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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Darci será a primeira mulher
a governar Manhumirim

Com o povo vibrando pelas ruas da
cidade, a primeira prefeita de Manhumirim foi eleita, dia 07 de outubro de
2012. Darci Braga foi carregada pelo
povo que gritava ‘’ ...acabou a ditadura,
agora é a vez do povo...”
Em clima de muita festa todos queriam abraçar a primeira mulher que vai
governar Manhumirim.
Como sempre muito simples e sempre ao lado do povo, a prefeita eleita
fez questão de descer do trio elétrico e
caminhar no meio do povão que superlotou as ruas da cidade.
Chorando durante todo o tempo da
comemoração, Darci acenava para as
pessoas que fizeram questão de participar da festa da vitória do povo.
Nas janelas dos prédios, frequentadores dos bares e muita gente na rua cumprimentava os eleitos e tremulavam
bandeiras verdes, símbolo da esperança, dando as boas vindas para os novos
tempos que virão para Manhumirim.
Parabéns a todos os eleitos e que nossa terra volte a ser a Manhumirim governada pelo povo, para o povo e com
o povo.

Carlinhos será o próximo
prefeito de Reduto. João
Carolino é reeleito em São
João do Manhuaçu
PÁGINAS 6 e 9

Distribuição gratuita

Cariocas homenageiam
ministros do STF
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Rodovias mineiras campeãs
em mortes no Brasil
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EDITORIAL

Nailton vai governar com
maioria na câmara

CHARGE

O

prefeito eleito de Manhuaçu Nailton Heringer não terá
dificuldade para aprovar os projetos de seu governo,
historicamente em nosso país raras são as câmaras
municipais que tem uma bancada de oposição, nos últimos
mandatos os prefeitos não tiveram oposição, é de se lamentar,
pois a oposição bem trabalhada e bem intencionada acaba
ajudando o executivo, mas isso é um problema cultural. Nos
Estados Unidos o povo geralmente vota em um presidente de
um partido e vota em outro partido para comandar o congresso,
na visão do eleitor americano isso da maior equilíbrio. Há necessidade de um prefeito ter a maioria na câmara para aprovar
seus projetos, caso contrário uma oposição mal intencionada
poderia atrapalhar bastante e inviabilizar projetos importantes
de sua administração. A coligação de Nailton conseguiu eleger
4 vereadores, Cabo Anísio (PDT), Maurício Júnior (PTC), Eli
de Abreu (PP), Chico do Juquinha (PT), mas o prefeito foi
eleito por uma maioria absoluta de votos dando o seu recado
das urnas, bem entendido por mais 6 vereadores eleitos: Gilsinho (PDC), Jânio (PTB), Rogerinho (PR), Chiquinho (PPS),
Hélio Ferreira (PMDB), Aponísia (PSDC) e há mais um nome
fechado, mas por enquanto não podemos revelar .
Até dia 1º de janeiro vai ter muita especulação, mas praticamente há uma concordância e lógico que todo prefeito quer
ter na câmara um presidente de sua bancada e de preferência
alguém que esteja alinhado com o executivo e este nome recai
sobre o jovem advogado Maurício Júnior que teve um papel
importante nas negociações para a formação da coligação, ele
era o nome certo para ser o vice, pois já vinha de uma longa
data formando a dupla com o Nailton, mas em nome da boa
vontade e para somar num gesto pouco visto em política, abriu
mão para que a coligação com o PT pudesse ser concretizada
e saiu candidato a vereador, por tudo isso acreditamos que
será Maurício Júnior o Presidente da Câmara a partir de 2013.
O Juninho Linhares o vereador mais votado deseja também
ser o presidente e até apoia o Nailton, mas ele vai ter que esperar
mais um pouco o momento agora é da coligação que o povo
aprovou com ampla maioria de votos. Desde o nosso primeiro
número em junho de 2003 temos sido críticos da maneira como
se faz política nas câmaras municipais de Manhuaçu e região,
não há oposição os vereadores dizem amém para tudo que o
prefeito deseja aprovar e o mais grave não fiscalizam os atos do
prefeito. Os vereadores que querem realmente permanecer por
mais de um mandato vão ter que adequar suas atitudes e fazer
suas obrigações para as quais foram eleitos, que é fiscalizar
e fazer leis, deixar o serviço social para a Secretaria de Ação
Social da prefeitura. Hoje funciona assim, alguns vereadores
usam influência para marcar consultas, conseguir cirurgia,
exames etc. e aqueles brasileiros que não se submetem a essas
práticas ficam a mercê do mau atendimento. Se todos fizessem
o correto, leis obrigariam os executivos a contratar mais médicos, mais postos de saúde, e assim todos os serviços poderiam
estar a disposição da coletividade e não a serviço de alguns
privilegiados, cumprindo o artigo 5º da constituição em que
diz que todos são iguais perante a lei. Não podemos concordar
com a lei de Gérson, como dizem: o sol nasceu para todos, a
sombra para os mais espertos.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

Itanhaém - São Paulo

CARTA DOS LEITORES

Eu moro em uma cidade turística
que não existe semáforo, Itanhaém. Mas o povo daqui respeita
as pessoas no Trânsito, paramos
para os pedestres passarem, limite
de velocidade dentro da cidade é
40 km por hora. Nas auto escolas
somos treinados a respeitar as
marcações nas ruas, a prioridade
são as pessoas. Quando chega a
epóca de temporada aí começa alguns acidentes. As pessoas de fora
pensam que são donos da cidade,
enchem a cara e começam a fazer
caca no trânsito, e a policia local

não dá moleza prende e multa. E se
atropelarem alguém da cidade está
arriscado a ser linchado. Aqui por
enquanto ainda existe a gentileza
no trânsito da cidade, quando você
vê um mau educado é só olhar a
placa que você sabe que é de fora.
O que falta são leis e educação no
trânsito.
Marcos Alberto

Parabéns aos nossos candidatos eleitos todos merecidos, 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 - Lajinha/MG
Ao Jornal das Montanhas
Gosto muito de ler o Jornal das
Montanhas, principalmente a
parte de entretenimento, o caça
palavra, os sete erros, e a coluna
do Claudio Humberto. Parabéns
a todos e não deixe de nos enviar
toda semana o nosso jornal.
Antonina Fernandes
Rio Casca
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
De olho nas eleição 2014

Nailton Heringer participa de culto em Vila Nova

Fotos Roosevelt Póvoa

Dizem, e a expectativa é enorme para ver
a onda do povo de Manhuaçu nas eleições de
2014, quais serão os nomes para disputar o legislativo estadual e federal. Mário Heringer
(federal) deve voltar em uma dobradinha com o
advogado Luis Amorim ou Gulliver (estadual)
apoiado pelo prefeito Nailton Heringer. Como
irá se comportar os eleitores de Manhuaçu com
nomes já tradicionais como Lael Varella, João
Magalhães, Sebastião Costa, Paulo Abi-Ackel?
Dizem que Lael deve vir como vice-governador
e seu filho herdará a vaga de deputado.

Lucinho em Lajinha
Em Lajinha Lucinho foi
eleito com a promessa de
reabrir o Hospital Belizário
Miranda, esquecido desde
a posse do atual prefeito, os
políticos não podem se dar
ao luxo de olhar e deixar um
complexo hospitalar do porte
do Hospital de Lajinha parado sem apoio. As cidades de
Lajinha, Durandé, Chalé, São José do Mantimento e Conceição do Ipanema deveriam se
unir em favor da saúde do povo e se organizarem em apoio ao Hospital de Lajinha. Os
políticos de Lajinha precisam abrir a mente e
deixar de revanchismo e unir todos em prol da
cidade, a prática da política em favor do povo
independente de partidos.

Novo Presidente da
Câmara em Manhuaçu.
Quem será?
Andam dizendo
por aí que a oposição quer formar um
bloco e lançar Juninho Linhares como
presidente da câmara. Nailton por sua
vez respaldado pelo
grande apoio popular deseja administrar o município tendo como presidente um nome de seu
partido e alguns trabalham o nome do advogado Maurício Júnior vereador eleito.

Prefeito eleito Nailton Heringer Presbítero da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu acompanhado de 6 vereadores eleitos
assistem o culto da Igreja Assembleia de Deus de Vila Nova,
o pastor orou pelos eleitos

U

m Culto em Ação de Graças foi realizado dia 18 de Outubro
de 2012 às 19h30min, na Igreja Assembleia de Deus no Distrito de Vila Nova, o pregador da noite foi o Pastor Adriano,
participaram do culto o Prefeito eleito em 2012 Nailton Heringer,
que é líder evangélico da 1ª Igreja Presbiteriana de Manhuaçu e
os vereadores eleitos Gilson, Aponísia, Eli de Abreu, Cabo Anísio,
Maurício Júnior e Helio, além das Autoridades Municipais.
“Essa vitória é do povo de Manhuaçu, da democracia, daqueles
que acreditam em propostas. Manhuaçu vai ter um novo tempo.
O tempo da administração dinâmica, transparente, progressista e

Vereadora eleita Aponisia, Gilsinho, Hélio Ferreira, Maurício
Júnior, Nailton, Cabo Anísio e Eli de Abreu

que os grandes temas serão tratados, como as questões das enchentes, o contorno rodoviário, da educação, da agricultura, da saúde,
enfim, vamos começar uma nova fase na história de Manhuaçu e
sem nenhum desvio de recursos”.Disse Nailton, prefeito eleito de
Manhuaçu.
Além de agradecer aos eleitores, Nailton Heringer atribuiu a vitória primeiramente a Deus. “É Deus que faz as coisas. Atribuímos
a Ele que envolveu os corações e as pessoas a acreditarem em nós.
Deus nos escolheu nessa hora e estou pedindo a benção dele para
mim e para todo o povo de Manhuaçu” Nailton Heringer

Quase 90 cidades poderão
ter novas eleições

Em pelo menos 87 municípios,
o número de votos dados a candidatos barrados pela justiça superou
a quantidade de votos válidos. Se a
justiça mantiver os candidatos impedidos, será necessário fazer novos
pleitos. A eleição para prefeito em
aproximadamente 90 cidades não
terminou com a coleta e contagem
de votos em 7 de outubro. Levantamento doCongresso em Foco, com
base em dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aponta que
pelo menos 87 municípios, espalhados por 23
estados, correm o risco de ter um novo pleito.
Isso por causa do alto número de votos anulados na corrida para as prefeituras.
De acordo com o Código Eleitoral, uma
nova eleição deve ser convocada caso 50%
ou mais dos votos sejam anulados. A legislação faz uma distinção importante: para
que haja nova eleição, é preciso que os votos sejam anulados pela justiça. Se mais da
metade de uma cidade votar nulo, isso não

Maior índice de
casamentos informais
IBGE declara que Minas Gerais é o Estado no Brasil que tem o maior índice de casamentos informais. Pesquisa do IBGE fez
uma analise dos casamentos e dos relacionamentos informais no país. A cidade mineira de Tiradentes, possuí a terceira maior
porcentagem de casais homossexuais do
Brasil. O Estado de Minas tem registrado
- por declarações - cerca de 4.944 parceiros
do mesmo sexo que vivem juntos.

Collor de Melo
continua!
invalida a eleição. Assim, só há nulidade se
houver, por parte da Justiça Eleitoral, uma
decisão nesse sentido. Em boa parte dos casos, existe a espera por uma decisão definitiva do TSE. A presidenta da corte, Cármen
Lúcia, já declarou que os casos que podem
influenciar no resultado têm prioridade de
julgamento. Na próxima semana, ocorre o
segundo turno. Se houver necessidade de
uma nova eleição, ela terá de ser marcada
entre 20 e 40 dias depois do esgotamento da
possibilidade de recursos.

Três funcionários contratados pelo gabinete do
Senador Fernando Collor
(PTB) prestam serviços
particulares a ele. Acemilton Gonçalves da Silva
atua como jardineiro na
Casa da Dinda, residência
de Collor, mas é contratado como assistente parlamentar do senador. Informa o jornal O TEMPO!
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Tri-Objetiva - 19
Celso de Medeiros Costa (*)

Pesquisa de intenção sem
Intenção de pesquisa
1- Não faço pesquisa da pesquisa!
2- Mostro dela, apenas, alguma brisa!!
3- Isso é para você, e não só para e-leitora Isa!!!
1 - Começando – § Minha intenção não é uma pesquisa da pesquisa de intenção de votos. Não
sou pesquisador, e, nem mesmo,
fiz pesquisa sobre pesquisa. Mas,
sendo cidadão brasileiro, eleitor
e leitor até de jornais e revistas,
logo de pesquisas eleitorais, quero,
passado o período das campanhas,
ter mais liberdade para discorrer tal. Como de médico
e louco cada um tem um pouco, de político e comentarista de pesquisas de intenções de votos, idem. § Como
já adiantei na matéria passada, pesquisa eleitoral é, ao
mesmo tempo, musa e bruxa do período das campanhas
eleitorais, respectivamente benquista pelos que estão na
frente na pesquisa, e malquista pelos que os números
não favorecem. § O que não se pode esquecer é que é
pesquisa – só pesquisa!... Nada além disso!!!... –, e, de
intenção de votos (intenção não é ação, e, muito menos,
consumação...), e, para aquele momento; tanto é que
vêm nos telejornais: Se a eleição fosse hoje, o candidato
fulano (palavra do século XIII) teria tantos pontos percentuais, sicrano (do ano 1587) menos tantos, e o beltrano (de 1890) não tanto!
2 - Continuando – § Outro ponto que não pode ser esquecido nessas pesquisas é a margem de erros, e
coisas que números escondem ou não
conseguem ler. § Falando só da margem de erros, alguns institutos, segundo más línguas ou/e boas mentes,
usam disso para favorecer o candidato
de sua predileção – aumentando uns
pontinhos! –, e, para desfavorecer o outro lado – tirando-lhe outros pontinhos!!! –. Em sendo verdade, conforme
esses mesmos analistas, comentaristas, ou “chutadores”,
isso, além de ser para influenciar o eleitor – mormente,
ao indeciso –, que pode apostar no que está a frente, ou,
praticar o chamado voto útil, é para que a arrecadação da
campanha não diminua, pois empresários não gostam de
investir em candidato que pensam vir a perder. § Além
das pesquisas publicadas, não esqueçamos das “impublicadas” e “impublicáveis”, e dos trackings ou pesquisas
internas pelo telefone, que partidos têm, que podem, embora menos científicos, fazer leitura melhor do quadro.
3 - Consumando – § Mas, há, além
de dados que a pesquisa traz, e de seus
adendos, certos movimentos que nenhuma pesquisa e nem mesmo análise
lêem, antes da coisa se consumar. É
como comentarista futebolístico: Só
analisam alguns pontos após a partida.
Partido, mesmo com tracking, também só analisa algo depois do caldo derramado. § Eis o
exemplo de S.Paulo/SP:
Nenhuma pesquisa informou que Celso Russomano
estaria fora da disputa final. Quiçá, só o tracking do Russomano mostrava que para ele estava russo, Mano? § O
movimento silencioso e de última hora jogou votos para
José Serra e Fernando Haddad. Mudança brusca surpreende muito a muitos. A culpa pode não ser do instituto,
moçinho ou bandido para os candidatos e para os partidos, ou da pesquisa; a explicação pode ser para essas
surpresas de últimas horas...
1- Será que consegui ao tema principiar?
2- Será que, pelo menos, algo pude pontuar??
3- Será que consegui a cousa não partidarizar???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.

CANTINHO DE FÉ
por

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

Conheça o perdão de Deus
Você sabe de onde vem a superstição de se bater na
madeira para se “afugentar o azar?” Marcelo Duarte, em
seu livro Guia dos Curiosos, responde: “Esse costume começou há cerca de 4 mil anos entre os índios da América
do Norte. Eles perceberam que, apesar da sua imponência,
o carvalho era a árvore mais atingida pelos raios. Concluíram, portanto, que o carvalho era a morada dos deuses na
Terra. Toda vez que se sentiam culpados de alguma coisa,
batiam no tronco da árvore para chamar as divindades e
pedir perdão” (Guia dos curiosos. São Paulo: Cia. das
Letras, 1996, p. 368).
Minha pergunta é: como é que aquela gente sabia que
precisava pedir perdão? A resposta é a consciência. Ao nos
criar, Deus inseriu em nosso peito um dispositivo de alarme
que dispara, toda vez que nos aproximamos do precipício
da desobediência. Ou seja, nós sabemos quando o nosso
comportamento não condiz com o ideal de Deus para nós.
É então que se constata o fenômeno da consciência culpada.
Alguns tentam ficar livres disso, negando a existência da
culpa. Alegam que a culpa é uma construção cultural ou
mesmo um objeto de tortura inventado pelas religiões. Os
mais radicais negam até mesmo a existência da consciência.
Outros se curvam ao peso da culpa e se autoflagelam, no
desespero de se livrarem do dedo em riste da consciência.
Uma religião doentia prescreve esse tratamento. Seria preciso fazer penitência, passar por privações, agendar jejuns,
submeter-se a reclusões... tudo para tentar adquirir o alívio
espiritual e se desvencilhar do fardo da culpa.
Quando a oração-modelo termina, Jesus volta ao tópico
do perdão, estendendo-se um pouco mais sobre o assunto: “Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai celeste vos perdoará; se, porém, não
perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso
Pai vos perdoará as vossas ofensas” (Mt 6.14-15).
Quer viver em paz? Peça perdão Àquele que pode
perdoar!

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

Pavê de abacaxi,
coco e doce de leite

Ingredientes: 1 lata de Leite MOÇA - A mesma
medida (da lata) de Leite UHT NINHO Integral - 2
gemas - 1 colher (sopa) de amido de milho - 1 lata
de Creme de Leite NESTLÉ® - 1 lata de abacaxi
em calda - Meia xícara (chá) de calda de abacaxi - 1
colher (sopa) de rum - 1 Panettone Doce de Leite
em pedaços - 3 xícaras (chá) de coco fresco ralado
Modo de Preparo: Em uma panela, misture o
Leite MOÇA, o Leite NINHO, as gemas, o amido
de milho e leve ao fogo baixo, mexendo sempre
até engrossar
Retire do fogo e junte 3 colheres (sopa) de Creme
de Leite NESTLÉ e deixe esfriar
Reserve
Monte o pavê em um recipiente quadrado ( 24 x
24 cm), colocando no fundo o Panettone Doce de
Leite em pedaços
Regue com a mistura da calda de abacaxi com
o rum
Em seguida, despeje o Creme reservado, o Creme de Leite restante e uma camada de abacaxi
picado
Espalhe o coco ralado em toda a superfície e
sirva bem gelado

Edital da E.E. Waldomiro
Mendes de Almeida
A Caixa Escolar Waldomiro Mendes de Almeida realiza Chamada Pública nº 03/2012
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar. Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação
prevista no art. 22 da Resolução FNDE nº
38/09, para habilitação e Projeto de Venda
até o dia 29/10/2012 às 13h30 min na E.E.
Waldomiro Mendes de Almeida, localizada
na Rua Stª Terezinha, 171, Centro, MatipóMG, Cep: 35367-000, Tel.:(31)3873-1351,
email: escola.75493@educacao.mg.gov.
br. O edital com os quantitativos poderá
ser adquirido na escola.

Comunicado

Dia 30/10, terça-feira, excepcionalmente, não
haverá atendimento ao público na Agência da Receita Federal do Brasil em Manhuaçu, devido a
evento de capacitação dos funcionários que será
ministrado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Governador Valadares. Agradecemos a
compreensão de todos.
Obrigada.
enciosamente,
Vanusa Duarte Ferreira
Chefe ARF/MAN
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ENQUETE
“ Funciona como balde de água quente, para estimular ”

José Serra (PSDB)sobre pesquisas que apontam sua derrota para Fernando Haddad

Braga se agarra a políticos para manter liderança PT quer sangue
A decisão da presidenta Dilma de promover um “rodízio” de
líderes, na Câmara e no Senado, tem deixado insones as noites
do senador Eduardo Braga (PMDB-AM), que substituiu Romero Jucá (PMDB-RR) na liderança do governo no Senado e
quase não foi notado. Informado de que poderá ser substituído
no começo do ano, Braga se agarra às lideranças que hostilizou,
em seu partido, para tentar manter o cargo.

Isolamento
Feito líder, Eduardo Braga desafiou José
Sarney e Renan Calheiros, e no Amazonas se
afastou do governador Omar Aziz, campeão
de votos.

Os alvos
Dilma sinalizou que vai mudar líderes do governo no Senado,
Eduardo Braga, na Câmara, Arlindo Chinaglia, e no Congresso,
José Pimentel.

Nem aí
O PMDB não criara obstáculos à substituição de Eduardo Braga, nem o PT brigará para manter os lideres Arlindo Chinaglia
e José Pimentel.

Tom sombrio
O noticiário sobre mandatários da América Latina continua
versando sobre suas fichas médicas: Fidel, Lugo, Chávez,
Cristina, Lula, Dilma.

Senhas de arapongas davam ‘sopa’ na Abin
A investigação do roubo de documentos “confidenciais” da
Agência Brasileira de Inteligência pelo agente “William”
poderá revelar uma trama digna de “Inspetor Clouzot”: além
de um sistema vulnerável, a Abin, ligada à Presidência da República, mantinha senhas dos agentes em local de fácil acesso.
“William”, suposto ladrão de documentos, pode ter usado senha
de outro agente para acessar o sistema.

Medalhas de volta
Militares da reserva vão pressionar o comando do Exército a
confiscar as medalhas do Pacificador concedidas a mensaleiros
condenados.

Lula prometeu ir a Fortaleza na terça (23) e os petistas locais
querem que ele dê o troco no ex-deputado Ciro Gomes, cujas
críticas ao ex-presidente calam fundo. Ciro sumiu da campanha
neste segundo turno.

AGU contra a União
A Advocacia Geral da União recorreu da decisão do Tribunal
de Contas da União, que fixa prazos para invasores do Jardim
Botânico, no Rio de Janeiro, deixarem o local. Decisão curiosa, já que retarda a aplicação de uma decisão que favorecia a
própria União.

Melhor a morte
Misto de porteiro e dono do PSDB-DF, Márcio Machado diz
ter recebido a garantia do presidente nacional, Sérgio Guerra,
de que qualquer nova filiação de político só será aceita “sob
consenso” da direção local.

Adelante, companheiros
Senador de oposição da Bolívia, Roger Pinto poderá fazer companhia a Waldemar Costa Neto, do mensalão, na Organização
dos Estados Americanos: sem salvo-conduto na embaixada do
Brasil em La Paz, Pinto quer recorrer à corte internacional para
denunciar Evo Morales.

Uso do cachimbo
Deputados distritais têm reclamado da ex-governadora do DF Maria Abadia (PSDB).
Ela diz não querer mais saber de política, mas
estaria assediando os gabinetes com pedidos
de empregos para parentes.

Pasto
Uma pesquisa do IBGE revela que no Brasil o rebanho de gado
supera a população: 212, 8 milhões. Sem contar as vaquinhas
de presépio..

Poder sem Pudor

O delegado professor

Lista extensa
Os mensaleiros condenados José Genoino, José Dirceu, João
Paulo Cunha, Waldemar Costa Neto receberam a Medalha do
Pacificador.

Condenou, dançou
Segundo decreto de abril de 2002, perdem medalhas os
“condenados por sentença transitada em julgado por atentado
contra o erário”.

Vamos à la playa
A conta com cartão corporativo na Abin, secreta “em nome
da Segurança Nacional”, vai aumentar muito: os arapongas
torram a cota de passagens e diárias para não ter que devolver
nada ao Tesouro.

Irmãos bem na foto
Dilma falou bem, a políticos nordestinos, sobre a candidatura
do atual prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital do
Rego (PMDB), ao governo da Paraíba, em 2014. Ele é irmão
do senador Vital do Rego, cuja atuação na presidência da CPI
do Cachoeira ela também elogia.

Tancredo Neves, recém-formado, foi para São João Del
Rey exercer a promotoria. Com aquela conversa que o
levaria ao poder anos mais tarde, foi chegando e arranjando namorada. Mal sabia que o delegado havia proibido
namoro nas praças, por isso ele se misturou aos muitos
casais que ocupavam um dos jardins públicos da cidade.
A polícia chegou de repente e expulsou todo mundo.
Tancredo se preparava para protestar contra a violência
quando foi notado pelo delegado. Rápido no gatilho, o
policial mostrou que tinha muito a ensinar a Tancredo:
- Doutor, botei esse pessoal para fora para deixar o
senhor à vontade...

Zinho o detetive
O Detetive Zinho estava em seu quarto arrumando
suas coisas de detetive, quando ouviu um grito pavoroso:
- Aaaiiiii!
Zinho saltou da cama, pegou sua lupa e seu chapéu, e
abriu a porta do seu quarto. Daí ouviu o grito de novo:
- Aaaiiiii!
Zinho quase se assustou. Mas aí lembrou-se que um
verdadeiro detetive não se assusta. Engoliu o susto
em seco e pegou um desentupidor de pia que estava
no corredor. Com o desentupidor debaixo do braço ele
se sentiu mais confiante para enfrentar aquela ameaça
terrível. E pôs-se a investigar de onde viriam os gritos.
- Aaaiiiii!
Era o grito pavoroso de novo. Zinho já estava no alto
da escada quando decidiu pegar mais uma arma: entrou
no quarto da mãe e saiu de lá com um sutiã na mão para
usar como se fosse estilingue. Testou o suti-estilingue
e... funcionava. Lançou uma bola de meia longe. A bola
bateu no espelho do corredor, voltou e bateu na cabeça
de Zinho, que ficou meio atordoado. O que mostrava
que o suti-estilingue funcionava.
- Aaaiiiii!
Quanto mais descia a escada mais pavoroso o grito ficava. E o detetive Zinho resolveu se armar de um tênis
largado pelo irmão mais velho bem no pé da escada. O
tênis estava muito sujo e Zinho fez a besteira de cheirar
o tênis do irmão.
- Arrgghh! Que chulé! – disse Zinho tapando o nariz.
Era mais uma arma perfeita contra o que quer que
fosse que estava causando aqueles gritos de medo. E
por falar em grito:
- Aaaiiiii!
Passando pelo banheiro no corredor o detetive Zinho
entrou. Pelo barulho que fez deve ter derrubado um
monte de coisas lá dentro. E saiu armado de papel higiênico (pra amarrar o inimigo), uma escova de dentes
(caso ele esteja com mal-hálito) e um rodo (que podia
ser usado como espada ou coisa assim).
Carregado com todos esses apetrechos o detetive Zinho ouviu novamente:
- Aaaaaahhhhhh!
O grito tinha ficado ainda mais pavoroso. E finalmente Zinho pode identificar de onde vinha o grito: da
cozinha.
Aproximou-se com cuidado da porta da cozinha, que
estava fechada. O detetive Zinho ainda se lembrou de
pegar um espanador que estava numa mesinha perto da
porta. Por um segundo ou dois hesitou. Devia mesmo
entrar? Que terríveis perigos o aguardavam atrás daquela porta.
- Aaaaahhhhhhhh!
Quando ouviu esse último grito não teve dúvidas: ele
ia fazer o que tinha vindo fazer. E chutou a porta da
cozinha com tanta força que ela se abriu estrondosamente. Pode ver então sua irmã mais velha em cima de
uma cadeira. A irmã olhava para o lado e deu mais um
grito horripilante:
- Socoorroooo!
Que terríveis monstros marcianos atacavam a cozinha querendo raptar sua irmã? Que perversos bandidos
assaltavam a casa em busca dos doces que sua mãe tinha feito para o jantar? Que cruéis monstros sanguinários invadiam a casa prontos para sugar todo o leite da
geladeira até a morte?
O detetive Zinho tentou manter a calma. E reparou
que sua irmã olhava para baixo. Estalou os dedos e concluiu brilhantemente:
- Ahá! O que está assustando minha irmã deve estar
no chão!
Então o detetive aproximou-se do ser maligno que
estava causando todo esse terror em sua parente tão
próxima. Armado com todos os objetos que pegou pela
casa ele não tinha medo, não podia falhar.
E foi então que ele chegou bem perto e pode ver, ali
no chão limpo da cozinha... uma barata.
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Sebastião Costa quer mais verbas para saúde

O deputado Sebastião
Costa elogiou a iniciativa
da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais na defesa
de maiores recursos, oriundos da União, para a saúde
publica - proposta na proporção de 10% da arrecadação federal. Ele lembrou
que a campanha liderada
pelo Legislativo mineiro
“ganhou terreno em todo
pais, demonstrando ser
uma decisão acertada do

presidente Dinis Pinheiro e
que, inclusive, sensibilizou
outras importantes casas
legislativas de outros estados da federação”.
Suas afirmações refletem um sentimento existente entre a maioria dos
parlamentares mineiros,
que julgam insuficientes
o recursos atualmente enviados pelo governo da
União para os estados e
municípios, na área da

saúde, já que o problema
se multiplica de forma exponencial em todas as comunidades do país.
A ampliação para 10%
sobre a arrecadação federal como referência para
o envio das verbas para
o setor de saúde, segundo Sebastião Costa, daria um alento para toda
a população brasileira e
seria um ato de justiça de
um governo que costuma

alardear de forma inflada
suas ações sociais. Depois de assinalar o apoio
da campanha iniciada pela
Assembleia Legislativa
mineira, Costa observou
que “qualquer cidadão
pode avaliar a necessidade urgente dessa medida,
pois cada um de nós já foi
afetado, de uma maneira
ou de outra, pela precariedade do sistema de saúde
do país”.

Carlinhos ganha eleição em Reduto
VEREADORES ELEITOS

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

CLASSIFICAÇÃO
PREFEITOS
CARLINHOS

2.368 votos
51,03%
ELEITO

MÁRCIO
GERARD

2.272 votos
48,97%
2º LUGAR

1° CELSINHO
DO SUS

2° ZÉ GERALDO DA
AMBULÂNCIA

4° MARQUINHO
HOTT

5° EDMAR
TALAÍRA

6° WANDERLY

7° PÍU DA
PREFEITURA

8° DUDU

9° MAURO NEI

3° FABIM

Celsinho do Sus PSDB............................... Eleito.................... 319.................. (6,77%)
Zé Geraldo da Ambulância PDT................. Eleito.................... 293.................. (6,22%)
Fabim PDT.................................................... Eleito.................... 289.................. (6,13%)
Marquinho Hott PT do B............................. Eleito.................... 232.................. (4,92%)
Edmar Talaíra DEM...................................... Eleito.................... 231.................. (4,90%)
Wanderly PSB.............................................. Eleito.................... 224.................. (4,75%)
Píu da Prefeitura PV.................................... Eleito.................... 200.................. (4,24%)
Dudu PTB..................................................... Eleito.................... 191.................. (4,05%)
Marcos Thasmo DEM.................................................................. 179.................. (3,80%)
Rosângela da Farmácia do Sus PMDB....................................... 165.................. (3,50%)
Fabinho do Táxi PSDB................................................................ 143.................. (3,03%)
Celso do Táxi PV......................................................................... 142.................. (3,01%)
Mauro Nei PT................................................ Eleito.................... 129.................. (2,74%)
Pinóia PV......................................................................................116.................. (2,46%)
Lucinha do Sus DEM....................................................................112.................. (2,38%)
Beto do Jaguaraí PT do B............................................................110.................. (2,33%)
Bino do Bar PT............................................................................ 106.................. (2,25%)
Agnaldo Póvoa PSC.................................................................... 104.................. (2,21%)
Zé Evaristo PV............................................................................ 102.................. (2,16%)
Tio Élcio DEM.............................................................................. 102.................. (2,16%)
Gilberto Souza PT......................................................................... 99.................. (2,10%)
Heraldo PTB.................................................................................. 94.................. (1,99%)
Juverci PV..................................................................................... 92.................. (1,95%)
Sinderlei Cristiano PT.................................................................... 88.................. (1,87%)
Lúcia Caldeira DEM...................................................................... 73.................. (1,55%)
Gilson da Excursão PTB............................................................... 69.................. (1,46%)
Alexsandra PSDB.......................................................................... 66.................. (1,40%)
Nalim ex Vice-prefeito PSDB......................................................... 52.................. (1,10%)
Ze Prego PT.................................................................................. 52.................. (1,10%)
Bernardinho da Delegacia PT....................................................... 40.................. (0,85%)
Vilma PMDB.................................................................................. 33.................. (0,70%)
Margarida Agente de Saúde PTB.................................................. 25.................. (0,53%)
Omerildo PMDB............................................................................ 25.................. (0,53%)
Chiquinho PMDB........................................................................... 21.................. (0,45%)
Regina Carioca PMDB.................................................................. 18.................. (0,38%)
Etelvina PDT.................................................................................. 17.................. (0,36%)
Leidiene PTB....................................................................................8.................. (0,17%)
Angela do Bar PDT...........................................................................1.................. (0,02%)
Lucia Pimentel PT............................................................................1.................. (0,02%)
Fabila do Senisi Rocha PSB............................................................0................... (0,00%
Vera do Caneco PSDB.....................................................................0.................. (0,00%)
Neide Nogueira PT...........................................................................0.................. (0,00%)
Zequinha do Guarani PT do B..........................................................0.................. (0,00%)
Maria do Célio PT.............................................................................0.................. (0,00%)
Marcos Luciano PMDB.....................................................................0................... (0,00%
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Câmara aprova 10% do PIB para educação

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou n a terça-feira
(16) proposta que cria o
PNE (Plano Nacional de
Educação) e estabelece
10% do PIB (Produto Interno Bruto) para a área
de Educação.
A proposta, que tramita
na Casa desde 2010, segue para votação no Senado.
Atualmente,
União,
Estados e municípios
aplicam, juntos, cerca de
5% do PIB no setor. Em
2011, o PIB brasileiro
somou R$ 4,143 trilhões.
Se a lei já estivesse em
vigor, a educação receberia R$ 414,3 bilhões.
De acordo com o tex-

to aprovado, serão utilizados 50% dos recursos
do pré-sal (incluídos os
royalties) diretamente em
educação para que, ao final de dez anos de vigência do PNE, seja atingido
o percentual de 10% do
PIB para o investimento
no setor.
A União deverá promover um Fórum Nacional de Educação com o
objetivo de acompanhar
a execução do PNE e o
cumprimento de suas
metas. Caberá ainda aos
gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a adoção das
medidas governamentais
necessárias ao atingimento das metas previs-

tas no plano.
Entre os objetivos estabelecidos está o de
universalizar, até 2016, a
educação infantil na pré-escola para as crianças
de 4 a 5 anos de idade e
ampliar a oferta de educação infantil em creches
de forma a atender, no
mínimo, 50% das crianças de até 3 anos.
Também está na lista
das metas a criação, no
prazo de 2 anos, de planos de carreira para os
profissionais da educação
básica e superior pública
de todos os sistemas de
ensino e para o plano de
carreira dos profissionais
da educação básica pública. O piso salarial na-

cional profissional seria
tomado como base.
Uma das estratégias definidas na proposta está
a de fortalecer o acompanhamento e o moni-

toramento do acesso, da
permanência e do aproveitamento escolar dos
beneficiários de programas de transferência de
renda, bem como das si-

tuações de discriminação,
preconceitos e violências
na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos alunos.

Darci Braga vence eleições em Manhumirim
RESULTADO GERAL VEREADORES - ELEIÇÕES 2012
Candidato / Partido.....................................Situação........... Votos...................%

CLASSIFICAÇÃO
PREFEITOS
DARCI
BRAGA

LUCIANO
MACHADO

PAULO
ROBERTO

4.891 votos
40,11%
ELEITA

3.744 votos
30,70%
2º LUGAR

3.560 votos
29,19%
3º LUGAR

Rodrigo Soares PMDB..............................ELEITO.............. 761......... (6,09%)
Benisio Enfermeiro PT..............................ELEITO.............. 493......... (3,94%)
Serginho Borel PTB...................................ELEITO.............. 468......... (3,74%)
Ana Paula Destro PT................................. ELEITA.............. 445......... (3,56%)
Dalbino PT..................................................ELEITO.............. 378......... (3,02%)
Ivan Caetano PT........................................ELEITO.............. 365......... (2,92%)
Sebastião Tristão PSDB............................ELEITO.............. 347......... (2,78%)
Xandinho PT........................................................................... 323......... (2,58%)
José Weber PT....................................................................... 320......... (2,56%)
Helinho Mendonça PMDB.........................ELEITO.............. 305......... (2,44%)
Roberto (bob) PTB.....................................ELEITO.............. 269......... (2,15%)
João da Casa Franco DEM.......................ELEITO.............. 246......... (1,97%)
Dario Veiga PTB.........................................ELEITO.............. 246......... (1,97%)
Sales Pechara PSDB............................................................. 244......... (1,95%)
Paulinho do Silas PTB............................................................ 231......... (1,85%)
Eric do Bloco Mulambada DEM............................................. 221......... (1,77%)
Gisele Rodrigues PT.............................................................. 194......... (1,55%)
Edmilson de Oliveira PT......................................................... 191......... (1,53%)
Julio Maria Horst PSDB.......................................................... 179......... (1,43%)
Marcio Vovô PDT.................................................................... 179......... (1,43%)
Julio Sangi (sempre O Mesmo) PSD..................................... 175......... (1,40%)
Rogerio Brandão PT............................................................... 174......... (1,39%)
Wagner Ferreira PP................................................................ 172......... (1,38%)
Marinelsi Delgado PT............................................................. 153......... (1,22%)
Joaquim Professor DEM........................................................ 143......... (1,14%)
Marcia PSDB.......................................................................... 136......... (1,09%)
Toninho Toledo PTB............................................................... 135......... (1,08%)
Sérvulo - Tá Barbosa PP........................................................ 134......... (1,07%)
Silvio Mussi PMDB................................................................. 132......... (1,06%)
Emily Bracks PP..................................................................... 129......... (1,03%)
Efigenio PT............................................................................. 127......... (1,02%)
Magno Arbuini PV................................................................... 120......... (0,96%)
Maria Jose Martins (zezé) PTB...............................................116......... (0,93%)
Souza PTB..............................................................................115......... (0,92%)
Rubinho Braga (do Postinho) PP............................................115......... (0,92%)
Ivan Tavares PP......................................................................112......... (0,90%)
Antonio Amaral PTB............................................................... 107......... (0,86%)
Wania Garcia PSD................................................................. 106......... (0,85%)
Elivelton (decoralar) PP.......................................................... 104......... (0,83%)
Divino do Gás PTB................................................................. 100......... (0,80%)
Haroldo Lima Sangy PTB......................................................... 90......... (0,72%)
José Paulo Santana PT............................................................ 89......... (0,71%)
Bicudo PT................................................................................. 87......... (0,70%)
Sebastião Bento (lino) PSDB................................................... 82......... (0,66%)
Neilo Boechat PSD................................................................... 82......... (0,66%)
Braulino de Paula PSDB.......................................................... 76......... (0,61%)
Angela (do Orbino) PSDB........................................................ 75......... (0,60%)

Luiz Carlos Locutor DEM......................................................... 70......... (0,56%)
Dioney PSB.............................................................................. 70......... (0,56%)
Professora Erminia PSDB........................................................ 69......... (0,55%)
Claudimar (claudia da Uai) PTB............................................... 65......... (0,52%)
Professora Ezilma PTB............................................................ 64......... (0,51%)
Solange da Creche PTB........................................................... 63......... (0,50%)
Leusimar PT............................................................................. 63......... (0,50%)
Sargento Wilson DEM.............................................................. 63......... (0,50%)
Sô Waldir DEM......................................................................... 62......... (0,50%)
Soninha Fraga (tia Soninha) PSDB.......................................... 61......... (0,49%)
Branca da Relojoaria Omega PV............................................. 59......... (0,47%)
Jefinho do Chalézinho PDT...................................................... 54......... (0,43%)
Silvana (do Tico) PTB............................................................... 52......... (0,42%)
Chico do Salão PDT................................................................. 47......... (0,38%)
Zezinho do Táxi PSB................................................................ 46......... (0,37%)
Julio Novaes DEM.................................................................... 46......... (0,37%)
Leo PSDB................................................................................. 46......... (0,37%)
Aparecida Abreu PDT............................................................... 44......... (0,35%)
Messias PV.............................................................................. 42......... (0,34%)
Paulinho Aguiar (da Malharia) PSDB....................................... 42......... (0,34%)
Carlos Alberto (kaka) PSDB..................................................... 42......... (0,34%)
Julinho Enfermeiro PDT........................................................... 40......... (0,32%)
Maria Gomes PDT.................................................................... 39......... (0,31%)
Erlita Borel PSDB..................................................................... 36......... (0,29%)
Furmigão PDT.......................................................................... 35......... (0,28%)
Suely Pacheco PT.................................................................... 35......... (0,28%)
José Antonio Soares PT........................................................... 35......... (0,28%)
Oliveirinha PP........................................................................... 34......... (0,27%)
Zequinha PSB.......................................................................... 34......... (0,27%)
Antonio Tarden PSD................................................................. 30......... (0,24%)
Elaine Manicure DEM............................................................... 30......... (0,24%)
Fabinho Pachola PDT.............................................................. 29......... (0,23%)
Arlindo Monteiro PSDB............................................................ 29......... (0,23%)
Fernando Batata DEM.............................................................. 27......... (0,22%)
Gessi Moreira de Amorim PV................................................... 26......... (0,21%)
Sebastião Santana PSDB........................................................ 25......... (0,20%)
Cleusenir PT............................................................................. 20......... (0,16%)
Marly - Costureira PTB............................................................. 19......... (0,15%)
Egilson Luiz PT......................................................................... 19......... (0,15%)
Lucinha PSDB.......................................................................... 14..........(0,11%)
Cintia PT................................................................................... 14..........(0,11%)
Josué Donádio PMDB.............................................................. 12......... (0,10%)
Paulo Tuler PV......................................................................... 10......... (0,08%)
Carmem Rosa (cacá) DEM........................................................ 9......... (0,07%)
Cleo PDT.................................................................................... 0......... (0,00%)
Sueli Borges DEM...................................................................... 0......... (0,00%)
Iris Emerick DEM........................................................................ 0......... (0,00%)
Flavia Cristina Vieira DEM.......................................................... 0......... (0,00%)
Lidiane Vieira DEM..................................................................... 0......... (0,00%)

VEREADORES ELEITOS

1º RODRIGO
SOARES

2° BENISIO
ENFERMEIRO

3º SERGINHO
BOREL

4º ANA PAULA
DESTRO

5º DALBINO

6º IVAN
CAETANO

7º SEBASTIÃO
TRISTÃO

8º HELINHO
MENDONÇA

9º ROBERTO
(BOB)

10º JOÃO DA
CASA FRANCO

11º DARIO
VEIGA
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ENTRETENIMENTO

Áries 21/3 a 20/4 - Sorte no amor e no jogo! A semana
promete mais harmonia no cotidiano e na vida íntima. Lua
Nova na sua área afetiva, na segunda, inaugurará uma fase
leve, com planos gostosos para a relação ou, se estiver só,
com um novo romance que trará estabilidade e segurança.
Uma viagem poderá ser adiada na quarta e reformulada na
quinta. A partir da noite de quinta, clima quente apimentará
a vida sexual. Fim de semana produtivo: surgirão ideias
interessantes para novos projetos.

Onde está Deus?
Um casal tinha dois filhos, um de 8 e
outro de 10 anos, que eram extremamente
travessos.
Eles estavam sempre aprontando e seus
pais sabiam que, se houvesse alguma travessura na cidadezinha onde moravam,
eles com certeza estariam metidos nisso.
A mãe dos garotos ficou sabendo que o
novo padre da cidade tinha tido bastante
sucesso em disciplinar crianças.
Então ela pediu a ele, que falasse com
os meninos.
O padre concordou, mas pediu para vê-los separadamente, explicando que seu
método consistia em conduzir as crianças
a uma reflexão íntima sobre a religiosidade.
A mãe então mandou primeiro o filho
mais novo, pela manhã, e o mais velho iria
conversar com o padre à tarde.
O padre, um homem alto, com uma voz
de trovão, sentou o garoto e perguntou-lhe
austeramente:
- Onde está Deus?
O garoto abriu a boca, mas não conseguiu emitir nenhum som. Ficou sentado,
com a boca aberta e os olhos arregalados.
Então, o padre repetiu a pergunta num tom
ainda mais severo:
- Onde está Deus?
Mais uma vez o garoto permaneceu de
boca aberta sem conseguir emitir nenhuma resposta.
Então o padre levantou ainda mais a
voz, e com o dedo no rosto do garoto, berrou:
- ONDE ESTÁ DEUS?
O garoto começou a gritar e saiu correndo da igreja diretamente para casa e
trancou-se no armário do quarto.
Quando o irmão mais velho o encontrou, perguntou:
- O que aconteceu?
O irmão mais novo, ainda tentando recuperar o fôlego, respondeu:
- Maluco, desta vez estamos fudidos,
Deus sumiu e estão achando que foi a gente!

MORAL DA HISTÓRIA: Muitas
vezes a falta de apresentar Deus aos
nossos filhos é a causa do problema.

CURIOSIDADES
A cola foi criada pelos homens pré-históricos: A invenção da cola data da
era pré-histórica, quando foi criada acidentalmente. Os artistas do passado misturaram ovos, sangue seco e sucos de
frutas procurando desenvolver diferentes
tintas para pintar as cavernas. Mais tarde, os egípcios aprenderam a fazer colas
mais fortes com ossos de animais. Hoje
em dia, o famoso líquido é feito de substâncias sintéticas.
A origem do canhão: A palavra
“canhão” vem do espanhol, “caño” e
significa cano grande. Foi inventado
no século e usado pela primeira vez na
Batalha de Crecy, em 26 de agosto de
1346, durante a Guerra dos Cem Anos.
Foi decisivo para que um exército inglês de 50 mil soldados derrotasse seu
adversário francês de 100 mil homens.
As primeiras armas humanas: A
primeira arma utilizada pelo homem
foi o arco e flecha ainda na Idade da
Pedra Lascada. O primitivo arsenal
era composto por arcos de dois metros
com tripas ou tendões de animais amarrados para lançar as flechas.

HORÓSCOPO

Touro 21/4 a 20/5 - Aproveite o início da semana para
começar uma nova atividade ou um tratamento de beleza.
Fase deliciosa para curtir as coisas boas da vida íntima.
Vênus em harmonia com Mercúrio sensualizará a relação
com o parceiro. Se estiver só, um encontro instigante despertará paixão, entre segunda e quarta. Evite um desperdício financeiro na quinta, se gastar sem pensar poderá se
arrepender depois. A melhor opção para o fim de semana
será se aventurar numa viagem a dois.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - O foco na sua individualidade
aumentará seu poder de sedução. Tudo aberto para o
amor, nesta semana, mas seu pavio estará curto. Se o
relacionamento com o parceiro provocar frustrações, sua
disponibilidade será menor. A casa e o espaço de trabalho
ficarão mais bonitos e organizados, entre terça e quarta
que também serão dias positivos para cuidar do corpo, da
beleza e jogar a autoestima para o alto. O fim de semana
promete momentos gostosos de intimidade e conforto, em
ótima companhia.
Câncer 21/6 a 22/7 - Um plano de viagem com o parceiro
garantirá momentos deliciosos de privacidade, prazer e proteção emocional. A semana trará mais cumplicidade, numa
relação especial. Um trabalho extra ou uma nova atividade
acelerará o rítmo cotidiano, até quinta. De sexta em diante,
nada será mais importante que o amor. Apimente a relação:
palavras doces criarão um clima mágico e sensual. Se estiver só, um encontro neste fim de semana promete paixão
profunda que poderá transformar sua vida.
Leão 23/7 a 22/8 - A semana começará com acerto de
documentos e contratos. Aproveite a Lua Nova para fazer
bons acordos comerciais. Assuntos do passado também
poderão ser resolvidos com maior facilidade, proporcionando mais segurança. No amor, alguns projetos da relação
poderão se concretizar. Aposte numa programação divertida
para esquentar o clima, entre quarta e sexta que também
serão dias positivos para se aventurar num novo romance,
se estiver só. Fim de semana gostoso para fazer compras
e para criar novos projetos.

SETE ERROS

Virgem 23/8 a 22/9 - Beleza, sensualidade e elegância
marcarão sua presença nos eventos sociais e profissionais.
A semana já começará com ótimas notícias: Lua Nova
na sua área do dinheiro aumentará a receita ou tornará
as perspectivas financeiras mais positivas, na segunda.
Aproveite a noite de segunda e a terça para fazer contatos
importantes. De quinta em diante, vai rolar mais emoção na
vida íntima e familiar. A noite de sexta será especial no amor.
Fim de semana bom para se divertir e curtir uma paixão.
Libra 23/9 a 22/10 - Lua Nova em seu signo, nesta
segunda, inaugurará um ciclo de longa duração, de maior
prestígio e segurança. As decisões do início da semana
estabelecerão projetos para a vida íntima que envolverão
investimento financeiro. Aproveite a passagem de Mercúrio
por sua área do dinheiro para determinar prioridades e
planejar melhor o orçamento. Conversas com o parceiro
na quinta definirão roteiros de viagem e outros programas
enriquecedores. O fim de semana será íntimo e revitalizante.
Escorpião 23/10 a 21/11 - A semana trará maior tranquilidade emocional e paz de espírito. A segunda começará
com sonhos românticos e clima mágico na relação íntima,
que estará a cada dia mais envolvente. Lua em seu signo,
da noite de segunda a quarta, deixará as emoções à flor
da pele, mas terá que pensar nos projetos pessoais e
determinar metas financeiras. Aproveite uma oportunidade
de trabalho na quinta. Conversas gostosas com amigos e
com o parceiro animarão o fim de semana que será repleto
de novidades.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Ideias criativas, planos ousados
e momentos deliciosos na vida íntima marcarão o início da
semana que também trará integração num novo ambiente
social e mais prazer. Espere a entrada da Lua em seu signo,
na tarde de quarta, para ter mais certeza do que quer. As
melhores decisões virão na quinta, que será um dia positivo
para impulsionar projetos pessoais e esclarecer sua posição
nos relacionamentos profissionais. Fim de semana favorável
para fazer compras e avaliar negócios.
Capricórnio 22/12 a 20/1 - Aposte alto no seu plano
de carreira e prepare-se para expandir sua atuação. A
Lua Nova, na segunda, trará maior destaque profissional,
poderá ser promovida ou iniciar numa nova posição. Ótimo
momento para conquistar a simpatia do chefe ou para
firmar alianças. Encontros com pessoas experientes, na
terça, trarão mais segurança. Amigos, mesmo os de longe,
apoiarão seus projetos. Planos da vida íntima ganharão
soluções originais neste fim de semana que também será
positivo para melhorar sua imagem.
Aquário 21/1 a 19/2 - A sintonia com a sabedoria espiritual
ficará mais forte nesta segunda. Aquela viagem sonhada
poderá dar certo. A semana promete mais prazer, prestígio
social e autoconfiança. Da noite de quarta a sexta, novas
amizades trarão assuntos interessantes e informações
preciosas que ampliarão sua bagagem cultural. Mas o fim
de semana será quieto e sossegado. Aproveite para relaxar,
dormir e cuidar das necessidades pessoais. Bom momento
para pensar no futuro e no seu plano de carreira.
Peixes 20/2 a 20/3 - Vida sexual intensa e mais cumplicidade com o parceiro darão um sabor delicioso para a semana, que também promete uma tacada precisa num novo
empreendimento profissional. Aproveite uma oportunidade
financeira na quinta. Uma viagem a dois trará momentos únicos de sedução e prazer. Aposte nos planos da vida íntima:
a fase favorecerá mudanças grandes no estilo de vida. Se
estiver em busca de emoções fortes, encontros sedutores e
poderosos, no fim de semana, trarão chances para o amor.
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Dr. Wilson Batista: Empresa aérea que exigir
acompanhante deve divulgar desconto
A Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais aprovou na quarta-feira
(17/10/12) parecer favorável ao Projeto de Lei (PL)
1.875/11, do deputado Leonardo Moreira (PSDB).
O projeto obriga estabelecimentos que vendem passagens aéreas em Minas a
afixar cartazes com informações sobre resoluções da
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) relacionadas a acompanhantes de pessoas com deficiência durante
os voos. O parecer do relator,
deputado Marques Abreu
(PTB), foi pela aprovação
da matéria como sugerido no
substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Entre
outros, o novo texto inclui a
divulgação obrigatória também na venda de passagens
por meio eletrônico.
O projeto original estabelece que os estabelecimentos
que vendem passagem aéreas em Minas Gerais ficam

obrigados a afixar, em local
visível aos funcionários e aos
consumidores, cartazes informando o inteiro teor dos artigos 47 e 48 da Resolução 9,
de 2007, da Anac.
O artigo 47 dispõe que os
passageiros com deficiência
devem definir, em conjunto
com a empresa aérea, se necessitam ou não de um acompanhante, preservando-lhes
a autonomia. Independentemente da opção do passagei-

ro, o artigo 48 estabelece que
as empresas aéreas ou operadores de aeronaves poderão
exigir um acompanhante, por
razões técnicas e de segurança de voo, mediante justificativa expressa e por escrito.
Nesse caso, a empresa aérea
deverá oferecer para o acompanhante desconto de, no mínimo, 80% da tarifa cobrada
do passageiro com deficiência.
O projeto estabelece a forma como os cartazes devem
ser confeccionados e prevê que o descumprimento
da norma acarretará multa
no valor de 5 mil Ufemgs
(equivalente, no exercício de
2012, a R$ 11.645,50).
O substitutivo mantém a
obrigatoriedade de afixação
dos cartazes relativos ao desconto obrigatório para acompanhante. Retira a menção ao
artigo 47 e também o detalhamento do tamanho e formato
do cartaz, mas resguardando
que a informação seja visível.
E remete ao Código de Defesa do Consumidor (artigo 56)
a multa pelo descumprimento

da norma. O projeto deve ainda receber parecer de 1º turno
da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.
Comissão quer discutir
continuidade de atendimento
especializado: Entre diversos
requerimentos aprovados na
reunião, dois referem-se a
audiências públicas. Do presidente da comissão, deputado Dr. Wilson Batista (PSD),
foi acatado pedido de reunião
para discutir a continuidade
do atendimento especializado prestado a crianças carentes por 34 clínicas da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, por meio de convênios
com a Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Social,
que terminam em 31 de dezembro deste ano.
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva, foi aprovado requerimento de audiência com
o objetivo de conhecer o trabalho realizado pelo Instituto
Luizinho da Silva em prol
de crianças com deficiência,
como fabricação de equipamentos e desenvolvimento
de ações sociais.

Cariocas homenageiam
ministros do STF pelo
julgamento do mensalão
O domingo (21) de sol
forte serviu de combustível
para os manifestantes do
movimento “Valeu, STF”,
que foram para a orla da
Zona Sul do Rio homenagear os ministros do Supremo
Tribunal Federal pelo andamento do processo de julgamento do mensalão. Com
capas pretas e máscaras do
ministro Joaquim Barbosa – relator do processo e
hoje presidente da Casa – os
manifestantes caminharam
do Posto 12, no Leblon, ao
Posto 9, em Ipanema, onde

se reuniram para celebrar o
fim da “pizzaria Brasil”.
“Temos de aplaudir o STF
pela coragem no julgamento
do mensalão e pedir para que
as sentenças sejam cumpridas e que o dinheiro roubado do povo pelos políticos
corruptos seja devolvido à
nação. Esperamos que este
seja o começo de uma nova
Justiça no Brasil. Uma Justiça que não pese somente
sobre o povo, mas que atinja
também os poderosos”, disse
o organizador do ato, o jornalista Altamir Tojal.

João Carolino vence em São João do Manhuaçu
RESULTADO GERAL VEREADORES - ELEIÇÕES 2012

CLASSIFICAÇÃO
PREFEITOS
JOÃO
CAROLINO

SÉRGIO
CAMILO

3.389 votos
51,61%
ELEITO

3.177 votos
48,39%
2º LUGAR

Candidato / Partido......................................Situação............Votos............. %
Lia do Carmindo PHS.................................... Eleito...............539.... (8,08%)
Joelma do Posto PP...................................... Eleita...............518.... (7,76%)
Cleuza do Gil PT............................................ Eleita...............427.... (6,40%)
Suely do Chico PSDB.................................... Eleita...............312.... (4,68%)
Ze Lote PTB.................................................... Eleito...............265.... (3,97%)
Juliano da Assistencia Social PV................ Eleito...............256.... (3,84%)
Leninha do Preto PR..................................... Eleita...............232.... (3,48%)
Celinho Coutinho PV................................................................232.... (3,48%)
Aurea do Edmar do Lamir PSL..................... Eleita...............229.... (3,43%)
Marlene do Danilton PT............................................................200.... (3,00%)
Zé Lima PP...............................................................................171.... (2,56%)
Silvano do Caboclo PPS............................... Eleito...............168.... (2,52%)
Clailton PHS.............................................................................164.... (2,46%)
Renam do Alonso PSDB..........................................................146.... (2,19%)
Célia do João Vital PMDB........................................................124.... (1,86%)
Marineuza PP...........................................................................120.... (1,80%)
Hélio do Bar PMDB..................................................................113.... (1,69%)
Toninho DEM............................................................................107.... (1,60%)
Cleonice PT..............................................................................107.... (1,60%)
Zé do Teco PMDB......................................................................98.... (1,47%)
Sílvio do Tãozinho PR................................................................94.... (1,41%)
Elias Dentista PSC.....................................................................86.... (1,29%)
Heron DEM.................................................................................86.... (1,29%)
Adriano Professor PMDB...........................................................83.... (1,24%)
Altazir do Quirino PMDB............................................................77.... (1,15%)
Itamar do Pt PT..........................................................................70.... (1,05%)
Jorge Dutra PSDB......................................................................67.... (1,00%)
David Alves PP...........................................................................64.... (0,96%)
Jorge Careca DEM.....................................................................58.... (0,87%)
Raimundo do Onibus - Ninico PSDB..........................................58.... (0,87%)
Pastor Derli PV...........................................................................57.... (0,85%)
Kiko do Zé Ronaldo PV..............................................................57.... (0,85%)
Dulce do Nilton PTB...................................................................52.... (0,78%)

Alemão DEM..............................................................................44.... (0,66%)
Julinho do Delino PTB................................................................43.... (0,64%)
Lena do Psf PV..........................................................................43.... (0,64%)
Arleide PR..................................................................................41.... (0,61%)
Reginaldo do Ze Levino PTB.....................................................41.... (0,61%)
Mateus do Levi PV.....................................................................41.... (0,61%)
Vicente Coelho PV.....................................................................39.... (0,58%)
Maria Lúcia do Joaquim PMDB..................................................38.... (0,57%)
Joao do Tata PHS.......................................................................38.... (0,57%)
Dorávio do Cici PMDB................................................................37.... (0,55%)
Jacqueline PP.............................................................................37.... (0,55%)
Tito DEM.....................................................................................33.... (0,49%)
Adao Pio PV...............................................................................32.... (0,48%)
Malvina do Posto PSL................................................................30.... (0,45%)
Joao Celio Pontoes PP...............................................................29.... (0,43%)
Verônica do Darcy PSL..............................................................27.... (0,40%)
Zé Antonio Pedreiro PT..............................................................23.... (0,34%)
Marlene PSDB............................................................................23.... (0,34%)
Luiz Pecanha PV........................................................................22.... (0,33%)
Mauricio do Do PSC...................................................................21.... (0,31%)
William Braga PHS.....................................................................21.... (0,31%)
Cezarina PSDB..........................................................................19.... (0,28%)
Ze Onicio PTB............................................................................14.... (0,21%)
Chico da Marieta PPS................................................................13.... (0,19%)
Elias do Patrimonio PTB..............................................................9.... (0,13%)
Marciel Araujo PHS......................................................................9.... (0,13%)
Limar DEM....................................................................................8.... (0,12%)
Dalva do Onofre PSDB................................................................7.... (0,10%)
Alessandro Romano PTB.............................................................7.... (0,10%)
Dona Graça PTB..........................................................................4.... (0,06%)
Geraldina Mae do Americo PP.....................................................1.... (0,01%)
Darsone Mendes PTB..................................................................0.... (0,00%)
Sonia da Durvalina PTB...............................................................0.... (0,00%)
Valeria Barros PTB.......................................................................0.... (0,00%)

VEREADORES ELEITOS

1º LIA DO
CARMINDO

2º JOELMA
DO POSTO

3º CLEUZA
DO GIL

4º SUELY DO
CHICO

5º ZE LOTE

6º JULIANO DA
ASSISTENCIA
SOCIAL

7º LENINHA DO
PRETO

8º AUREA DO
EDMAR DO
LAMIR

9º SILVANO DO
CABOCLO
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Caso pedofilia: Juiz pode dar sentença
dos suspeitos a qualquer momento

O caso do suposto esquema de pedofilia pode ter um
desfecho em breve. O juiz
da 2ª Vara Criminal da Infância e Juventude, Walter
Zwicker, já está com o processo em mãos e deve dar
a sentença dos suspeitos a
qualquer momento. É o que
afirma Max Capella Araújo,
advogado de defesa de dois
dos seis réus: Celso Nunes
Pereira, preso em Ipatinga,
e João Vieira de Carvalho,
o “João Maranhão”, detido
em Ponte Nova. O processo
concluso chegou ao juiz na
última quarta-feira, 10 de
outubro. A partir dessa data,
a Justiça tem dez dias para
anunciar a sentença final.
Caso esse período ultrapasse, a defesa pode pedir
o relaxamento da prisão dos
réus, ou seja, a liberdade deles. Os outros quatro acusados que permanecem presos
no Presídio de Caratinga
são: Cláudio Rogério Alves, o “Maguila”, treinador

de futebol; Wanderlei dos
Reis Paulino, o “Wando da
Funerária”; Fábio Mafra da
Fonseca; e David Henrique
Cristovão Senra.
No último dia 28 de maio,
eles participaram de uma
audiência de instrução e julgamento, que durou cerca
de três horas, no Fórum Desembargador Faria e Sousa.
Nessa data, Celso e “João
Maranhão” não estiveram
na audiência e foram ouvidos posteriormente. Logo
após, o processo foi para as
alegações finais até chegar
ao juiz. Em entrevista ao
Super Canal, Max Capella
também destacou o que foi
concluído pela promotoria,
no caso a acusação, em relação ao processo.
Segundo ele, a promotoria
alega que existia uma rede
de favorecimento de prostituição de menores, bem
como abuso sexual de menores, em troca de dinheiro
ou promessa de profissiona-

Dois acidentes em um intervalo de 12 horas, mataram
cinco pessoas num trecho de
seis quilômetros da BR-116,
na região do distrito de São
Pedro do Avaí, em Manhuaçu. Cansados de perder familiares na violência da estrada
e não ter uma providência
efetiva do Departamento
Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT), os
moradores fecharam a rodovia federal em protesto.
Durante cerca de duas
horas, na manhã de terça-feira, 16, cerca de duzentas pessoas foram para a
pista com pedaços de pau
e pneus. Eles atearam fogo
e iniciaram o protesto por
segurança na rodovia federal. A medida foi a segunda
manifestação em uma semana. No distrito de Dom
Corrêa, a cerca de 15 quilômetros, moradores também fecharam a estrada na
quarta-feira passada.
AVISO: Lideranças admitiram a suspensão do
movimento e anunciaram
que vão esperar os quinze dias. Caso não sejam
adotadas medidas, o novo
protesto vai fechar a estrada na véspera do feriado de
finados. “Fizemos projetos
e cobramos providências
e nada foi realizado pelo
DNIT. Chegamos a esse

ponto porque não agiram.
É muito triste sabermos
que a pessoa sai de casa e
não sabe se vai voltar. Fica
sempre na promessa de fazerem um trevo, colocarem
redutores de velocidade e
outras medidas. Pedimos
isso há oito anos e nada é
feito. A sinalização é precária e chega a ser vergonhosa, pois não avisa e nem
alerta os motoristas do real
perigo. O nosso foco agora
é o DNIT. Eles não agem,
como se não fosse um problema deles. A manifestação é legítima e vamos continuar até que o DNIT nos
trate com o respeito devido.
Nós vamos fazer outro protesto se não agirem”, avisa o
líder comunitário José Eugênio.
A rodovia só foi liberada
depois que formaram uma
comissão de moradores,
liderada por José Eugênio,
para encaminhar pedidos
de providências ao DNIT,
Ministério Público Federal e Governo do Estado.
A carta dá um prazo até o
dia 1º, véspera da feriado,
quando farão outro protesto.
LIBERAÇÃO DA PISTA: A Polícia Rodoviária
Federal esteve no local e
negociou com os moradores a liberação da pista. O

lização no futebol.
A prisão dos suspeitos
sob a acusação de pedofilia aconteceu no dia 13
de janeiro deste ano, após
a operação da Polícia Civil denominada de Contra
Ataque, comandada pela
delegada Nayara Travassos. Na época foram apreendidos
computadores,
documentos de identidades
de menores, preservativos,
gel lubrificante e filmes e
revistas de conteúdo pornográfico.
A investigação, que desarticulou esse suposto esquema de pedofilia, iniciou em
julho de 2011, depois que
um casal registrou queixa
na Delegacia Especializada
de Orientação e Proteção à
Família, alegando que o filho havia viajado para o Rio
de Janeiro em companhia de
desconhecidos.
O Super Canal também
ouviu com exclusividade o
depoimento da mãe de um

dos menores possivelmente
envolvidos no processo. Na
ocasião, ela destacou que
ficou sabendo da viagem
do filho ao Rio, depois que
o irmão da suposta vítima
encontrou fotos dele na internet.
Para a delegada que investigou o caso, no dia da
operação Contra Ataque
“Maguila”, treinador de futebol e um dos réus, se utilizaria do argumento de levar
os adolescentes para treinar
e fazer testes em clubes de
futebol com renome nacional, para iludi-los. Para Max
Capella, uma das defesas,
não existem provas suficientes que possam incriminar
os réus.
Após cerca de 10 meses,
está nas mãos da Justiça à
decisão se hoje os réus que
seguem atrás das grades são
culpados ou inocentes, e se
ficam presos ou ganham a
liberdade.
PoliciaeCia

O juiz da 2ª Vara Criminal da Infância e Juventude, Walter Zwicker, já está com o processo em mãos e deve
dar a sentença dos suspeitos a qualquer momento.

PM de Rio Casca apoia Festa da
Criança no Bairro Bela Vista

Moradores fecham a BR-116 em São Pedro

policial rodoviário Carvalho orientou as lideranças a
procurar os órgãos e explicou que a inspetoria da PRF
comunica, quinzenalmente,
os números de vítimas e locais de maior incidência de
acidentes. Ele lembrou que
somente o DNIT tem com-

petência para agir nas questões de sinalização, modificação de traçado de curva,
instalação de lombadas ou
redutores de velocidade,
que os moradores estavam
reivindicando.
Portal Caparao

No dia 11 de Outubro a
Polícia Militar de Rio Casca foi procurada pelo Grupo
de Amigos Voluntários do
Bairro Bela Vista solicitando policiamento para uma
festa que seria realizada em
comemoração ao “Dia das
Crianças”. O Comando da
118ª Companhia PM não
satisfeito em apenas apoiar
o evento realizando policiamento preventivo no local,
resolveu convocar seus militares para que cada um fizesse a doação de certa quantia
em dinheiro, a fim de comprar picolés e pipocas a serem distribuídas às crianças
durante a festa.

O evento teve ainda divesas brincadeiras como pula-pula, corrida com saco e
corrida com ovo na colher,
resgatando antigas brincadeiras de crianças, deixadas
de lado hoje em dia face
as inovações tecnológicas
como videos games e internet.
O Sargento Roberson,
Comandante do 1º Pelotão
destacou que a Polícia Militar cada vez mais procura
interagir e relacionar-se com
a Comunidade, dentro dos
novos valores institucionais,
primando sempre pela qualidade de vida e bem estar
dessas comunidades

Astra capota na BR-116 em Vila de Fátima

O motorista de um Astra, com placa
de Governador Valadares, perdeu o controle da direção no km 572 da BR-116,
em Vila de Fátima, zona rural de Manhuaçu.
Segundo o registro, o motorista seguia no sentido Caratinga para Realeza
quando perdeu o controle no trecho de
reta em frente a comunidade de Vila de
Fátima. O carro capotou e parou na margem da estrada, à beira de um barranco.
O motorista nada sofreu e uma passageira reclamava de dores no tórax.
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Luan Santana está namorando
estudante com quem foi visto aos
beijos em boate
Na última terça-feira (16), o
cantor Luan Santana assumiu
em sua página no Twitter que
está namorando. “Tomei juízo
amores! Parei de safadagem
kkkkk tô namorando”, escreveu o cantor sertanejo de 21
anos.
A nova namorada de Luan
é a estudante Jade Magalhães,
de 19 anos, que mora no Paraná. Segundo a assessoria de
imprensa do cantor, eles se
conheceram em 2009, quando
Luan fez um show em Mato
Grosso, na cidade de Jade.
“Ficaram juntos algumas vezes, mas fazia mais de um ano
que eles não se encontravam”, disse a assessora.
Eles voltaram a se encontrar quando Jade estava em São
Paulo e foi com Luan na inauguração da casa sertaneja OutLaws, que aconteceu em setembro. E foi no último final de
semana que Luan e Jade decidiram assumir o relacionamento sério. (MB)

Trigêmeos de Fátima
Bernardes e William Bonner
comemoram aniversário

Os filhos de Fátima Bernardes e Willian Bonner comemoram 15 anos no sábado (20). Para celebrar a data, eles alugaram uma casa de festas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste
do Rio de Janeiro. Entre os convidados, amigos e familiares
prestigiaram a festa.
Os trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius chegaram acompanhados dos pais e posaram para as fotos. Eles não deram
entrevistas. Assim como Fátima, as meninas usavam vestidos longos e o rapaz estava de terno, como o pai.

Nicole Kidman desiste de filme
por ter que fazer sexo de verdade
Nicole Kidman tomou um susto
quando viu o teor do roteiro de Ninfomaníaca, filme erótico de Lars von
Trier. Segundo o jornal britânico The
Sun, a atriz desistiu de participar do
longa, depois de descobrir que teria
de fazer sexo de verdade.
A atriz faria uma pequena participação na produção, que também
conta com Uma Thurman, Charlotte
Gainsbourg, Stellan Skarsgard, Willem Dafoe, Christian
Slater e Shia LaBeouf no elenco.
Ninfomaniaca está sendo gravado na Alemanha e conta a
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história de Jo (Gainsbourg), uma tarada assumida. Em um
encontro com um homem (interpretado por Skarsgard), que
ela leva para casa, revela as aventuras eróticas que viveu
desde sua juventude.
Ainda segundo o jornal, LaBeouf contou que as cenas de
sexo do filme seriam reais.
“É o que você acha que é. Tem uma mensagem no topo do
roteiro que diz, basicamente, que vamos fazer [sexo] de verdade”, disse ele. “Tudo o que for ‘ilegal’ vai ser filmado com
uma imagem borrada. Mas, fora isso, tudo vai acontecer.”
Ao contrário do ator, Kidman não aceitou a condição.

Juntos em balada, Neymar e
Bruna Marquezine aumentam
rumores de namoro
Ao que tudo indica Neymar não faz mais parte dos
times dos solteiros. O craque do Santos teria oficializado na noite de quinta-feira
(18) o namoro com Bruna
Marquezine, atriz da Globo
que estreia segunda-feira
(22) na novela Salve Jorge.
O affair entre Bruna, que está com 17 anos, e Neymar, de
20, teria começado há um mês, mas só agora o namoro teria
sido oficializado.
Durante o show da cantora Claudia Leitte no Rio, o jogador e a atriz foram vistos juntos no camarote.

Justin Bieber se irrita com boneco
sexual inflável com sua imagem
Justin Bieber ficou irritado, após
descobrir que uma
empresa
dedicada à fabricação de
brinquedos sexuais
para adultos criou
um boneco inflável,
que batizou com o
seu nome, Justin.
O problema é que
o tal boneco, além
de ter o nome do intérprete de Baby é extremamente parecido com ele, por isso
o cantor já iniciou as ações legais, junto de seus advogados,
para tirá-lo do mercado.
Os advogados do artista disseram que a comercialização
deste produto para o entretenimento erótico lucra com a
imagem de Bieber e o afeta negativamente.
Cabe destacar que de acordo com a revista Star, o brinquedo sexual registrou altíssimas vendas.

Kristen Stewart é recebida
com ameaças na estreia de
“Amanhecer Parte 2”
Segundo o jornal “Daily
Star”, a atriz Kristen Stewart
foi recebida com insultos e
ameaças na estreia do filme
“Amanhecer - Parte 2”, em
Londres, no último final de semana.
Fontes garantem que fãs da
saga “Crepúsculo” insultaram
a estrela no tapete vermelho.
Ela também chegou a receber ameaças de morte.
No evento, a atriz estava acompanhada de parte do elenco
do longa e ficou arrasada com a má recepção.
Em julho, Kristen Stewart traiu o namorado Robert Pattinson com o cineasta Rupert Sanders.
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A artista se desculpou publicamente e desde então vinha
tentando retomar o relacionamento com o astro de “Crepúsculo”, fato que aconteceu em setembro.
Os dois foram flagrados se beijando na nova casa da atriz.

Hebe Camargo não estava sozinha
quando sofreu parada cardíaca
A apresentadora Hebe Camargo não estava sozinha em
seu quarto quando sofreu uma parada cardíaca, no dia 29
de setembro. Segundo a colunista Mônica Bergamo, do
jornal “Folha de S.Paulo”, algumas enfermeiras de uma
empresa de ’homecare’ acompanhavam a rainha da televisão brasileira durante 24 horas por dia. Os médicos de
Hebe foram avisados imediatamente. Uma auxiliar disse
que a informação divulgada na época, de que um segurança teria encontrado Hebe já sem vida e sozinha, “é uma
bobagem de um funcionário que levava os cachorros para
passear”.

Avenida Hebe Camargo é
inaugurada em São Paulo
Foi inaugurada na manhã de sábado (20) em São Paulo a
Avenida Hebe Camargo. A placa está localizada na zona sul
da cidade, e foi feita em homenagem à loira, que faleceu no
último dia 29. Lolita Rodrigues, melhor amiga de Hebe, e o
filho da apresentadora, Marcelo, estiveram presentes.
“Inauguração da Rua Hebe Camargo!!! Ela MERECE!!!”, escreveu Ticiane Pinheiro, que postou uma foto da
placa em seu Twitter.

Padre Marcelo abre no dia 2
maior igreja católica de SP
Oito anos e várias promessas de inauguração depois, será
aberto em 2 de novembro, com a missa de Finados, o megatemplo do famoso padre Marcelo Rossi, na região de Santo
Amaro, zona sul. “Será um novo cartão-postal de São Paulo”, entusiasma-se o sacerdote. “Uma construção para durar
700 anos.” Com capacidade para 20 mil pessoas - e mais até
80 mil na área externa -, será a maior igreja católica de São
Paulo. Para a missa de inauguração, às 11h do dia 2, estão
confirmadas as presenças dos cantores Alexandre Pires e
Agnaldo Rayol. Batizado de Santuário Theotokos - Mãe de
Deus, a igreja foi construída em um terreno de 30 mil m² na
Avenida Interlagos. Antes, o local abrigava uma indústria
de cervejas.

Cantor Leonardo deve encerrar
carreira em breve
O cantor sertanejo Leonardo deve
mesmo encerrar a carreira em um futuro não muito distante. Há 30 anos
na estrada, o artista deixará a música
de forma gradual conforme o ritmo
de shows diminuir. Apesar disso, não
existe uma data definida para o adeus
dos palcos e do público. A informação
foi passada pela própria assessoria do
cantor.
O motivo que levou o cantor a essa
decisão é o cansaço e o desejo de se
dedicar mais à família. Com 50 anos,
Leonardo já vinha mostrando em algumas entrevistas a vontade de encerrar a carreira. Para a
revista Tititi, ele chegou a afirmar que o sério acidente sofrido pelo filho Pedro também o fez repensar em seu rumo
profissional.
De acordo com site oficial do cantor, o sertanejo só
tem dois compromissos marcados. O primeiro ocorre em
Cordeirópolis, Interior de São Paulo. O outro será em um
evento fechado no dia 27 de outubro, no Guarujá, Litoral
paulista.
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Documentos históricos e Reciclagens
N

o dia 03 de outubro,
a Escola Estadual
Cordovil Pinto Coelho apresentou um desfile
de roupas feitas de materiais
reciclados com iniciativa da
professora Neuza Maria de
Oliveira com intuito de ajudar a educação dos alunos
visando a importância da
reciclagem e de documentos históricos para os dias de
hoje.
“A unidade de estudo de
ciência desse bimestre, vem
justamente falar de recursos
naturais renováveis e não
renováveis, os efeitos da
poluição e degradação da
natureza o que é uma das
maiores preocupações do
mundo moderno. Interdisciplinamos o conteúdo de história, documentos históricos
que nos ajudam a entender
os nossos antepassados e
também o mundo em que
vivemos. O desenrolar dos
estudos foi interessante e
contou com o envolvimento
dos alunos, realizaram pesquisa junto aos seus familiares no sentido de saber suas
origens, histórias, objetos da
época. Então fizemos uma
visita a Academia Manhuaçuense de Letras para que as
crianças pudessem conhecer a história da nossa cidade contada através de fotos
e documentos escritos”. Explica professora Neuza.
A teoria vivenciada a prática ajuda bastante, segundo
a professora Neuza a reação
dos alunos foram de grande
surpresa quando viram os
objetos.
“As crianças se maravilhavam com tudo que viam,
queriam aproveitar ao má-

ximo esta oportunidade.
E foram perguntas, fotos,
olhares curiosos e muita admiração com todo esse patrimônio histórico. As aulas
até ficaram mais animadas
e cada vez mais enriquecedoras e não raro acontecia a
coincidência de um dado de
família”.
Nossa reportagem ouviu
também o diretor da escola
professor Oziel Mendes de
Paiva Júnior “O objetivo
desse trabalho seria a preservação da memória histórica
e a reciclagem. Na ocasião
o desfile feito pelas próprias
alunas da escola com roupas
feitas de plástico, sacolas,
bolsas feita de teclado de
computadores.
Com esse intuito de ajudar a educação das crianças
de Manhuaçu a professora
Neuza com essa iniciativa teve também a ajuda da
especialista Valéria Vieira
Sousa Menezes que a orientou sobre o que deveria ser
feito, a questão da metodologia de modo geral.
Gostaria de agradecer a
presença dos pais, não só
a presença, mas também
a ajuda deles com a preparação de seus filhos, apresentação e participação de
modo geral, gostaria também de parabenizar a iniciativa da professora Neuza
que teve essa ideia, e gostaria também de agradecer
ao Dr. Arildo Paulo Viana e
Sr. Wagner Orlandi por ter
nos orientado na Academia
Manhuaçuense, e também a
ajuda da especialista Valéria
que foi fundamental para a
ocorrência desse evento”.
Conclui o diretor.

Professora Neuza, mães de alunos e a vice-diretora Luciana

