e
nem perseguição de ninguém, quero que todos fiquem
tranquilos e esperem do nosso governo muito trabalho e
justiça social.
Manhuaçu cidade polo e maior município da região teve
uma eleição tranquila sem incidentes com pouco ou quase
nada de trabalho para os policiais, diferente de outros municípios bem menores onde o efetivo policial teve que ser
aumentado e mesmo assim o trabalho da policia foi muito
intenso. Os prefeitos deveriam intensificar os projetos
geradores de renda e emprego unir toda a população em
prol do crescimento, mas não é o que vemos acontecer
em muitas cidades e aí não sabemos de quem é a culpa,
a verdade é que muitos perdedores torcem para que dê
tudo errado para aquele que vai governar e com isso ao
invés de crescimento vemos o retrocesso.
Lajinha é um exemplo de uma desunião tamanha que o
município está muito atrás do que poderia estar e ainda
não está pior por causa de um grupo que fez nascer na
cidade duas grandes cooperativas que é orgulho para
todos os lajienses a Coocafé e a Credicaf, mas eu não
tenho dúvida em afirmar se houvesse união, inteligência
e cooperação entre prefeitura e as cooperativas a cidade
era outra e com certeza Lajinha estaria em outro patamar e
isto é uma pena, pois os lajienses gostam de estudar é uma
das cidades onde o número de estudantes universitários
é bem maior que em outras cidades do mesmo porte. Os
lajienses precisam repensar sua maneira de fazer política.
Veja o que escreveu um garoto de apenas 11 anos e que
gosta de política e que é mais politizados que muitos
adultos. “Gostaria de parabenizar ao PSDB pela Grande
Vitória! Foi linda. Desejo que o Lucinho faça uma ótima
administração, e peço a todos que não fiquem debochando
da minha cara só porque sou do outro lado e levei FUMO
como dizem! Escreveu Pedro Henrique
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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
Parabens!! Sr. Lucinho pela
vitoria! Deus te abençoe e te
ilumine nesta nova etapa, que
o senhor possa lutar erguer esta
Lajinha, que isto que esta na sua
camisa possa ser honrado,que
o Senhor consiga fazer algo
por este povo tão sofrido, um
abraço desta admiradora sua e
de Lajinha que eu tanto amo,
confio primeiramente em Deus
e depois no senhor .
Rute Passos

Parabéns aos nossos candidatos eleitos todos merecidos e batalha ganha com dignidade com
respeito e muita sabedoria ! Que
Deus ilumine a vida de vocês
pessoas queridas e respeitadas
por nós cidadãos de Lajinha !
Cláudia Gabriela
Parabéns ao Nailton pela vitória agradeço a Deus por tudo e
pelo trabalho que cada um pode

realizar.
Que Deus te abençoe e te inspire neste nobre serviço que é
administrar a cidade de Manhuaçu, ou melhor, o município que
todos os eleitores possa orgulhar
e não se arrepender do voto
dado a você, agora a direção de
Manhuaçu está em suas mãos.
Um grande abraço,
De seu amigo de Manhuaçu,
Paulo de Souza

14 de outubro / 2012

acesse: www.jm1.com.br

3

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
mandato do padre Ronaldo foi bom, mais o
segundo ele deixou a desejar e a prova está
aí com essa derrota para Darci a primeira
prefeita de Manhumirim, para encarar uma
candidatura ele precisava fazer seu sucessor, coisa que fica agora bem distante.

É só alegria
Em Patos de Minas,
poder político e econômico
nada adiantou
Dizem que em Patos de Minas, terra do
milho o poder econômico e nem o poder político tradicional no município resolveu, a
eleição foi tranquila mas o resultado pegou
fogo. A prefeita atual tentou a reeleição. Ela
é uma mulher muito rica, o pai foi prefeito, deputado, o irmão Elmiro Nascimento
também foi prefeito, deputado várias vezes
e agora é Secretário da Agricultura do Governo Anastasia. Mas é um pessoal que só
sabe politicar e mais nada e a gente doido
para tirá-los do poder.
O outro candidato, um cara pobre, do povão. Quando começou a apuração a mulher
na frente e na frente. Com 42 por cento apurados ela estava com 954 votos de frente, a
gente já tava dando por perdido e deu uma
virada, o Pedro Lucas, um plebeu venceu a
aristocrata por 2.418 de frente. Foi ótimo.
Vamos aguardar, ele já foi vereador por 5
mandatos, é muito trabalhador, creio que
vai dar certo.

Padre Ronaldo é derrotado
em Manhumirim
Dizem que praticamente o sonho do prefeito
Padre Ronaldo do PT de
Manhumirim de candidatar a deputado estadual
agora com a derrota fica
mais distante de ser concretizado. É o que muita
gente pensa segundo mandato para prefeitos deveria acabar, veja bem o primeiro

Eu não acreditava votei, mas sinceramente não esperava que meu candidato iria vencer as eleições, pois o poder econômico e
poder político do candidato do PP era muito
superior a do meu candidato José Carlos do
PT de Luisburgo. Comentou um eleitor da
cidade.

O recado das urnas
Começo acreditar que entramos em um
novo tempo, tempo de esperança e de justiça social e quando um candidato como o
Nailton Heringer vence uma eleição como a
de Manhuaçu podemos nos encher de orgulho e agradecer aos céus por novas oportunidades que surgirá com gente nova na prefeitura e gente nova na Câmara Municipal e
o resultado foi bem claro para os políticos,
a partir de agora acredito que o povo vai saber usar seu poder de escolha, os vereadores
que quiserem permanecer que se tratem de
trabalhar na verdadeira função de legislar e
acredito ainda que a justiça será feita com
aqueles que desviaram dinheiro público da
prefeitura, SAAE e Samal. Mas esse novo
governo com certeza não compactuará com
as coisas erradas que vai encontrar, e foi
acreditando nas suas palavras que o povo
massiçamente votou na mudança. Ao tomar
conhecimento de alguns fatos que ocorreram no município de Manhuaçu, da maneira
que algumas pessoas se dispuseram a trabalhar pela mudança, na Igreja Batista do Calvário fizeram por várias semanas 12 horas
de orações, não tem nada haver com nº 12
do prefeito eleito do PDT Nailton Heringer
é apenas uma coincidência é costume nas
Igrejas evangélicas fazerem campanhas de
orações de 12 e 24 horas seguidas, o resultado não só de Manhuaçu, o povo dessas
igrejas oraram pedindo a Deus que orientas-

sem o povo para que o vencedor fosse alguém capaz de governar sobre sua orientação e a vitória em Manhuaçu veio sobre um
nome, Nailton Heringer que não ficou preso a nenhum compromisso com nenhuma
empresa ou grupo político, podemos dizer
que a partir de agora sim há um novo grupo político, encabeçado por: Nailton Heringer, Dr. Guliver, Fábio Soares, Geraldo
Perígulo. Em muitos lugares aconteceram
surpresas, como a nossa vizinha Luisburgo
que um vereador simples sem estrutura disputou com o poder da prefeitura e o de um
ex-prefeito e que todos diziam que seria o
vencedor, mas timidamente o povo foi dando seus votos e veio à vitória de José Carlos
do PT

Pedro Henrique
de 11 anos
Pedro Henrique atualizou seu status:
“Gostaria de parabenizar ao PSDB pela
Grande Vitória!!! Foi linda. Desejo que o
Lucinho faça uma ótima administração, e
peço a todos que não fiquem debochando da
minha cara só pq sou do outro lado e levei
FUMO como dizem!!!”

Nailton na ótica Tri-Objetiva
Celso de Medeiros Costa
colunista do JM em Valadares.
§ Conheci o odontólogo,
presbítero presbiteriano e
político Nailton Cotrim Heringer, ainda jovem e acadêmico, já líder destacado federativo em Gov. Valadares
e confederativo na região,
e, depois, nacional. Quem o
conhece, vê que ele nasceu para liderar e
contagiar, com simpatia e empatia, que nele
sobram. § Que isso e suas aptidões ajudem-no como futuro mandatário do município
progressivo, polo e que sedia muitas cousas boas por essas bandas montanhosas.
§ Com esse prefeito-eleito e ainda não
empossado atuei em movimentos jovens,

fui seu paciente-impaciente, e ele me convidou a assessorá-lo quando vereador – o
que não pude fazer!... o que teria enriquecido meu currículo!!!! –. O personagem em
tela retro citado é quase meu malungo, pois
nascemos nos mesmos ano e mês, só que
eu no 9 do 9, e ele, mais novo (e, mais, na
aparência!), no 13 setembrino!!!...

Renovação total da Câmara
de Manhuaçu
Os dizem por aí são muitos. Que renovação! O que parecia difícil, foi concretizado
fazendo com que 4 vereadores não disputassem a reeleição, Renato que disputou a prefeitura, Imaculada que foi a vice de Renato,
Toninho Gama que foi o vice da Cici Magalhães e Gedival que analisou a situação e desistiu. Jorge do Iberia que contava com sua
expressiva votação quase que não foi eleito,
se a eleição demorasse mais 3 dias ele ficaria sem votos suficientes para sua eleição,
exatamente por ele representar grupos que o
povo queria ver fora do governo.

Filho de Lula é eleito
vereador em São Bernardo
O filho do ex-presidente Luís Inácio Lula
da Silva, Marcos Lula
(PT), foi eleito vereador em São Bernardo
do Campo. Ele conseguiu a sétima vaga das
oito vagas obtidas por
sua coligação, formada
pelo PT e pelo PSDC (Partido Social Democrata Cristão), partido conhecido pelo
jingle de seu presidente, Eymael, “o democrata-cristão”.
Com só 3.882 votos (0,96% do total de
votos para vereador em São Bernardo),
Marcos Lula foi eleito por causa da votação
dos outros candidatos de sua coligação que
foram mais bem votados. O dado foi extraído do sistema da Justiça Eleitoral às 20h03,
quando 99,92% das urnas de São Bernardo
estavam apuradas.
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Tri-Objetiva - 18
Celso de Medeiros Costa (*)

Não é propaganda, mas
próprio de quem ganha...
1- Começou como líder cedo?
2- Não divulgar pesquisa foi mais que um segredo??
3- O outro lado que parecia ganhar já estava como
que em folguedo???
1 - Apresentações... – § Conheci
o odontólogo, presbítero presbiteriano e político Nailton Cotrim Heringer, ainda jovem e acadêmico, já
líder destacado federativo em Gov.
Valadares e confederativo na região,
e, depois, nacional. Quem o conhece, vê que ele nasceu para liderar e
contagiar, com simpatia e empatia,
que nele sobram. § Que isso e suas
aptidões ajudem-no como futuro mandatário do município progressivo, pólo e que sedia muitas cousas boas por
essas bandas montanhosas.
§ Com esse prefeito-eleito e ainda não empossado
atuei em movimentos jovens, fui seu paciente-impaciente, e ele me convidou a assessorá-lo quando vereador – o
que não pude fazer!... o que teria enriquecido meu currículo!!!! –. O personagem em tela retro citado é quase
meu malungo, pois nascemos nos mesmos ano e mês, só
que eu no 9 do 9, e ele, mais novo (e, mais, na aparência!), no 13 setembrino!!!...
2 - Elucubrações... – § De
Gov. Valadares, eis o resultado da eleição: Jó Rodrigues/
PCB – 0,50% = 727 votos;
Augusto Barbosa/PSDB –
20,27 = 29.215; Rui Moreira/
PSB – 21,23 = 30.596; André
Merlo/PDT – 22,70 = 37.041; e Elisa Maria Costa/PT –
32,29 = 46.543. § Com isso, ela, a 1ª mulher a ser eleita
prefeita de GV, tornou-se a 1ª pessoa a ser reeleita.
§ Ela e Jó, até onde sei, não divulgaram pesquisas.
No caso dela, será pela “perfeita” abstenção (44.745
= 22,41%), pelo estreante André que subiu muito (...),
ou/e, pra não votarem no Rui que deveria estar em 2º
(...)? Tratou-se de estratégia?!!!...
3 - Inclusões – § Espero que os (e)
leitores do DEM tenha entendido,
e, sobretudo, compreendido a brincadeira da vez passada! § Surpresa
foi o resultado em Cel. Fabriciano,
pois o candidato que conseguiu um
arco grande de alianças (com apoio
do Sen. Aécio Neves da Cunha, do
governador AAA – Antônio Augusto
Anastásia –, de ministro da Pres. Dilma Wânia Rouseff, e, que, até, colocou pronunciamento
de Lula a candidatos de seu partido), e, que, acima disso,
estava bem à frente na pesquisa (49%, e 33,1% pra Rosângela Mendes), perdeu pra ela. § Aliás, como foram
as pesquisas? Vale a pena voltarmos ao assunto, da próxima vez, pois pesquisa de intenção de votos faz muitos
rirem ou/e chorarem antes, durante e após as eleições!
E bom a gente pensar nela com a cabeça fria!! Juntarei
algo dessa musa ou/e bruxa!!!

Geraldo Perígolo: Um nome forte na
campanha vencedora de Nailton
Heringer em Manhuaçu
Jornal das Montanhas O que passa na sua mente
depois de tantos problemas e agora deu a volta
por cima?
Geraldo Perígolo – É
a espera de Deus o tempo
responde para nós não é
verdade? Deus nunca me
abandonou, sempre esteve
ao meu lado, passei por tantas humilhações, mas hoje
chegou a hora que o povo
respondeu para mim. Toda
essa vitória é por amizade
do povo, pela cooperação
que teve comigo, por respeito a minha pessoa, desde que fiquei nove meses
na barriga da minha mãe
e eu nasci sempre fui essa
pessoa, jamais deixei de
ser quem eu realmente era.

Sempre ao lado dos pobres,
sempre ao lado dos pequenos, e está aí toda nossa
consideração e gratidão
ao povo, temos mais é que
agradecer a Deus.
JM1 – O senhor tem algum projeto para ajudar o
Nailton durante seu mandato em prol das pessoas
menos favorecidas?
Geraldo – Ah, temos
muitos projetos, gostaria
muito que Manhuaçu tivesse uma Universidade
Federal para gerar bastante
emprego e seria bom para
imagem do nosso município, todos nós manhuaçuenses merecemos deitar na
cama e acordar no outro dia
sabendo que temos um emprego, que todos nós temos

alguma coisa a fazer.
JM1 – Em outra oportunidade o senhor já havia
falado conosco que ficou
muito tempo afastado da
política.
Geraldo – É verdade, fiquei 14 anos sem política
eu já havia decidido que não
queria mais me envolver,
mas foram atrás de mim dizendo que eu poderia ajudar
então eu resolvi ajudar na
campanha, e todos já sabiam
que meu voto era no Nailton.
JM1 – Há mais alguma
coisa que o senhor gostaria de dizer?
Geraldo – Eu gostaria de
agradecer todo esse povo
que fez essa manifestação,
esse carinho que eles tiveram isso só Deus paga.

População festeja a vitória de Nailton Heringer

Agradecimento de Nailton

Hora do resultado partidários de Nailton comemoram a vitória

Maurício Júnior vereador eleito e João
Batista, muito emocionado

1- Que Nailton tenha algo mais que o que contagia!
2- Que Elisa Maria continue a mostrar-se pessoa de
categoria!!
3- Que Rosângela não venha aos seus munícipes fazer
o que contraria!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
Prefeito eleito Nailton é carregado pelo povo

Sr. Geraldo Perígolo é carregado nos braços do povo
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ENQUETE
“ Estamos a tratar de uma grande organização criminosa ”

Ministro Celso de Mello (STF)sobre os mensaleiros que atuavam à sombra do poder

Cartões: governo eleva gastos nas campanhas
Durante os quatro meses das campanhas municipais, de junho
a setembro, o governo federal gastou R$ 14,5 milhões com
cartões corporativos, R$, 3,5 milhões a mais que os cinco
primeiros meses de 2012. Total do ano: R$ 25,5 milhões. A
conta da Presidência da República ultrapassa os R$ 7 milhões,
gastos que são protegidos por “sigilo” sob a justificativa de
“segurança da sociedade e do Estado”.

Outro desastre
A conta do Cartão da Defesa Civil, lançado este ano para
auxiliar cidades atingidas por desastres naturais, é de R$ 11
milhões até agora.

Estatuto da gafieira
Apesar de prevista no Estatuto do PT, o partido nem de longe
pensa em expulsar seus dirigentes e ex-dirigentes condenados
no mensalão.

do governo, dispara centenas de emails para tentar alterar a
votação do site Congresso em Foco, na escolha de politicos
que se destacam. O email pede para clicar “Quero votar em
outro parlamentar” e o escolher.

Cadeira elétrica
Mal sentou na cadeira de ministro do Trabalho, Brizola Neto
já está desconfortável, após Paulinho da Força declarar apoio
ao tucano José Serra. Provocação inútil a Dilma: afinal, faltam
votos a Paulinho.

Frouxidão e crime
Há clima de guerra em São Paulo provocado pelas execuções
de PMs ordenadas pelos criminosos do “PCC”. O governo
tucano é acusado nas redes sociais de ser frouxo e de pegar
leve com bandido.

Poço de mágoas

No Amazonas, o governador Omar Aziz (PSD) mostrou força:
seu partido elegeu 37% de todos os prefeitos do Estado.

A atitude do ex-presidente Lula de nao atender as ligações
do senador Jáder Barbalho para gravar mensagem de apoio à
candidatura de José Priante, em Belém, é mais um problema
para Dilma administrar no Senado. Jáder é mais um magoado
no PMDB com o governo.

Continuam analfabetos

Não tirou o foco

O governo comemora, mas devia se envergonhar com o estudo
do Ipea mostrando que as tais bolsas dobraram a renda familiar
de analfabetos.

Para o deputado Anthony Garotinho (PR-RJ),
não deu certo a estratégia do PT de criar a CPI
mista do Cachoeira para tirar o foco do mensalão.
“Precisamos é da CPI mista da Delta”, afirmou.

Liderança amazônica

Apoio a ACM Neto pode custar cargo a Geddel
O ex-deputado baiano Geddel Vieira Lima ainda não foi demitido da vice-presidência da Caixa Econômica Federal por
ser ligado ao vice-presidente da República, Michel Temer, e ao
líder do PMDB, Henrique Alves (RN). Mas a cólera de Dilma
não deixará barato sua decisão de fazer o PMDB-BA apoiar
ACM Neto no segundo turno para prefeito de Salvador – para
ela, é “questão de honra” derrotar o candidato do DEM.

P%qu*%$!
São verdadeiramente impublicáveis os adjetivos utilizados
pela presidenta, entre auxiliares, para se referir à atitude do
PMDB baiano.

Inutilidade
O apoio do ex-candidato do PMDB Mário Kertész a Nelson
Plegrino (PT) tornou inútil o apoio do partido a ACM Neto
(DEM).

Bye, bye
A ex-governadora do DF Maria Abadia (PSDB) não quer mais
saber de política: teme ser hostilizada pela militância tucana,
que a acusa de entregar o partido ao ex-governador Joaquim
Roriz, de quem foi vice.

Bilheteria
Piada de salão não deu, mas o mensalão tem tudo para virar
uma versão cabocla do famoso faroeste italiano “O bom, o
mau e o feio”.

Poder sem Pudor

Cair no governo dói

Maracutaia
O deputado Marcus Pestana (PSDB-MG) quer
discutir terça (16), na Câmara, denúncias de
maracutaia no Programa Farmácia Popular.

Maior eleitor
Em Santa Cruz de Capibaribe (PE), o governador Eduardo
Campos (PSB) elegeu prefeito o tucano Edson Vieira. Lula
apareceu na TV pedindo votos para o candidato dele, o deputado José Augusto (PTB).

PCdoB no divã
O PCdoB está rachado e discutindo o que fazer para recuperar o
prestígio. Tarefa complicada. Os comunistas temem desaparecer
e já há quem defenda até que o partido seja incorporado pelo PSB.

Assim não pode
A assessoria do senador Eduardo Braga (PMDB-AM), líder

Competente assessor de imprensa do presidente Itamar
Franco, Francisco Baker convocara os jornalistas para uma
coletiva sobre a demissão do ministro da Fazenda, Gustavo
Krause. Compareceram o ministro interino, Paulo Haddad,
além do gaúcho Pedro Simon e o pernambucano Roberto Freire. A entrevista demorou tanto que Simon acabou cochilando.
Despertado no final, Simon se levantou ainda meio grogue e
caiu no espaço entre o pequeno palco e a parede, na sala de
entrevistas do Planalto. Freire mostrou sua presença de espírito:
- Assim não dá: já é a segunda queda do dia no governo!

Eita! E Tudo Mudou!

Era uma família pequena, a nossa: mãe que
acabara de saber que estava grávida de uma
suposta filha. Pai, ao saber do acontecimento,
abandonou minha mãe. Mainha sofria a cada
minuto, voltou a morar na casa de minha vó.
As minhas tias faziam muito minha mãe sofrer, sempre sufocando-a com a seguinte fala:
“-Uma mãe solteira na casa dos pais nunca
pode pedir nada a ninguém ...”
E assim, passaram os nove meses, sofrimento, angústia, medo de ter que me doar assim
que acabasse de nascer. Ô mulher forte, fonte
de toda a minha luta porque nunca escondeu
sua decisão, se fosse para consumar os desejos da família ela iria morar debaixo da ponte.
Graças ao Divino Mestre e a determinação
de mainha isso nunca aconteceu. Nasci feia,
pense numa menina sem graça, desnutrida,
sem nenhum fio de cabelo, nem conseguia
chorar; porém nem com meu nascimento minha família não mudou de opinião, a rejeição
perdurou por parte de todos, meu avô só conseguiu olhar para mim depois de oito dias,
mesmo assim só porque ficara sabendo que eu
iria morrer.
Mas com todo meu sofrimento, meus olhinhos nunca pararam de brilhar, sendo a única esperança da minha mãe porque se fosse
esperar pela saúde, não podia criar nenhuma
expectativa.
E o tempo foi passando, passando, passando, minha mãe trabalhando na roça, comprava
um monte de vestidinhos, calcinhas bordadinhas e um monte de chupetinhas de todas as
cores.
Tive uma infância sem graça, cheia de ressentimento, não podia olhar para meu pai, tinha muito medo dele, achava, uma das piores
criaturas desse mundo, mas já morava na cidade, na casa da minha bisavó, já estudava, esse
era meu único divertimento, fazendo todos os
dias cópias dos livros didáticos e números.
Aos sete anos aprendi a bordar com uma vizinha chamada Deré. Oba! Outro divertimento! Já comecei a ganhar dinheiro, primeiro o
caderno, uniforme... Fantástico!
Resquícios do passado, nunca saíram da minha cabeça, mas tinha um único objetivo que
era de estudar para ser professora. E sempre
passava nos primeiros lugares, mas nunca deixava de escrever os textos dos livros.
Aos dezoito anos, tomei outra decisão: esquecer o meu passado, parar de cobrar e ser
amiga do meu pai e sempre tendo convicção
de que sempre quero conquistar tudo com
meus esforços. Primeiro, o abraço em meu
pai; segundo, também passei a chamá-lo de
painho, realizando um antigo desejo dele.
Logo, logo, terminei o magistério, estava
pronta para realizar o sonho de infância, ser
uma professorinha. Sonho realizado com muito sofrimento, mas fui chamada em Lagarto e
Itaporanga D’Ajuda.
E dizer que fomos felizes para sempre seria muito exagero porque ainda tenho vários
projetos para colocar em prática, mas de uma
coisa não tenho dúvida de que coragem e determinação são os meios mais eficazes para
conseguir realizar todos os sonhos.
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CANTINHO DE FÉ
por

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

Por que você está vivendo?
Um jovem revolucionário foi preso e condenado à execução em praça pública. Antes de ser fuzilado, porém, dirigiu
esta provocante indagação aos executores: “Eu sei por que
estou morrendo; morro por um ideal. E vocês? Por que estão
vivendo?”
Boa pergunta, não acha?
Muita gente vive sem saber por quê. Alguns, que acham
que sabem, vivem para ganhar dinheiro. Outros, vivem
apenas para o trabalho. Outros ainda, pela falta de uma razão
convincente, se deixam levar pela ditadura do álcool ou outras
drogas ainda mais fortes.
Em 1Coríntios 10, Paulo discute sobre o que o crente pode
fazer e o que não pode, o que deve e o que não deve. E nos
deixa esta sempre válida orientação: “Assim, quer vocês
comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo
para a glória de Deus” (1Co 10.31 NVI).
Qualquer coisa? Mesmo fora do ambiente chamado
religioso?
Para muita gente, a glória de Deus é assunto restrito aos
territórios da religião, de preferência na área do templo, e
no dia de domingo. Os judeus dos tempos do Antigo Testamento, por exemplo, tinham uma visão semelhante a esta.
No deserto, eles viram a glória de Deus em forma de nuvem
cobrindo o tabernáculo, ou tenda, em que cultuavam a Deus.
Depois, viram-na no templo de Salomão. De modo que a
correlação entre templo e glória facilmente se estabeleceu
entre eles. Mas e o cotidiano? Será que a glória de Deus
abrange a vida comum?
Um sapateiro morreu, e em seu epitáfio se podia ler esta
frase: “Aqui jaz o corpo de... que por quarenta anos consertou sapatos nesta cidade para a glória de Deus”. J. S. Bach
compunha “para a glória de Deus”. Martinho Lutero dizia:
“O vaqueiro pode tirar leite da vaca para a glória de Deus”.
A Bíblia diz: “De tudo o que foi dito, a conclusão é esta:
tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos porque foi
para isso que fomos criados” (Ec 12.13, NTLH).
Você foi criado para a glória de Deus (Is 43.21). Sua vida
reflete isso?
Pr. João Soares da Fonseca

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
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Primeira mudança de
gestão em Luisburgo

Por Devair Guimarães
de Oliveira e colaboração
de Gelsane

Desde sua emancipação
político administrativa em
21 de dezembro de 1995
Luisburgo é governado por
um mesmo grupo político,
os luisburguenses tiveram
o Sr Geraldo Lacerda no
comando da prefeitura por
oito (8)anos, depois ele
conseguiu fazer seu sucessor o atual prefeito Otenides
Hott Praça, mais conhecido
por Nídio que também governa o município ao qual
deixará no dia 31 de dezembro completando oito anos
e dia 1º de janeiro tomará
posse o novo prefeito eleito
José Carlos Pereira. São 16
anos no poder e isso foi aos
poucos causando certo desgaste na população e um anseio por mudança que veio
agora nas eleições do dia 7
próximo passado cumprindo a vontade do povo que
resolveu fazer valer o seu
direito o voto, agora confiante espera e deseja sorte
ao novo prefeito, que a partir de 2013 a cidade possa
tomar novo rumo.
Jornal das Montanhas
- O que representa para
você esta vitória?
José Carlos Pereira Para nós essa vitória foi a
vontade de Deus, isso acontece na democracia onde há
liberdade a vontade do povo
prevalece agora os luisburguenses terão pela primeira vez uma administração
diferente das administrações até aqui desde eman-

cipação, pois é a primeira
mudança que acontece em
nosso município e se Deus
quiser vamos fazer uma administração digna do povo
de Luisburgo, vamos continuar trabalhando em favor
dos menos favorecidos e de
todos, pois agora vou governar para todos.
JM - Quais as principais
metas de seu governo?
José Carlos- Dentre outros projetos temos como
metas de governo a construção do posto de atendimento Médico 24 horas, manter
o projeto social Bolsa Família, criar o Departamento
de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, implantação
da Patrol Mecanizada para
manter as estradas da zona
rural em excelente estado
de conservação, construção
do Centro de Excelência do
Café proporcionando toda
assistência ao produtor rural
para produção de café com
qualidade.
JM - Em suas considerações finais o que mais gostaria de dizer?
José Carlos- Continuamos como em toda a campanha dando graças a Deus
pela oportunidade de passarmos confiança ao povo
na questão da necessidade
de mudança, agora pedimos
ao povo de Luisburgo que
ore por todos e pela união
para juntos caminharmos
para ajudar o município em
seu desenvolvimento. Quero em primeiro lugar agradecer a Deus e ao povo pela
oportunidade e confiança
em nós depositada.

O prefeito eleito agradece a
cada um que acreditou nos seus
planos de governo apresentado
- Quero aqui agradecer a Deus
pela oportunidade que me deu
e acompanhamento durante toda minha campanha, foi
Deus que guiou nossos passos,
nossa caminhada e por ele nós
chegamos lá, agradeço a cada
eleitor, a cada amigo, a cada
amiga que nos proporcionou
essa vitória. Essa vitória não
é minha, é do povo. Tenho
que agradecer aos amigos aos
funcionários que me acompanham e essa participação nessa
comunidade na zona urbana e
na zona rural onde nós criamos

amizade com desenvolvimento
de trabalho desenvolvido para
o povo.
Ele conta que começa a
pensar no início dos trabalhos
- Começamos agora a pensar
no trabalho que tem que fazer,
mas Deus está conosco e nós
vamos vencer todas as batalhas
que vem pela frente.
O vice-prefeito eleito Geraldo agradece pelos votos recebidos – A gente agradece primeiramente a Deus pela força, e
também ao Zé Carlos, pelo trabalho que ele desenvolveu no
sindicato, ao povo, porque essa
vitória foi do povo. Fizemos
essa campanha sem dinheiro e

Fotos Portal Caparaó

Novo prefeito eleito José Carlos Pereira
faz pronunciamento de agradecimento
pela vitória nesta eleição
nós obtivemos essa grande vitória. Sem o povo nada é possível, e acredito que com essa vitória nossa administração será
para todos e não para a minoria.
Então agradecemos ao povo e a
Deus por essa grande vitória, e
agora é trabalhar desenvolvendo um bom trabalho.
Ele conta que a cidade de
Luisburgo vive um período de
mudança – A mudança, a renovação ela dá uma força para
o município, é natural com o
tempo que ocorra o comodismo e agora com essa mudança
nós iremos fazer um trabalho
para o crescimento de Luisburgo.
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Filho de Rio Casca lança livro
em Governador Valadares

Colecionando vidas: Livro de contos de José Silva Sobrinho
conta histórias da adolescência do autor, inspirado em viagens
por EDSON NUNES
edsonnunes@drd.com.br
Foram anos dedicados a
revisar o material publicado diariamente pelo DRD.
Agora, ele se aventura pela
Literatura. Natural de Rio
Casca (MG), foi em Valadares que o destino reservou a José Silva Sobrinho
a realização de um sonho
antigo: lançar o livro de
contos “Coleções de Vidas”. Sobrinho não tinha
dúvida quanto à sua paixão pela Literatura. A arte
de escrever começou ainda
na adolescência, quando
ganhou o terceiro lugar em
um concurso de redação.
O prêmio foi um livro de
histórias infantis. Mal sabia ele que sua familiaridade com a Literatura estava
apenas começando.
“A inspiração para escrever esse livro surgiu na
adolescência, com coisas
que eu vi, das quais eu participei. Daí, mesclei os fatos
que aconteceram com meus
amigos e outras pessoas.
Mas desde criança eu tenho essa vontade de escrever. Depois de muitos anos,
consegui concretizar esse
sonho”, conta.
O livro traz contos como
“Pesadelo”, “Banco de praça”, “O noivo e o pai da noiva”, “Tempestade na alma” e
“Não se compra o destino”,
todos com histórias intrigantes e bem curiosas. “Pesadelo” é uma história na
qual uma jovem usa LSD e
tem experiência alucinógenas com esse tipo de droga.

FOTO: Jack Zalcman
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Escondidinho de
mandioca com
carne assada
Ingredientes:
1 kg de mandioca cozida e amassada - 1
caixa de creme de leite - 1 colher de margarina - 2 ovos - Queijo parmesão ralado - 100 g
de mussarela fatiado - 500 g de carne assada
desfiada ou picada - 100 g de bacon picadinho - 3 dentes de alho picadinhos - 1 cebola
picada - 2 tomates picadinhos - 1 pimentão
picadinho - Tempero verde a gosto - 1 pote de
requeijão - Sal e pimenta a gosto
Modo de Preparo:

JOSÉ SILVA apresenta a sua primeira obra, “Coleções de Vidas”, um sonho antigo

Já “Banco de praça” é um
caso hipotético de um pai
que, conversando com outro pai num banco de praça,
descobre que a filha casou
sem respeitar as tradições
da família, as quais ele fazia
questão que fossem consideradas.
O escritor iniciante sabe
que, para dar sequência
aos novos contos, vai precisar dar asas à imaginação.
Mais do que isso, precisa
de patrocínio para bancar
as despesas de produção do
material. Segundo ele, o sonho continua, e os primeiros rascunhos para a nova
coleção de contos já foram
dados. Mesmo com a humildade de reconhecer que até

agora vendeu apenas alguns
exemplares do livro, José
Silva Sobrinho não desanima. “Me sinto muito realizado com a publicação dessa
obra. Como todo artista, tenho dificuldade com a falta
de patrocínio, tanto que eu
queria ter lançado o livro
bem antes, mas por falta de
dinheiro, tive que segurar.
Mas já estou começando a
produzir novos contos”, afirma.
Inspiração na distância
José Silva conta que seu
lugar preferido de inspiração para os contos fica
distante da sua casa. É nas
estradas, ou melhor, nas

viagens que a mente vai
se abrindo para a criação
de história. Segundo ele, o
trabalho de pensar nesses
contos acontece nos mínimos detalhes do cotidiano.
“Às vezes, eu estou viajando e de repente vejo uma
casinha ou animais. Aquilo para mim já rende uma
história. Aí, pego uma folha
e começo a escrever, mas
há momentos em que nem
preciso disso, pois parece
que tudo fica armazenado
na minha cabeça”, revela.
Para adquirir o livro “Coleções de Vidas”, entre em
contato com o autor pelo
telefone (33) 3275-1607, ou
pelo e-mail: josesilvasobrinho@hotmail.com.br.

Misturar
a mandioca, o creme
de leite, os
ovos, uma
pitada de
sal, 1 pitada
de pimenta,
3 colheres
de queijo
parmesão e
1 dente de
alho picadinho, até formar uma massa homogênea, reserve
Em uma panela com um pouco de óleo, refogue o bacon, depois a cebola o restante do
alho, coloque a carne, os tomates e o pimentão
até formar um molho ralo, se precisar acresça
um pouco de extrato de tomate e água, ou
molho pronto como preferir, por fim um pouco
de tempero verde, acerte o sal
Em um refratário untado coloque metade da
massa e espalhe todo o recheio
Depois coloque o requeijão, salpique com
parmesão, tempero verde e cubra com o restante da mistura de mandioca
Coloque fatias de mussarela, salpique novamente com parmesão, e leve ao forno preaquecido 180°C até dourar por mais ou menos
uns 30 minutos
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Resultado eleições
2012 - Manhuaçu

VEREADORES ELEITOS

1° Juninho
Linhares

2° Paulo
Altino

3° Eli de
Abreu

4° Jorge
do Iberia

5° Gilsinho

6° Juarez
Eloi

7° Janio

8° Fernando
do Forum

9° Rogerinho

10° Chiquinho

11° Cabo
Anísio

12° Helio
Ferreira

13° Maurício
Junior

14° Chico do
Juquinha

15° Aponísia

CLASSIFICAÇÃO PREFEITOS
NAILTON
HERINGER

22.512 votos
54,90%
ELEITO

CICI
MAGALHÃES

14.163 votos
34,54%
2º LUGAR

RENATO
DA BANCA

4.329 votos
10,56%
3º LUGAR

RESULTADO GERAL VEREADORES - ELEIÇÕES 2012
Candidato / Partido.................Situação......... Votos.................... %
Juninho Linhares PSDC..................... E.......... 1.805...........(4,25%)
Paulo Altino PR................................... E.......... 1.617...........(3,81%)
Eli de Abreu PP................................... E.......... 1.403...........(3,31%)
Jorge do Iberia PRB........................... E.......... 1.265...........(2,98%)
Gilson Gilsinho PSDC........................ E.......... 1.244...........(2,93%)
Juarez Cleres Eloi PPS...................... E.......... 1.168...........(2,75%)
Janio PTB............................................ E............. 918...........(2,16%)
Vantuil Martins PSDB........................................... 839...........(1,98%)
Fernando do Forum PMDB................ E............. 831...........(1,96%)
Rogerinho Filgueiras PR.................... E............. 762...........(1,80%)
Chiquinho PPS.................................... E............. 724...........(1,71%)
Cabo Anízio PDT................................. E............. 708...........(1,67%)
Cabo Ferreira PTB............................................... 698...........(1,64%)
Helio Ferreira PMDB........................... E............. 652...........(1,54%)
Maurício Junior PTC........................... E............. 647...........(1,52%)
Jose Eugenio PMDB............................................ 640...........(1,51%)
Chico do Juquinha PT........................ E............. 625...........(1,47%)
Capitao Romulo PSDB......................................... 616...........(1,45%)
João Amancio PT................................................. 570...........(1,34%)
Zé Rulinha PP...................................................... 493...........(1,16%)
Teté PMDB........................................................... 486...........(1,15%)
Aponisia PSDC................................... E............. 475...........(1,12%)
Sj de Moraes PDT................................................ 472...........(1,11%)
Cleber da Matinha PSDC..................................... 467...........(1,10%)
Roberval Antunes- Garotinho PSB....................... 403...........(0,95%)
Giovanni Professor PSB....................................... 402...........(0,95%)
Ronaldinho PRTB................................................. 377...........(0,89%)
Dionizio PSDC...................................................... 374...........(0,88%)
Oswaldo Dutra PMDB.......................................... 372...........(0,88%)
Antonio da Mercearia PSDC................................ 370...........(0,87%)
Sargento Raul PRTB............................................ 368...........(0,87%)
Allan do Alaor PT.................................................. 356...........(0,84%)
Graça Cipriano PT................................................ 339...........(0,80%)
Ze do Piroca PSL................................................. 337...........(0,79%)
Carlos Clemente PSDC........................................ 322...........(0,76%)
Neuza do Mineirao PR......................................... 321...........(0,76%)
Vani Romão PT.................................................... 305...........(0,72%)
Ed Blocos PMDB.................................................. 303...........(0,71%)
Teo Mão Amiga PT............................................... 297...........(0,70%)
Erasmo Pacheco PMDB....................................... 284...........(0,67%)
Dangelo Moveis Usados PR................................ 274...........(0,65%)
Osmarino PR........................................................ 263...........(0,62%)
Dr Getulio PDT..................................................... 259...........(0,61%)
Sebastião Brandão PP......................................... 252...........(0,59%)
Darcy Caldeira PSC............................................. 251...........(0,59%)
Xodo PMDB.......................................................... 239...........(0,56%)
Jeruzalem - Zalem PSD....................................... 221...........(0,52%)
Nelson da Ambulancia PSDC............................... 219...........(0,52%)
Tony Mix PC do B................................................. 215...........(0,51%)
Paulinho da Petrina PSB...................................... 209...........(0,49%)
Renan da Silva Franklin PDT............................... 209...........(0,49%)
Cristiano Marcos PTB.......................................... 208...........(0,49%)
Ailton Fagundes PSB........................................... 207...........(0,49%)
Ana Maria do Procon DEM................................... 201...........(0,47%)
Vininha Nacif PV................................................... 195...........(0,46%)
Jadir Nunes PSB.................................................. 194...........(0,46%)
Fernando da Policlinica PR.................................. 192...........(0,45%)
Odair do Posto PSDC.......................................... 188...........(0,44%)
Batista Camotri PRB............................................ 188...........(0,44%)
Paulinho Roxinho PSDC...................................... 187...........(0,44%)
Altair do Zico DEM............................................... 186...........(0,44%)
Andre Black Metal PDT........................................ 185...........(0,44%)
Dr Elias PSD........................................................ 184...........(0,43%)

Dilson Sus PSB.................................................... 184...........(0,43%)
Flavio Verdureiro PMDB....................................... 182...........(0,43%)
Marcos Cabral PT................................................. 182...........(0,43%)
Elizomar Motorista da Apaae PT do B.................. 179...........(0,42%)
Elenilton Martins Vieira PT................................... 179...........(0,42%)
Jailton Jajá PDT................................................... 178...........(0,42%)
Antonio Romao PSD............................................ 171...........(0,40%)
Paulo Breder PTB................................................ 167...........(0,39%)
Geni do Carmo PMDB.......................................... 162...........(0,38%)
Mateus Gomes PT................................................ 162...........(0,38%)
Branca PSC.......................................................... 160...........(0,38%)
Lucia Machado PDT............................................. 158...........(0,37%)
Nicolina PR........................................................... 157...........(0,37%)
Jaiminho PSDC.................................................... 157...........(0,37%)
Fernando Popo PMDB......................................... 155...........(0,37%)
Romeu do Sus PT................................................ 149...........(0,35%)
Joacir PSDC......................................................... 148...........(0,35%)
Ciro Ferreira de Souza PP................................... 146...........(0,34%)
Ferraz Xavier PSB................................................ 142...........(0,33%)
Maria da Casa Azul PSDC................................... 139...........(0,33%)
Ivonete de Sena PT.............................................. 136...........(0,32%)
Maria Celia PR..................................................... 127...........(0,30%)
Pastor Vinicius PMDB.......................................... 127...........(0,30%)
Geraldo Adao DEM.............................................. 115...........(0,27%)
Maria Aparecida de Jesus PP.............................. 113...........(0,27%)
Danilao Dj PSDB.................................................. 100...........(0,24%)
Vava PSDB............................................................. 98...........(0,23%)
Paulo Garcia PSDB................................................ 97...........(0,23%)
Anderson Pereira da Silva PSD............................. 92...........(0,22%)
Marlene da Vila de Olinda PSDC........................... 91...........(0,21%)
Gê PTB................................................................... 89...........(0,21%)
Marcelo Fernandes PSDB...................................... 88...........(0,21%)
David Dener Wener Menezes PTC........................ 86...........(0,20%)
José Inácio Valentim PT......................................... 85...........(0,20%)
Vadim PSDC........................................................... 83...........(0,20%)
Ana Lucia PSDC.................................................... 83...........(0,20%)
Professora Dorca PT.............................................. 81...........(0,19%)
Jose Luiz da Cinderela PC do B............................ 81...........(0,19%)
Fatima Alice PSB.................................................... 80...........(0,19%)
Cecilia Filha do Nene Duardo PDT........................ 78...........(0,18%)
Beth Professora de Matematica PSC..................... 76...........(0,18%)
Joao Toniquinho PSB............................................. 69...........(0,16%)
Alcina Martins PSB................................................. 67...........(0,16%)
Glenda Miranda PMDB.......................................... 63...........(0,15%)
Jose Renato PHS................................................... 60...........(0,14%)
Adilson Dias PMDB................................................ 60...........(0,14%)
Vanderlei Goncalves PR......................................... 59...........(0,14%)
Jose Luiz Fochat PTC............................................ 59...........(0,14%)
Joaozinho PSC....................................................... 57...........(0,13%)
Ze Maria O Misterbim PSC..................................... 56...........(0,13%)
Elson Agostinho PSC............................................. 54...........(0,13%)
Zé Bastião PT......................................................... 53...........(0,12%)
Maria Helena Fernandes Galvão PDT................... 52...........(0,12%)
Nelson Ferreira da Silva PT................................... 51...........(0,12%)
Jadir Enfermeiro PMDB.......................................... 51...........(0,12%)
Marco Antonio Sagrada Familia PSB..................... 51...........(0,12%)
Celeida do ônibus PT............................................. 50...........(0,12%)
Ze Nlton do Açougue PSDC................................... 50...........(0,12%)
Julio Maria PSB...................................................... 47...........(0,11%)
Denival da Matinha PR........................................... 47...........(0,11%)
Tatao PSL............................................................... 47...........(0,11%)
Nereu Edson PT do B............................................. 47...........(0,11%)
Peu da Matinha PT................................................. 47...........(0,11%)
Sivanir PR.............................................................. 46...........(0,11%)
Batista Garcom PRP.............................................. 44...........(0,10%)

Edir Teixeira Sena PDT.......................................... 44...........(0,10%)
Thiago Tchê PC do B.............................................. 44...........(0,10%)
Marilia Esposa do Luçao PSC................................ 42...........(0,10%)
Vicencia Berbert PSB............................................. 41...........(0,10%)
Romney Revista Society PDT................................ 40...........(0,09%)
Silaine PT............................................................... 40...........(0,09%)
Roninho do Doca PMDB........................................ 39...........(0,09%)
Milton Ferreira O Carpinteiro PDT.......................... 37...........(0,09%)
Bang PV................................................................. 37...........(0,09%)
Maria Ines do Ipsemg PSD.................................... 36...........(0,08%)
Joao Gabriel PT do B............................................. 36...........(0,08%)
Glauciana PSDB.................................................... 36...........(0,08%)
Izabel Amaral dos Santos PDT............................... 35...........(0,08%)
Celio Ramos PMDB............................................... 35...........(0,08%)
Joao Rodrigues Badroca PMDB............................ 34...........(0,08%)
Heltim PRP............................................................. 34...........(0,08%)
Ze Carlos Beleza PR.............................................. 34...........(0,08%)
Carneiro PR............................................................ 34...........(0,08%)
Valdomiro da Petrina PSC...................................... 33...........(0,08%)
Cida Esteticista PTB............................................... 32...........(0,08%)
Ze Tue PMDB......................................................... 31...........(0,07%)
Joao Lopes PTB..................................................... 30...........(0,07%)
Margarida do Hospital PSC.................................... 30...........(0,07%)
Professora Sara Brandao PC do B........................ 29...........(0,07%)
Jorge Luiz Teixeira Salazar PT............................... 28...........(0,07%)
Emiliana Maria da Silva PT.................................... 28...........(0,07%)
Alangrimaldo PTB.................................................. 27...........(0,06%)
Sandra Lima PSDB................................................ 27...........(0,06%)
Jose Carlos de Andrade PT.................................... 26...........(0,06%)
Vania PSDC............................................................ 26...........(0,06%)
Arlete PTN.............................................................. 25...........(0,06%)
Pedro Cebola PT do B............................................ 24...........(0,06%)
Padua PR............................................................... 24...........(0,06%)
Marcia Heringer PP................................................ 23...........(0,05%)
Vanderlei Pintor PR................................................ 23...........(0,05%)
Ricardo Doutor PSC............................................... 22...........(0,05%)
Jose Antonio PRTB................................................ 19...........(0,04%)
Mariano PSDC....................................................... 19...........(0,04%)
Joao Pimentel PT do B........................................... 19...........(0,04%)
Zana do Samal; Rosana PSB................................ 19...........(0,04%)
Ubiratan de Araujo PDT.......................................... 17...........(0,04%)
Maria Soares PHS.................................................. 16...........(0,04%)
Dulcineia PMDB..................................................... 15...........(0,04%)
Luiz Carlos Duarte PDT.......................................... 14...........(0,03%)
Laim PT do B............................................................ 9...........(0,02%)
Urias PMDB.............................................................. 9...........(0,02%)
Glaucia PSC............................................................. 9...........(0,02%)
Neinha PMDB........................................................... 8...........(0,02%)
Maria de Fatima PT do B.......................................... 8...........(0,02%)
Geralda Maria PRTB................................................ 3...........(0,01%)
Karine PTB............................................................... 1...........(0,00%)
Getulio Inacio DEM.................................................. 1...........(0,00%)
Maria das Graças do São Vicent PSB...................... 1...........(0,00%)
Isaura do Sindicato PT do B..................................... 0...........(0,00%)
Geralda PT............................................................... 0...........(0,00%)
Dona Maria DEM...................................................... 0...........(0,00%)
Reni Miranda PMDB................................................. 0...........(0,00%)
Ana Carina PSL........................................................ 0...........(0,00%)
Antonia Maria de Cerqueira PSD............................. 0...........(0,00%)
Ramielly PHS........................................................... 0...........(0,00%)
Eliane da Matinha PC do B...................................... 0...........(0,00%)
Eliane Alves PMDB.................................................. 0...........(0,00%)
Georgia do Iberia PRB............................................. 0...........(0,00%)
Silverio Afonso PV.................................................... 0...........(0,00%)

14 de outubro / 2012
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Lucinho é o novo prefeito de Lajinha
VEREADORES ELEITOS

RESULTADO GERAL VEREADORES
ELEIÇÕES 2012
Candidato / Partido.......................... Situação.............. Votos....................... %

CLASSIFICAÇÃO
PREFEITOS
LUCINHO
DO OZAIR

7.074 votos
54,21%
ELEITO

1° Renatinho

2° Beto
Lamparina

3° Celso
do Oreste

4° Flavinho
da Ileuza

5° Saulinho
do Hospital

6° Gustavo
Magalhães

7° Ronaldo
Mustarda

8° Neura

9° Fonsequinha

JEFFERSON

5.975 votos
45,79%
2º LUGAR

Renatinho DEM..........................................E................. 862.............. (6,64%)
Beto Lamparina PMDB..............................E................. 769.............. (5,93%)
Celso do Oreste DEM................................E................. 761.............. (5,86%)
Flavinho da Ileuza P SDB..........................E................. 746.............. (5,75%)
Saulinho do Hospital DEM........................E................. 659.............. (5,08%)
Gustavo Magalhaes PMDB.......................E................. 624.............. (4,81%)
Ronaldo Mustarda PMDB..........................E................. 620.............. (4,78%)
Neura PT.....................................................E................. 573.............. (4,42%)
Fonsequinha PMDB...................................E................. 543.............. (4,18%)
Almedino Florindo PSDB................................................ 511.............. (3,94%)
Pc PMDB........................................................................ 475.............. (3,66%)
Camilo Miguel PSDB...................................................... 433.............. (3,34%)
Gilmar Martins Bico PMDB............................................. 408.............. (3,14%)
Tia Marta PMDB............................................................. 389.............. (3,00%)
Arlindo Vita PSDB.......................................................... 377.............. (2,91%)
Marlon PMDB................................................................. 354.............. (2,73%)
Nenê PT......................................................................... 338.............. (2,60%)
Betim Moura PMDB........................................................ 332.............. (2,56%)
Andrea PMDB................................................................ 286.............. (2,20%)
Marcones PT.................................................................. 254.............. (1,96%)
Peixe PMDB................................................................... 242.............. (1,86%)
Zé Luiz PSDB................................................................. 229.............. (1,76%)
Consolita PMDB............................................................. 205.............. (1,58%)
Val Marques PSC........................................................... 186.............. (1,43%)
Tarcisio do Correio PSDB............................................... 176.............. (1,36%)
Ni PSDB......................................................................... 165.............. (1,27%)
Penha do Kim PSDB...................................................... 108.............. (0,83%)
Samarão PMDB............................................................. 106.............. (0,82%)
Paulo Hubner - Ph PSC................................................... 65.............. (0,50%)
Geni Mota PSDB.............................................................. 61.............. (0,47%)
Marlene Pam PMDB......................................................... 60.............. (0,46%)
Joelma do Erre PSDB...................................................... 50.............. (0,39%)
Lena Damasceno PSDB.................................................... 0.............. (0,00%)
Paula Hubner PSC............................................................. 0.............. (0,00%)

José Maroca venceu em Rio Casca
RESULTADO GERAL VEREADORES - ELEIÇÕES 2012

CLASSIFICAÇÃO
PREFEITOS
JOSÉ
MAROCA

PAULINHO
DE ITAMAR

5.399 votos
61,65%
ELEITO

3.359 votos
38,35%
2º LUGAR

1° Amarildo
da Saúde

2° Leidinha

Candidato / Partido.............................Situação......... Votos............ %
Amarildo da Saude PTB.............................. E............ 772...(8,51%)
Leidinha PDT................................................ E............ 553...(6,10%)
Alexandre Advogado PT............................. E............ 398...(4,39%)
Neliberto (boy) PV....................................... E............ 375...(4,13%)
Waldyr Alvarenga PT do B......................................... 363...(4,00%)
Lili da Vista Alegre PDT.............................. E............ 278...(3,07%)
Onofre Mendonca PSDB............................. E............ 238...(2,62%)
Natanael Florencio PTB.............................. E............ 235...(2,59%)
Carlinhos Leiteiro PDT................................ E............ 217...(2,39%)
Jair Heleno PSC........................................... E............ 216...(2,38%)
Joao Carlos Setimo PV.............................................. 206...(2,27%)
Marildo da Juma PDT................................................. 199...(2,19%)
Sebastiao Leandro PSL............................................. 196...(2,16%)
Wander Gualberto Despachante DEM...................... 194...(2,14%)
Lindomar do Trevo PV............................................... 191... (2,11%)
Antonio Deuzinho PMDB........................................... 182...(2,01%)
Filé PDT....................................................................... 171...(1,89%)
Renato Vieira DEM...................................................... 168...(1,85%)
Braulio PR................................................................... 163...(1,80%)
Alexandre da Farmacia DEM..................................... 160...(1,76%)

Veneral PTB................................................................ 150...(1,65%)
Walter Cezar Ratão PSDB.......................................... 142...(1,57%)
Toninho Borges PR.................................................... 140...(1,54%)
Celim Bigao PTB......................................................... 139...(1,53%)
Dusanjos PR............................................................... 136...(1,50%)
Raimundinho Gregorio PTB...................................... 123...(1,36%)
Willian do Pagode PSD.............................................. 120...(1,32%)
Bigurrilho PSD............................................................ 108...(1,19%)
Adilson Viana PP........................................................ 104...(1,15%)
Nego PP....................................................................... 101... (1,11%)
Lalá de Pequetita DEM................................................. 96...(1,06%)
Nem da Prefeitura PSDB.............................................. 85...(0,94%)
Marcelino PT do B........................................................ 85...(0,94%)
Silvio de Souza PR....................................................... 84...(0,93%)
Gilberto Feliciano PMDB.............................................. 80...(0,88%)
Marquinhos de Jurumirim PHS................................... 78...(0,86%)
Geraldo da Vista Alegre DEM...................................... 77...(0,85%)
Tony Back da Radio PPS............................................. 76...(0,84%)
Marcos PT do B............................................................ 73...(0,80%)
Polesca PR.................................................................... 72.... (0,79%

VEREADORES ELEITOS

3° Alexandre
Advogado

4° Neliberto
(boy)

5° Lili Vista
Alegre

6° Onofre
Mendonça

7° Natanael
Florêncio

8° Carlinhos
Leiteiro

9° Jair
Heleno
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Entrevista com Maurício Jr.
após resultado das eleições
Jornal das Montanhas – Como é
para você essa vitória dupla, vereador e prefeito?
Maurício Jr. –
Essa vitória do Nailton e a minha vitória
foi uma mudança
autêntica, uma mudança legítima para
Manhuaçu, temos as mãos
limpas, o passado limpo e
temos muitas propostas de
progresso, nossa palavra de
ordem é mudança, mudança
para o bem, para todos, viva
Manhuaçu, viva Nailton, eu
na Câmara Municipal vou
fazer de tudo para a cidade
progredir, eles merecem e
eu vou aproveitar o poten-

cial que tenho e
me preparar para
Deputado Federal
ou Estadual, mas
minha
primeira
preocupação agora
é ser um vereador
diferente, firme na
caminhada. Eu não
entrei para ser mais
um, eu quero fazer
a diferença, quero ser um
grande vereador dessa cidade, por isso vou lutar dia
após dia.
Vamos combater a corrupção, colocar essa cidade
no rumo do desenvolvimento, não é palavra de político
não, é crescer, desenvolver,
é dar oportunidade para todos.

Dupla comemoração, a primeira
dama também é prefeita
Por Devair G. Oliviera

Um fato inédito aconteceu
em Carangola Cezar Ricardo
do PT do B foi eleito prefeito de Carangola e sua esposa Eunice se elegeu prefeita
na cidade vizinha de Pedra
Dourada. A informação é de
nosso colaborador Ueziler
Nacari, segundo informa Carangola onde as eleições de
2012 foi uma das mais disputadas dos últimos anos,
uma disputa acirrada entre o primeiro e o segundo
colocado, a população acompanhou voto a voto até o resultado final.
Desde a chegada da primeira urna, a partir das 17;15

até as 19;30 permaneceu
lotada a praça principal da
cidade, de onde correligionários aguardavam confiante o
resultado da apuração.
Após o anúncio foi grande
a comemoração o prefeito
eleito Cezar Ricardo PT do
B , faz uma grande carreata
pelas ruas de Carangola ao
lado da sua Esposa, Eunice,
que também foi eleita Prefeita de Pedra Dourada, talvez
esse seja o único do Brasil.
Em um mesmo pleito onde
se elege um casal, Cezar Ricardo em Carangola e sua esposa Eunice em Pedra Dourada, município vizinho.
“Assim O Carangolense
esbanja confiança e entrou

noite adentro comemorando,
esta é a vantagem da “Festa
da Democracia” exclamou os
participantes.
Eleito com 641 votos de
frente em relação ao segundo
colocado o ex-prefeito e ex
Deputado Paulo Petersen e
1.390 votos sobre o atual prefeito Patrick.
Com a vitória, Cesar Ricardo leva para câmara de
Carangola cinco cadeiras e
o sonho de transformar Carangola e rescrever a historia
da cidade no Estado de Minas Gerais”. Comentou Ueziler Nacari
Em Carangola Cezar Ricardo do PT do B foi eleito prefeito de Carangola e sua esposa Eunice se elegeu prefeita na cidade vizinha
de Pedra Dourada

Maria Célia continua em São Pedro dos Ferros
RESULTADO GERAL VEREADORES - ELEIÇÕES 2012

CLASSIFICAÇÃO
PREFEITOS
MARIA
CÉLIA

NEWTON
AVELAR

REGINALDO

1.850 votos
65,98%
ELEITA

954 votos
34,02%
2º LUGAR

0 votos
0,0%
3º LUGAR

1º Pedrinho
Satil

2º Danilo DDD

Candidato / Partido....................................Situação.......... Votos.....................%
Pedrinho Satil PSD............................................. E............. 348........... (6,69%)
Danilo Ddd PSL................................................... E............. 297........... (5,71%)
Zé Rubens PR..................................................... E............. 189........... (3,64%)
Topeca PT............................................................ E............. 180........... (3,46%)
Rubinho DEM....................................................................... 171........... (3,29%)
Antonio Couto PR............................................... E............. 167........... (3,21%)
Wanderlei da Prefeitura PTC............................. E............. 154........... (2,96%)
Bolivar Vidraceiro PSDB.................................... E............. 140........... (2,69%)
Roney PPS.......................................................... E............. 135........... (2,60%)
Gabi Calaes PR.................................................................... 127........... (2,44%)
Zoca PT.................................................................................111........... (2,14%)
Marquinho do Sacolão DEM................................................ 109........... (2,10%)
Gilson Laia PR..................................................................... 106........... (2,04%)
Geronimo Couto PSDB........................................................ 103........... (1,98%)
Fabiano Cantor PPS........................................... E............... 97........... (1,87%)
Alexandre PPS....................................................................... 93........... (1,79%)
Marcio Breguês PR................................................................ 91........... (1,75%)
Tatao PPS.............................................................................. 81........... (1,56%)
Lei Lajao PTC......................................................................... 80........... (1,54%)
Neuza Caetano PSD.............................................................. 75........... (1,44%)
Gracinha Balbino PSDB......................................................... 74........... (1,42%)
Dona Zeli PTC........................................................................ 73........... (1,40%)
Crezinho PSL......................................................................... 72........... (1,38%)
Gilsinho Batista PMDB........................................................... 67........... (1,29%)
Joao Carlos PSDB................................................................. 66........... (1,27%)
Samuel Verissimo PTC.......................................................... 61........... (1,17%)
Wanda da Atenas PPS........................................................... 60........... (1,15%)
Stela DEM.............................................................................. 59........... (1,13%)
Wanderley Tatu PPS.............................................................. 57........... (1,10%)
Simone PTC........................................................................... 55........... (1,06%)
Lucas de Aguas Ferreas PTC................................................ 51........... (0,98%)
Darinho DEM.......................................................................... 47........... (0,90%)
Quinzim Borracheiro PSD...................................................... 46........... (0,88%)
Lestinha PR............................................................................ 43........... (0,83%)
Evinha do Bar PSDB.............................................................. 42........... (0,81%)
Reinaldo Silva PDT................................................................ 40........... (0,77%)
Ronaldo Foguinho PR............................................................ 37........... (0,71%)
Monica Lana PDT................................................................... 36........... (0,69%)
Vanuza do Cacá PSD............................................................. 36........... (0,69%)
Carlos Izidoro DEM................................................................ 34........... (0,65%)

3° Zé Rubens

Lucy da Lan House PSDB...................................................... 34........... (0,65%)
Paulo Telbar PSDB................................................................. 33........... (0,63%)
Conceição Figueiroa PSDB.................................................... 32........... (0,62%)
Tiago do Vanezio PSL............................................................ 32........... (0,62%)
Taninha PP............................................................................. 29........... (0,56%)
Nilson Peixeiro PR................................................................. 28........... (0,54%)
Marcinho PTC........................................................................ 27........... (0,52%)
Marcilio PSD........................................................................... 25........... (0,48%)
Claudio Batista PSDB............................................................ 24........... (0,46%)
Ilario Dj PPS........................................................................... 23........... (0,44%)
Zé Milton PR........................................................................... 22........... (0,42%)
Santa Silveira PDT................................................................. 21........... (0,40%)
Fatinha de Leodio PPS.......................................................... 21........... (0,40%)
Georgina Gabriela PSDB....................................................... 21........... (0,40%)
Vi Catequista PSL.................................................................. 20........... (0,38%)
Edim PDT............................................................................... 19........... (0,37%)
Maria Rios DEM..................................................................... 18........... (0,35%)
Jipao PTC............................................................................... 17........... (0,33%)
Creuza Levantino PSDB........................................................ 17........... (0,33%)
Daniel Tali Coisa DEM............................................................ 16........... (0,31%)
Pedrinho da Cruz PT.............................................................. 16........... (0,31%)
Soninha do Bar PSL............................................................... 15........... (0,29%)
Cirio PPS................................................................................ 14........... (0,27%)
Ailton Vendedor PSDB........................................................... 13........... (0,25%)
Vitor Drumont PR................................................................... 13........... (0,25%)
Claudia Canadense PT do B.................................................. 12........... (0,23%)
Aparecida Caputira PSL..........................................................11........... (0,21%)
Viviane Goulart PR..................................................................11........... (0,21%)
Eliane Coelho PTC..................................................................11........... (0,21%)
Oldair PTC...............................................................................11........... (0,21%)
Tadeu Federal PDT................................................................ 10........... (0,19%)
Quinha do Bar PPS................................................................ 10........... (0,19%)
Neves PSD............................................................................. 10........... (0,19%)
Ze Mauro Vendedor PPS....................................................... 10........... (0,19%)
Teixeira PT................................................................................ 8........... (0,15%)
Adilson Rocha PT..................................................................... 7........... (0,13%)
Sanches PTC........................................................................... 7........... (0,13%)
Marta Quirino PR...................................................................... 6........... (0,12%)
José Domingos PT................................................................... 5........... (0,10%)
Branco PPS.............................................................................. 3.............(0,06%
Adriana PTC............................................................................ 0........... (0,00%)

VEREADORES ELEITOS

4° Topeca

5° Antonio
Couto

6° Wanderlei
da Prefeitura

7° Bolivar
Vidraceiro

8° Roney

9° Fabiano
Cantor
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Ademir Conrado é o grande vencedor
nas urnas em Martins Soares

Com 54,07% dos votos ele
afirma que após muita dedicação conseguiu alcançar
seu objetivo, Ademir lembra
todo processo de luta até ser
eleito – Há 4 anos estamos
trabalhando firme, com bastante vontade para buscar
essa vitória. Estou muito satisfeito porque foi uma coisa
que o povo gostou, abraçou a
campanha, nossa população
nos ajudou muito, os nossos
eleitores todos correndo atrás
desse objetivo. Eu fui candidato na última eleição e não
fui eleito, mas mesmo assim
meus companheiros me disseram para levantar a cabeça
que era para ser forte que da
próxima seria minha vez,
então eu disse que iria lutar
até o fim e graças a Deus eu
consegui essa vitória. Tudo
para gente é fazer uma administração aberta, séria, bus-
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cando novos ares, estamos
em um Brasil progressivo
as coisas estão fluindo muito bem e tudo que tiver ao
nosso alcance para buscar
no Governo Federal vamos
buscar para nosso município,
nosso governo vai ser totalmente voltado para as coisas
novas que o Brasil está nos
oferecendo. Diante mão eu
gostaria de agradecer as pessoas que desde a época do
meu tio que foi prefeito durante 8 anos nos apoiam, tio
Flavinho, que fez muito por
essa cidade, estou na política
hoje é por causa dele, é uma
herança que ele deixou para
mim e de maneira nenhuma
quero sujar a imagem dele,
quero que essa herança seja
uma coisa bem trabalhada,
forte, uma coisa bacana para
a população de Martins Soares.

Ele vai contar com o apoio
do Estado para esses trabalhos acontecerem – Temos
como apoio os Deputados
para os quais nós trabalhamos na eleição passada, Paulo Brás, temos agora também
o apoio do PT e todos os deputados dele, a abertura do
meu partido que é o PMDB,
com a ajuda dos deputados
estaduais e federais. Na época da administração do meu
tio também era assim, não
fechavam com um ou dois
deputados, quem quer ajudar
o município será muito bem
vindo trazendo qualquer tipo
de recurso para o município
já é um tipo de ajuda.
Ademir Conrado diz que
perdas políticas tiveram que
ser superadas para que a
campanha transcorresse com
sucesso – Como eu disse, a
4 anos eu perdi meu tio, que

Juninho Linhares : vereador
campeão de votos em Manhuaçu

era o espelho da família, e a
4 meses atrás, antes da eleição eu perdi minha mãe uma
pessoa guerreira que cuidou
de mim e da minha irmã, trabalhou em prol de nós dois,
ela e meu pai souberam nos
educar e essa vitória também
é para ela, eu sei que onde
ela estiver ela vai estar feliz
com minha vitória.

Sendo reconhecido pelo seu trabalho
há 25 anos em torno da segurança pública, Juninho Linhares comemora sua vitória - Primeiramente tenho que agradecer
a Deus, por tudo, desde o início da nossa
campanha. Quero agradecer todo o grupo
porque se eu cheguei até aqui não foi sozinho foi graças a todos do grupo, graças
a Deus tivemos uma votação expressiva
fruto de meu trabalho há 25 anos aqui em
Manhuaçu. Eu estou muito feliz.
Com 1805 votos Juninho Linhares diz
que continuará atuando no cargo da Polícia Civil e a partir do ano que vem como
vereador de Manhuaçu – Retornarei ao meu trabalho com certeza é
compatível meu trabalho com o trabalho de vereador, eu sei que não
é um trabalho fácil, mas estou preparado para isso buscarei melhorias para nossa cidade com certeza na parte de segurança pública, e
sem deixar de lado a questão da saúde, da educação e principalmente
o esporte que vai ser um fator primordial durante o meu mandato e
eu vou buscar sim recursos e vamos estar preparados para atender a
todos os esportes.
Ele agradece a todos que confiaram na sua campanha – Eu queria
agradecer a todos que confiaram em mim, que confiaram nos meus
projetos, podem ter certeza vou fazer de tudo para não decepcionar
meus eleitores, estou indo para fazer um diferencial na câmara municipal para trabalhar e conseguir fazer uma Manhuaçu melhor.

Célio Nesce vence eleições em Raul Soares
RESULTADO GERAL VEREADORES - ELEIÇÕES 2012
Candidato / Partido.....................................Situação........... Votos...................%

CLASSIFICAÇÃO
PREFEITOS
CELIO
NESCE

ROGÉRIO

SILVINHO
DA DELEITE

6.951 votos
51,94%
ELEITO

3.397 votos
25,38%
2º LUGAR

3.036 votos
22,68%
3º LUGAR

Ramiro Grossi PT..............................................................E.................. 649............. (4,69%)
Cleusa Nininha PSD..........................................................E.................. 505............. (3,65%)
Claudinho PP.....................................................................E.................. 465............. (3,36%)
Eymard da Tarza PT..........................................................E.................. 436............. (3,15%)
Artur PT................................................................................................... 436............. (3,15%)
Zé Maria Peixoto PTB........................................................E.................. 424............. (3,07%)
Quinca Donana PSB..........................................................E.................. 374............. (2,70%)
Toiota PPS..........................................................................E.................. 315............. (2,28%)
Geraldo Melo PDT..............................................................E.................. 314............. (2,27%)
Ronaldo do Jipe PMDB........................................................................... 294............. (2,13%)
Toninho Iussef PT.................................................................................... 282............. (2,04%)
Vicente Osorio PPS................................................................................. 278............. (2,01%)
Eder PDT............................................................................E.................. 259............. (1,87%)
Roberto Pires DEM............................................................E.................. 245............. (1,77%)
Nilce Pires PDT....................................................................................... 245............. (1,77%)
Daniel da Laranjeira PSDB..................................................................... 244............. (1,76%)
Marquinho da Saúde PPS....................................................................... 221............. (1,60%)
Delma PSDB........................................................................................... 219............. (1,58%)
Zezé da Farmacia PR........................................................E.................. 218............. (1,58%)
Zezim DEM.............................................................................................. 212............. (1,53%)
Mirim Serralheiro PDT............................................................................. 194............. (1,40%)
Xola PR................................................................................................... 186............. (1,35%)
Zé Flavio PDT.......................................................................................... 179............. (1,29%)
Toninho Trunfo DEM................................................................................ 175............. (1,27%)
Gilmar PRTB........................................................................................... 165............. (1,19%)
Idalina Fragoso PSDB............................................................................. 155............. (1,12%)
Zezé Constantino PR.............................................................................. 147............. (1,06%)
Marcio do Nozin PTB.............................................................................. 145............. (1,05%)
Adriano da Farmácia PR......................................................................... 127............. (0,92%)
Janio Waldete PDT.................................................................................. 126............. (0,91%)
Marco Junior PPS................................................................................... 124............. (0,90%)
Dora PPS................................................................................................ 123............. (0,89%)
Claudio Elias PDT................................................................................... 121............. (0,88%)
Cristina Campos de Paula PDT................................................................115............. (0,83%)
Paulinho Leiteiro PSD..............................................................................114............. (0,82%)
Paulo Roberto PDT..................................................................................114............. (0,82%)
Ze Lucio do Sotero PSD...........................................................................111............. (0,80%)
Lucia do Sindicato PDT............................................................................110............. (0,80%)
Daniel Tobias PMN.................................................................................. 109............. (0,79%)
Dezessete PRTB..................................................................................... 108............. (0,78%)
Renato Taxísta PMN................................................................................ 106............. (0,77%)
Murilo do Lava Jato PDT......................................................................... 105............. (0,76%)
Chiquinho Zinato PMN.............................................................................. 97............. (0,70%)
Claudio Leleco PT..................................................................................... 97............. (0,70%)
Claudete do Salão PSD............................................................................ 91............. (0,66%)
Beth Theza PV.......................................................................................... 85............. (0,61%)
Fatinha DEM............................................................................................. 80............. (0,58%)
Edward Raspante DEM............................................................................. 80............. (0,58%)
Marquinhos Chapadus PMDB................................................................... 79............. (0,57%)
Bié de Bicuíba PDT................................................................................... 77............. (0,56%)
Ana Paula PR............................................................................................ 76............. (0,55%)
Guilhermina PMDB.................................................................................... 72............. (0,52%)
Pastor Weverson PTB............................................................................... 67............. (0,48%)
Abel Gomes PHS...................................................................................... 66............. (0,48%)
Nilton Soares PMDB................................................................................. 66............. (0,48%)
Aparecida Raspante PPS.......................................................................... 60............. (0,43%)
Jonas do Sininho PSDB............................................................................ 60............. (0,43%)
Paulo Renato PSD.................................................................................... 57............. (0,41%)
Bruno Ribeiro PSDB.................................................................................. 56............. (0,41%)
Joanis PT................................................................................................... 54............. (0,39%)

Jesus do Lele PSDB................................................................................. 54............. (0,39%)
Neném Alfaiate PPS.................................................................................. 53............. (0,38%)
Joirde do Onibus PSDB............................................................................ 53............. (0,38%)
Jaqueline Zacarias PDT............................................................................ 53............. (0,38%)
Ze Carlos da Taninha PSD........................................................................ 48............. (0,35%)
Dj Necio PMDB......................................................................................... 45............. (0,33%)
Paulo Ciriáco PMDB.................................................................................. 42............. (0,30%)
Osvaldo PR............................................................................................... 42............. (0,30%)
Professor Luiz Camilo PSD....................................................................... 42............. (0,30%)
Genario PHS............................................................................................. 41............. (0,30%)
Herlon Tavares PPS.................................................................................. 41............. (0,30%)
Paulo da Saae PR..................................................................................... 40............. (0,29%)
Joao Moreira PT........................................................................................ 38............. (0,27%)
Lucia Romagnoli PHS............................................................................... 38............. (0,27%)
Maura PSDB............................................................................................. 34............. (0,25%)
Dario da Lacraia PSD................................................................................ 34............. (0,25%)
Ze Bambirra PSDB.................................................................................... 32............. (0,23%)
Valdirene do Disk Mensagem PDT............................................................ 32............. (0,23%)
Zé Levindo PSDB...................................................................................... 30............. (0,22%)
Pisuim PMDB............................................................................................ 30.............. (0,22%
Celia Coeli PSD......................................................................................... 29............. (0,21%)
Marlene do Vininho PMDB........................................................................ 29............. (0,21%)
Maciel PDT................................................................................................ 29............. (0,21%)
Tão PDT.................................................................................................... 28............. (0,20%)
Nery Condé PSD....................................................................................... 27............. (0,20%)
Luacir Cabeleleira PSDB........................................................................... 26............. (0,19%)
Zé Roberto PPS........................................................................................ 25............. (0,18%)
Taozinho Serralheiro PPS......................................................................... 25............. (0,18%)
Mafalda PTB.............................................................................................. 24............. (0,17%)
Pelé Pintor PMN........................................................................................ 24............. (0,17%)
Kaka Bonde PMDB................................................................................... 24............. (0,17%)
Donizeth da Passaro Verde PSDB............................................................ 23............. (0,17%)
Neguinha PR............................................................................................. 23............. (0,17%)
Sergio Valadão PR.................................................................................... 21............. (0,15%)
Jose Carlos Cafe PSD.............................................................................. 21............. (0,15%)
Marconi do Cocho PPS............................................................................. 21............. (0,15%)
Mariana PMDB.......................................................................................... 21............. (0,15%)
Jones PSDB.............................................................................................. 20............. (0,14%)
Fusquinha PTB.......................................................................................... 19............. (0,14%)
Carminha Carneiro PT............................................................................... 18............. (0,13%)
Beth Vidal PR............................................................................................ 18............. (0,13%)
Geraldo Davila PPS.................................................................................. 17............. (0,12%)
Gibinha PMDB........................................................................................... 17............. (0,12%)
Januaria DEM............................................................................................ 17............. (0,12%)
Figeninha do Sotero PPS.......................................................................... 16............. (0,12%)
Mara PR.................................................................................................... 16............. (0,12%)
Geralda Abelar PV..................................................................................... 14............. (0,10%)
Geni da Pipoca PP.................................................................................... 13............. (0,09%)
Lêda PR.................................................................................................... 12............. (0,09%)
Lau PDT.....................................................................................................11............. (0,08%)
Conceição Damião PSDB..........................................................................11............. (0,08%)
Fatima Alvarenga PMDB............................................................................. 9............. (0,07%)
Amigão PSDB............................................................................................. 9............. (0,07%)
Celio dos Trigemios PDT............................................................................. 7............. (0,05%)
Ze Carrim PMN............................................................................................ 6............. (0,04%)
Solange Hermenegildo PMDB.................................................................... 6............. (0,04%)
Lalado PSDB............................................................................................... 3............. (0,02%)
Amélia PMDB.............................................................................................. 2............. (0,01%)
Maria Lucia PSD......................................................................................... 1............. (0,01%)
Elza Martins PPS........................................................................................ 1.............. (0,01%
Luciene Cabelereira PPS............................................................................ 1............. (0,01%)

VEREADORES ELEITOS

1º Ramiro
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4º Eymard
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5º Zé Maria
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6º Quinca
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7º Toiota

8º Geraldo
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9º Eder

10º Roberto
Pires

11º Zezé da
Farmácia
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4
Momento de conscientização do que é necessário reciclar, transformar, curar. Importantes questões vinculadas à investimentos,
impostos, heranças, dinheiro compartilhado.
Percepção do que é preciso ser eliminado,
para que uma nova vida nasça.

O Elixir da Longa Vida
Um jovem vendedor ambulante oferecia,
numa cidadezinha do interior, um maravilhoso
“Elixir da Longa Vida”.
Na praça central, gritava com eloquência:
- Todo dia tomo uma colher de elixir e olhem
que já vivi 300 anos!
Ouvindo isso, os espectadores logo correram
às bancas abarrotadas de vidros, onde um garoto
atendia a multidão.
Foi quando um outro negociante, esperto, resolveu desmascarar a charlatanice.
Foi até o garoto e perguntou em voz alta e firme pra todo mundo ouvir:
- Que história é essa? O seu patrão já viveu
trezentos anos?
- Não tenho certeza - respondeu o menino. Só trabalho para ele há 120 anos.

Touro - 21/4 a 20/5
Percepção mais realista, madura e responsável dos relacionamentos, taurino. Compreensão das atitudes que deve mudar, para que
haja relações mais plenas e profundas. Importantes questões envolvendo amigos, grupos e projetos para o futuro
Gêmeos - 21/5 a 20/6
Bom momento para reconstruir a vida profissional, aliando estrutura e sensibilidade.
Percepção de atividades e interesses sintonizados com a alma geminiana. Tendência ao
aumento de responsabilidades no trabalho.
Mas quer trabalhar com paixão e inspiração.

Disco voador

Câncer - 21/6 a 22/7
Processo de intensas transformações emocionais e lições de maturidade. Percepção do
caráter espiritual do amor e de sentimentos e
desejos reprimidos. Um bom momento para
aproximar sonho e realidade, sendo responsável e maduro.

Havia um cara que tinha o apelido de disco-voador:
- Baixinho, chato e ninguém acreditava nele!

Terapia
A mulher fala para o marido:
-Meu médico falou que preciso de terapia!
-É, você está precisando mesmo!
-E qual terapia você acha que é melhor para
mim?
-Terapia cheia de louça pra lavar!

Leão - 23/7 a 22/8
Percepção de emoções e de aspectos até então inconscientes de sua personalidade. Será
muito importante o autoconhecimento, para
compreender as bases de suas atitudes. Questões familiares e emocionais exigirão bastante
dos leoninos. Trabalhe-se, desenvolva-se.

Baiano
Baiano tem a cabeça chata porque, desde pequenino, o pai bate na sua cabeça e diz:
- Quando crescer irá para S. Paulo, meu filho!

Herança
O português percebe que o seu burrinho de estimação anda meio cabisbaixo e resolve levá-lo
ao veterinário:
- Pois é, seu Manuel, o seu burro tem diabetes.
- Diabetes, oh raios, e como ele pegou isso?
- Diabetes não se pega Manuel, essa é uma
doença hereditária.
- Ora, pois, mas ninguém da minha família
tem diabetes...

CURIOSIDADES
POLUIÇÃO - Um estudo promovido em parceria
entre o Greenpeace e a Universidade de Lancaster
da Inglaterra revelou um novo método de medir os
focos mundiais de poluição do ar, a análise da manteiga. De acordo com eles, muitos POPs (poluentes
orgânicos persistentes), como PCBs (bifenilas policloradas), dioxinas e alguns pesticidas, carregados
pelo vento, acabam caindo nos pastos que servem
de alimento às vacas, responsáveis pelo ingrediente
que compõe aproximadamente 80% da manteiga, o
leite. É em sua gordura que os poluentes se acumulam, acabando em nossas mesas. Kevin Jones, um
dos envolvidos no estudo, afirma que os poluentes
contidos no alimento não demonstram oferecer riscos à saúde, pois encontram-se em pequenas quantidades, e que as amostras de manteiga produzidas
em diversas partes do mundo podem ajudar os ecologistas a encontrar os principais pontos expostos à
emissão de POPs. As análises feitas com manteigas
de 23 países revelaram que os produtos da América
do Norte e Europa continham mais PCB, enquanto
que o hemisfério sul apresentava níveis reduzidos.
A quantidade de PCB encontrada nos alimentos variou de 110 a 3.330 picogramas por grama de manteiga (um picograma é a trilhonésima parte de um
grama).
ROSAS - Se as rosas murcharem corte outra vez
os cabos embaixo d’água e mergulhe totalmente as
flores num recipiente com água morna por 45 minutos. Use um conservante floral industrializado
ou improvisado, como “Melhoral” ou “Aspirina” ou,
ainda, no caso de rosas, um pouquinho de açúcar
dentro da água.

HORÓSCOPO

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9
Aprimore conhecimentos, habilidades, recicle
pensamentos e o meio em que vive. Importante ciclo de aprofundamento de conhecimentos,
que lhe aproximará de certas pessoas. União da
mente racional com a visão intuitiva, sensível.
Do real e do imaginário.
Libra - 23/9 a 22/10
Poderoso momento de renovar a maneira
como você utiliza seus recursos e habilidades.
Transformações financeiras e de valores, decorrentes da redescoberta de talentos. O trabalho será mais inspirado e evoluído se você
trouxer à tona habilidades até então latentes.
Escorpião - 23/10 a 21/11
Novos passos, sentimentos e situações que
simbolizam uma nova vida nascendo. Desafios emocionais, criativos e de aumento de
responsabilidades e de autonomia. Necessária percepção do que anteriormente era inconsciente e reprimido muda a sua vida.
Sagitário - 22/11 a 21/12
Hora de perceber o quanto as emoções influenciam em sua vida, sagitariano. Momento
de trazer à tona padrões inconscientes de atitude, que precisam ser iluminados. Recolhimento, introspecção, contemplação, meditação necessárias ao equilíbrio interno.
Capricórnio - 22/12 a 20/1
O contato entre Saturno e Netuno simboliza
o encontro entre realidade e sonho. Momento muito importante para redefinir os grupos,
amizades e sintonias, capricorniano. Sutilização de energias, de pensamentos. Percepção das
transformações sociais, coletivas.
Aquário - 21/1 a 19/2
Percepção das responsabilidades envolvidas
no uso de seus talentos e na vida profissional.
Momento de unir a sensibilidade à capacidade
empreendedora, nativo de Aquário. Reciclagem
profissional e nova consciência de seus deveres e
responsabilidades.
Peixes - 20/2 a 20/3
Você anseia por um sentido mais profundo e
sensível, reinventando seus caminhos. Momento
que oportuniza realizar na prática seus ideais e
sonhos, mas tendo outra mentalidade. Netuno,
a sensibilidade, e Saturno, a realidade unem-se
para belas realizações, pisciano.
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Luisburgo o povo preferiu a mudança
RESULTADO GERAL VEREADORES - ELEIÇÕES 2012

CLASSIFICAÇÃO PREFEITOS
JOSE CARLOS
DO SINDICATO

GERALDO
LACERDA

2.509 votos
56,37%
ELEITO

1.942 votos
43,63%
2º LUGAR

Candidato / Partido..................................................Situação.............. Votos.................%
Adriana do Rubens PP..................................................... E................. 268....... (5,90%)
Lourival Rodrigues Rosa PPS......................................... E................. 248....... (5,46%)
Geraldo da Venda PSL..................................................... E................. 224....... (4,93%)
Zizim Damasceno PR....................................................... E................. 210....... (4,63%)
Eduardo PTB..................................................................... E................. 195....... (4,30%)
Maria Pretinha PT............................................................. E................. 182....... (4,01%)
Mauro do Zé Neve PSDB................................................. E................. 181....... (3,99%)
Luiz Rodrigues DEM......................................................... E................. 157....... (3,46%)
Zé da Máquina DEM.......................................................... E................. 157....... (3,46%)
Cornélio PP............................................................................................ 156....... (3,44%)
Ze Leite PT............................................................................................. 135....... (2,97%)
Cimário do Jove PTC............................................................................. 128....... (2,82%)
Gentil do Taxi PP.................................................................................... 123....... (2,71%)
Piaza PMDB........................................................................................... 123....... (2,71%)
Zuza do Gessé PHS............................................................................... 122....... (2,69%)
Renato PT...............................................................................................112....... (2,47%)
Silvaninha do Picolote PTB.................................................................... 108....... (2,38%)
Geovane Capota PT............................................................................... 107....... (2,36%)
Nenzinho PDT........................................................................................ 103....... (2,27%)
Wilian do Paulinho DEM........................................................................... 84....... (1,85%)
Jadson do Cartório DEM.......................................................................... 80....... (1,76%)
Cremilda PTB........................................................................................... 74....... (1,63%)
Enim Queiroz PDT.................................................................................... 71....... (1,56%)
Sidney do Laboratório PSL....................................................................... 58....... (1,28%)
Mariuza Cabeleireira DEM....................................................................... 51....... (1,12%)
Esim DEM................................................................................................. 48....... (1,06%)
Geraldo do Adao PTB.............................................................................. 47....... (1,04%)
Zé da Marcolina PHS............................................................................... 45....... (0,99%)

Aguinaldo Motorista PSL.......................................................................... 42....... (0,93%)
Téia PP..................................................................................................... 36....... (0,79%)
Eucimar do Iaci PSDB.............................................................................. 35....... (0,77%)
Maria Eva PSL.......................................................................................... 34....... (0,75%)
Dedico PT................................................................................................. 34....... (0,75%)
Marileia da Selma PR............................................................................... 34....... (0,75%)
Noronha PT.............................................................................................. 33....... (0,73%)
Neura DEM............................................................................................... 31....... (0,68%)
Julinho do Sus PSDB............................................................................... 30....... (0,66%)
Ailton PTC
......................................................................................... 29....... (0,64%)
Jose Carlos Rita PR................................................................................. 28....... (0,62%)
Geraldo Alves PT...................................................................................... 28....... (0,62%)
Madalena DEM......................................................................................... 25....... (0,55%)
Jose Expedito PDT................................................................................... 24....... (0,53%)
Rose Professora PTC.............................................................................. 22....... (0,48%)
Edmar Jose PDT...................................................................................... 22....... (0,48%)
Preta do Delino PP................................................................................... 21....... (0,46%)
Rosinei PSL.............................................................................................. 21....... (0,46%)
Roberto Gonçalves PHS.......................................................................... 21....... (0,46%)
Ronaldinho PP.......................................................................................... 15....... (0,33%)
Sineide do Salgado PTC.......................................................................... 14....... (0,31%)
Anésio Fockt PTC.................................................................................... 14....... (0,31%)
Cristiane Campos PSDB.......................................................................... 14....... (0,31%)
José Cunha PSDB..................................................................................... 7....... (0,15%)
Rogério Gambiarra PTC............................................................................. 3....... (0,07%)
Leidimar de Souza Rita PR........................................................................ 3....... (0,07%)
Alesandra do Maurilio PDT......................................................................... 1....... (0,02%)
Carmelita Pacheco PHS............................................................................. 0........ (0,00%

VEREADORES ELEITOS
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Rodrigues Rosa
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Marinalva foi aprovada e continua em Simonésia
RESULTADO GERAL VEREADORES - ELEIÇÕES 2012

CLASSIFICAÇÃO
PREFEITOS
MARINALVA
FERREIRA

LAERTE
AUGUSTO

6.910 votos
57,59%
ELEITA

5.088 votos
42,41%
2º LUGAR

Candidato / Partido................................................................. Situação...................Votos....................%
Marcinho PSB...................................................................................E......................958.......... (7,70%)
Ducarmo PP......................................................................................E......................698.......... (5,61%)
Ricardo Carvalho PSDB...................................................................E......................564.......... (4,53%)
Luiz do Posto PDT............................................................................E......................446.......... (3,58%)
Chico do Paulão PDT.......................................................................E......................438.......... (3,52%)
Joao Luciano PR..............................................................................E......................417.......... (3,35%)
Alessandro do Barão PTB...............................................................E...................... 411.......... (3,30%)
Guilherme Teixeira PDT.............................................................................................381.......... (3,06%)
Serginho da Ambulancia PSB.........................................................E......................366.......... (2,94%)
Zezé do Oliveira PRB.................................................................................................329.......... (2,64%)
Paulo do Pt PT..................................................................................E......................319.......... (2,56%)
Joel da Ambulancia PPS..................................................................E......................293.......... (2,35%)
Pipoca PTB................................................................................................................272.......... (2,19%)
Marcus Vinicius PTB..................................................................................................270.......... (2,17%)
Arlindo Cassiano PTC................................................................................................255.......... (2,05%)
Andressa Meira PPS..................................................................................................248.......... (1,99%)
Ze Marreco PR...........................................................................................................223.......... (1,79%)
Moises Raposo PHS.........................................................................E.................. 206.......... (1,66%)
Zé Armindo PT............................................................................................................193.......... (1,55%)
Edivaldo do Juca Alcides PT......................................................................................185.......... (1,49%)
Tom Cruz PMDB.........................................................................................................182.......... (1,46%)
Mario Alcides PR........................................................................................................179.......... (1,44%)
Teresinha da Farmácia PT.........................................................................................177.......... (1,42%)
Ivanir PT.....................................................................................................................165.......... (1,33%)
Nilton Tavares PC do B..............................................................................................165.......... (1,33%)
Maninho PMDB..........................................................................................................157.......... (1,26%)
Nem Zé da Copasa PSB............................................................................................147.......... (1,18%)
Nofrim Euzebio PMDB...............................................................................................139.......... (1,12%)
Jose Camilo PT..........................................................................................................129.......... (1,04%)
Maria do Felipe PDT...................................................................................................121.......... (0,97%)
Alexandro Chaves dos Reis PMDB............................................................................ 113.......... (0,91%)
Juares Luis da Radio PP............................................................................................108.......... (0,87%)
Deusdete Aparecida de Souza PTB...........................................................................105.......... (0,84%)
Elias Temer PV...........................................................................................................103.......... (0,83%)
Arlete do Salao PR.....................................................................................................103.......... (0,83%)
Ze Carro PDT...............................................................................................................96.......... (0,77%)
Getulio Ribeiro PMDB..................................................................................................95.......... (0,76%)
Marilda do Sus PR.......................................................................................................92.......... (0,74%)
Serginho Tata PR.........................................................................................................82.......... (0,66%)
Diego da Auto Escola PSD...........................................................................................79........... (0,63%
Jose do Vande PR........................................................................................................68.......... (0,55%)
Maria do Toim PDT.......................................................................................................67.......... (0,54%)
Olira Martins PT do B...................................................................................................66.......... (0,53%)
Pelé PMDB...................................................................................................................65.......... (0,52%)
Zé Pretinho PMDB.......................................................................................................64.......... (0,51%)
Aristides Euzébio PHS.................................................................................................63.......... (0,51%)
Bartô PSB.....................................................................................................................61.......... (0,49%)
Mamaro PR..................................................................................................................56.......... (0,45%)

Vandi PSDB..................................................................................................................53.......... (0,43%)
João Batista da Dalva PC do B....................................................................................50.......... (0,40%)
Dilurdes do Ze Pedro PDT...........................................................................................49.......... (0,39%)
João Debarnde PDT.....................................................................................................49.......... (0,39%)
Sargento Vitor PRB......................................................................................................44.......... (0,35%)
Natalia Carvalho PP.....................................................................................................43.......... (0,35%)
Barbosa PSD................................................................................................................40.......... (0,32%)
Geraldinha Lima PDT...................................................................................................37.......... (0,30%)
Garaldo Adalmo PDT....................................................................................................34.......... (0,27%)
Eva do Zé Joao PR......................................................................................................32.......... (0,26%)
Valdemar Diogo DEM...................................................................................................28.......... (0,22%)
De Lourdes PTB...........................................................................................................28.......... (0,22%)
Paulinho PSB...............................................................................................................27.......... (0,22%)
Zé Lô PT.......................................................................................................................27.......... (0,22%)
Joao Cesar PHS...........................................................................................................27.......... (0,22%)
Eliane Costa PMDB......................................................................................................26.......... (0,21%)
Tia Bete PTN................................................................................................................24.......... (0,19%)
Robson do Lula PT.......................................................................................................24.......... (0,19%)
Joao Batista Tavares PP..............................................................................................23.......... (0,18%)
Teresinha PSC.............................................................................................................23.......... (0,18%)
Isabel DEM...................................................................................................................22.......... (0,18%)
Sargento Roberto PP...................................................................................................21.......... (0,17%)
Teteco PC do B............................................................................................................17.......... (0,14%)
Rosa PSB.....................................................................................................................16.......... (0,13%)
Regina Eloi PT..............................................................................................................16.......... (0,13%)
Fabinho do Trailer PDT................................................................................................16.......... (0,13%)
Cleuza Salerme PR......................................................................................................15.......... (0,12%)
Neuza Neide PPS........................................................................................................15.......... (0,12%)
Aparecida PDT.............................................................................................................15.......... (0,12%)
Luiz Moura PSB...........................................................................................................14.......... (0,11%)
Eva Maranhão DEM.....................................................................................................13.......... (0,10%)
Maria Gonçalves PT.....................................................................................................12.......... (0,10%)
Bagulho PP................................................................................................................... 11.......... (0,09%)
Daniela PSDB..............................................................................................................10.......... (0,08%)
Ze Maria Tome PR..........................................................................................................9.......... (0,07%)
Silesia PT do B...............................................................................................................8.......... (0,06%)
Filipe Adriano Ferreira PP..............................................................................................8.......... (0,06%)
Joao Viana PR................................................................................................................8.......... (0,06%)
Bete do Tomix PTN.........................................................................................................8.......... (0,06%)
Thaysson PR..................................................................................................................8.......... (0,06%)
Colega PT do B..............................................................................................................6.......... (0,05%)
Zildete PSDB..................................................................................................................6.......... (0,05%)
Marquinho Professor PSDB...........................................................................................6.......... (0,05%)
Adriana PSB...................................................................................................................4.......... (0,03%)
Tia Emilia PP..................................................................................................................1.......... (0,01%)
Dirlene PSB....................................................................................................................1.......... (0,01%)
Julia PT...........................................................................................................................0.......... (0,00%)
Wanderlei Alves PTB......................................................................................................0........... (0,00%
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POLÍCIA
POLÍCIA
Dois morrem afogados no rio Manhuaçu no Engenho da Serra

Moradores do final do bairro Engenho da Serra localizaram o corpo de Geraldo
Salvador Pereira, 42 anos,
boiando nas águas do rio Manhuaçu, na manhã de sábado,
06.
Segundo o registro, ele
estava desaparecido desde
quarta-feira. Um familiar foi
até o local e reconheceu o
corpo. O homem fazia uso
de bebida alcoólica e vinha
apresentando um quadro de
delírios.
Geraldo era conhecido no

bairro e não tinha sinais de
violência em seu corpo. Possivelmente passou mal e caiu
nas águas do rio.
SEGUNDO CASO: Também neste sábado, morreu
afogado nas águas do rio Manhuaçu, no trecho do bairro
Engenho da Serra, o preso
albergado Edmilson Ferreira
de Jesus, 38 anos.
A Polícia Militar foi informada por populares que um
indivíduo não identificado
estava transtornado tentando
entrar nas residências da rua

Motorista sofre ataque
cardíaco e morre na BR-116

João Batista de Rezende,
40 anos, morreu vítima de
um ataque cardíaco enquanto dirigia um caminhão com
placa de Matipó, no trecho
da BR-116, próximo a Santa Rita de Minas, neste domingo, 07.
O motorista infartou e
morreu quando seguia para
Caratinga. João Batista
desmaiou sobre o volante,
fazendo o caminhão atravessasse de um lado para
o outro da pista, totalmente
desgovernado.
O caminhão tombou e
parte da carga, de botijões
de gás de cozinha, ficou
espalhada na margem da
estrada.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.
O corpo foi levado ao Insti-

tuto Médico Legal de Caratinga e veículo foi recolhido
para um pátio credenciado.

PM de Rio Casca apreende menor
que traficava drogas na porta de escola

Na parte da manhã do dia
03 de outubro policiais militares de Rio Casca realizavam uma operação de patrulha escolar nas imediações
de uma escola do muncípio,
oportunidade em que depararam com 03 adolescentes
em atitude suspeita nas imediações da portaria daquele
estabelecimento.
Os menores foram submetidos a busca pessoal e
nada de ilícito fora encontrado, mas próximo aos
adolescentes foi localizado
no chão uma mochila, tendo todos os adolescentes
negado serem o proprietário dela, entretanto, em seu
interior foram encontrados materiais escolares em
nome de um dos adolescentes abordado.
Dentro da mochila foram
encontrados também 05
(cinco) papelotes de cocaína.
Durante o registro da
ocorrência a Polícia Militar
recebeu diversas ligações

Rapaz é
assassinado
em Ponte Nova

Professor Silas Heringer, no
Bairro Engenho da Serra, por
volta de 14 horas. Quando
foi descoberto, ele pulou nas
águas do rio e acabou se afogando.
Os Bombeiros chegaram
ao local e encontraram com
moradores já retirando o corpo do rio.
Edmilson Ferreira de Jesus e que era preso albergado
do Sistema Prisional de Manhuaçu. A PM tentou localizar parentes da vitima, porém
não localizaram ninguém.

Os Bombeiros chegaram ao local e encontraram
com moradores já retirando o corpo do rio.

Mário de Oliveira, conhecido como Frangão, foi encontrado morto na Vila Alvarenga,
na madrugada desta quinta,
11, em Ponte Nova. A Polícia
Militar foi chamada a partir de
denúncias anônimas. Quando
chegou ao local, já encontrou
o rapaz morto com quatro disparos de arma nas pernas e no
tórax. A namorada dele contou
que era usuário de drogas, mas
não indicou suspeitos ou motivo do crime. A PM está em
rastreamento na tentativa de
identificar e localizar autores
do homicídio.

Lavrador morre ao bater de moto em ônibus
Um grave acidente registrado pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF) na madrugada
deste domingo (14), resultou na morte do
lavrador Edilson de Souza Lima, de 27 anos,
de Manhuaçuzinho. O acidente aconteceu
por volta de 1:30 no km 47,7 da rodovia BR262, próximo ao distrito de Realeza.
O motociclista seguia sozinho em sua
Honda CG 150 placa HIY-9055 sentido
Manhuaçu a Realeza quando, após sair de
uma curva, se chocou violentamente contra um ônibus da Viação Itapemirim, que
seguia em sentido contrário com destino ao
Espírito Santo.
Edilson foi lançado com violência contra o
para-brisa do coletivo. O piloto não resistiu
aos ferimentos e morreu no local. O corpo e
a motocicleta permaneceram no asfalto até

a chegada da perícia da Polícia Civil, sendo
encaminhado após a sua liberação para o
necrotério de Manhuaçu.
A ocorrência foi registrada pelos agentes
federais Lander e Tadeu Lima.

Briga por cachaça termina em morte

Uma briga por causa de garrafa de cachaça terminou de
forma triste em Muniz Freire,
região do Caparaó no Espírito
Santo. De acordo com a Polícia Militar, após uma discussão, dois homens enforcaram
a vítima e jogaram o corpo
atrás da rodoviária.

Os policiais foram acionados, e encontraram o corpo
na tarde de segunda-feira (8),
às margens de um córrego. A
vítima foi identificada como
Izaías Cassiano Izidoro.
Após investigações, a polícia
localizou Jó Pereira Vargas e
Antônio dos Santos Pontes

- dois suspeitos de serem os
autores do homicídio, sendo
que Antônio, era primo da
vítima.
Durante a abordagem, um
acusava o outro. Ambos foram
encaminhados para um presídio de Vitória, onde permanecem à disposição da Justiça.

Nove pessoas ficam feridas em acidente
com ônibus da Rio Doce nesta madrugada

anônimas de pessoas denunciando que o menor dono da
mochila realmente estava
traficando drogas na porta
da escola.
O menor foi apreendido
e encaminhado ao Quartel
para o registro da ocorrência, sendo acompanhado
por Conselheiros Tutelares
do município, haja vista
que seu genitor recusou-se
a acompanhá-lo, alegando
já não ter controle sobre seu

filho.
O Capitão Fortunato, Comandante da 118ª Companhia PM reiterou que será reforçado o patrulhamento nas
imediações da escola em que
o menor foi apreendido, bem
como intensificará junto aos
alunos daquele educandário
palestras de prevenção ao
uso de drogas e um acompanhamento diário por parte do
Sargento Edimar, Instrutor
do PROERD.

No fim da madrugada de
quarta-feira (10/10) um acidente próximo a Miradouro
deixou 9 pessoas feridas. O
motorista do ônibus da viação Rio Doce que faz linha
para Manhumirim perdeu o
controle da direção do veículo, saiu da pista, bateu em
um barranco e foi parar a alguns metros da rodovia.
Cinco feridos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros de Muriaé. Outros
dois foram socorridos pela
Polícia Militar de Miradouro e mais dois pela ambulância da Prefeitura de Miradouro. A Polícia Rodoviária
Federal registrou mais este
acidente da BR 116.

O motorista do ônibus da viação Rio Doce que faz
linha para Manhumirim perdeu o controle da direção
do veículo, saiu da pista, bateu em um barranco e foi
parar a alguns metros da rodovia.
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Morre aos 82 anos Wilton Franco,
o criador de “Os Trapalhões”
O diretor e apresentador Wilton Franco
morreu na manhã deste sábado (13), aos 82
anos, após sofrer uma
parada cardiorrespiratória, em Penha, em
Santa Catarina.
Nos últimos anos,
Franco
trabalhava
como consultor do
Parque Beto Carrero World. “Ele não era só um consultor,
ele era um grande amigo, uma pessoa de confiança, com
grandes ensinamentos. Vamos sentir muita falta dele e de
seus conselhos”, declarou Alex Murad, filho de Beto Carrero.
De acordo com a assessoria do hospital, o velório começa
a partir das 17h na igreja São Judas, no bairro Olaria. Wilton Franco vai ser cremado no domingo (14), em Balneário
Camboriú, no Crematório Vaticano, mas ainda não há informações sobre o horário da cerimônia.

Em entrevista, Kristen Stewart diz
ser uma “vaca desprezível”
Em entrevista à revista “Marie
Claire”, a atriz Kristen Stewart declarou ser uma “vaca desprezível”.
“Não tenho certeza se fico mais
feliz quando estou confortável e
contente, ou se quando me forço
até o limite. São várias versões da
felicidade e eu aprecio as duas. Sou
uma vaca desprezível”, disse ela.
A estrela da saga “Crepúsculo”
traiu recentemente seu então namorado, Robert Pattinson, com o cineasta Rupert Sanders.
Após muita insistência, comenta-se que os dois atores retomaram o relacionamento.
Segundo o jornal “The Sun, apesar de terem voltado a
namorar, eles não deverão aparecer juntos na turnê promorcional do último longa da saga, “Amanhecer – Parte 2, já
que a produção teme a reação dos fãs.
Com isso, os protagonistas irão pormover o filme em diferentes países. Rob Pattinson ficará na Austrália, enquanto
Kristen viajará ao Japão. Outro ator do elenco, Taylor Lautner também divulgará o filme sozinho, no caso o Brasil.

Filho do apresentador Ronnie Von
tem prisão decretada e está foragido
Ronaldo Nogueira , de 41 anos,
um dos filhos do apresentador Ronnie Von , da Rede Gazeta, teve prisão decretada devido à falta de pagamento de pensão alimentícia de
seus dois filhos, de 13 anos e de 10
anos, do primeiro casamento.
De acordo com o escritório de
advocacia da ex-mulher de Ronaldo, a prisão foi decretada no início
de setembro deste ano e o valor é
estimado em R$ 60 mil. “Como a
prisão já foi decretada, ele encontra-se foragido da Justiça”,
falou a assessora Solange Melendez ao iG . “Ainda estamos tentando falar com ela (a ex), mas ela está em horário
de trabalho e não retorna as ligações. Não podemos passar
mais informações também porque o escritório responsável
pelo processo, que corre em segredo de Justiça, quer manter
sigilo”, completou.
A decisão judicial foi proferida pela juíza Dra. Glaís de
Toledo Piza Pelus , da 1ª Vara da Família e Sucessões do
Fórum Regional de Pinheiros, de São Paulo, no último dia
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12 de setembro e Ronaldo foi condenado a cumprir 30 dias
de prisão. Mas ele ainda não se apresentou para cumprir a
pena e nem para pagar o valor devido. Ronaldo recorreu da
decisão, mas teve seu recurso negado

Rainha do Pop: Filha de
Madonna não quer ajuda da
mãe para pagar faculdade
Madonna é uma das artistas mais
bem sucedidas do mundo e, por isso,
dinheiro não deve faltar na vida da cantora. Mas, isso não significa que a filha
primogênita da Material Girl, Lourdes
Maria, queira viver às custas da mãe.
Para enfatizar a sua independência, a
jovem de 16 anos vai pagar sozinha as
mensalidades da Faculdade Bard, onde
vai estudar artes. Uma amigo próximo
de Lourdes contou que ela já se inscreveu na instituição, que
é considerada uma das mais liberais dos Estados Unidos.
- Lourdes mal pode esperar para sair de casa e entrar na
universidade. Ela já planejou tudo. Madonna é uma mãe
severa, mas Lourdes tem se rebelado. Ela também está de
saco cheio da fama. É por isso que ela não viajou na turnê
de Madonna, contou fonte ao The Sun.
Lola vai pagar os custos com o que lucrou de sua linha de
roupas a Material Girl.

Cláudinha Leite com medo?
Parece que Claudia Leitte está com
medo de ter seus podres do passado
revelados por aí pela ex-amiga Érika
Lemos. As duas se conhecem desde
pequenas, mas em 2008 a relação ficou estremecida e nunca mais voltou
a ser a mesma. Agora, a moça, que
também trabalhou como assessora da
cantora, ameaça montar um blog para
falar sobre a estranha inimizade.
“Vou ter um blog e falar sobre tudo.
Inclusive sobre a minha história com ela desde os meus 11
anos e por que acabou. Nós fomos muito felizes. Impossível
esquecer uma injustiça ou uma ingratidão”, publicou ela no
Facebook.
No entanto, a baiana tentou impedir que algum escândalo
seja divulgado pela antiga colega e recorreu à Justiça. Na
última segunda-feira, dia 8, Érika recebeu em sua casa um
oficial que lhe entregou um documento proibindo-a de citar
qualquer coisa que atinja ou denigra a intimidade de Claudinha.
Irritada, a ex-amiga resolveu protestar na rede social:
“Como pode antes de ler algo, julgar? E mandar um oficial
de justiça na minha casa? Só quero entender isso? Quem não
deve, não teme! Se eu falasse mal, ou mentira, pronto, ai
sim! Mas não fiz nada disso! Só quero fazer meu blog! Leia
quem tiver vontade, ninguém é obrigado a ler!”
Agora, resta esperar para ver o que será publicado e se a
ex-vocalista do grupo Babado Novo realmente não tem nada
a esconder.

Cantada errada
Richard Gere parece ter
ficado mal acostumado com
a fama de galã e acabou lavando um passa fora em um
restaurante de Nova York. O
astro hollywoodiano bebeu
além da conta e resolveu
jogar seu charme para uma
mulher casada. O problema
é que o marido estava na
mesma mesa e não gostou nada da abordagem. Ele insistiu
e acabou sendo expulso do recinto. Vale lembrar que Gere é
casado há 10 anos com a atriz Carey Lowell.

15

Viviane A|raújo na Globo
A Globo está de olho em Viviane Araújo para o próximo
folhetim de Aguinaldo Silva que está prevista para sair do
papel em 2014..
A ex-peoa visitou o Projeto Jacarepaguá (Projac) para
acertar o seu contrato com a emissora carioca. Se tudo der
certo, a dançarina já tem participações programadas nas
atrações da casa como o humorístico ”Zorra Total” e a
transmissão do carnaval de 2013.

Ricky Martin só de cueca
Ricky Martin passou nesta semana
por algo tão inusitado que, sem acreditar, teve que postar no Facebook e no
Twitter: ele acabou trancado para fora
de casa só de cueca, sem chave. A cena
mais engraçada foi ele ter que descer
à portaria, com o elevador cheio, para
buscar uma cópia nos trajes em que estava.
“Que maneira de começar meu dia: acabo de ficar para
fora do meu apartamento, sem chave; a porta se fechou”,
postou. “Tive que descer à recepção para buscar a cópia;
como todos sabem, às 8h15 o elevador está cheio de vizinhos indo trabalhar”, contou, bem-humorado, dizendo que
estava rindo até aquele momento da postagem.
Os (ou as) fãs não tardaram em mandar milhares de mensagens de apoio ao cantor. Claro, todas queriam estar com
ele naquele momento. De qualquer forma, para ele - apesar
de engraçado - não foi um fato nada agradável. “Tremenda
dose de adrenalina matutina”, completou Martin.

Vera Fischer comemora o estado
civil: “Estou solteiríssima”
A festa de lançamento de “Salve
Jorge” que aconteceu na quarta-feira, dia 10, deu o que falar. Empolgados com a novidade, os atores deram várias entrevistas e falaram até
mesmo sobre suas vidas pessoais.
Vera Fischer foi uma das que abriu o
coração para os repórteres presentes,
contando como vai a vida de solteira
e revelando seu novo projeto.
Aparentemente, depois de ter casado duas vezes – com
Perry Salles, pai de sua filha Rafaella, e Felipe Camargo,
pai de seu filho Gabriel – mais ninguém conquistou a loira.
“Ai, eu não quero namorar agora, não, dá muito trabalho,
estou solteiríssima. Quando a gente está com alguém, precisa dividir atenção, nosso tempo”, mostrando estar bem resolvida. “A não ser que eu me apaixone, mas eu duvido um
pouco.” Na nova trama da Rede Globo a atriz vai viver Irina, uma russa dona de uma boate na Espanha que recebe as
vítimas do tráfico de mulheres praticado por Lívia, interpretada por Cláudia Raia. Coincidência ou não, os próximos
passos da atriz vão passar bem perto dessa temática. Até
o final do ano ela pretende lançar um livro. “É sobre prostitutas, um livro de ficção que se passa no Rio de Janeiro.
Comecei a escrever no ano passado, vai se chamar `Lucíola`”, revelou, acrescentando que escreve os capítulos à mão.
“Não uso computador, porque só consigo sentir as palavras
desse jeito, acho que escrever à mão tem outro sabor.”

Mais uma de Lindsay Lohan
Não tem jeito, onde tem um bafafá envolvendo delegacia,
Lindsay Lohan é figurinha carimbada. A ruivinha se envolveu em mais uma briga que precisou do apoio da polícia
para ser resolvida. A atriz brigou com sua mãe, Dina Lohan, na saída de uma boate, em Nova York. A discussão
que começou às 4h da manhã virou agressão física e acabou
virando assunto policial. No dia seguinte, Dina explicou
que o motivo foi seu exagero nos “bons drinks”. As duas já
voltaram a se falar.
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Nailton e Perígolo são carregados pelo povo

O candidato da Coligação
Renovação e Progresso, Nailton Heringer foi eleito prefeito
de Manhuaçu na noite do dia
07 (domingo), com 54,90%
(22.512 votos). Ele teve 8.349
votos a mais do que a candidata da Coligação Somos Mais
Manhuaçu, Cici Magalhães,
que obteve 34,54% (14.163
votos). O terceiro colocado foi
o candidato da coligação Manhuaçu em Boas Mãos, Renato
da Banca, com 10,56% (4.329
votos).
Os votos brancos somaram
2,91% (1.295), enquanto os nulos chegaram a 5,10% (2.273).
Eleitores e apoiadores da
campanha de Nailton lotaram
a rua em frente ao Fórum Desembargador Alonso Starling
e acompanharam toda a apuração. Com o resultado anunciado, mais eleitores chegaram
para festejar a vitória da campanha da coligação Renovação
e Progresso.
Além de candidatos a
vereador e alguns dos eleitos
para a Câmara, a praça ainda
recebeu a presença do Prefeito
eleito Nailton Heringer, do
vice-prefeito eleito Dr. Guliver, Fábio Soares e Geraldo
Perígolo. Vale ressaltar que
eles se emocionaram com as
demonstrações de carinho que
receberam do povo pela vitória.
Numa rápida entrevista,
Nailton Heringer, Dr. Gulliver,
Geraldo Perígolo, Maurício
Júnior e Fabio Soares falaram
a nossa reportagem, agradeceram a Deus e a confiança de
mais de 22 mil eleitores. Nailton reforçou que o resultado
foi a demonstração de que a
população quer mudanças na
Administração.

Entrevista com o candidato eleito logo
após a proclamação de sua vitória

Jornal das Montanhas - Nailton, o que representa
para você esta vitória?
Nailton Cotrin Heringer - Essa vitória representa
muito, representa a realização de um sonho, um sonho
de alguém que nasceu simples e que teve a oportunidade de estudar e aprender política, é o sonho de ser livre.
Quero ser um prefeito digno, gente que é do povo, gente
que tem compromisso com as pessoas.
JM - Quando começou seu trabalho e como você
avalia nesse momento?
Nailton Heringer - Isso começou há quatro anos
mostrando que nós tínhamos papel com o povo e o povo
entendeu nosso recado. Poucos dias de campanha, uma
campanha tão simples como esta, mas foi uma campanha que cresceu muito durantes os últimos 28 dias.
Então coloquei extremamente nas mãos de Deus, se ele
quiser sim eu estaria à disposição, eu não tinha recursos
para bancar toda essa campanha como não temos, depois nós começamos a construir um grupo político que
veio com essa coligação “Renovação e progresso” com
5 partidos, com o Dr. Guliver como vice e os demais
vieram nos apoiar. Então nós conquistamos essa vitória
no dia a dia, na busca por cada voto, através da parceria,
da campanha popular.
JM - O que o povo de Manhuaçu pode esperar do
seu futuro governo?
Nailton Heringer - Pode esperar aquilo que nós pregamos durante a campanha, um governo comprometido
com o princípio da transparência, com a verdade, a justiça um governo que vai chamar as bases para conversar, cada envolvido no profissionalismo público, todas as
áreas serão ouvidas para que possamos junto construir
as saídas para os nossos grandes progressos. Vai ser um
governo que vai ter Nailton e Guliver na direção, mas
vai ter que chamar todos para responder cada setor. Nós
temos grandes desafios como saúde, educação e nós
queremos colocar alguns marcos em Manhuaçu, queremos sonhar com um grande hospital para pararmos de levar pacientes daqui para fora, queremos e vamos sonhar
com a universidade federal, vamos também combater as
enchentes de Manhuaçu, queremos colocar o aeroporto
funcionar, queremos tirar a rodovia daqui de dentro e fazer anéis rodoviários, são grandes marcos como o do
trânsito também , e são desafios grandes e conto com a
ajuda de todos para que esses planos sejam concluídos.

Nailton e
Dr. Guliver
vitória que
promete
mudança em
Manhuaçu

Fábio Soares um dos coordenadores de campanha de
Nailton Heringer, fala a nossa reportagem avaliando a
trajetória da campanha vitoriosa de 2012

M

uita comemoração,
muita festa e nossa
reportagem foi ouvir
também Fabio Soares que fez
um balanço geral em que foi a
trajetória até o dia 7 de outubro de 2012 em Manhuaçu.
“Quero agradecer o privilégio de estar aqui na redação do Jornal das Montanhas, para esclarecer o que
a gente sente, ou sentimos
e presenciamos nesse envolvimento muito grande
da população atendendo ao
nosso pedido em apoio ao
Nailton e Dr. Guliver, em
cada lugar que chegávamos
éramos respeitado, acolhido
com carinho, isto veio trazer para nós, um entusiasmo muito grande a cada dia
ao sairmos para os cantos
do município, os córregos,
distritos e bairros sentíamos um carinho tão grande que voltávamos para
casa motivados pensando
no dia seguinte que deveria
voltar naquele lugar mas as
vezes sem tempo de voltar,
de tão bom e receptivo que
era aquela visita calorosa,
que teve aquele conceito e
respeito a democracia, aonde nós tivemos um período que os adversários com
propostas desagradáveis fazendo uma muralha contra
a democracia e nós rompemos essa muralha indo até
ao eleitor e falar para ele, e
as vezes ouvir aquele desabafo do eleitor e falar menos
e envolvê-lo na camapanha
e aí se transformou naquele
voto formiguinha um falan-

do para o seu vizinhos deixando um recadinho uma
informação algum panfleto da nossa campanha,
semana seguinte agente ia
no mesmo córrego visitar
outras famílias chegava lá
eles já tinham recebido um
pedido do vizinho para votar que esse era o melhor, e
isso é que ganhou a credibilidade junto a sociedade
com um trabalho sério com
uma equipe muito boa, mas
reduzida dentro do nosso
grupo maior parte de voluntários agregando agente
cada dia e dizendo vamos
ganhar esta e isso contra
tudo e contra todos a realidade foi essa e isso ia somando e cada dia nós mais
entusiasmado, com essa
política pura que aconteceu
em Manhuaçu, pura mesmo e democrática, repito
a democracia imperou em
todos os cantos e recantos
e que agora temos um compromisso maior com esse
pessoal e temos que pensar

também nas campanhas futuras que vem por aí e desde
agora estamos agradecendo
a cada um, e digo é agradecer mesmo de coração o
grupo que trabalhou, um
grupo pequeno, mais o nosso maior exército mesmo foi
o eleitor, as lideranças em
cada canto fez a diferença.
É o que falei a democracia dominou e imperou
em Manhuaçu. Avaliando
o movimento dos nossos
adversários, nós gastamos
muito pouco. E imperou a
democracia, o eleitor votou
em quem ele quis e nós ficamos muito a vontade e
dizia você pensa direitinho.
O mineiro Joaquim Barbosa ajudou muito com o julgamento do mensalão. Falo
de cadeira porque nestes
dois meses pude conhecer
melhor o eleitorado e tive
também a oportunidade de
conhecer melhor o Nailton
de trabalhar com ele de sol
a sol, vem enriquecer ainda mais de conhecimento
a todos nós e agradecer
os adversário em que momento algum não agredimos ninguém e nem fomos
agredidos durante todo o
tempo, eu e o Nailton quase sempre juntos de sete da
manhã até meia noite, programando as coisas para o
dia seguinte, avaliando o
dia de hoje, e muito mais
a nossa fé e o amor a Deus,
respeitando a dignidade do
eleitor e de nossos adversário, ou melhor a dignidade
do homem.

As famílias Guliver,
Perígolo, Soares e Heringer
Finalizando desejo agradecer muito, muito mesmo a
família do Nailton Heringer,
a família do Dr. Guliver, do
Sr. Geraldo Perígulo, a minha família, que abraçaram
com agente esse objetivo
maior que era a eleição do
Nailton, e digo o Sr, Geraldo
não foi um cabo eleitoral, ele
foi um capitão eleitoral, um
guerreiro que somou muito,
e esse carinho o amor foi res-

peitado e gostaria que fosse
colocado nesse jornal de credibilidade o agradecimento
a pessoa de Glauco Macedo
e José Antônio Porcário, que
nós nomeamos eles como
crítico da campanha para
corrigir as falhas os erros e
os dois tiveram a capacidade
de desenvolver com muita sabedoria a tal tarefa, ao
ponto de chegar para mim
e dizer: Fabio você está

errado nisso e isso, e entrarmos em debate e disse
não estou errado por isso,
por isso e por isso e então
o José Antonio disse então Fabio você está certo
e em outros momento eu
cheguei a ele e disse muito
obrigado pela correção que
vai somar muito conosco e
continuamos agora valorizando muito mais os dois
cidadãos

Dr. Guliver vice-prefeito eleito fala da alegria e emoção
Dr. Guliver vice-prefeito eleito fala da alegria e emoção neste momento. – É uma satisfação muito grande estar falando como futuro
vice-prefeito eleito de Manhuaçu, tenho certeza que essa vitória não foi minha, foi nossa, foi
do povo de nosso município e nós trabalhamos
para isso e tenho certeza que esse governo vai

ficar para história, Nailton prefeito vai ter compromisso realmente com a população de Manhuaçu e nós lutamos muito por isso. Eu sei
que no início ninguém acreditava em nossos
projetos mais hoje estamos aqui vendo nossos
projetos concretizados. É uma satisfação muito grande estar diante de vocês para agradecer

essa votação expressiva que nós tivemos em
nosso município. Tenho certeza que vamos governar para todos, para aqueles que votaram e
os que não votaram na gente, podem ter certeza
que vamos ser participativos e quero que todos
venham caminhar conosco nos próximos anos
em Manhuaçu.

Qual será a sua participação no futuro
governo? – Vejamos bem, nós não discutimos qual seria a minha participação, eu tenho
certeza de que vou ser vice-prefeito de Manhuaçu, tudo que estiver ao meu alcance para
ajudar e melhorar o município de Manhuaçu
eu vou fazer.

