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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Câmara de Manhuaçu
homenageia diretores e
350 anos dos Correios

PÁGINA 6

Deputado cabo
Júlio visita
Manhuaçu
PÁGINA 5

DIZEM
POR AÍ...
PÁGINA 3

Entrega de Diploma de Honra ao Mérito aos Correios. À esq.; Presidente da Câmara, Maurício
Júnior; Coordenadora Regional dos Correios, Maria Cristina; Diretor Regional dos Correios,
Dr. José Pedro Amengol Filho, e Vereador Fernando Gonçalves Lacerda.
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EDITORIAL

As mudanças da sociedade
começam pelo voto

A sociedade é quem faz as mudanças que necessitam,
embora muitos de nossos representantes quando chegam
ao poder esquecem suas origens, isso acontece muito
em nosso país. Professores cansados de não verem seus
salários respeitados, sua carreira dignificada, já votaram
e elegeram centenas de professores em todo o Brasil,
vereadores, prefeitos, governadores e até presidentes;
todos professores, quem não se lembra de FHC (Professor Fernando Henrique Cardoso), o atual governador de
Minas Gerais Antônio Anastasia, é um professor, mas,
pouco se têm feito para melhorar a vida dos professores.
A polícia depois que descobriu sua força, foi buscar no
voto a eleição de suas lideranças, para assim melhorarem
a qualidade de vida da sua classe, e em muitos estados
isso já mudou, mas coitado do professor. O giz é uma
arma inofensiva, não sai tiro.
A verdade é que um país aprende com seus erros e com
o tempo o povo consciente de sua força e dos melhores
caminhos para se promover as mudanças, foi assim com
os metalúrgico de São Bernardo
do Campo que com a liderança Fale com a redação
de Lula, criaram um partido, o contato@jm1.com.br
PT, mas, antes mesmo da criação
(33)3331-8409
do PT, a carreira dos metalúrgico
através das greves, mostraram
unidade e diante dos prejuízos dos patrões resolveram
melhorar a vida dos trabalhadores. Infelizmente, o Presidente Lula poderia ter feito mais pelos trabalhadores,
digo que nosso país poderia estar em melhores condições,
não tão violento e com tanta corrupção no meio político.
Onde acontecem as mudanças e o que cada brasileiro
pode fazer para melhorar o país?
Nosso Brasil passou por experiências amargas e hoje
a democracia ainda está longe do ideal, mas, o povo e a
maioria de nossas lideranças sabem que existe um meio
para se mudar uma administração ou suas leis, isso passa
pelo voto, podemos errar uma vez, duas ou até mais vezes,
mas a vida continua e a sementinha que cada um planta
vai se fortalecendo e renascendo em cada um de nossos
brasileirinhos, o meio para se mudar é através do voto. Foi
pensando nisso que um grupo de militares do Exército,
Marinha e Aeronáutica criaram o PMB Partido Militar
Brasileiro, poucas pessoas sabem, mas as nossas Forças
Armadas foram praticamente sucateadas, os salários defasados, ao ponto de um grande número de profissionais dos
mais altos níveis, oficiais das três forças, se desligarem,
por falta de condições de trabalho e de baixo salários,
muitos foram trabalhar na França e nos Estados Unidos.
Outro dia, visitando uma unidade do Exército, juntamente com um amigo que não conhece a realidade
militar, algo chamou sua atenção. Ao sairmos do estacionamento ele me disse: veja todos estes automóveis.
Fez questão de dar outra volta para que eu observasse,
em seguida disse: vá a qualquer outra unidade de trabalhadores, mais ou menos com o mesmo efetivo, e dê
uma olhadinha no estacionamento... nem precisa dizer.
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CHARGE

EU LEIO O
JORNAL DAS
MONTANHAS
Professor e mestre em
história Flávio Mateus dos
Santos, autor do livro “A
República do Silêncio”
em sua 3ª edição historiografia que estuda o período
do coronelismo datado da
primeira República Brasileira da experiência política da
‘República Manhuassú’

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas
pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas devem ser enviadas à Rua Etelvino Guimarães, 217 - Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000, por Telefax:
(33) 3331-8409, ou por e-mail: contato@jm1.com.br. Deve constar nome completo, endereço, RG, telefone para
contato, e os textos não podem passar de 30 linhas.

ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas
Sobre o Bolsa Família, uma
porcentagem ínfima do que
testemunhamos é realmente
necessitada, a maioria esmagadora daqueles que enfrentaram as filas, não passa de
aproveitadores. O cadastro do
bolsa família deveria ser bem
mais rigoroso, tem beneficiário
utilizando para comprar smartphone em 12 parcelas, safada
bradando em entrevista que
“há 8 anos recebe apenas 134
reais e tem filha adolescente de
16 anos que precisa usar calça
de 300 reais”, a agricultura
familiar no interior de vários

estados do norte e nordeste e
Minas Gerais está praticamente destruída, ninguém quer
mais trabalhar na roça, afinal,
como dizem por aquelas bandas, “ôxi, pra que trabaiá, se
Painho Lula dá dinheiro pra
nóis?”, testemunhei com meus
olhos em determinada lotérica,
pilantra sacando o benefício e
colocando 70 reais de crédito
no celular, aproveitador este
que tem renda bem superior ao
estipulado, compra de moto,
inúmeros políticos e prefeituras utilizando o programa para
fins eleitoreiros, ameaçando os
beneficiários, “se não votar em
determinado candidato, o be-

nefício vai acabar”, etc...jamais
fui contra o programa, senti no
estômago qual é o significado
da fome, ele deveria ser destinado exclusivamente a maior de
todas as necessidades humanas:
alimento, comida! Infelizmente,
o Bolsa-Família criou uma nova
categoria de monstros, se a inflação corroer o valor e o governo
não tiver recursos para honrar os
pagamentos, corre o risco de ser
derrubado pela turba enfurecida
que testemunhamos, final de
semana passado, vide exemplo
histórico da queda do império
romano.
Paulo Rodrigues
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Justiça de Santa Catarina condena
jornalista e chargista por racismo

versas áreas do conhecimento. As inscrições são gratuitas e
realizadas exclusivamente através do site: www.educamaisbrasil.com.br.

O desembargador do
Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, Jorge
Henrique Schaefer Martins (foto), apresentou
relatório que levou à
condenação de um chargista e do editor-chefe
do jornal Correio Lageano pela publicação
de charges consideradas
racistas. O Tribunal considerou que o direito à liberdade de
expressão não justifica o atentado à dignidade e igualdade.
A charge mostra uma mulher negra grávida na sala de parto
e quatro bebês correndo enquanto o médico grita “Segurança!!! É uma fuga em massa!!!”. O acórdão do relator aponta
para um “racismo velado” onde as crianças escorregando
pelo lençol seria uma alusão à “fuga de um estabelecimento prisional”. O desembargador justifica a condenação pela
nítida tentativa de relacionar crianças de etnia negra a crimes, alegando que se trata da discussão sobre a maioridade
penal.

Verdades da CBF

Pule a janela...
Tem pessoas que são tão apegadas a tradições, aos costumes, as mesmices, que quando se soltam para a liberdade
ficam tão sem rumo que preferem voltar as gaiolas em que
viviam, sendo comandadas e comandados, recebendo ordens e abaixando as cabeças. Fazendo amor por obrigação,
vivendo de aparências porque assim manda a tradição. Liberdade para essas pessoas é muito difícil, elas ficam perdidas com tanto espaço... são dignas de dó, pois estagnaram
e não vivem, são amargas e todos para elas têm defeitos,
nada é bom; até a felicidade as perturbam...Acordem, nunca
é tarde pra ser feliz...abra a janela, pule, encare o mundo e
você vai arrepender de não ter feito a mais tempo...

Pesquise sempre os preços
Assim como o Etanol, Gasolina e Diesel no centro e os
bairros da cidades tem diferenças grandes nos preços; quanto mais central mais caros. Pesquise!

Rumo à Copa de olho
no bolso e na educação
Diante da movimentação econômica do país para a realização da Copa do Mundo em 2014 e dos requisitos de contratação exigidos pelo mercado, é chegada a hora de aproveitar as oportunidades e investir na educação. Esse pode
ser o primeiro passo para garantir uma vaga no mercado de
trabalho e até construir uma carreira profissional.
Segundo informações do Portal da Copa, do Governo
Federal Brasileiro, a Copa do Mundo de 2014 deve gerar
quase 930 oportunidades de negócio para micro e pequenas
empresas e mais de 700 mil vagas de trabalho nas cinco regiões do Brasil. As áreas de atuação mais cotadas são o Varejo, Gastronomia, Construção Civil, Moda, Entretenimento, Tecnologia da Informação, Comunicação e Turismo.
Sendo assim, a preparação de mão de obra especializada
para construção, desenvolvimento e realização deste evento
deve começar o quanto antes. “Quanto mais preparadas as
pessoas estiverem, maior será a chance de conseguir atuar
no mercado, antes, durante e após o evento. Contribuir na
formação desses profissionais é um dos objetivos do Educa
Mais Brasil, programa que disponibiliza bolsas de estudo parciais de até 50% para graduação e pós-graduação”,
explica Andréia Torres, Diretora de Expansão e Relacionamento do Educa Mais Brasil.
Nas cidades-sede da copa como Belo Horizonte, Brasília,
Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre,
Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, o programa
está disponibilizando mais de 13 mil vagas nas mais di-

Você sabia o valor destes salários:
Presidente da CBF JOSÉ MARIA
MARIN 160.000,OO mensais (foto)
ANTÔNIO OSÓRIO (FINANCEIRO) : 98.000,00 mensais
CARLOS EUGÊNIO LPES (JURÍDICO): 98.000,00 mensais
OITO DIRETORES: 69.000,00
mensais, cada.
Uma entidade que pode pagar
160.000 reais por mês ao seu presidente, não pode construir estádios para o jogos da Copa? Tem
que depender do dinheiro federal, melhor dizendo, do dinheiro suado do contribuinte? E continuar sugando/abocanhando recursos que poderiam estar em hospitais e escolas?
O Brasil é um país muito roubado, com grandes e graves
distorções sociais. As escolas públicas, incluindo Universidades, estão caindo aos pedaços.
Os hospitais públicos estão arrebentados, apodrecidos e
sucateados, com grande sofrimento moral e físico para a população. Está faltando dinheiro nos estados, nas prefeituras,
tudo isso porque o dinheirinho nosso suado estão indo tudo
para fazer estádios acima de um milhão, o Brasil gasta muito
mais que os outros países que fizeram a copa, nossos políticos
estão totalmente cego, e obstinado. Sinceramente será que a
copa do Mundo irá trazer benefícios para nós, arrecadarão o
suficiente para pagar esta fortuna gasta. É louvável as benfeitorias, mas vale a pena sacrificar o povo para a Copa do
Mundo. Estão metendo a mão gastando mundos e fundos.
Fonte: Jornal FOLHA DE SÃO PAULO

Acusados de incêndio na boate Kiss
são soltos após decisão da Justiça
Os quatro principais
acusados pelo incêndio na boate Kiss que
deixou 242 mortos em
Santa Maria, no Rio
Grande do Sul, foram
soltos na noite de quarta-feira. Eles deixaram
o presídio na mesma
cidade onde ocorreu o

incêndio após decisão da Justiça.
Por decisão unânime, a 1ª Câmara Criminal do TJ-RS
avaliou que os dois sócios da boate e os dois integrantes da
banda que tocava no local não oferecem perigo à sociedade,
por serem réus primários e não terem “traço excepcional de
Os sócios da Kiss, Mauro Hoffmann e Elissandro Spohr,
são acusados de ter instalado espuma inadequada na casa. Já
o vocalista Marcelo dos Santos e o produtor Luciano Leão,
da banda Gurizada Fandangueira, por terem usado o artefato pirotécnico que causou o incêndio.
Presos há quatro meses, desde o dia seguinte à tragédia,
os quatro respondem por homicídio doloso qualificado e
tentativa de homicídio. A revogação da prisão decorreu de
análise de pedido da defesa do vocalista, e foi estendida a
todos os réus.

Diretório Estadual de Minas Gerais
O PMB DE MINAS
GERAIS ESTÁ
ACONTECENDO...
O diretório estadual de
Minas Gerais, para poder se
fazer presente e admistrar politicamente o vasto e populoso
estado mineiro que possui 853 municípios, resolveu dividir o estado em doze macro-regiões, que se subdividem em

sessenta e seis micro-regiões, de acordo com o estudo do
IBGE. este trabalho desenvolvido por nosso secretário geral, senhor Armando Bello Teixeira, se mostrou altamente
proveitoso e com bons resultados.
Hoje já contamos com a nomeação de cinco presidentes,
pessoas altamente qualificadas, que administram as regiões
abaixo descriminadas:
ZONA DA MATA: PRESIDENTE: EDSON CORREA
DE SOUZA - NÚMERO DE MUNICÍPIOS: 143 - MICRORREGIÕES: 7
SUL/SUDESTE DE MINEIRO: PRESIDENTE: ALBERTO OLIVEIRA GONÇALVES DIAS - NÚMERO DE
MUNICÍPIOS: 146 - MICRORREGIÕES: 10
METROPOLITANA DE BH: PRESIDENTE: BRENO
MUNIZ DE SOUZA - NÚMERO DE MUNICÍPIOS: 105
- MICRORREGIÕES: 8
TRIÂNGULO MINEIRO/ALTO PARANAIBA: PRESIDENTE: AMÉRICO ROSCIA - NÚMERO DE MUNICÍPIOS: 66 - MICRORREGIÕES: 7
VALE DO RIO DOCE: PRESIDENTE: GILMAR
AMÉRICO VALE DUTRA- NÚMERO DE MUNICÍPIOS: 101 - MICRORREGIÕES: 7
CAPO DAS VERTENTES: VAGO - NÚMERO DE
MUNICÍPIOS: 36 - MICRORREGIÕES:3

Mega Sena é para
poucos?
Isso é muito sério, todo brasileiro
deve saber, veja o que diz o Senador Álvaro Dias (foto), ele afirma
que tem conhecimento, de forma
confidencial, dos dados de pessoas
que, segundo viu nos relatórios do
COAFI, já ganharam 502 vezes,
outro cidadão ganhou 300 vezes,
em um único dia um outro ganhou
216 vezes, etc., e que a Mega Sena é a maior fonte de desvios e lavagem de dinheiro.

Consumidores começam a ser
informados sobre custo de geração
de energia elétrica

A partir do dia primeiro
de junho, as distribuidoras
de energia elétrica deverão informar, por meio das
faturas emitidas aos consumidores, as bandeiras
tarifárias (verde, amarela
e vermelha) que indicarão
o custo da energia usada
em função das condições
de geração de eletricidade.
De acordo com a Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para o mês
de junho foram acionadas
bandeiras vermelhas nos quatro subsistemas de geração de
energia: Sudeste/Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sul.
As bandeiras tarifárias funcionarão como um semáforo
de trânsito: a verde significa custos baixos de geração, portanto, a energia elétrica estará mais barata naquele mês. A
bandeira amarela indicará um sinal de atenção, pois os custos estão aumentando. Já a bandeira vermelha mostra que
a energia necessária para atender a demanda dos consumidores tem sido gerada com custos maiores – um exemplo é
o maior acionamento de termelétricas, uma fonte mais cara
do que as usinas hidrelétricas para gerar energia. Nesse período, o custo da energia poderá aumentar.
A aplicação das bandeiras tarifárias deverá ser efetivada
pelas distribuidoras do país a partir de janeiro de 2014, mas,
neste mês, começa o período de testes. Com a sistemática,
haverá uma sinalização mensal do custo de geração de energia elétrica, dando ao cidadão a oportunidade de gerenciar
melhor o seu consumo de energia e reduzir o valor da conta
de luz.
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Tri-Objetiva - 49
Celso de Medeiros Costa (*)

“O PMDB está com medo de perder”

Ministro Marcelo Crivella (Pesca), sobre ameaça de Cabral de romper com Dilma

Planalto sabia do risco
Informado de que a reintegração de posse na fazenda Buriti, no Mato Grosso do Sul, poderia acabar em tragédia, o
Planalto preferiu a omissão a adotar medidas para evitar o
confronto que levou à morte um índio de 36 anos e feriu
quatro policiais. O fazendeiro Ricardo Bacha participou
de reunião com os ministros Gleisi Hoffmann (Casa Civil)
e José Eduardo Cardozo (Justiça), na terça (28), e fez um
apelo dramático pela intervenção do governo. Fizeram-lhe
ouvidos moucos

sidente do STF na palestra em que atacou o Congresso e
os “partidos de mentirinha”. O evento constava na agenda
pública do ministro.

Corte a Eunício
O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves
(MG), faz política: ofereceu apoio do partido à candidatura do senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) ao governo do
Ceará, caso o PT de Dilma não corresponda à sua expectativa. Mas Eunício conta com o apoio petista.

Socorro

Companhia ilimitada

Advertindo que os índios seriam hostis, Ricardo Bacha
pediu medidas para evitar o pior, como o envio da Força
Nacional e cautela da PF.

Em situação crítica, a Venezuela vai dar um “help” na balança comercial brasileira, importando alimento do Mercosul, a preços camaradas e a perder de vista. Mas tem
problemas de armazenagem.

Mãos atadas
Cardozo alegou não poder sustar demarcações da Funai,
causadora do problema, mas que as próximas serão monitoradas de perto.

A quem interessa
O deputado Fábio Trad (PMDB-MS)
alerta que as ONGs estrangeiras usam
índios para expulsar os produtores das
terras mais promissoras.

Tirou corpo fora
A bancada federal do Mato Grosso do Sul está revoltada
com o ministro da Justiça, que agora põe a culpa da tragédia nos policiais.

STF: Barroso é critico
A chegada de Luis Roberto Barroso no Supremo Tribunal
Federal pode ajudar a acabar um dos males do Judiciário:
a linguagem rebuscada. É um crítico desse tipo de linguagem. Segundo ele, ninguém é mais inteligente se chamar
autorização do cônjuge de “outorga uxória” ou se chamar
o STF de “Excelso Pretório”. “A linguagem jurídica já
enfrenta problemas estéticos dramáticos, portanto, não é
preciso piorá-la”, diz.

Ninguém merece
A linguagem jurídica incorpora, como se fossem normais,
expressões do tipo “mútuo feneratício”, eleição de cabecel, anticrese, compáscuo.

Falar simples
Luis Roberto Barroso estimula os alunos na faculdade a
falar simples, com sujeito, verbo e predicado, “e sempre
que possível, nesta ordem”.

Primo rico
Gracinha, o vice-presidente Joe Biden (EUA), prometendo
“agilizar os vistos de brasileiros”. Ele decide tanto no assunto quanto os brasileiros.

Cortes do crioulo doido
Como diria o sábio Stanislaw Ponte Preta, é o samba do
crioulo viajante: enquanto o governo decide “blindar” os
gastos de viagem da presidenta Dilma e do seu vice Michel
Temer, o Itamaraty sofrerá um corte de despesas de pelo
menos R$ 2 bilhões até o final do ano.

Sem desculpas
Deputados alegam que Joaquim Barbosa falou como pre-

That’s life
O vice dos EUA, Joe Biden, disse que adorou a “gigantesca” piscina do hotel no Rio. Em Paris, gastou quase US$
560 mil, reservando cem quartos para a comitiva, há dois
meses. Desta vez, foi mais modesto.

Falta interesse
O senador Delcídio Amaral (PT-MS) admite “omissão e
leniência” do governo petista no conflito que levou à morte
de índio e deixou feridos: “As etnias indígenas e os produtores rurais são as maiores vítimas”.

Ajuda do Planalto
Dirigentes petistas dizem que o senador Jorge Viana (PT-AC) conta com a interferência de Lula junto à presidenta
Dilma para que a Polícia Federal suspenda as investigações no governo do irmão Tião Viana.

Combate à corrupção
O ministro Gilmar Mendes, do STF, e o
ex-ministro Ayres Britto farão palestra
no Congresso de Procuradores de Brasília, que discutirá, entre 5 e 7 de junho, o
controle da gestão pública e o combate à
corrupção.

Pensando bem...
...o ministro Guido Mantega (Fazenda) já pode desafiar
Angela Merkel a mostrar o “pibinho” dela.

Poder sem Pudor

Quanto vale um voto

Os irmãos Júlio
e Jaime Campos,
filhos de dona
Amália, disputavam o Senado e o
governo do Mato
Grosso, em 1991,
e visitavam Arenápolis. Alguém
sugeriu que a caravana evitasse a
zona do baixo meretrício.
Júlio ignorou a sugestão e entrou na rua de mulheres debruçadas nas janelas, seios à mostra. Saudou gentilmente as prostitutas, beijando-lhes as mãos:
- Como vai, minha princesa?
O irmão ficou transtornado:
- Você ficou louco?!
Júlio Campos colocou o braço sobre os ombros de Jaime e
ensinou:
- Irmão, o voto de cada uma delas vale tanto quanto o de d.
Amália...

TrHi-stórias – alegre, no meio...
1- Na efetivação, o original!
2- Na estruturação, o inicial!!
3- Na expressão, o especial!!!

1 - 1ª expulsão – §
Dentro da Eternidade,
vimos a preexistência de
Cristo (Evangelho deste,
conforme João, capítulo
1, versículo 1), a criação
– a declaração sobre ela
(Salmo, cap. 90, vers. 2)
–, e, a origem da mesma
(Gênesis c. 1, v. 1). § Vejamos sobre a 1ª expulsão, que é de satanás ou diabo,
chefe dos demônios, dos céus. Segundo alguns estudiosos, a informação disso está nas profecias de Isaias
14.12-17, e, na de Ezequiel 28.13-18, que você poderá
conferir no volume da Bíblia que você tem próximo...
§ ...mas, MAIS explicitamente, a Bíblia trata disso nos
Textos da 2ª epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, e
da de Judas, que tem um só cap., no vers. 6 – vamos lá,
aqui: Deus não poupou aos anjos (Pedro), que não guardaram seu estado original (Judas), ou pecaram (Pedro),
e, abandonaram seu próprio domicílio (Judas), precipitando-os no inferno (Pedro), entregando-os a abismos de
trevas (Pedro), e tem os guardado sob essas trevas, e, em
algemas eternas (Judas), reservando-os para juízo (Pedro), do grande Dia (Judas).
2 - 1ª estruturação – § A
Igreja de Deus teve 3 começos – antes, através e
após a estada de Jesus no
planeta Terra –, pois, respectivamente, há a Igreja
do período do Antigo Testamento e a do Novo, esta
em dois momentos, que
são o chamado por Jesus
dos apóstolos e doutros primeiros discípulos, e a descida
do Espírito Santo, no Pentecostes. § Sendo que, no ponto
de cima, veremos sobre o 1º período, e sendo o período
do Novo Testamento mais considerado pelos historiadores eclesiásticos, neste ponto 2 veremos à partir do 2º século da era cristã. § Para resumir, a escolha por Jesus dos
12 apóstolos foi entre 14 a 21 de abril do ano 27, sendo
eles: André, Bartolomeu, Filipe, João, Judas Iscariotes,
Judas Tadeu, Mateus, Simão (o zelote), Simão Pedro,
Tiago (filho de Alfeu), Tiago (filho de Zebedeu) e Tomé
(Mc 3.13-19; Lc 6.12-16). Nessa nova fase da Igreja, era
uma estruturação simples, a 1ª, como continuaremos a
ver, no artigo imediato e no mediato.
3 - 1ª emoção – § “Tão pouco”
sabemos dos antepassados, mas,
“tampouco”, deixaremos de falar
deles. Hoje, tratamos do bisavô
que não só ouvimos e continuamos a ouvir falar dele, mas, que
o vimos. § Vimos o pai de nosso
avô materno, João da Costa Oliveira, já moribundo, levado pelo
vovô Geraldo da Costa Oliveira, na sede da fazenda daquele, que hoje está no perímetro urbano de Mutum/MG
(ou esta está na zona rural daquela!), numa tarde que
primos do vovô estavam lá – o folclórico Eleutério, e
Chiquinho, falecidos, este mais recentemente, irmãos do
Dr. Joaquim Rodrigues da Costa, o farmacêutico Kakinho –. Foi a 1ª emoção com um antepassado lembrada.
§ O bisavô é nome do parque agropecuário de Mutum,
quase em frente à sede fazendária em tela...
1- Original, ou só negativo?
2- Organizacional, no nó iniciativo??
3- Ocupacional, ao pó convidativo???
(*) O articulista é graduado em Teologia
e pós em História Eclesiástica.
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Deputado Cabo Júlio visita Manhuaçu
Por Devair G. Oliveira

CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca

O

deputado
estadual
cabo Júlio encontrou
dia 1º de junho de
2013 com correligionários e
lideranças da região, ele falou
de seus 100 dias como deputado estadual, apresentou
alguns resultados já liberados
num total de R$ 631.258,80,
beneficiando 12 municípios
para reforma e ampliações
de quarteis, pelotões, cia PM
e bombeiros. Segundo o parlamentar o total de emenda
aprovada é de 1.500.000,00
para serem usados na reforma, construção ou estruturação de unidades da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros. O Governo do Estado
garantiu ao deputado que liberará todas as emendas.
“Acredito que representar é um dos ofícios mais
complexos na vida, principalmente, quando se trata de
uma corporação com tamanha heterogeneidade. Além
de estarmos em um estado
com 853 municípios, do tamanho da França, herdamos
uma cultura de separação
interna, um verdadeiro fosso
entre oficiais e praças, entre
ativos e inativos” explica o
deputado. Cabo Júlio. Falou
ainda de sua experiência de
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Consolar e ser
consolado

quatro mandatos como Deputado Federal, Vereador e
Deputado Estadual, é sabido que a polícia Militar de
Minas Gerais deve muito ao
Cabo Júlio. “Posso avaliar
que nossa situação é muito
melhor que quando iniciei

minha carreira. Problemas
foram resolvidos, mas ainda
existem muitos problemas a
serem superados. Acredito
que muitos dos problemas
que afligem nossa classe
passam pela Assembleia
Legislativa, assim como

muitas coisas passaram por
aqui antes da minha chegada que nos trouxeram
muitos prejuízos, como por
exemplo a diminuição da
contribuição do IPSM, em
que o governo correu para
votar, pois sabia que eu não
seria benevolente com este
projeto que coloca em risco
o futuro de nossas aposentadorias” comentou o deputado. Ainda complementando Cabo Júlio disse que
não faz acordos quando os
interesses de sua classe estão em jogo. “Quero ao fim
da minha vida profissional
olhar para trás e dizer: Lutei para mudar a história da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e vi isso
acontecer”. Finaliza assim
Deputado Cabo Júlio.

Cabo Júlio falou ainda de sua experiência de quatro mandatos Deputado Federal, Vereador e Deputado Estadual, é sabido que a
polícia Militar de Minas Gerais deve muito ao Cabo Júlio.

Em muitos textos da Bíblia encontramos que
Deus nos consola e nos conforta. Isso se dá por
meio de várias maneiras, tais como, pela sua palavra, por meio de uma oração respondida, através de circunstâncias ou pela presença e ação
de outra pessoa consoladora, que Ele move para
esse propósito.
Um Deus que consola e dá conforto é também um Deus de misericórdia. Efésios 2.4 não
apenas afirma que Deus é misericordioso, mas
também que Ele é rico ou abundante em misericórdia. Deus é confortador, é misericordioso,
único, infinito, imutável, indestrutível, é presente em tudo, conhece tudo, pode tudo, nos ama
e é um Deus pessoal que se preocupa com cada
ser humano.
Em 2 Coríntios 1.3 e 4, encontramos “Bendito
seja ... o Pai das misericórdias e o Deus de toda
a consolação; que nos consola em toda a nossa
tribulação, para que também possamos consolar
os que estiverem em alguma tribulação...”.
Nesse último domingo do mês de maio, quando
tivemos como ênfase em nossa igreja “Relacionamentos Saudáveis”, é interessante notar que o
texto acima mostra que consolar é um atributo
tanto de Deus quanto do ser humano. O versículo até vincula uma coisa a outra quando afirma
que ao sermos consolados por Deus passamos a
ter condições de consolar outras pessoas com a
consolação que Dele recebemos. Da mesma forma que a Bíblia é pródiga em palavras de consolo e encorajamento, tais como ser fortalecido,
ser sustentado, em não se atemorizar, em não
desanimar ou em não desistir, vale tomarmos
para nós essas palavras e compartilhá-las com
aqueles a nossa volta, que estiverem precisando
de ânimo ou consolo.
Por que não assumir o compromisso de nesse domingo, consolar ou encorajar pelo menos
uma pessoa que estiver ao seu alcance? Vamos
tentar?
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Câmara homenageia Correios e Diretor Regional Pedro Amengol

E

m sintonia com as
comemorações em
todo o país pelos
350 anos de existência dos
Correios, a Câmara Municipal de Manhuaçu realizou Sessão Solene, na noite de terça-feira, 28, para
a outorga de Diploma de
Honra ao Mérito à instituição e Moção de Congratulações ao Diretor Regional
José Pedro Amengol Filho.
A solenidade foi prestigiada por cidadãos e autoridades, representando diversos segmentos sociais, que
lotaram o Plenário da Casa
Legislativa.
A Mesa Diretora foi
composta pelo Presidente
da Câmara, Maurício de
Oliveira Júnior; Vice-presidente Anízio Gonçalves
de Souza; 1º Secretário
Eli de Abreu; 2º Secretário
Francisco de Assis Dutra;
Prefeito Nailton Heringer; Diretor Regional dos
Correios e homenageado,
José Pedro Amengol Filho; Coordenadora Regional dos Correios, Maria
Cristina Vilette Moreira
de Oliveira, e o Carteiro
homenageado, Severino
Ferreira da Rocha – o popular “Biscoito” (53 anos
de serviços prestados).

Correios: 350 anos
Há 350 anos, em 1663,
começava a atividade postal brasileira. Era criado,
no Brasil ainda colonial,
o Correio da Capitania do
Rio de Janeiro, para viabilizar a troca de correspondências entre a Metrópole
e a Colônia. E, durante
bastante tempo, a única
tarefa do Correio era viabilizar o trânsito de correspondências entre Brasil
e Portugal. A troca de cartas entre pontos dentro do
próprio Brasil começou
somente mais tarde, em
1808, com a chegada da
Família Real Portuguesa
ao Rio de Janeiro, quando foi então baixado um
regulamento postal para o
interior. Com três séculos
e meio de história, os Correios figuram entre as instituições mais confiáveis
da Nação. Acompanhando
o crescimento nacional,
a empresa escreve novos
capítulos em sua história,
agrega avanços tecnológicos e digitais aos seus
serviços, e busca atender
cada vez melhor os cidadãos de todos os 5.565

Diretor Regional dos Correios e homenageado, Dr. José Pedro
Amengol Filho, durante pronunciamento na Casa Legislativa.

Momento da Entrega da Moção de Congratulações ao Diretor Regional dos Correios, Dr. José Pedro
Amengol Filho, com a participação do Prefeito Nailton Heringer e de todos os vereadores presentes.

municípios brasileiros.
O Presidente Maurício Júnior e o Vereador Fernando
Gonçalves Lacerda procederam a entrega do Diploma
de Honra ao Mérito à Coordenadora Regional dos Correios, Maria Cristina Vilette.
A homenagem (Resolução
nº 012/2013) foi aprovada
em plenário por todos os
vereadores, na recente Sessão Legislativa do dia 02 de
Maio.

excelente prestação de serviços.
O Presidente Maurício
Júnior destacou a satisfação da Casa Legislativa
em prestar estas homenagens. “A nossa história de
vida também passa pelos
Correios – que prestam um
serviço essencial para as
nossas vidas -. Recebemos

Pedro Amengol
A homenagem seguinte
foi prestada ao Diretor Regional dos Correios, José
Pedro Amengol Filho, que
recebeu Moção de Congratulações (nº 026/2013), em
ato que contou com a participação de todos os vereadores. Dirigente Regional
de Negócios da Empresa
Brasileira de Correios e
Telégrafos, desde Abril de
2011, José Pedro Amengol
Filho formou-se Bacharel
em Direito pela Fadileste
(Faculdade de Direito e Ciências Sociais do Leste de
Minas), no ano de 2006,
atuando na região, principalmente nas cidades de
Manhuaçu e de Reduto, por
cerca de quinze anos.
Em seu pronunciamento no plenário da Casa Legislativa, Pedro Amengol
agradeceu as homenagens
e o expressivo comparecimento do público e das
autoridades regionais, além
de ressaltar que os serviços
prestados pelos Correios em
Manhuaçu serão ampliados
em breve, atendendo a nova
demanda decorrente do desenvolvimento populacional
e econômico local. A cidade
contará com um CDD (Centro de Distribuição Domiciliar), expandindo o número
de carteiros, estrutura física

e frota de veículos, atendendo à demanda existente
- principalmente nos novos
bairros.
O Diretor Regional destacou ainda inovações nos
serviços prestados pelos
Correios, em âmbito nacional, com o uso de novas
tecnologias, como a disponibilidade de aparelhos
smartphones aos carteiros,
visando agilidade nos procedimentos cotidianos.

as contas, mas recebemos
também presentes pelos
Correios, e, este serviço é
prestado com muita dignidade, muita transparência,
e, é por isto, que prestamos
esta justa homenagem. [...]
Quero registrar também a
homenagem ao Diretor Pedro Amengol, esta pessoa
de grande credibilidade,

este homem honrado, grande servidor público, competente, digno, transparente,
progressista, que tem imprimido a marca, do dinamismo, do crescimento, nos
Correios em Minas Gerais”,
afirmou Maurício Júnior.
(Assessoria
de Comunicação)

Pronunciamentos
Durante a palavra franca,
o Vereador Jorge Augusto
Pereira reivindicou ao Diretor Regional dos Correios
a instalação de agência de
atendimento no Distrito de
Vilanova, visando atender
a demanda dos moradores
locais.
O Prefeito Nailton Heringer se pronunciou, mencionando a importância do
trabalho desenvolvido pelos
Correios em todo o país.
Nailton elogiou ainda a iniciativa da Casa Legislativa.
“Estamos felizes por esta
iniciativa da Câmara em
aprovar esta homenagem.
[...] Manhuaçu conta com o
trabalho magnífico da equipe dos Correios, e, em conversa com o Pedro, solicitamos a abertura de agências
em Vilanova e Dom Correa,
porque, se estes dois maiores distritos tiverem agência
postal e agência bancária,
poderemos facilitar muito a
vida dos nossos munícipes.
[...] Parabéns aos Pedro e a
todos os carteiros”, comentou Nailton.
Os demais vereadores
também fizeram uso da palavra, enaltecendo o trabalho dos Correios, frisando
que as homenagens concedidas pela Casa Legislativa
se justificam em razão desta

Mais uma vez, o plenário ficou lotado com a presença de cidadãos e autoridades.

Mesa Diretora da Sessão Solene. À esq., o Diretor Regional dos Correios, Pedro Amengol,
se pronuncia, agradecendo as homenagens e destacando as inovações dos Correios.
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A opção ideal

Narra uma lenda que um príncipe poderoso caiu em mãos
inimigas que decidiram tirar-lhe a vida, condenando-o à forca.
Dada sua linhagem nobre, o rei dos inimigos lhe propôs
um acordo. Se ele conseguisse decifrar um certo enigma, sua
vida seria poupada. Para isso, concedeu-lhe a liberdade de
procurar a resposta por três dias.
Com a pergunta lhe fervendo na cabeça, o príncipe começou a buscar, entre os habitantes do lugar, quem o pudesse
ajudar a encontrar a solução.
A pergunta era: O que mais deseja uma mulher?
Ao final do terceiro dia, já desanimado e antevendo sua
morte na forca, o príncipe encontrou uma mulher muito feia.
Na boca, somente dois dentes. Os cabelos desgrenhados. As
vestes sujas. Era chamada por todos, pelo seu aspecto horrível, bruxa.
Ela disse que tinha a resposta. Mas exigia que, tendo salva
a vida, ele voltasse e casasse com ela.
Não desejando morrer, ele consentiu e ela lhe disse: O que
mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a sua vida.
Com a resposta, o príncipe teve poupada a sua vida e voltou para casar com a bruxa. Não queria, mas tinha prometido. Triste destino o meu, pensava. Casar com uma bruxa.
Entristecido, na noite de núpcias, sentou-se na cama
aguardando a noiva de horrível aspecto. Qual não foi sua
surpresa quando ela se apresentou belíssima, num vestido
branco, com cabelos louros, olhos azuis brilhantes e um sorriso perfeito.
Como pode? - perguntou o príncipe.
Esqueci de lhe falar que, durante o dia, eu sou bruxa e
à noite viro uma linda mulher. Agora, você pode escolher:
quer que eu seja bruxa de dia ou de noite?
Ele olhou para aquela figura maravilhosa e disse: Deixo
à sua escolha.
A noite foi extraordinária. No dia seguinte, ao raiar do sol,
o príncipe abriu os olhos e surpreso, viu deitada ao seu lado,
a jovem maravilhosa da noite anterior.
Como? - perguntou ele. Você não disse que durante o dia
virava bruxa?
Meu amor, falou ela, como você deixou que eu decidisse
sobre o que quisesse ser e quando quisesse, eu decidi ser
donzela de dia e de noite. Lembra que eu lhe falei que o que
mais deseja uma mulher é a soberania sobre a sua vida?
***
No mundo existem pessoas assim. Fora do lar, no contato
com as pessoas são excelentes. Gentis, atenciosas, ponderadas.
Basta que adentrem o lar para se tornarem déspotas. Gritam, exigem, magoam. Acreditam que o seu lar é seu reino e
ali tudo podem fazer, sem limites.
Também existem as criaturas que no campo profissional,
no trato social são ríspidas, grosseiras, exigentes em demasia. E, no entanto, com a esposa, os filhos são dóceis, educados, prestativos.
O que ser, como ser e quando ser é decisão individual.
Mas quando optarmos por sermos bons o dia todo, em todo
lugar, com todas as pessoas, o mundo se tornará um lugar
muito melhor para viver, amar e ser feliz.

Não se devem ajudar as
pessoas fazendo por elas
o que devem fazer por
si próprias. (Abraham
Lincoln)
Quem mata o tempo não é
assassino, mas sim suicida.
(Millor Fernandes)
O futuro é um labirinto
para quem não sabe o que
quer.
Por sabedoria entendo a
arte de tornar a vida mais
agradável e feliz possível.
(Arthur
Schopenhauer)
Um amigo se faz rapidamente; já a amizade é
um fruto que amadurece
lentamente. (Aristóteles)
A parte que ignoramos
é muito maior que tudo
quanto sabemos. (Platão)
Dificilmente encontramos
pessoas de bom senso a
não ser
aquelas que concordam
conosco.
(La Rochefoucauld)
“Os pequenos atos que
se executam são melhores
que todos aqueles grandes
que se planejam.”
(George C. Marshall )
Não confunda jamais
conhecimento com sabedoria. Um o ajuda a ganhar
a vida; o outro a construir
uma vida ! (Sandra Carey)
Se um homem não sabe
a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável ! ( Lucius Annaeus
Sêneca - 4AC-65DC )
“Nem tudo o que se
enfrenta pode ser modificado. Mas nada pode
ser modificado até que
seja enfrentado.” (James
Baldwin )
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EXAMES ESSENCIAIS PARA A SAÚDE DA MULHER

O

costume de visitar o médico periodicamente é muito importante para
a saúde. Porém, infelizmente, é um
hábito ainda muito ignorado. Quando se
trata do ginecologista, por exemplo, é bastante comum que a correria do dia a dia
faça com que a consulta seja adiada. “Se a
paciente não apresentar alguma disfunção,
o ideal é que a primeira consulta ginecológica seja marcada logo depois da primeira
menstruação. A partir daí, a periodicidade
deve ser anual”, aponta a especialista em
obstetrícia e ginecologia Dra. Fabiane Andrade Vargas.
Ela defende a máxima de que todas nós
sabemos, mas nem sempre colocamos em
prática: a prevenção é imprescindível para
uma boa saúde. “Ao seguir as recomendações médicas, dificilmente a paciente terá
algo sério do ponto de vista ginecológico”,
avisa.
Mesmo fazendo os checkups anuais,
você sabe que tipo de exames são solicitados por seu médico para garantir que tudo
será verificado apropriadamente? O histórico familiar e os antecedentes pessoais
devem ser levados em conta, é claro, mas
um paciente informado contribui para uma
consulta mais proveitosa. Por isso, o Portal
Vital traz uma lista com os dez exames indispensáveis para uma avaliação completa
da saúde da mulher.
1. Preventivo ou Papanicolau
É fundamental para o diagnóstico das primeiras alterações no colo do útero, que são
fáceis de tratar, sendo recomendado pela
maioria dos médicos a partir da primeira relação sexual e anualmente desde então. “O
câncer de colo uterino é o que mais mata as
mulheres no Brasil devido à falta do exame
preventivo”, alerta a Dra. Fabiane.
2. Mamografia
Na opinião da maioria dos ginecologistas,
esse exame, que detecta anormalidades no
tecido da mama, deve ser feito anualmente
a partir dos 40 anos de idade. Exceções são
feitas para quem tem casos entre os parentes, pois quem tem história familiar de câncer de mama pode ter que iniciar mais cedo
o monitoramento e a prevenção.
3. Hemograma
Esse exame oferece um parâmetro de
como estão as células sanguíneas e as plaquetas, além de identificar inflamações, infecções e anemias. Ele deve ser pedido já na
primeira consulta como parte do checkup.
4. Glicemia
Ajuda a identificar os níveis glicêmicos

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

no sangue, inclusive para o diagnóstico da
diabetes. Ele também deve ser solicitado na
consulta inicial.
5. Sorologias
São ordenadas de acordo com o histórico
e a suspeita de diagnóstico de cada paciente.
“Os testes para as principais Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) também devem fazer parte de um bom checkup”, recomenda a doutora.
6. TSH
É um exame de sangue indicado para
avaliar as funções da tireoide. Dependendo
dos sintomas, pode ser solicitado antes dos
40 anos, mas deve ser incluído regularmente
na lista de procedimentos médicos.
7. Pós-menopausa
Esse é um período que atinge mulheres
entre 45 e 50 anos. A partir daí, são necessárias outras checagens. “Solicitamos
exames de função do fígado e do rim, bem
como de colesterol total e frações, além de
todos os citados nos itens anteriores.” Nesse
momento, a Dra. Fabiane recomenda também uma avaliação com um cardiologista.
8. Densitometria óssea
Determina a densidade dos ossos do corpo
humano. É importante que o exame seja realizado após os 50 anos, período em que se
começa a perder eficiência óssea. Se os resultados forem normais na primeira checagem, a desintometria óssea deve ser repetida
a cada dois anos. Mas a partir do momento
em que aparecem alterações, a frequência
recomendada é anual.
9. Ultrassom transvaginal e ultrassonografia mamária
Esses exames não são pedidos como parte
da rotina médica por serem mais específicos. A intenção é avaliar os órgãos do sistema reprodutivo feminino. “A maioria dos
médicos concorda com o fato de que eles
só devem ser solicitados quando a paciente
apresentar sintomas ou histórico familiar, e
não como rotina”, avisa a especialista. A ultrassonagrafia mamária, por exemplo, pode
complementar o diagnóstico em caso de
mamas mais densas durante a mamografia.
10. Colposcopia
Trata-se de um exame mais detalhado
do colo do útero. “A colposcopia deve ser
solicitada em caso de alterações específicas
do preventivo (Papanicolau) se a paciente
apresentar sintomas ou quando o médico
perceber algo suspeito durante o exame
de rotina”, comenta Fabiane. A urocultura
(exame de urina) é também pedida em casos de pacientes com sintomas específicos,
como ardência ao urinar.
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Jovem de Matipó abandona a própria filha
em posto de combustíveis e é presa

A jovem Lúcia Silvana de
Souza, de 20 anos, moradora da cidade de Matipó, foi
presa por ter abandonado
um bebê, com apenas um
mês de vida, no banheiro de
um posto de combustíveis
em Venda Nova Imigrante,
no dia 27 de março passado.
Ela confirmou que deixou
a filha no banheiro e alegou que recebeu a ajuda de
um ex-vereador da cidade
de Matipó, de 54 anos, com
quem ela teria um caso e
quem ela diz ser pai da criança. Como o homem é casado, ele teria ajudado a moça
a abandonar a criança para

que ninguém descobrisse seu
caso extraconjugal.
A Polícia Civil de Matipó
estava investigando o desaparecimento da menina há
três semanas, desde quando
uma irmã de Lúcia Silvana registrou queixa sobre o
sumiço da sobrinha. Na tarde de segunda-feira (27), o
delegado de Matipó, Felipe
de Ornelas Caldas, trouxe
a mãe da criança até Venda
Nova do Imigrante, onde ela
prestou depoimento à delegada Maria Elizabete Zanoli.
O delegado Felipe, que
contou com a ajuda do delegado Carlos Roberto de

LUISBURGO (MG) Estão presos os quatro homens suspeitos de matarem
um lavrador em Luisburgo.
A vítima foi agredida, esfaqueada dezenas de vezes e
depois enterrada. O crime
aconteceu na quarta-feira e
o corpo foi desenterrado na
manhã de sexta-feira, depois que a Polícia Militar
descobriu os acusados do
homicídio.
Osvaldo Knupp, 33 anos,
levou a equipe da PM até
o local em que a vítima foi
enterrada. Ronaldo Braz
Aparecido, 39 anos, conhecido como Braizim, foi
pego quando saia do serviço, no final da tarde de
quarta-feira.
O plano começou a dar
errado quando o carro usado para atropelar a vitima
estragou. Os envolvidos
deixaram o veiculo em
um sítio. O dono do local
achou estranho e chamou a
polícia. “Nós estivemos no
local, durante a quinta-feira e encontramos o carro
abandonado e muito sujo
de barro. Depois recebemos outra informação que
o dono tinha ido novamente e lavou o veículo. Esse
fato chamou atenção. Voltamos e vimos que havia
manchas de sangue”, conta
o Sargento Júlio Márcio.
Com novas informações,
a equipe da PM conseguiu
prender os quatro acusados
no momento em que eles
se preparavam para fugir.
Já na manhã desta sexta, Osvaldo Knupp levou
a polícia até o local onde a

vitima foi enterrada. Com
uma enxada ele abriu o buraco e retirou o corpo de
Ronaldo.
FRIEZA: Osvaldo contou com detalhes como foi
o assassinato. Ele mesmo
atropelou a vítima, que estava a caminho de casa, e
começou a espancar e esfaquear a Ronaldo.
Ainda vivo, eles colocaram o rapaz dentro do
carro, quando chegaram
próximo ao córrego Gameleira (cerca de 2 quilômetros de Ponte do Silva)
deram mais algumas pancadas e facadas. “Eu conferi o batimento cardíaco
e vi que tinha dado tudo
certo. Foi aí que levamos
para o local e enterramos o
corpo”, detalhou.
De acordo com as investigações, Jandro Ferreira,
de 30 anos foi quem planejou o crime. Braizim é ex-marido da atual mulher de
Jander. Segundo a polícia
os dois sempre se desentenderam. No ano passado Ronaldo teria agredido Jander.
Agora foi a vingança.
Para executar Ronaldo
ele contou com a ajuda de
dois primos de 19 anos e
de Osvaldo que emprestou
o carro. Todos foram encaminhados para a delegacia
em Manhuaçu.
A Polícia Militar conversou com familiares da
esposa de Jander e trabalha com a hipótese que o
bando estava tramando o
assassinato há mais tempo.
Com informações portalcaparao@gmail.com

Souza nas investigações,
informou que descobriu que
uma criança havia sido encontrada em Venda Nova do
Imigrante por meio da internet e desconfiou que poderia
ser a filha de Lúcia Silvana.
Uma câmera de um hotel
de Manhuaçu registrou a
chegada da caminhonete do
ex-vereador na noite em que
a criança sumiu. Os delegados calcularam que, pelo
horário em que a criança foi
encontrada, o tempo gasto
entre Venda Nova do Imigrante e o hotel daria exatamente o horário em que o
casal chegou ao hotel para

se hospedar.
O homem suspeito de ser
o pai da criança e de ter ajudado a abandonar o bebê
está com a prisão decretada,
mas está foragido. Após reconhecer a filha que está no
abrigo de Venda Nova, Lúcia Silvana foi levada para
o presídio de Ponte Nova,
onde permanecerá presa. A
justiça ainda vai decidir o
destino na criança.
O bebê foi encontrado
por frentistas que escutaram o choro da criança na
pia do banheiro de um posto
de combustíveis em Venda
Nova do Imigrante.

Presos homens que mataram e
enterraram lavrador em Luisburgo

Foto Reprodução Leandro Fidelis Rádio FMZ

Dois moradores de
rua são queimados
enquanto dormiam
PIEDADE DE CARATINGA (MG)- Moradores de rua são vítimas de
queimadura em Piedade de
Caratinga. Um deles teve
80% do corpo queimado.
Os dois homens vítimas
de queimadura em Piedade
Caratinga deram entrada no
Pronto Atendimento Municipal (PAM) às sete e meia
da manhã de quinta (30/05).
De acordo com o PAM, as
vítimas são Hélio Marinho
da Silva, de 58 anos, e José
Nascimento, de 55.
Eles seriam moradores
de rua e alguém teria ate-

ado fogo enquanto dormiam, próximo a um banheiro público na região
central daquela cidade.
A polícia registrou boletim de ocorrência e também teria identificado o
suspeito do crime.
Segundo o pronto socorro, a vítima José sofreu
apenas queimadura no rosto e foi liberado.
Já a vítima Hélio Marinho teve 80% corpo queimado e foi transferido ainda ontem para o Hospital
João XXIII, em Belo Horizonte.

mais danos ao local.
Ainda não se sabe o que
provocou o acidente com o
caminhão do Serviço Autônomo Municipal de Limpeza
Urbana (SAMAL), mas um
mecânico que esteve no local
e que preferiu não se identificar informou que aparente-

mente um problema com o
sistema de freios das rodas
traseiras tenha impedido que
o veículo parasse antes de se
chocar contra o muro. A Polícia Militar esteve no local e
registrou a ocorrência.
Com informações
TEMPO+

Caminhão de lixo bate em muro de
contenção em bairro de Manhuaçu

Um acidente com um
caminhão que realizava o
recolhimento de lixo que
perdeu o controle ao descer
por uma rua íngreme no início da manhã de quarta-feira
(29), mudou a rotina do bairro Matinha, em Manhuaçu
e assustou algumas famílias
que residem no local. O acidente aconteceu por volta
das 6 horas da manhã e chovia no momento, deixando
a rua bastante escorregadia.
Apesar do susto, ninguém se
feriu nesta ocorrência.
Após o condutor perder o
controle sobre o caminhão
Ford Cargo placa HMN9882 de Manhuaçu (MG), o
veículo saiu da via e caiu de
um muro de contenção, ficando pendurado e ameaçan-

do cair sobre uma casa. Foi
necessário acionar o Corpo
de Bombeiros para auxiliar
as pessoas a saírem desta residência.
Uma empresa de guincho
foi solicitada e conseguiu estabilizar o caminhão acidentado sem que ele provocasse
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OAB Manhuaçu firma parceria
com projeto “Acolher” do Rotary

O presidente da 54ª Subseção da OAB/MG, Alex
Barbosa de Matos, recebeu
na última terça-feira (28), na
sede da OAB Manhuaçu, a
visita de integrantes do Rotary Club. O encontro teve
como finalidade o estreitamento de laços entre as duas
instituições. Na ocasião, a
OAB Manhuaçu firmou parceria com o Rotary Clube
de Manhuaçu, no sentido de
apoiar o projeto “Acolher”,
cujo propósito é de resgatar
a dignidade das pessoas que
se encontram em situação de
rua.
Durante a visita, estiveram
presentes além do idealizador do projeto “Acolher”,
André Amaral, o rotariano
e radialista Moreira Lopes,
a rotariana e advogada Ângela Maria de Lima Abreu, o
tesoureiro da 54ª Subseção,
Antônio de Carvalho da Silva, a secretária-geral adjunta, Regiane Rezende Lima e
o conselheiro da Comissão
do Jovem Advogado, Mateus de Oliveira Rosa.
Segundo André Amaral,
“o objetivo é mobilizar a
sociedade civil a combater
a mendicância de crianças,
adolescentes e adultos nas
ruas. Além disso, o projeto
visa apoiar ações da sociedade e de várias entidades
num esforço conjunto, pois
mais do que resgatar a dignidade das pessoas, queremos resgatar vidas”, destacou.
O presidente da OAB
Manhuaçu, Alex Barbosa
de Matos, ponderou que foi
com grande satisfação que
recebeu a visita dos rotarianos, ainda mais sabendo
que existem inúmeros colegas advogados que fazem
parte desta importante organização. Ele aproveitou
para agradecer à advogada Ângela Maria de Lima
Abreu por ter viabilizado
a visita e o ajustamento da
parceria.
Alex destacou que “com
certeza os rotarianos podem contar com o nosso
apoio para que esse projeto seja coroado de sucesso
em nosso município, em
benefício da nossa gente”.

Ele lembrou ainda o papel
de destaque do advogado
na história do Brasil, que
sempre esteve presente nos
principais momentos da
vida nacional, a defender
os valores democráticos e
republicanos.
Ele citou que a atual diretoria da OAB Manhuaçu no
segundo semestre iniciará

alguns projetos voltados à
cidadania, como o OAB Vai
à Escola, que visa atender
os estudantes da rede pública de ensino, explicando direitos e deveres aos jovens e
ajudando a formar cidadãos.
Também falou da Campanha do Agasalho, que desde
2010, em parceria com outras instituições, arrecadou

centenas de cobertores e
agasalhos que foram doados a dezenas de famílias
carentes. Por fim, disse que
“atuação da OAB Manhuaçu, assim como do Rotary,
permite contribuir para que
o próximo tenha uma vida
melhor”, concluiu.
Assessoria de Comunicação OAB Manhuaçu

Pão integral caseiro
com cenoura e mel
INGREDIENTES
• 400 ml de água morna
• 25 g de fermento fresco para pão
• 100 ml de óleo
• 1 colher de sobremesa de sal
• 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
• 1 xícara de (chá) de aveia
• 1/2 xícara de (chá) de germe de trigo
• 1/2 xícara de (chá) de mel
• 1 xícara de (café) de linhaça
• 2 cenouras picadinhas
• 3 copos de farinha de trigo integral
• Farinha de trigo até dar o ponto
MODO DE PREPARO
1. Bata no liquidificador a água, açúcar,
mel, óleo, cenoura, sal e o fermento
2. Depois em uma bacia coloque os

ingrediente secos com a mistura do liquidificador, misture tudo
3. Em uma superfície enfarinhada sove
bem a massa
4.Deixe crescer até dobrar o volume
5.Abra massa com rolo e enrole como
rocambole, depois coloque em forma de
bolo inglês untada

acesse: www.jm1.com.br
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Cachos Dourados e os
três Ursinhos

E

RA UMA VEZ uma família de ursos que vivia na floresta. Todos os domingos, o papá Urso, a mamã Ursa e
o filho Ursinho, vestidos com as suas roupas mais bonitas, costumavam dar um passeio pelo bosque, antes da hora de
almoço. A mamã Ursa, antes de sair, deixava já na mesa três
taças de leite, para que assim que chegassem, pudessem logo
sentar-se à mesa e comer. Passado pouco tempo da família de
Ursos ter saído de casa, uma menina loira, chamada Cachos
Dourados, perdeu-se na floresta, e foi ter perto da casa dos três
ursos. Como era muito curiosa e tinha fome, entrou na casa sem
bater à porta. Lá dentro, não viu ninguém e, ao aproximar-se da
mesa, viu as três taças de leite, que provou. Na taça grande, o
leite estava muito quente, na média estava muito frio e na taça
pequena, como o leite estava morno, ela bebeu-o. Depois, viu
três cadeiras e, como estava cansada, experimentou-as. A primeira cadeira era muito grande e ela não se conseguia sentar;
a segunda cadeira era muito larga e ela escorregava; a terceira
era tão pequenina e frágil que, quando ela se sentou partiu-se!
Mesmo assim, Cachos Dourados não se incomodou, e subiu
as escadas, encontrando dois lindos quartos. No primeiro, que
era rosa, tinha duas camas, uma grande e uma média. No segundo, que era azul, tinha uma cama pequena. Experimentou
a cama grande mas era muito dura. A seguir, experimentou a
média mas achou-a muito mole. No quarto azul, deitou-se na
cama pequena e achou-a tão confortável que adormeceu.
Entretanto, os três Ursos chegavam a casa do seu passeio. Ao
aproximarem-se da porta, ficaram surpreendidos, pois esta se
encontrava aberta. Quando entraram, viram a sala toda desarrumada, e o Ursinho gritou: “Alguém bebeu do meu leite e partiu a minha cadeira!”. E o papá perguntou: “Quem armou esta
confusão?”. Então, os três ursos subiram as escadas, e entraram
no primeiro quarto. A mamã Ursa exclamou: “Alguém esteve
deitado nas nossas camas!”. E logo a mamã e o papá Urso ouviram o Ursinho gritar, do outro quarto: “Papá, Mamã, venham
rápido, pois está uma menina a dormir na minha cama!”.
Assim que o papá Urso e a mamã Ursa entraram no quarto, e
com toda a confusão que se estava a passar, Cachos Dourados
acordou, sobressaltada e, ao ver os três ursos, correu em direção à janela. O Papá Urso, para evitar que Cachos Dourados
caísse, correu atrás dela e conseguiu segurá-la pelo vestido.
Depois de conseguirem acalmar Cachos Dourados e explicar-lhe que aquela era a casa dos Ursos, ela e o Ursinho ficaram
amigos e, Cachos Dourados prometeu nunca mais mexer nas
coisas das outras pessoas sem autorização, nem voltar a afastar-se dos seus pais.
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ENTRETENIMENTO
Já era
O jovem funcionário em seu primeiro dia naquela
grande empresa estava saindo do escritório quando vê o
presidente da empresa em frente à máquina de picotar
papéis, com um documento na mão.
- Por favor – diz o presidente – isto é muito importante
e minha secretária já saiu. Você sabe como funciona este
troço?
- Claro – responde o rapaz -, querendo agradar. Ele então liga a máquina, enfia o documento e aperta o botão.
- Excelente! – Agradece o presidente – Eu preciso só
de duas cópias!

Esquerdo e direito

O portuguesinho voltou da aula todo feliz e foi logo
dizendo pro pai:
- Pai, hoje eu aprendi qual é o braço esquerdo.
- Qual é?
- Esse (mostrando o braço esquerdo)
- E o direito?
- Vou aprender amanhã!

Troca de lugar

Um portuga estava sozinho num ônibus sob uma goteira. O motorista vendo a agonia do pobre desprovido de
inteligência diz:
- Por que é que não trocas de lugar?
- Mas Jisus! Trocar com quem?

Sem ajuda

A professora entusiasmada elogia a redação de Mariazinha:
- Está ótima! Não terá havido alguma ajuda?
- Não senhora, minha irmã a escreveu sozinha.

CURIOSIDADES
CÉREBRO – O “divisor das águas” no estudo dos
sistemas neurológicos foi uma observação feita pelo
cientista espanhol Santiago Ramón y Cajal, em 1889.
Ele afirmava que o sistema nervoso é composto por
unidades individuais (os neurônios), estruturas independentes umas das outras, cujos conteúdos não têm
contato entre si. Esta conjectura não se mostrou absolutamente verdadeira, mas é a base de todos os estudos
do sistema neurológico empreendidos no século XX.
POLIURETANO – Os poliuretanos são compostos
poliméricos. Os mais conhecidos são as espumas flexíveis, utilizadas em colchões e estofados, e as espumas
rígidas, utilizadas como preenchimento para conferir
rigidez à estruturas como as asas do avião. As fibras de
poliuretano têm propriedades elásticas extraordinárias
e são usadas na indústria têxtil em produtos como a
lycra, spandex, etc.
PROCESSADOR DE ALIMENTOS – O processador
de alimentos é uma máquina de funcionalidade múltipla,
usada em uma grande variedade de procedimentos culinários. É utilizado como batedor, fatiador, misturador ou
pulverizador. Foi inventado por Pierre Verdon e apresentado em Paris, em 1971. O sucesso foi imediato e milhares
de máquinas foram vendidas ainda na década de 70.

SETE ERROS

HORÓSCOPO

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4
Saturno traz excelentes momentos para sua
carreira. É hora de avançar nesse setor. O
sucesso pode ser alcançado, uma mudança
de emprego pode ocorrer e até uma promoção na sua empresa. Suas
bases emocionais estão no lar e sua família pode dar um suporte
muito grande nesse mês. Após o dia 21, sua saúde pede descanso.
Aproveite para aperfeiçoar seus conhecimentos numa área específica
e utilize mentalizações para criar os cenários perfeitos para atuar. Sua
mente estará poderosa!
Melhores dias: 2,3,12,13,21,22,30
TOURO – de 21/4 a 20/5
Os últimos meses sacudiram suas relações e agora a tempestade
anunciada chegou. O que você pode fazer é minimizar as conseqüências com paciência e cautela. Uma nova casa pode ser comprada ou
você pode apenas mudar para um novo local. Problemas legais devem ser resolvidos com facilidade mas mantenha o foco no dinheiro.
Já que o amor não anda bem, alegre-se pois você entra agora num
pico financeiro que durará um ano. Após o dia 26, diminua o ritmo.
Aproveite bem a fortuna!
Melhores dias: 5,6,15,16,23,24
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6
Boas oportunidades na carreira mas lembre-se que elas devem estar alinhadas ao seu bem estar emocional. A harmonia mental é mais
importante agora do que o dinheiro. Novos parceiros profissionais
podem surgir e sua energia fica em alta o mês todo para alcançar o
que deseja. Seus amigos e parceiros colaboram e dão sustentação
aos seus planos. Chega o momento de mudar o visual. Invista num
novo guarda-roupa. Seu sucesso está vinculo a essa mudança externa!
Melhores dias: 7,8,17,18,25,26
CÂNCER – de 21/6 a 22/7
Magnetismo total! Você está no poder, canceriano. Sol e Vênus trazem
dinheiro e uma imagem próspera se forma aqui. O amor também pode se
tornar para sempre e é hora de firmar compromisso com alguém. Casamentos e noivados prometem momentos inesquecíveis. Você vai sorrir
muito,pois após o dia 27, começa um ciclo de 2 ANOS de prosperidade.
Sua independência pessoal será visível e uma sensação de magia no
ar vai contaminar todos ao seu redor. Você será bastante disputado.
Melhores dias: 1, 10,11,19,20,27,28
LEÃO – de 23/7 a 22/8
Sua vida social e suas conexões trazem benefícios financeiros. Amigos e conhecidos indicam seus serviços e, através deles, suas redes
sociais crescem e dão frutos. Tudo gira em torno da tecnologia, então
use muito bem as redes sociais na internet. Até o dia 21, sua vida
financeira melhora mas lembre-se que as grandes mudanças estão
acontecendo nos bastidores. Observe seus erros, perdoe o passado
e busque uma energia superior, pois começa agora um novo caminho
mais espiritual.
Melhores dias: 2,3,12,13,21,22,30
VIRGEM – de 23/8 a 22/9
Marte mergulha na casa 10 do trabalho e é sua hora, virginiano! Até
dia 27 você verá transformações profundas na sua carreira. Sucesso
e reconhecimento chegam por todos os lados. Sua energia vital cresce e sua saúde traz boas notícias. Após o dia 21, prepare-se para a
chegada de alguém que sacudirá sua rotina. Pode ser um amor novo
ou um grande parceiro de trabalho. Pessoas importantes e influentes
também vão querer sua companhia. Seus chacras estão brilhando!
Melhores dias: 5,6,15,16,23,24
LIBRA – de 23/9 a 22/10
A carreira começa a andar após o dia 21. É um progresso que durará
1 ano. Oportunidades novas e com velhos amigos podem ampliar seus
ganhos. Um novo trabalho com bastante reconhecimento deve ser sua
meta. Você pode mudar de casa, viajar, estudar e refazer sua fé. Contatos com estrangeiros são bem-vindos. Atenção à sua saúde após o dia
21. Com tanta animação você pode gastar energia demais. Descanse!
Melhores dias: 7,8,17,18,25,26
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11
Um dinheiro extra chega após o dia 27 e influencia o ano todo. Aproveite para ativar seu trabalho entre 19 e 22. São dias mágicos para
você. Sua saúde melhora muito mas você pode ver-se entre brotoejas
e coceiras. É o detox. Você está se reinventando e o velho Escorpião
precisa morrer internamente. Nesse processo, sua sexualidade ficará
ampliada e questionamentos profundos sobre vida e morte virão à tona.
Mergulhe no tema mas por pouco tempo.
Melhores dias: 1,10,11,19,20,27,28
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11
O Sol está saindo da sua casa 7 e é a última chance para encontrar
aquele amor ou casar. Mas calma, ano que vem tem mais. Você entra
num momento de renascimento pessoal. O dinheiro flui bem até o
dia 21 e depois disso, vai ter que suar muito a camisa para manter o
equilíbrio nesse setor. Sua família pode crescer e uma nova casa pode
ser comprada. As mulheres estão extremamente férteis e uma dieta
saudável protegerá o estômago de todos.
Melhores dias: 2,3,12,13,21,22,30
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1
Finalmente, Capricórnio. Chegou sua vez! Um ciclo anual de amor e
popularidade começa agora. Novos e importantes amigos se aproximam, casamentos podem acontecer e sua vida social será borbulhante.
Hora de crescer no trabalho, comprar um carro e receber um dinheiro
extra no fim do mês. Atenção ao seu estômago, seios e também às
emoções. Você não está acostumado às demandas sociais, então
descanse. Mas aproveite!
Melhores dias: 5,6,15,16,23,24
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2
Sua intuição financeira está funcionando. Júpiter expande suas
finanças e é um período de prosperidade. Fique atento quando for
negociar. Guarde cópias de todos os documentos e,se possível, grave
as conversas. Os acordos podem se transformar e você pode ser enganado quando o assunto é dinheiro. O momento também é de diversão
e existe amor no ar. Experiências sobrenaturais podem ocorrer com
você. É a espiritualidade batendo à sua porta!
Melhores dias: 7,8,17,18,25,26
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Um ano de diversão pela frente! Toda a
energia vital está ampliada e sua saúde melhora muito após o dia 21.
Hora de colocar sua casa em ordem. A vida doméstica precisa estar
harmonizada para que você possa conquistar outros territórios. Felizes
oportunidades chegam no trabalho e o amor está bem próximo. Após
o dia 27, você verá um ciclo de prosperidade e de sorte começando.
Pensamentos positivos são a chave para permanecer nessa freqüência!
Melhores dias: 1, 10,11,19,20,27,28
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Aos 61 anos, Vera Fischer encontra paz
e afirma ter superado vícios

acesse: www.jm1.com.br

cionamento teria sido uma suposta falta de compostura de
Ticiane, que fez aperformance do “Quadradinho de Oito”
durante a atração que apresenta na Record e, recentemente,
usou a palavra “grelinho” para se referir ao órgão sexual
feminino também no ‘Programa da Tarde’.
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âncora para o pai, Michael, a irmã, Ali, e o irmão Michael
Jr. para mostrar que eles seriam as “âncoras de sua vida”,
segundo informou o site “TMZ”. A mãe, Dina, o outro irmão Cody e a própria LiLo já usam joias iguais. O pai da
artista ficou comovido com a história e saiu para comprar
os acessórios que a filha deve entregar aos irmãos quando
forem visitá-la na reabilitação no próximo fim de semana.

A vida pessoal de Vera Fischer sempre
rendeu histórias tão boas quanto seus papéis
na ficção. Aos 61 anos, a veterana afirma
que finalmente encontrou a paz.
“Não sou mais aflita como era no passado.
A idade traz paz. Estou alegre e, finalmente,
em grande entrosamento com meus filhos.’
Apesar disso, a loira não se arrepende de
nenhum deslize de seu passado e tem orgulho de ter encarado de frente todos os momentos complicados por qual passou. ‘Enfrentei. Demorei, mas superei. Sofri muito e
hoje não sofro mais.”
Durante décadas, Vera lutou contra seu vício em drogas. Sua
última passagem por uma clínica de reabilitação foi em 2011:
“Há um momento em que a gente precisa se retirar e entender
as coisas que estão acontecendo e gerando sofrimento”.
A atriz diz que nunca teve medo de morrer e que espera chegar aos 100 anos: ‘Tenho sede de viver. Quero ver meus netos
nascerem e crescerem’.

Claudia Leitte não quer saber de comentar as recentes notícias de uma grande dívida contraída por sua empresa, a Ciel
Empreendimentos Artísticos Ltda.
Pelo menos foi essa a impressão que a cantora passou na
noite da última quarta-feira (29), quando descredenciou um
grupo de jornalistas, de última hora, segundo o jornal ‘O Dia’.
O encontro com a imprensa estava marcado para acontecer
antes de seu show em São Paulo - que seria transmitido ao
vivo por um canal da TV paga.
Em tempo: O débito acumulado pela empresa é de R$
497 mil, referente à prestação de serviços por seis fornecedores, durante o Carnaval deste ano.
Claudia Leitte responde pela empresa, pois é sócia majoritária, com 69% de participação.

Edmundo deve disputar eleição para
deputado estadual

Antonia Fontenelle fecha acordo para
ensaio nu e será capa da Playboy de julho

O ex-jogador Edmundo resolveu se lançar na carreira política. Atualmente comentarista da Band, o ex-craque deve se filiar
ao Partido Democrático Trabalhista (PDT)
para disputar o cargo de deputado estadual
do Rio de Janeiro nas eleições de 2014.
O assunto tem sido mantido em segredo
entre os líderes da legenda, segundo informação do jornal “O Dia”.
No entanto, os membros do partido estariam bastante felizes com a filiação de Edmundo por conta de
sua grande popularidade.
O moço não é o primeiro craque a ingressar na política. Os
ex-jogadores Romário e Bebeto também fizeram essa opção.
O primeiro foi eleito deputado federal e o segundo deputado
estadual do Rio de Janeiro.

Antonia Fontenelle acertou o acordo
de um ensaio sem roupa e deve estampar a capa da edição de julho da revista
‘Playboy’. O contrato foi assinado na última terça-feira (28), durante reunião entre a viúva de Marcos Paulo e a direção
da publicação, em São Paulo, segundo
informações do jornal ‘O Dia’. O ensaio
da atriz deve anteceder a edição de aniversário da revista
masculina, que terá Nanda Costa como a grande estrela.

Mesmo sem renovar seu contrato com a Record, Tiririca
pode voltar a trabalhar na TV bem antes do imaginado.
Isso porque o passe do humorista está valorizado e ele já
é disputado por duas outras grandes emissoras.
A primeira delas é a Globo que, segundo a coluna do
jornalista Flávio Ricco, tem planos para que ele integre o
‘Zorra Total’. Outra possibilidade é que ele faça parte de ‘A
Praça é Nossa’, no SBT, para trabalhar novamente ao lado
de Carlos Alberto de Nóbrega. Vale lembrar que além de
humorista, Tiririca também tem agenda cheia com os compromissos de deputado federal.

Homem invade SBT para cobrar
pagamento atrasado, diz jornal

Netinho passa por novo procedimento
cirúrgico; quadro é estável

Na última quinta-feira (30), um homem foi preso após passar pela segurança do SBT e invadir a sede da emissora, em São Paulo.
Seguranças da portaria principal do
Complexo da Anhanguera tentaram barrar o desconhecido, mas não obtiveram
sucesso e precisaram ligar para a polícia. De acordo com testemunhas no local, o suspeito queria
cobrar ordenados por trabalhos realizados na emissora e que
não foram pagos.
Depois de uma negociação, o homem aceitou acompanhar
os policiais e foi encaminhado para uma delegacia na cidade
de Osasco. Uma ambulância acompanhou todo o processo,
segundo o jornal ‘Folha de S.Paulo’.

Netinho precisou voltar ao centro cirúrgico do Hospital
Sírio-Libanês, em São Paulo, no fim da tarde da última quinta-feira (30).
Segundo boletim médico, o cantor passou por uma “lavagem de coágulos e troca de cateteres” e continua internado na
UTI - Unidade de Terapia Intensiva. Seu quadro de saúde é
estável e ele continua com “a mesma rotina de tratamento”.
No dia anterior, o baiano teve uma pequena hemorragia cerebral e precisou de uma cirurgia para inserção de um cateter
para drenagem e monitorização da pressão intracraniana. O
derrame foi o segundo em menos de uma semana. No último
sábado (25), ele já havia sido submetido a um procedimento
cirúrgico para a retirada de um coágulo no cérebro.
Internado desde o dia 18 de abril, Netinho foi transferido
para a capital paulista no dia 25 e está sob os cuidados das
equipes dos Profs. Drs. Roberto Kalil Filho, Raul Cutait, David Uip, Milberto Scaff e Marcos Stávale.

Luan Santana afirma que vale a pena
esperar o verdadeiro amor
Que Luan Santana é romântico, todo
mundo sabe. E para alegria das fãs, o
cantor fez uma recente declaração que
só aumentou essa fama.
‘Vale a pena ficar esperando o amor
certo, o amor verdadeiro’, garantiu em
entrevista à revista ‘Todateen’.
As tietes, no entanto, não podem se
animar muito. O sertanejo namora há
cerca de seis meses com a estudante Jade Magalhães e o relacionamento parece ir de vento
em popa. Apesar de acreditar no sentimento intensamente,
Luan vê o amor como um assunto complicado de se tratar,
principalmente no mundo da música. ‘Está cada vez mais
escasso falar nas músicas sobre esse sentimento verdadeiro
mesmo’, avaliou.

Roberto Justus e Ticiane Pinheiro nunca dormiram no mesmo quarto
Parece que não foram só as escorregadas
de Ticiane Pinheiro ao vivo no “Programa
da Tarde” que distanciaram a apresentadora de Roberto Justus. O casal, que anunciou a separação na última quinta-feira
(30), não dividia sequer a mesma cama.
Durante sete anos casados, o empresário e a loira dormiam em quartos diferentes, segundo o jornal “O Dia”.
A gota d’água para o término do rela-

Claudia Leitte cancela credenciamento
de jornalistas antes de show

Mara Maravilha está confirmada
para a nova edição de ‘A Fazenda’
A cantora já teria fechado o acordo com a emissora e participado de um ensaio para tirar as fotos oficiais da abertura
do programa, segundo o jornal ‘O Dia’.
Outros nomes como Bárbara Evans, Paulo Nunes, Ivo
Meirelles e Andressa Urach também estão na lista de confinados da atração rural.

Lindsay Lohan distribui joias
simbólicas para unir família
Internada em uma clínica de reabilitação, Lindsay Lohan
começou a seguir os conselhos de seus médicos e resolveu
reparar os problemas com sua família. Segundo os doutores
da Betty Ford, o relacionamento complicado com os parentes estaria atrapalhando a recuperação da atriz.
Para tentar unir a família, a estrela comprou pingentes de

Gisele Bündchen procura apartamento
em Nova York por até R$ 25 milhões
Gisele Bündchen e o marido, Tom Brady, podem estar
querendo se mudar logo. Os pombinhos começaram a procurar por um apartamento em Nova York, nos Estados Unidos. O casal tem sido visto andando com um corretor pela
cidade norte-americana e não pretendem economizar.
Os dois estão dispostos a investir de R$ 18 a R$ 25 milhões pelo novo endereço, segundo informou a agência
“Splash News”, e teriam mostrado interesse em um apartamento de luxo no valor de R$ 24 milhões. Atualmente,
Gisele e Brady vivem com os filhos, Benjamin e Vivian, em
uma mansão avaliada em R$ 40 milhões na Califórnia.

Sem renovar com a Record, Tiririca é
disputado por Globo e SBT

Panicat se envolve em barraco durante
aniversário de Carol Portaluppi
Renata Molinaro se viu em
uma situação embaraçosa na
última quarta-feira (29). A Panicat quase apanhou em uma
casa noturna. O motivo? Uma
suposta troca de carinhos entre
a moça e o ator Felippe Luhan,
que estava no local acompanhado da namorada, Rachel
Ferraz. Ao presenciar o clima
de intimidade entre os dois,
Rachel teria se irritado e enchido o companheiro de beliscões na frente de todos os presentes, de acordo com o jornal ‘O Dia’. O trio estava na
boate carioca Miroir por conta da festa de aniversário de
Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho.
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COLÉGIO TIRADENTES, DESTAQUE NOS JEMG

BASQUETEBOL MÓD. I MASC. – (NASCIDOS EM: 1999, 2000 e 2001):
CAMPEÃO (Alunos/Atletas: Iago, Luis Henrique, Alexandre, Otávio, Artur
Olavo, Arthur Venâncio, Samuel, Pedro Castro e Gabriel Muniz).

BASQUETEBOL - MÓD. II MASC. – (NASCIDOS EM:1996, 1997 e 1998):
CAMPEÃO (Alunos/Atletas: Samuel, Thalisson, César, Anderson, Euller,
Jhimy, Yure, Gabriel e Vinicius)

Marcela, parabéns pelo seu aniversário,
data tão significativa para você e para nós, felicidades mil.

HANDEBOL:MÓD. I FEM. – (NASCIDAS EM: 1999, 2000 e 2001): CAMPEÃ (Alunas/Atletas: Nicoly, Mariana Pimenta, Mariana Lacerda, Lorena,
Diovana, Daniele, Eduarda, Thamela, Evelim, Roberta e Fabrícia).

HANDEBOL - MÓD. II MASC. – (NASCIDOS EM: 1996, 1997 e 1998):
CAMPEÃO (Alunos/Atletas: Gabriel, Italo, Richard, Cícero, Jordan, Idelson,
Yuri, Matheus Jamarino, Thiago, Leonardo, Filipe e Henrique)

FUTSAL - MÓD. II FEM. – (NASCIDAS EM:1996, 1997 e 1998):HONROSO
4ºL. (Alunos/Atletas: Roberta, Kamylle,Luana Félix, Nayara, Marcela,
Evelyne, Amanda, Stifani, Juliana e Karolina).

IV – XADREZ: MEDALHA DE BRONZE: ALUNO/ATLETA:SAMUEL SILVA
MACEDO(2.2 – ENS. MÉDIO) – MÓDULO II.

M

ais uma vez o trabalho bem feito pelo professor Agildo
Dutra e sua equipe surtiu efeito, o Colégio Tiradentes foi
destaque nos Jogos Escolares de Minas Gerais, isso é fruto de um trabalho sério que ao decorrer do tempo surge seu efeito,
Manhuaçu foi bem nos Jogos e o Colégio Tiradentes deu uma demonstração de força no esporte, nossos parabéns e que o trabalho
que vem sendo feito continue.
PARTICIPAÇÃO DO CTPM NOS JOGOS
I – BASQUETEBOL: MÓD. I MASCULINO – (NASCIDOS
EM: 1999, 2000 e 2001): CAMPEÃO - MÓD. II MASCULINO
– (NASCIDOS EM: 1996, 1997 e 1998): CAMPEÃO
II – HANDEBOL: MÓD. I FEMININO – (NASCIDAS EM:
1999, 2000 e 2001): CAMPEÃ - MÓD. II MASCULINO – (NASCIDOS EM: 1996, 1997 e 1998): CAMPEÃO
III – FUTSAL: MÓD. II FEMININO – (NASCIDAS EM:
1996, 1997 e 1998): HONROSO 4º L.
IV – XADREZ: MEDALHA DE BRONZE: ALUNO/
ATLETA:SAMUEL SILVA MACEDO(2.2 – ENS. MÉDIO) – MÓDULO II.
BASQUETEBOL MÓD. I MASC. – (NASCIDOS EM: 1999,
2000 e 2001): CAMPEÃO (Alunos/Atletas: Iago, Luis Henrique,
Alexandre, Otávio, Artur Olavo, Arthur Venâncio, Samuel, Pedro
Castro e Gabriel Muniz).
BASQUETEBOL - MÓD. II MASC. – (NASCIDOS EM:1996,
1997 e 1998): CAMPEÃO (Alunos/Atletas: Samuel, Thalisson,
César, Anderson, Euller, Jhimy, Yure, Gabriel e Vinicius)
HANDEBOL:MÓD. I FEM. – (NASCIDAS EM: 1999, 2000
e 2001): CAMPEÃ (Alunas/Atletas: Nicoly, Mariana Pimenta,
Mariana Lacerda, Lorena, Diovana, Daniele, Eduarda, Thamela,
Evelim, Roberta e Fabrícia).
HANDEBOL - MÓD. II MASC. – (NASCIDOS EM: 1996,

1997 e 1998): CAMPEÃO (Alunos/Atletas: Gabriel, Italo, Richard, Cícero, Jordan, Idelson, Yuri, Matheus Jamarino, Thiago,
Leonardo, Filipe e Henrique)
FUTSAL - MÓD. II FEM. – (NASCIDAS EM:1996, 1997 e
1998):HONROSO 4ºL. (Alunos/Atletas: Roberta, Kamylle,Luana Félix, Nayara, Marcela, Evelyne, Amanda, Stifani, Juliana e Karolina).
IV – XADREZ: MEDALHA DE BRONZE: ALUNO/
ATLETA:SAMUEL SILVA MACEDO(2.2 – ENS. MÉDIO) –
MÓDULO II.
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Parabéns Braya pelos seus 5
anos, vovô te ama! Continue
sendo sempre essa criança
feliz e amada por todos, incrível! O mundo é seu!

Severino Ferreira da Rocha
“o popular Biscoito”. 53 anos
de serviços prestados. Foi
homenageado na reunião da
Câmara. Na foto o Prefeito
Nailton parabeniza Severino

Parabéns, Rio Casca

Rio Casca, meu recanto de paz e beleza
És em min’alma perene como as águas que te banham.
O verde de suas matas é esperança nos corações que a amam;
A grandeza de suas montanhas, o perfume de suas flores
fazem de ti um pedaço da natureza.
Surgiste do destemor de Francisco Laia.
A bengala de um gênio traçou sua formosura (em praças e
ruas) e a tornaste Bicudos.
Gênio venerando e idealizador — foi Furriel — o fundador.
Dr. Antônio Cupertino, filho tenaz e eminente, também foi
preponderante em seu destino.
Pelo desejo ardente de progresso, dos camaristas foi presidente.
Tuas vívidas primaveras me enchem de fascínio.
Exultante de alegria e fé, como fiel das romarias de Padre
Antônio, elevo a Deus meus votos de felicidade — Parabéns,
Rio Casca!
José Silva Sobrinho
Poesia publicada na edição nº 131 da “Tribuna da Mata –
Rio Casca em Jornal”, maio de 1990, página 11

