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EDITORIAL

CHARGE

Efeitos positivos da eficiência da lei
Em nosso país nem todas as
leis pegam, algumas caem no esquecimento e não há o mínimo de
fiscalização e se não há vigilância
para nada servem as leis, esta lei
vai muito além da economia de
recursos, dos lucros das indústrias de bebidas alcoólicas e dos
direitos individuais, pois, afinal,
quem pode julgar ou mensurar a
dor das famílias que perderam
pessoas queridas em acidentes
de trânsito?
Um sofrimento prolongado
pelos atos que seguem após o
fato, o funeral, comparecer em
delegacias e acompanhar os julgamentos. Apesar de todo o esforço legal para punir os culpados, os entes querido não retornarão à vida.
Por pouco a lei não cai, tentaram tudo para derrubá-la, não podemos colocar o lucro acima da
vida, considerando os últimos recursos impetrados por fabricantes de bebidas, associações de
restaurantes e bares.
Desta vez a vida venceu com
ajuda das estatísticas que vieram
rapidamente mostrando o obvio
para aqueles que não queria enxergar.
Três institutos médicos legais
do Distrito Federal informam a
queda de 57% no número de mortes no trânsito desde a implantação da Lei 11.705/08.
O rigor na fiscalização tem sido
fundamental para que esses números continuem caindo. Este rigor já reduziu operações de resgate em boa parte do país, segundo dados do Ministério da Saúde: o número de atendimentos
caiu em média 24% em 14 unidades do Samu. O Corpo de Bombeiros também registrou uma queda de 30% nos atendimentos o
que se traduz, no final das contas, não só em mais recursos, mas
também em menos vidas perdidas
ou pessoas com seqüelas.
Várias cidades também apre-

sentam estatísticas positivas, o
mais importante por trás dos números são as vidas de crianças,
jovens e idosos sendo poupadas.
A lei mexeu com toda uma cadeia de bens e produtos até as
seguradoras já falam em redução
nas despesas com sinistros e repasse de ganhos aos clientes é
sem dúvida uma das melhores leis
dos últimos tempos
Precisamos que outras leis
sejam observadas e cumpridas
para que alcancemos outras vitórias, mas infelizmente a impunidade ainda é muito grande o
caso Daniel Dantas mostrado
pela mídia nacional chocou o pais.
Pessoas influentes estão espalhadas por todo o país e são capazes de mover a seu favor a mais
alta autoridade mesmo diante de
provas irrefutáveis e aí querem
que nós acreditemos que todos
são iguais perante a lei.
Na edição passada nosso editorial intitulado “A lei que está
salvando vidas” foi um grande
sucesso de cliques em nossa página da internet em fase de implantação www.jornal das monta
nhas.com.br o maior site de busca o Google nos deu uma força
enorme direcionando nosso site
para várias consultas sobre o
assunto que é traduzido automaticamente para 5 idiomas e com
isso centenas de internautas
acessaram nossa página e a matéria foi motivo de discussão em
vários setores da sociedade e
escolas que agradecemos a todos, isso aumenta nossa responsabilidade e queremos o interagir dos leitores e internautas, vamos dedicar ainda mais para deixá-los bem informados melhorando nosso campo de atuação e
nosso conteúdo.
Esse assunto tem sido pauta
diária da mídia e é visível o seu
efeito positivo e as vidas que já
salvou e o sofrimento que já evitou a muitas famílias.

EU LEIO JORNAL DAS MONTANHAS

O advogado
Maurício
Júnior

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores esta 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 Dr. José Fernandes Rodrigues, 500 3º Andar Centro – Manhuaçu – MG –
CEP: 36900-000, por Telefax: (33) 3331-8409, ou por e-mail: halyne@uai.com.br. Deve constar nome
completo, endereço, RG, telefone para contato e os textos não podem passar de 30 linhas.
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Sou eleitor da cidade de Manhuaçu e achei interessante a matéria referente aos candidatos de nossa
cidade e de algumas outras, de primeiro impacto
pensei “começou a bagunça” mas logo veio a voz da
razão, “temos que acompanhar, pesquisar, ficar atento aos acontecimentos, política é coisa séria, temos
de saber o que está acontecendo, as proposta e
idéias dos candidatos, assim podemos escolher
melhor e depois saber cobrar as propostas de campanha dos mesmos”. Parabéns Jornal das Montanhas
Elias Jorge da Silva – Manhuaçu
Ao ler o editorial da edição 53 do Jornal das Montanhas, desejei acrescentar e comentar mais sobre o
assunto ali exposto “A Lei Leca”. Tive parentes, amigos que já perderam vidas nesta louca união “bebida e direção”, porém o Brasil a tempos tem tido excelentes ideais, mas em sua maioria ficam somente em ideologias, vendo uma reportagem sobre o
assunto um entrevistado esnobava dizendo que esta
será mais uma lei que morreria com as impunidades que “certos juízes” tem deixado morrer através

de habeas corpus, pois peço de coração a todos os
que estão a frente para que a mesma não se perca
nas papeladas e proprinas, pois se o mesmo acontecer tenho a certeza que as mãos se apresentaram
sujas de sangue.
Conceição dos S. Trigueiro Buzza – Gov. Valadares
Gostaria de parabenizar ao Jornal das Montanhas
pela coluna “CONCURSOS”, a mesma tem ajudado
e muito aos leitores dando dicas de concursos, sabemos que umas das melhores opções atualmente
de trabalho tem sido o setor público. Desejamos que
a mesma possa continuar com o objetivo de informar e orientar aos leitores.
Gabriela Domingues Martins - Manhuaçu
Gostaria de parabenizar o “Jornal das Montanhas”
pelos serviços prestados à população, informando e
ajudando os eleitores de uma forma geral a conhecerem seus candidatos na escolha do melhor para
seu Municipio.(Matéria de 14/07/08). Resido em Alto
Jequitibá e sou leitor assiduo…Parabens!!
Marcelo - Alto Jequitibá
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CONSUMIDOR

Call centers terão regras mais rígidas
Devair Guimarães
de Oliveira
Já era sem tempo, tenho
um amigo que está há mais
de 8 meses tentando resolver um problema com a OI
e não consegue ele até desistiu e protocolou um documento via AR para a
empresa e está aguardando para cancelar o serviço
de Oi conta total, felizmente o Ministério da Justiça
anunciou dia 29/07/08 novas regras para melhorar
o funcionamento dos Serviços de Atendimento ao
Consumidor (SACs), os
“call centers”. As novas
medidas obrigam as empresas a mudar de atitude,
agora elas terão que colocar no menu inicial de atendimento das ligações a
possibilidade de o consumidor falar diretamente com
um atendente e a de cancelar o contrato, vai deixar
de existir aquele passapassa de um atendente

para outro enrolando o
consumidor.
O Ministério da Justiça
também determinou que o
usuário não poderá ser
transferido para mais de
duas pessoas durante as ligações. Segundo o diretor
do Departamento de Proteção e Defesa do Con-

sumidor (DPDC), Ricardo Morishita, se o primeiro atendente não conseguir solucionar o problema, ele deverá repassar a
ligação para apenas mais
uma pessoa, que deverá
resolver o problema:
- Uma pessoa não poderá ser transferida para

15 pessoas diferentes durante o processo - disse Morishita.
Os SACs deverão funcionar 24 horas e sete dias por
semana, incluindo
feriados. As empresas serão obrigadas
a resolver pendências e reclamações
em até cinco dias
úteis. Para facilitar o
acesso do consumidor, também será
obrigatório que as
empresas tenham
apenas um número
de telefone para reclamações e consultas, mesmo que forneçam tipos diferentes de
serviços.
Também será obrigatório a gravação das ligações
e o consumidor não precisará repetir seus argu-

mentos mais de uma vez.
O consumidor ainda terá
direito a ter, em até 72
horas, o histórico registrado da tramitação de sua
reclamação. Com isso, ele
poderá reclamar aos serviços de proteção e direito ao consumidor.
Entre no site do jornal
das Montanhas e veja as
normas completas.
As novas normas entram em vigor 120 dias
depois da assinatura de um
decreto pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
prevista para dia 1/08.
Passado o prazo de adaptação às mudanças, as
empresas que não cumprirem as regras poderão ser
multadas em até R$ 3 milhões. As medidas valem
para os setores de televisão a cabo, telefonia móvel e celular, serviços fi-

nanceiros (bancos e cartões de crédito), aviação
civil, transportes terrestres, abastecimento de
água, energia elétrica e
planos de saúde.
Órgãos de defesa do
consumidor aprovam novas regras e consideram
viável seu cumprimento
pelas empresas.
Até o fim do ano, o
Ministério também vai editar normas estabelecendo
o tempo máximo de espera de atendimento. Segundo a secretária de Direito
Econômico do Ministério,
Mariana Tavares, esse
tempo vai variar de acordo com o serviço prestado, mas não poderá ser
superior a 120 segundos.
- E esse tempo conta a
partir do momento em que
a ligação é completada avisa a secretária.
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A Galinha e os Ovos de Ouro
Um camponês
e sua esposa possuiam uma galinha
que, todo dia sem
falta, botava um ovo
de ouro.
Supondo que
dentro dela deveria
haver uma grande
quantidade de ouro,
eles então a sacrificam, para enfim pegar tudo de uma só
vez.
Então, para surpresa dos dois, viram
que a ave, em nada era diferente das outras galinhas.
Assim, o casal de tolos, desejando enriquecer
de uma só vez, acabam por perder o ganho diário
que já tinham assegurado.
Autor: Esopo
Moral da História:
Quem tudo quer, tudo perde.

Galo de Briga e a Águia

Dois galos estavam disputando em feroz luta,
o direito de comandar o galinheiro de uma chácara.
Por fim, um põe o outro para correr e é o vencedor.
O Galo derrotado afastou-se e foi se recolher
num canto sossegado do galinheiro.
O vencedor, voando até o alto de um muro, bateu as asas e exultante cantou com toda sua força.
Uma Águia que pairava ali perto, lançou-se sobre ele e com um golpe certeiro levou-o preso em
suas poderosas garras.
O Galo derrotado saiu do seu canto, e daí em
diante reinou absoluto livre de concorrência.
Autor: Esopo
Moral da História: O orgulho e a arrogância é
o caminho mais curto para a ruína e o infortúnio.

“O que precisa ser feito, vai ser feito”
Presidente Lula, após criticar os países que ficam dando “palpites” sobre a Amazônia
Noruega abre doações ao Fundo Amazônia
Os primeiros recursos para a composição do Fundo
Amazônia, criado para combater o desmatamento e preservar o meio ambiente, chegarão ainda em setembro, com
uma doação de US$ 100 milhões, que será realizada pela
Noruega. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os
próximos países a contribuírem com recursos serão a Alemanha e a Suíça, além de três empresas privadas nacionais, que deverão anunciar em breve investimentos para
esse fundo.Conforme projeções feitas pelo governo, a captação potencial de recursos nacionais e estrangeiros poderá ser superior ao equivalente a US$ 21 bilhões até 2021,
dos quais o equivalente a US$ 1 bilhão ainda em 2008.
Ministério capenga
O recém-criado Ministério da Pesca, comandado pelo
ministro que “se confundiu no cartão corporativo” Altemir Gregolin, começa capenga: a administração dos
recursos pesqueiros será dividida com o Ibama.
Boquinha rica de madame Déda
A primeira-dama de Sergipe, Eliane Aquino, mulher
do governador Marcelo Déda (PT), mora em Aracaju,
mas é feliz funcionária do Senado. Ela está lotada no
gabinete do senador Antonio Carlos Valadares (PSBSE) desde março de 2003, segundo ato nº 2846 do diretor-geral do Senado. Seu cargo é de Secretário Parlamentar e pode ultrapassar os R$ 9 mil mensais. No
gabinete do senador, ela não foi encontrada.

A CPI das Escutas Telefônicas da Câmara dos Deputados adiou hoje o depoimento do juiz federal Fausto
Martin De Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal de São
Paulo, que decretou a prisão do banqueiro Daniel Dantas na Operação Satiagraha, da Polícia Federal. Sanctis seria ouvido pela comissão na próxima quinta (7),
mas foi adiado porque no mesmo dia o juiz vai tomar o
depoimento, em São Paulo, de Daniel Dantas. O depoimento do delegado Protógenes Queiroz, que foi responsável pelas investigações da Operação Satiagraha,
continuará para a próxima quarta (6). A comissão espera que Protógenes detalhe o suposto envolvimento de
Dantas em práticas de interceptação ilegal tanto na
Operação Chacal, na qual a Polícia Federal desmontou
esquema de escutas clandestinas, quanto na Satiagraha. A CPI ainda não definiu uma nova data para a
tomada do depoimento de Sanctis.
Consolação
Raposas graduadas do DEM já pensam no prêmio
de consolação para Gilberto Kassab: substituir Rodrigo
Maia (RJ) na presidência do partido.
Nossa conta
Ana Luíza Dortas Valadares, madame do senador
Antônio Carlos Valadares, também ocupa cargo no gabinete do maridão.

STJ analisa redução de pena de Richthofen

Alma do negócio

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisa na próxima semana o pedido de redução da pena de Suzane
von Richthofen, condenada, em 2002, a 39 anos de prisão pela morte dos pais em São Paulo. A análise será
retomada na próxima quinta (7).O habeas corpus apresentado pela defesa quer a redução de pena já que ela
confessou ter cometido o crime. Os pais de Suzane,
Marísia e Manfred von Richthofen, foram assassinados
em casa, enquanto dormiam. Suzane afirmou que planejou a morte dos pais “por amor” ao namorado. O relator do caso, ministro Og Fernandes, votou pelo nãoconhecimento do pedido. No seu entender, a tese não
foi discutida no TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo. A
desembargadora Jane Silva acompanhou o voto do relator. Ainda aguardam para votar os ministros Paulo Gallotti
e Maria Thereza de Assis Moura.

Após mandar embora a agência de propaganda Lew
Lara, o Ministério da Educação contratou a Link/Bagg:
R$ 14 milhões até dezembro próximo.

Solução encontrada
Arlindo Chinaglia tenta obter do Planalto a garantia
de que vai ser ministro. Ele teme ser hostilizado pelos
colegas que tanto tratou mal, quando, em quatro meses, retornar à planície, após sair da presidência da
Câmara.
Senso de humor
O ministro Geddel Vieira Lima arrancou gargalhada
de Lula, ao reclamar da manobra do PT para impedir
que os aliados usem a imagem dele: “Vou usar tapasexo nas fotos em que o senhor aparece, presidente...”

PSICÓLOGA - PSICOPEDAGOGA

CPI adia depoimento de juiz De Sanctis,
que mandou prender Dantas

Tucano é inimigo
Em Juazeiro do Norte (CE), a pedido de José Genoíno, Lula vai ajudar o candidato Manoel Santana contra
o rival, ligado a Tasso Jereissati.
Bye, bye, Serra
Geraldo Alckmin acha que Gilberto Kassab (DEM)
já perdeu e que esse fracasso liquidará a pretensão presidencial de José Serra em 2010.

Caiu a ficha
O governador Jaques Wagner, que sonha com o Planalto, anda abatido após Lula chamar Dilma Rousseff,
na casa dele, de “minha candidata”.
A vez do PCdoB
O PCdoB tem chances de vitória em seis capitais,
quatro com candidatas mulheres: BH, Rio, Porto Alegre, Florianópolis, São Luiz e Aracaju.
Com louvor
O Grupo Otimismo de Apoio ao Portador de Hepatite
foi uma das vinte e cinco ONGs brasileiras selecionadas pela ONU para evento do terceiro setor dia 6, na
Universidade de Michigan (EUA).

PODER SEM PUDOR

Me engana que eu gosto
Ao assumir o governo de
Minas Gerais, Francelino Pereira compôs o
secretariado com representantes de todas as
regiões do Estado. Mas
esqueceu do Vale do
Jequitinhonha, região
que garantia seus sucessivos mandatos de deputado
federal. Ao receber uma comissão de políticos queixosos, ele usou sua melhor cara de pau para “protestar”:
- Ora, vocês não têm um secretário no meu governo,
mas são os únicos que têm o governador como representante da região!
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Impacto positivo da Lei Seca
começa a ser sentido na região

Atitude que salvou vidas
A Policia Militar foi acionada para comparecer a BR
116 Km 408, acampamento
MST Oziel Dias no dia 02/
08 ás 07:40h devido a um acidente automobilístico ocorrido neste local conforme informações do solicitante.
Ao chegarem no local constataram a veracidade dos fatos.
O acidente envolveu dois
veículos, o V1 um gol GLI,
cor branca, placa GQK-9362,
Ipatinga conduzido por
Adão Silvio Costa Diniz e
Eva Fernandes Diniz, residente á rua Mariopólis, nº
473, Bairro Tiradentes- Ipatinga-Mg, profissão policial
militar nº 079341-4 1º Sargento PM, lotado no 14º BPM
que segundo a testemunha
realizou uma manobra sem “
olhar ’’ o trânsito causando
o acidente.
O V2 caminhão Volvo,
baú de cor branca, placa

GNH 3655, cavalo mecânico, placa MNL 2071, da cidade de Simão Filho-BA,
transportando manta de
prolipopileno, conduzido
por Eduardo da Frota Duque, nascido em 02/03/69,
CPF nº 113.936.658/02, filho
de Jaime da Frota Duque e
Aurea Vitória Duque, profis-

são motorista, residente á
rua Faustino Siqueira Franco nº 213, bairro Vila Mayrinck, Guarulhos-SP. O caminhoneiro jogou o caminhão
no mato evitando o pior. Na
descida o caminhão arrancou uma árvore de médio
porte. Ninguém ficou ferido
gravemente.

Lei que apóia as
empresas locais é
pautada em reunião
A implementação da Lei
Municipal de Apoio às Micro e Pequenas Empresas foi
assunto da reunião que
aconteceu terça-feira (5) na
Prefeitura de Governador Valadares. Na oportunidade,
estiveram reunidos representantes de entidades locais e donos de micro e pequenas empresas. O encontro estava agendado para
acontecer das 9h às 11h, no
auditório Luis Franco, no 5º
andar da Prefeitura. O evento teve como objetivo formar
um comitê local para a melhor discussão sobre a implementação da lei no município, a qual deverá levar em
conta as características e peculiaridades do município de
Valadares. Com o advento da
Lei Complementar 123 (Lei
Geral das Micro e Pequenas
Empresas), criou-se um grande instrumento de revitalização das empresas existentes,
bem como começou a ser incentivada a criação de novas
frentes de trabalho impulsionadas pelos grandes benefícios que a Lei trouxe.

Sobre a lei seca, qual
estatística que o Corpo de
Bombeiros tem?
Tenente Washington:
Desde da sua instalação na
cidade de Manhuaçu, tivemos de julho de 2006 a 31de
dezembro de 2006, 39 registros envolvendo
acidentes altomobilísticos nas
rodovias da cidade e da região, foram 39 vítimas
não fatais e quatro vitimas fatais.
Já no ano de 2007
tivemos um número considerável
no total de 179
registros, sendo
socorridos 211 pessoas e 24
pessoas que vieram a falecer
nos locais dos acidentes. Já
neste ano de 2008 até 15 de
julho ou seja primeiro semestre já foram 92 registros sendo 140 pessoas socorridas e
13 pessoas falecidas.
Dentro desse número a
gente considera esses dados
a maioria, muitas das ocorrências são onde os motoristas acabam se envolvendo
nesses acidentes por imprudência sendo que nesses
acidentes nós temos um número muito elevado de caminhoneiros geralmente de
fora da nossa região, que
passam pela nossa região
transportando algum tipo de

carga e pelo fato de desconhecimento da rodovia, com
suas adversidades tais como
a neblina, chuva ou até mesmo a falta de conservação
como por exemplo sinalização, estradas com estado
ruim que acabam prejudicando e fazendo com
que os motoristas
dessas carretas
acabem se envolvendo em acidentes, aliado a isso a
lei seca para nossa
região acabou trazendo uma melhora porque acaba
coibindo os excessos, mas não os
acidentes
que
ocorrem na cidade a grande
maioria não são envolvendo
pessoas alcoolizadas e sim a
imprudência dos motoristas
que pelo simples fato de não
observar um local correto
para fazer uma ultrapassagem
aliado ao excesso de velocidade acabam se envolvendo
em acidentes, que faz com
que tenhamos esse número
de acidentes elevados aqui
na nossa cidade e fazendo
com que haja uma intervenção do Corpo de Bombeiros.
Com relação mais uma vez a
lei seca ela foi um instrumento normativo que veio beneficiar e evitar ainda mais os
acidentes aqui dentro de Manhuaçu.

ELEIÇÕES - 2008 - LAJINHA – MG

O

Parlamento é parte
do tripé de Poderes
do Estado Democrático. É um espaço de disputa pela hegemonia política e formulação de políticas públicas. Por isso, comprometidos em ampliar e
qualificar os serviços sociais básicos deste Município aprimorando cada vez
mais a intervenção popular
na universalização e democratização dos serviços públicos é que apresentamos
os princípios básicos que
nortearão nossa Plataforma
de ação durante o quadriênio 2009/2012. Nossos princípios estão baseados no
princípio democrático do
direito, ética, inclusão social, organização e participação popular.
Colocamos nosso mandato a serviço do bem comum. Nossas metas ao atingirmos o poder legislativo
estarão sempre articulados
com os desejos e sonhos da
sociedade lajinhense. Nosso
trabalho tem como primeiro
plano a justiça social e a participação popular, neste sentido atuará prioritariamente
nas seguintes frentes:
- Propor emenda as leis
que imperam na Educação
Municipal com vistas á
melhoria e aperfeiçoamento dos serviços públicos,
(valorização dos profissionais), garantia de uma

educação Básica de qualidade em conformidade com as
ações previstas no PDE ( Plano de Desenvolvimento da
Educação) Lei 1.343/02;
- Estimular e apoiar a organização de setores da sociedade como associações
de bairro e moradores para
efetiva participação popular;
- Desenvolvimento sustentável (geração de emprego e renda);
- Ética (fiscalização,
acompanhamentos das
ações e aplicação de recur-

sos tanto do poder executivo como do legislativo).
Nossa proposta não
está e nem deve ser incluída, pois uma proposta que
prioriza políticas elaboradas para um Município não
se esgota com programas
apresentados somente
para o momento, permanece em construção, aberta
para que com honestidade,
compromisso e a força do
povo e que possamos construir uma Lajinha que acolha a todos de coração.
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É ASSIM QUE SE FALA - GENTE
A expressão A GENTE, usada na linguagem coloquial,
refere-se a quem fala (eu, nós). Seu uso deve ficar restrito à
linguagem falada, nunca em redações, que exigem o uso da
norma culta da língua.
O verbo da oração deve ficar sempre no singular: A gente
VAI ao cinema hoje à noite. Mesmo sendo o falante do sexo
masculino, a concordância recomendada é no feminino: A
gente deve estar ATENTA, disse o rapaz. Embora essa recomendação, é comum a concordância no masculino: A gente é
OBRIGADO a aceitar, disse o contribuinte...
Na linguagem oficial, em lugar de A GENTE, usa-se o
pronome SE: Deve-SE ficar atento, em vez de A GENTE deve
ficar atento. Também, nesses casos, pode-se usar a primeira
pessoa do plural(nós): Devemos ficar atentos.
Quando a palavra GENTE é usada com o sentido de conjunto de pessoas, população, povo, faz-se normalmente a
concordância em gênero e número: A gente da cidade está
ASSUSTADA. / As gentes do oriente são mais DISCIPLINADAS que nós. Neste caso, entretanto, é permitida a concordância ideológica, isto é, com a idéia de plural que a palavra GENTE contém: A GENTE vai ao cinema, depois VAMOS
jantar. / A GENTE simples do lugar ENCHIAM as praças.
QUAL É O CERTO?
1. a) Toda cidade foi cumprimentar o prefeito pelas obras.
b) Toda a cidade foi cumprimentar o prefeito pelas obras.
2. a) Deixe eu ficar mais um pouquinho... b) Deixe-me ficar
mais um pouquinho...
3. a) Estou com uma terrível dor nas costas. b) Os navios
passaram pela costa brasileira.
4. a) Faz algumas horas que ela saiu. b) Fazem algumas
horas que ela saiu.
5. a) Hoje são 29 de Junho. b) Hoje é dia 29 de junho.
RESPOSTAS COMENTADAS
1. b) O certo é Toda A cidade, pois se refere a uma só
cidade. Toda cidade (sem o artigo A) refere-se a todas as
cidades. O uso do artigo faz toda a diferença.
2. b) Com os verbos MANDAR, DEIXAR, FAZER, VER
OUVIR e SENTIR não se usam os pronomes do caso reto
(eu, tu, ele, nós vós eles) e sim os pronomes oblíquos átonos
(me, te, se, o, a, lhe, nos, vos). Veja: Mandaram-ME ficar aqui
e não Mandaram EU ficar aqui. / Viram-NO entrar no prédio e
não Viram ELE entrar no prédio. / Ouvi-A gritar e não Ouvi
ELA gritar, etc.
3. a/b - Ambas as frases estão corretas. As pessoas não
têm COSTA, mas sim COSTAS. O singular - COSTA - referese à região à beira-mar.
4. a) Cuidado com o verbo FAZER. Quando se refere a
tempo transcorrido, é impessoal e, por isso, NÃO TEM PLURAL. Se tiver um auxiliar, este também não vai para o plural:
DEVE FAZER algumas horas que ela saiu. / PODE FAZER
algumas horas que ela saiu.
5. b - O verbo SER, na indicação de datas, concorda com
a palavra DIA ou com a expressão numérica. A opção “a” só
está errada, pois o nome do mês está com letra maiúscula, o
que é um erro, aliás muito comum.
Envie seus comentários, perguntas ou sugestões para:
ilvececunha@superitelecom.com.br
ou (33) 3089-0138 ou 3271-7894.

Joaquim Saturnino da Silva - josaturnino@aasp.org.br

As graças da ignorância
“A vida é um sonho
para os sábios, um
jogo para os tolos,
uma comédia para
os ricos, uma
tragédia para os
pobres”.
Sholom Aleichem
“Aprender começa
por escutar”.
Noah Ben Shea
“A vida, tal como
ela realmente é,
não é uma Batalha
entre o Mal e o
Bem, mas entre o
Mal e o Pior”.
Joseph Brodsky
“A arte é o esforço
permanente para
competir com a
beleza das flores e
nunca conseguir
ser bem
sucedido”.
Marc Chagall
“A experiência é
uma boa escola,
mas as propinas
são elevadas”.
Heinrich Heine
“Onde todos
pensam o mesmo,
ninguém pensa
muito”.
Walter Lippman
“Experiência – um
pente que a vida
nos dá quando já
não temos cabelo”.
Judith Stern
“Não sei dar a
fórmula do sucesso, mas sei dar a
fórmula do fracasso: tentar agradar
a toda a gente”.
Herbert Bayard
Swope
“A política é a
ciência de quem
fica com o quê,
quando e onde”.
Sidney Hillman

Sob um específico ponto de vista,
existem milhares de ignorantes abençoados que, muito raramente, conhecerão a imensidão da bênção de sua
ignorância.A ignorância da qual se trata aqui, não é aquela no sentido pejorativo, que comumente se utiliza para
causar uma ofensa a outrem, mas do
simples NÃO SABER, ter as coisas
fora do conhecimento. Assim como
as crianças, que ignoram muitas coisas a serem reveladas pelo tempo,
numa proteção natural às suas mentes
tenras.Então, podemos afirmar que o
ignorante, neste
sentido, é um abençoado, pois acredita naquilo que pensa, que vê, seja a
verdade, sem pressentir as trapaças
por trás das palavras e gestos alheios, com objetivos sempre oportunistas. Tais pessoas possuem uma natural proteção que, quanto maior sua
sinceridade, maior sua segurança
emocional e material imediata. Revela-se correto o dito: “Deus protege
as crianças”.
Somos, na grande maioria, um povo
ignorante, sob esta ótica, pois não entendemos os meandros das “maracutaias” utilizadas à nossa volta, sempre
nos tirando algo, seja material ou imaterial como a liberdade, por
exemplo.Ignoramos o jogo sujo que
permeia o poder e, com uma naturalidade espantosa, toma conta de tudo,
dominando o cenário político. Ignoramos o poderio econômico representado pelos bancos, que protegidos pelo
poder político que pagam, espoliam o
povo e ainda alardeiam lucros astronômicos em trimestres, enquanto a
maioria da população passa fome doze
meses ao ano.Embora sintamos os efeitos, ignoramos as causas.
Ensinaram-nos que democracia é

um governo do povo, pelo povo e
para o povo. Mas temos tido governos obtidos sob a enganação do povo
e contra o povo. Nosso sistema, em
tese, constitucionalmente, é dividido
em três poderes autônomos e harmônicos entre si. Na prática, porém,
contraria-se a Constituição: temos três
poderes em conflito e, ao mesmo
tempo, comprometidos entre si, numa
disputa recheada de cumplicidade,
onde todos os rabos estão presos.
Existirá, não muito
longe no tempo,
membro de um poder que migrará
para outro, talvez
por entendê-lo mais
“lucrativo”.Somos
ignorantes sobre a
origem de nossa
dor, mas não podemos deixar de senti-la, pois ela se revela em cada inchaço no índice da violência.
No aumento do número de crianças carentes, feitos malabaristas nos
semáforos da vida. Em cada pai ou
mãe irresponsável, que raramente
sabe onde seu filho está. Pessoas que,
para infelicidade geral, não nasceram
estéreis.Sim, somos uma multidão de
ignorantes do amor. Pois se o conhecêssemos, teríamos mais vida do que
mortes no dia a dia de nossa Terra.
Se soubéssemos deste sentimento
único, não conheceríamos as fronteiras, nem teríamos necessidade de
passaportes. E devastação seria um
termo desconhecido para nós.
Pensando bem, mas muito bem
mesmo, acabaremos por descobrir
que os ignorantes são felizes e não
sabem. Até isso ignoram, na santidade de seus espíritos que riem sem precisar saber a razão.
Joaquim Saturnino da Silva Advogado e Administrador de Recursos Humanos
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DIZEM POR AÍ!
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Dizem por aí
Que o candidato a vereador pelo
PPS, Renato da
Banca, (foto), está
mesmo trabalhando em ritmo acelerado para conquistar a vitória
nesse pleito eleitoral e retornar a
câmara para dar
continuidade ao
seu trabalho em prol do povo são, várias
as leis municipais de sua autoria e agora
juntamente com os deficientes da APAE
trabalho que faz ao longo dos tempos,
quer marcar sua próxima legislatura com
um trabalho voltado para o social principalmente daqueles que mais precisam do
poder público diz que vai usar de todo o
empenho para regulamentar uma lei de
sua autoria a lei das filas bancárias e
abraçou mais uma causa que é a causa
dos idosos do município não só fazendo
uma lei municipal, mas fazendo com que
outros benefícios do estatuto do idoso
sejam respeitados e ampliado o idoso
precisa ser respeitado não só nas filas
dos bancos precisam ter prioridade na
saúde, justiça e outros benefícios que
regem o estatuto, nos próximos dias, irá
reunir com grupos de apoio nos bairros e
distritos do município.

Cabo Anízio
Muitos amigos
do Cabo Anízio
estão dizendo que
agora chegou sua
vez sempre trabalhando no serviço
voluntário ajudando todos que ele
pode, são em pessoas assim que
precisamos votar
homem honesto e
tem um respeito
enorme pela sociedade, o Cabo Anízio é
respeitado até por aqueles que por algum problema estão na delinqüência,
assisti um fato que me chamou atenção
a polícia lutando com um cidadão alcoolizado para o prender, passando por ali o
cabo Anizio, o cidadão olhando para ele
disse você é o cabo Anizio não é? “Sim”
respondeu, então com você eu vou preso e com algumas palavras tudo foi resolvido, e sem resistir entrou na viatura
e foi conduzido para a delegacia. O Cabo

Anízio é um policial que faz seu trabalho, mas acima de tudo é respeitado por
todos é um cristão que ama seu semelhante. Fato comentado numa rodinha de
amigos enfrente a padaria Kipão.

Cici Magalhães
decidirá dia 5 se
entra ou não na
disputa eleitoral
Papo de cabos
eleitorais: “e aí
meu sabia que a
CICI vai sair candidata a vereadora e eu aposto que
vai pegar uns 5 mil
votos”, responde o
candidato Nelson
“você é louco
cara? Eu aposto
com você que ela
não chega a 2 mil
votos, como prefeita quantos votos ela
obteve?” 10.541 votos, então o voto para
vereador é bem diferente do de prefeito
calcule aí de 20% dos votos obtidos para
prefeito é o que um candidato consegue,
a mesma coisa é pensar que quem votou
no Xodó na eleição passada onde teve
como prefeito 1.797 votos anote aí o
Xodó vai ter mais ou menos 20% dos
votos que ele teve na eleição passada,
mas de uma coisa todos concorda o carisma de CICI é muito e se ela virá com
certeza será a mais votada de Manhuaçu.

Elcimar e Lenin

Em Chalé parece que alguém perdeu
o bonde e quem não deixou a oportunidade do cavalo passar foi o comerciante
e produtor rural Elcimar, que custurou
bons apoios não perdendo a deixa, seu
grupo de apoio é forte e muito bom e o
que se ouve na cidade é que desta vez a
mudança virá.

Acesse e divulgue para seus amigos ausentes
Jornal das Montanhas on-line, notícias regionais é aqui:
www.jornaldasmontanhas.com.br

Propaganda irregular gera notificação
Uma fiscalização da Justiça Eleitoral, na tarde de sexta-feira, 1º de agosto, em Frei
Inocêncio, resultou na notificação, por propaganda irregular, das três coligações
— “Frei Inocêncio no Novo
Milênio, “Frei Inocêncio
Uma Grande Cidade” e “Frei
Inocêncio Avante” — que
concorrem às eleições majoritárias e proporcionais no
município.
Conforme foi constatado
pelo juiz eleitoral Roberto
Apolinário e a equipe da 119ª
Zona Eleitoral, 11 endereços
apresentavam irregularidades nas propagandas veiculadas em muros. Segundo
ele, os 29 candidatos das três
coligações têm até as 18h30
de hoje para regularizar a situação e evitar as multas,
cujos valores podem chegar
a R$ 16 mil por propaganda
irregular.De acordo com o
artigo 14 da resolução

22.718, editada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), a
veiculação de propaganda
por meio de fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições que não
excedam quatro metros quadrados e não contrariem a legislação eleitoral e o Código
de Posturas do município independe de autorização da
Justiça Eleitoral e de obtenção de licença municipal,
obedecendo ao período da
realização da propaganda,
conforme estabelece a lei.
Entre as irregularidades
constatadas, segundo Rubens Vieira, uma delas chamou a atenção: em apenas um
muro, dois candidatos que
disputam o cargo majoritário
no município dividiam o espaço de cerca de 60 metros
quadrados, onde constavam
os nomes de todos os candidatos a vereador de cada
chapa. A pintura, assim como

as demais, excedeu à metragem estabelecida pela resolução do TSE. De acordo
com Allan Dias Toledo, advogado de uma das coligações notificadas, o caso será
avaliado pela coordenação
de campanha.
CARRO DE SOM
Durante a fiscalização, a equipe da 119ª
Zona Eleitoral apreendeu um carro de som
que fazia propaganda
próximo de uma escola.
O carro foi encaminhado ao promotor eleitoral
para apreciação. Rubens Vieira, ressaltando
“A multa mínima para o
caso é de R$ 2 mil e, dependendo da circunstância, o juiz pode chegar a um valor de até R$
106 mil”, completou.
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Manhuaçu

Justiça nega pedidos de impugnação
80 candidatos a vereador em Manhuaçu MANHUAÇU - Sérgio Breder, Jânio Sérvio Mendes
e Gedival Breder estão
aptos para a disputa da
eleição de Manhuaçu. O
Juiz Vinícius Dias Paes
Ristori negou os pedidos
de impugnação das candidaturas deles. Os candi-

datos a prefeito e seu vice
na chapa da Coligação O
Trabalho Continua Adejair Barros (foto) comemoram o resultado. Também
foi publicado ontem o edital com os outros 80 candidatos para os cargos de
prefeito, vice e vereadores em Manhuaçu. Todos
estão prontos para a cor-

rida eleitoral. Seis candidatos a vereador foram
considerados inelegíveis
pelo Ministério Público.
Além disso, foram
apresentadas petições
com pedido de impugnação de candidaturas de
candidatos a Prefeito em
Manhuaçu, Reduto e São
João do Manhuaçu. Três

candidatos a vereadores
também estão na mira e
terão que se defender
para não perder o registro
da candidatura. Entre os
interessados em disputar
o cargo de vice-prefeito
apenas um foi alvo de pedido de impugnação. No
final das contas, somente
as candidaturas de Nay-

Candidatos a vereadores de Lajinha
Nome do Candidato: ........................................................... Nome da Urna:
ALZIRA MACHADO FERNANDES ARAUJO .............. ALZIRA VEREADORA
AMÓS CABRAL LANGAME ............................................... AMÓS CONTADOR
ANA IZAURA PEREIRA ............................................................. ANA IZAURA
ANDREA SOARES ANDRADE PEREIRA ........................ ANDREA SOARES
ANTONINO JOSÉ DOS SANTOS ................................................................. NI
ANTÔNIO BERNARDO DOS SANTOS ............................. ANTÔNIO DA LUA
ANTONIO JOSE DA FONSECA ............................................ FONSEQUINHA
ARLINDO VITA DE MORAIS ................................................... ARLINDO VITA
CELSINO DE SOUZA LEITE .......................................... CELSO DO ORESTE
EDUARDO EVANGELISTA DIAS ......................... EDUARDO DO SINDICATO
ELIETE DIAS SIQUEIRA RUELA ............. ELIETE DA CADEIRA DE RODAS
FABIO FORTUNATO HERINGER .................................. FABIO FORTUNATO

. Número:
...... 15678
...... 13780
...... 45610
...... 15615
...... 45632
...... 25123
...... 15640
...... 45645
...... 25789
...... 13123
...... 45222
...... 15215

................. Partido: ................................................... Coligação:
.................... PMDB ................. {Partido Isolado - Sem Coligação}
.......................... PT ................. {Partido Isolado - Sem Coligação}
..................... PSDB ...................... MOVIMENTO LAJINHA LEGAL
.................... PMDB .................. {Partido Isolado - Sem Coligação
..................... PSDB ...................... MOVIMENTO LAJINHA LEGAL
....................... DEM ...................... MOVIMENTO LAJINHA LEGAL
.................... PMDB ................. {Partido Isolado - Sem Coligação}
..................... PSDB ...................... MOVIMENTO LAJINHA LEGAL
....................... DEM ...................... MOVIMENTO LAJINHA LEGAL
.......................... PT ................. {Partido Isolado - Sem Coligação}
..................... PSDB ...................... MOVIMENTO LAJINHA LEGAL
.................... PMDB .................. {Partido Isolado - Sem Coligação

Nome do Candidato: ........................................................... Nome da Urna: . Número: ................. Partido: ................................................... Coligação:
FLÁVIO ANTÔNIO DE MORAIS ...................................... FLAVINHO DO SUS
FLÁVIO ELIAS DA SILVA ............................................ FLAVINHO DA ILEUZA
FRANCISCO NUNES DE MORAES ................................................. CHICAO
GILMAR MARTINS DOS REIS ................................................. GILMAR BICO
GUSTAVO MAGALHAES BAPTISTA ........................... GUSTAVO MAGALHÃES
HUMBERTO CABRAL DA SILVA ....................................... BETO LAMPARINA
IRANI DA ROCHA DOS SANTOS .............................. IRANI CABELEREIRA
JORGE LUIZ BUTKOWSKI PEREIRA ......................................... DR. JORGE
JOSÉ CAMILO MIGUEL ....................................................... CAMILO MIGUEL
JOSE CARLOS SOBREIRA ................................................................ DANGA
JOSÉ LUIZ DUARTE DE SOUZA ...................................................... ZÉ LUIZ
JOSE MANOEL DA SILVA ...................................................................... NENÊ
JULIO MARIA LEITE RIBEIRO ................................................. JULIO - TIDU
MARCELO NUNES SALEME BRETAS ...................... MARCELO DO VINOTE
MARCELO VIEIRA LYRA PEREIRA ............... MARCELO DO MARCIONÍLIO
MARCONES MENDES DE ABREU ............................................... MARCONE
MARIA APARECIDA CERQUEIRA DA SILVA ........... APARECIDA ATANAZIO
MARIA AUGUSTA DA SILVA ........................................... MARIA ENGRAXATE
MARIA DA GLORIA DE ALMEIDA ..................................................... GLÓRIA
MARLON DE OLIVEIRA CARDOSO ................................................. MARLON
NEURA DA SILVA PEREIRA ............................................................... NEURA
PAULO CESAR DE OLIVEIRA ......................................... PAULO CESAR PC
RENATO RODRIGUES DE SOUZA ............................................ RENATINHO
RENATO TAVARES TUCCI ................................................ RENATO DA DICA
RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA ..................... RITA DA LOJA DO NECA
ROBERTO MOURA DE OLIVEIRA .......................................... BETIM MOURA
SEBASTIÃO MENDES TOLEDO ........................................... TIÃO DA JOANA
VINICIUS AMBROSIO DRUMOND ............................. VINICIUS DO BANCO
VIVIANEA HUBNER DE FREITAS ..................................... VIVIANE DO DAVI

...... 25670
...... 45608
...... 13567
...... 15147
...... 15369
...... 15456
...... 23456
...... 45654
...... 45678
...... 13234
...... 45500
...... 13258
...... 23123
...... 40123
...... 25250
...... 13456
...... 23435
....... 45611
...... 40678
...... 15315
...... 13690
...... 15690
...... 25000
...... 45456
...... 15240
...... 15196
...... 13789
...... 15123
...... 45000

....................... DEM ...................... MOVIMENTO LAJINHA LEGAL
..................... PSDB ...................... MOVIMENTO LAJINHA LEGAL
.......................... PT ................. {Partido Isolado - Sem Coligação}
.................... PMDB ................. {Partido Isolado - Sem Coligação}
.................... PMDB ................. {Partido Isolado - Sem Coligação}
.................... PMDB ................. {Partido Isolado - Sem Coligação}
........................ PPS .. PROGRESSO E MUDANÇA, NOSSA META
..................... PSDB ...................... MOVIMENTO LAJINHA LEGAL
..................... PSDB ...................... MOVIMENTO LAJINHA LEGAL
.......................... PT ................. {Partido Isolado - Sem Coligação}
..................... PSDB ...................... MOVIMENTO LAJINHA LEGAL
.......................... PT ................. {Partido Isolado - Sem Coligação}
........................ PPS .. PROGRESSO E MUDANÇA, NOSSA META
........................ PSB .. PROGRESSO E MUDANÇA, NOSSA META
....................... DEM ...................... MOVIMENTO LAJINHA LEGAL
.......................... PT .................. {Partido Isolado - Sem Coligação
........................ PPS .. PROGRESSO E MUDANÇA, NOSSA META
..................... PSDB ...................... MOVIMENTO LAJINHA LEGAL
........................ PSB .. PROGRESSO E MUDANÇA, NOSSA META
.................... PMDB ................. {Partido Isolado - Sem Coligação}
.......................... PT ................. {Partido Isolado - Sem Coligação}
.................... PMDB ................. {Partido Isolado - Sem Coligação}
....................... DEM ...................... MOVIMENTO LAJINHA LEGAL
..................... PSDB ...................... MOVIMENTO LAJINHA LEGAL
.................... PMDB ................. {Partido Isolado - Sem Coligação}
.................... PMDB ................. {Partido Isolado - Sem Coligação}
.......................... PT ................. {Partido Isolado - Sem Coligação}
.................... PMDB ................. {Partido Isolado - Sem Coligação}
..................... PSDB ...................... MOVIMENTO LAJINHA LEGAL

me Salles e Vinícius Resende não foram para
frente. Registrada fora do
prazo, eles pediram renúncia antes mesmo de serem
julgados. Além desse
caso, a Justiça Eleitoral
também recebeu pedidos
de impugnação das duas
candidaturas de prefeito
de São João do Manhuaçu.
Os dois candidatos
também foram considerados aptos. João Carolino
e Zé Braz estão na disputa. Em Reduto, o quadro
não foi muito diferente. O
pedido de cancelamento
da candidatura do ex-prefeito José Carlos Lopes
também não foi aceito.
Em Santana do Manhuaçu, Alair Rodrigues Freitas (Beijo) candidato a reeleição como prefeito e o
candidato a vice de outra
chapa Wagner Neumam
recorreram ao Tribunal
Regional Eleitoral por cau-

sa de documentos pendentes. E em Manhuaçu,
não houve muitas novidades.
A Justiça Eleitoral negou os pedidos de impugnação contra as candidaturas dos vereadores Gedival Breder (Democratas) e Jânio Sérvio Mendes – Catinga (PMDB),
além do prefeito Sérgio
Breder (da Coligação O
Trabalho Continua). O juiz
eleitoral Vinícius Dias
Paes Ristori não acatou os
argumentos do candidato
a vereador Romeu Meira
Dias. Quanto aos seis
candidatos a vereador de
Simonésia que o Ministério Público solicitou que
fosse comprovado que
sabiam ler e escrever três
fizeram o teste e foram
autorizados. Os outros
não compareceram.
Carlos Henrique
Cruz
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Dia 2 de agosto
Agnaldo Cerqueira comemorou mais um
aniversário,
que Deus
abençoe todos
os seus dias.
Carinhosamente sua irmã,
cunhado,
sobrinhos,
pais, familiares
e amigos.

Passeando nos jardins da cidade de Copenhague Dinamarca,
a valadarense Romilda Regina Guimarães, deixando com saudades
o seu namorado na cidade de Manhuaçu

Gabriela Cândido Nunes, curtindo seu aniversário dia 16 de julho
na cidade de Copenhague na Dinamarca

As irmãs Romilda e Rose ladeando sua mãe Dona Terezinha em tour pela Europa

A valadarense Rose que reside em Copenhague, conversando com presidente Lula, durante a sua visita a Dinamarca, evento este que contou com
a presença de empresários brasileiros que residem na Dinamarca
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Candidatos a vereadores de Irupi-ES
Nome do Candidato ............................................................ Nome da Urna: ........................ Número: ........... Partido: .............................. Coligação
ADÃO RIMES ............................................................................. ADÃO RIMES
ADEMI JOÃO DE ANDRADE ......................................... ADEMI DA CAMARA
ADENIR PEREIRA DOS SANTOS .................................... ADENIR PEREIRA
CRISTIANO ALMEIDA SOUZA .................................................... CRISTIANO
DARCI CAMILO GONÇALVES ............................................... DARCI CAMILO
DAVI AFONSO DA SILVA ........................................................ DAVI AFONSO
DENILZA DIAS DE ANDRADE ........................................................ DENILZA
DOUGLAS MATAVELI ALVES FERREIRA ..................... DOUGLAS MATAVELI
GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA .................................................. TONHÃO
JOÃO BATISTA GONÇALVES DORNELAS ..................... JOÃO DO TERCINO
JOAQUIM VETTORAZZI MENARIO ............................... JOAQUIM MENARIO
JOCI ELIAS BARBOSA ..................................................... JOCI DO PERILIO
JORGE MARTINS DO NASCIMENTO ................................ JORGE MARTINS
JOSÉ GERALDO DA CUNHA ...................................................... ZÉ DO LAU
JOSÉ ROBERTO MACHADO ............................................... JOSÉ ROBERTO
JUBERTO JULIO BATISTA ............................................... JUBERTO BIGODE
JUSSARA CARVALHO ................................................ JUSSARA CARVALHO
LUIZ LOURENÇO DA SILVA ......................................................... LUIZ LEITE
MARIA JOSÉ DE MOURA GOMES ............................................ MARIA JOSÉ
NILZA FERNANDES DE SOUZA .......................................................... NILZA
RONALDO FERRREIRA ELER .................................. RONALDO CARTEIRO
SOCRATES SOUZA LEITE ........................................................... SOQUINHA

............................. 15620 .............. PMDB ................... FORÇA E UNIÃO
............................. 15659 .............. PMDB ................... FORÇA E UNIÃO
............................. 14222 .................. PTB .................. U. D. IRUPIENSE
............................. 45015 ............... PSDB ................... FORÇA E UNIÃO
............................. 15678 .............. PMDB ................... FORÇA E UNIÃO
............................. 15616 .............. PMDB ................... FORÇA E UNIÃO
............................. 15615 .............. PMDB ................... FORÇA E UNIÃO
............................. 14444 .................. PTB .................. U. D. IRUPIENSE
............................. 15600 .............. PMDB ................... FORÇA E UNIÃO
............................. 15634 .............. PMDB ................... FORÇA E UNIÃO
............................. 15690 .............. PMDB ................... FORÇA E UNIÃO
............................. 12340 .................. PDT .................. U. D. IRUPIENSE
............................. 13200 .................... PT .................. U. D. IRUPIENSE
............................. 12350 .................. PDT .................. U. D. IRUPIENSE
............................. 45012 ............... PSDB ................... FORÇA E UNIÃO
............................. 15666 .............. PMDB ................... FORÇA E UNIÃO
............................. 33333 ................. PMN .................. U. D. IRUPIENSE
............................. 15680 .............. PMDB ................... FORÇA E UNIÃO
............................. 43333 .................... PV ................... FORÇA E UNIÃO
............................. 15610 .............. PMDB ................... FORÇA E UNIÃO
............................. 12345 .................. PDT .................. U. D. IRUPIENSE
............................. 45555 ............... PSDB ................... FORÇA E UNIÃO

JM: Por que você quer ser Vereador?
Cabo Anízio: Primeiramente desejo dizer que política é a arte de administrar
bem, e toda sociedade deve
ter pessoas que agrega valores para ocupar um cargo
de suma relevância na vida
social dos moradores, são os
vereadores os legisladores
municipais portanto a sociedade deve ter pessoas honradas e comprometidas com
a coisa publica, sendo o papel fundamental do vereador
em favor do povo, minha
vida sempre foi pautada por
princípios do voluntariado
isso está na minha maneira
de ser, sempre tive essa preocupação de fazer minha
vida ter sentido no ajudar as
pessoas através das minhas
atitudes e ações. Minha pretensão é totalmente voltada
para o social, sendo o foco
do trabalho em prol de uma
Manhuaçu mais prospera,
justa e digna, sendo a função nobre do vereador além
de fazer leis, projetos é fiscalizar o ato do executivo ao
executar as obras, mas infelizmente a nossa câmara tem
sido as vezes omissa, pois
deparamos com vereadores
dizendo que são eles que fizeram ou fazem obras, ou até
com as mãos na massa comprovando tal despreparo
para a vereança, não vemos
tal cobrança das autoridades
ao reboques das leis, preci-

samos melhorar em muito o
serviço de saúde as pessoas
tem direito de serem bem tratadas independente de serem
levadas por um vereador ou
outra pessoa que usa influencia a serviço de seus apadrinhados. A lei garante direitos iguais para que todos
possam ter os mesmos direitos, pois vivemos num estado democrático de direito
onde nós cristãos temos o
dever ético e moral de fazer
cumprir com pelo menos um
atendimento digno e básico.
Através dos PSFs com medicamentos, bom atendimento, médicos e acima de tudo
tratamento com educação e
respeito. Sou um defensor
ferrenho do bem maior que é

a vida. E é por isso que precisa de pessoas com atitudes e ações para enfrentarem
ali com o propósito de fazer
algo de melhor porque a coisa publica, no próprio dizer
público é para todos, e esse
todos precisamos de homens dignos, honestos,
compromissados com seu
trabalho, com sua responsabilidade de atender o povo,
qualidades, atitudes e ações,
venho de forma mui despeitosa aos vereadores e prefeito demonstrar que não sou
defensor de nenhum dos
mandatos, mas aponto uma
obra social onde fiz parte do
projeto casa própria a pessoa carente com a aquisição
do lote e construção de uma
casa própria no bairro Santana entregue a viúva dona

Sônia Alves de Abreu Ferreira por Cabo Anízio e Sargento Dean, com divulgação
no jornal Tribuna edição 10
de Junho 2007. Mas o trabalho na questão de prevenção
contra o uso de drogas com
palestras em todas as escolas do município.
Na área de segurança o
nome Cabo Anízio ficou registrado na região da baixada
por toda a comunidade, comerciante, taxistas, catadores
de papeis, engraxates, etc. pelos bons serviços ali prestados ao longo de uns três anos.
Assim deixo aqui as minhas
palavras de um profissional
digno, honesto e preocupado
com a nossa Manhuaçu, na
construção e o aperfeiçoamento da democracia, que Deus
abençoe a todos.

COPPEM
Estratégia de campanha e pesquisa
(33)

3331-8409 *8405-1889

O Doido
Um doido estava passeando com a escova de
dente na coleira, até que o médico chegou:
-Tá passeando com o cachorrinho na coleira?
-Oh seu burro, não tá vendo que isso é uma escova de dente? o médico sai todo decepcionado, aí o
doido chegou pra escova e disse baixinho:
-Rsrsrs, enganamos mais um, totó!!

O médico e o bêbado
O médico diz para o paciente:
- Não vejo motivos para as suas dores meu caro.
Só pode ser da bebida.
O paciente responde:
- Não tem problema doutor. Volto outro dia quando o senhor estiver sóbrio!!!

As Finanças e o casal
Um casal estava discutindo sobre as finanças. O
marido explodiu e falou:
- Se não fosse pelo meu dinheiro, essa casa não
estaria aqui.
A mulher respondeu:
- Querido, se não fosse pelo seu dinheiro, EU não
estaria aqui.

Reclamação
Um homem estava reclamando com um amigo:
- Eu tinha tudo: dinheiro, uma casa bonita, um
carro esporte, o amor de uma linda mulher, e
então...tudo acabou.
- O que aconteceu? - perguntou seu amigo.
- Minha mulher descobriu....

Notícias do médico
Depois da operação, o médico dá a boa notícia
ao paciente:
- Tudo correu muito bem. Sua audição está ótima
e o senhor já pode de ir pra casa.
- Pôxa, que bom, doutor! E quanto é que eu lhe
devo?
- Três mil reais! Responde o médico.
- Seis mil??? Pergunta o paciente.
- Isso, exatamente!!!

Advogado e o açougueiro
Um açougueiro entra no escritório de um advogado e pergunta:
- Se um cachorro solto na rua entra num açougue
e rouba um pedaço de carne, o dono da loja tem
direito a reclamar o pagamento do dono do cachorro?
- Sim, é claro! - responde o advogado.
- Então você me deve 8 reais. Seu cachorro estava solto e roubou um filé da minha loja!
Sem reclamar, o advogado preenche um cheque
no valor de oito reais e entrega ao açougueiro. Alguns dias depois, o açougueiro recebe uma carta do
advogado, cobrando 500 reais pela consulta!!!
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Irmão do Presidente Lula visitou Manhuaçu
35 aniversário da Igreja do Evangelho Quadrangular
Para comemorar está data os pastores das igrejas fizeram um mês de programação.
O Pastor Antonio Roberto Ferreira Góes, mais
conhecido por pastor
Beto foi o convidado para
ser preletor na série de
conferência realizada
pela Igreja do Evangelho
Quadrangular.
Nos dias 18,19 e 20 de
julho-08 todos os dias
com a programação iniciando-se as 19 horas.
No dia 18 pela manhã
o pastor Beto teve um encontro com lideranças
evangélicas de Manhuaçu e algumas cidades vizinhas, nesse encontro
contou que há 38 anos,
surgiu ministério em sua
vida, e destes 38 anos,
vinte e cinco são de ministro do Evangelho, desde o começo na IEQ e
pastoreia a Primeira Igreja Quadrangular de Franco da Rocha em São Pau-

Pastor Hélio pediu para o
Pastor Antonio entregasse uma Bíblia ao presidente Lula

lo, onde reside, contou um
pouco de sua vida e da
relação com o irmão Lula,
irmãos por parte de pai,
segundo o pastor Beto
são ao todo 17 irmãos, 9
homens e 8 mulheres, seu
pai casou-se duas vezes,
ele é filho da segunda
mulher, tem um bom relacionamento entre irmãos e não há problemas
de intrigas, na medida do
possível eles se reúnem
para matar a saudade e

para confraternização.
“No tocante a palavra
de Deus tenho muitas e
boas experiências, ao longo desses trinta e oito
anos de ministério andamos por várias cidades
desse Brasil, enfrentamos
vários problemas, dificuldades nas cidades que
fomos, Paraná, Santa
Catarina, mas a vitória foi
maior.
Quero deixar aqui
uma palavra de carinho e
agradecimentos aos irmãos e a todos os mineiros pela boa acolhida, tenho recebido muitos convites para pregar em varias igrejas e dentro do
possível temos visitado
muitas igrejas durante
esse tempo”. Concluiu o
Pastor Beto.
O Pastor Anderson
presidente da AMEM dis-

Momento da apresetnação do Pastor Antonio feito pelo
Pastor Anderson Satlher

se que os pastores indagaram ao Pastor Beto sobre a lei que está no congresso nacional tirando o
sono dos cristãos tanto católicos quanto evangélicos
todos contrários a aprovação desta lei que regulamentará a liberação do
casamento homossexual e
as igrejas serão proibidas
de falar no assunto, e segundo o Pastor Beto se
depender do presidente
Lula essa lei não será

aprovada, mas disse também que devemos orar,
pois o congresso é independente do governo.
Aproveitando a oportunidade a Bíblia que passou pelas igrejas durante
a Campanha Mundial de
Oração pelo Brasil e pelo
mundo como sendo a tocha da vitória foi entregue ao Pastor Beto para
o mesmo passá-la as
mãos do presidente Lula
explicando a ele a impor-

tância e o porque dessa
Bíblia.
A palestra segundo o
Pastor Anderson foi produtiva ele falou um pouco da vida do irmão Lula
sua origem, seu trabalho
sua perseverança, disse
que tem orado pelo irmão
a pedido dele, pois o mesmo conhece a Bíblia e lê
personagens bíblicos. ‘E
um conhecedor da verdade segundo seu irmão,
pastor do Evangelho Quadrangular.
A pastora Aparecida
Almeida Silva ministra do
Evangelho na Igreja do
Evangelho Quadrangular
considerou os três dias de
programação para comemorar os 35 anos da igreja
com a presença do pastor Roberto, uma grande
benção para todos que
estiveram presente.

CANTINHO DE FÉ
Rev.Anderson Sathler
Pastor da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu
e Presidente da AMEM

EM BUSCA DA SABEDORIA
No livro bíblico de I Reis, no capítulo
03, verificamos a inspiradora história de
um dos governantes de maior sapiência
registrada nas Escrituras. Salomão, com a
morte de seu pai, o Rei Davi, assumia o
trono, com uma missão que lhe parecia
fora de sua capacidade de governar o
povo de Israel. Este povo era tão grande
que não se podia contar. Salomão era
muito jovem e inexperiente, e, então, coloca-se aos pés do Criador, rogando-Lhe
sua ajuda para cumprir a árdua tarefa de
liderar o povo com sabedoria e justiça.
Salomão disse: “Dá, pois, ao teu servo
coração compreensivo para julgar a teu
povo, para que prudentemente discirna
entre o bem e o mal; pois quem poderia
julgar a este grande povo?” (I Reis 3. 9).
Numa busca íntima e profunda com Deus,
recebe a oportunidade de pedir o que
quisesse. Grande privilégio! Salomão
pede sabedoria para liderar bem o povo.
Deus se agradou do seu pedido e lhe deu
sabedoria e conhecimento em proporção
inimaginável, a ponto de a bíblia registrar
que antes e nem depois dele houve igual
a ele. O texto bíblico diz: “...dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que
antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá” (I Reis 3.12).
Verificam-se no texto em foco algumas
atitudes corretas que Salomão tomou para
que pudesse alcançar a sabedoria.
Primeira atitude: Gesto de Humildade.
Ele disse que não passava de uma criança

diante de tão grande desafio e não sabia
como se conduzir (I Reis 4. 7). O caminho
da vitória é o caminho da humildade. Quem
se humilha será exaltado. O grande Filósofo Sócrates disse: “De tudo o que sei, só
de uma coisa estou certo: é que nada sei”.
Segunda atitude: Não se deixou seduzir pelo poder. Salomão não pediu riquezas, longa vida e nem a morte de seus inimigos (I Reis 4.11). Ele não estava preocupado no cargo, ou no título e em recompensas financeiras. Seu desejo era receber
sabedoria para cumprir bem a tarefa para
qual Deus lhe escolhera. Ele deseja ser servo e fazer bem a vontade do Senhor.
Terceira atitude: Pediu as qualidades
corretas da sabedoria. Certa vez Charles H.
Spurgeon declarou: “A sabedoria consiste
no uso correto do conhecimento”. Foi isso
que ele pediu: coração compreensivo para
julgar e prudência para discernir entre o
bem e o mal (I Reis 3.9). Nem sempre é fácil
colocar em prática a sabedoria. Há um Provérbio Persa que diz: “Uma libra de cultura
exigirá dez libras de bom senso para aplicála”.
Como resultado destas atitudes Salomão alcançou, além da sabedoria: riquezas,
glórias, longevidade e a superioridade entre todos os reis ( I Reis 3. 12-14). Que o
Senhor nos ajude a tomar as atitudes corretas para que alcancemos a plena sabedoria. Deus nos ajude!
Rev. Anderson Sathler

MARCHA PARA JESUS EM SANTA MARGARIDA
Será no dia 09 DE AGOSTO/08
(SÁBADO), a partir das 16 horas.
Toda a Igreja Evangélica daquela
cidade Caminhando e Cantando

louvores ao Rei Jesus. É tempo de
dizer que Deus é Senhor e o principal governante daquela cidade.
Participe!

1° ANIVERSÁRIO DA 1ª IGREJA BATISTA EM MATIPÓ
PROGAMAÇÃO DIA 09/08/2008
9h – “ II CORRIDA RÚSTICA DE
MATIPÓ “ - SAÍDA DA AV. SALVADOR
SABINO EM FRENTE A INFORMAX
INSCRIÇÕES: Dia 01 a 08/08/08, das
10 ás 16 h, na Primeira Igreja Batista de
Matipó, situada na Av. João Mendes
Magalhães, 06 – centro, ao lado da loja
Stilo 10. O valor das inscrições, será 01
kg de alimento não perecível ( exceto sal
e fubá ), que serão destinados, para instituições de caridade de Matipó.
15h – “ MARCHA PARA JESUS “
SAÍDA DA PIB EM MATIPÓ NA AV. JOÃO
MENDES MAGALHÃES, 06 CENTRO Faça uma faixa para identificar a sua
igreja e venha proclamar em Matipó,
que Jesus Cristo é o Senhor
19h – “GRANDE NOITE DE LOUVOR
E ADORAÇÃO COM O 3º CONCURSO
DE BANDAS EVANGÉLICAS DE MATIPÓ E REGIÃO “ - SERÁ NA AVENIDA
SALVADOR SABINO EM FRENTE A INFORMAX - BANDA LIRIA – JUIZ DE
FORA, MG - PARTICIPAÇÃO DA BANDA NOVA FORMA IUNA, ES

INSCRIÇÕES DO 3º CONCURSO DE
BANDAS: De 1 à 08/08/08, das 10 às
16 horas, na Pib em Matipó, ao lado da
loja Stilo 10. O valor da inscrição será
50,00 ( cinqüenta reais ).
PREMIAÇÃO: Acontecerá de acordo
com
o
número
de
bandas
participantes.Ver o edital do concurso no
ato de inscrição. A equipe da Igreja Batista em Praia do Canto, ES estará julgando os primeiros colocados do concurso de bandas.
PRELETOR: Pr. Matuzael Nantes
Neto – PIB em Carangola, MG
PROGAMAÇÃO DIA 10/08/08 ÁS
19h. Batismo dos irmãos da PIB em
Matipó, na Igreja Batista de Sta Margarida. Haverá um grande culto de louvor e adoração com a participação da
Banda Liria de Juiz de Fora e a banda
vencedora do 3º concurso da noite de
louvor e adoração de Matipó.
Coordenação dos eventos: Pr.
Cláudio Marinho de Pontes – PIB em Matipó. Telefone: (31) 3873-1895 E-mail:
claudiomapon@oi.com.br
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POLÍCIA
Relato de uma mãe em desespero
Lindolfa Cristina de Alvarenga – Bairro Santana Manhuaçu
Por Devair Guimarães

Dois acidentes na mesma rodovia, em um
intervalo de menos de trinta minutos
Dois acidentes na mesma
rodovia, em um intervalo de
menos de trinta minutos, foram registrados pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF) na
BR-116, em Valadares.
Três pessoas ficaram feridas, e uma delas foi levada
para o Hospital Municipal
desacordada. O primeiro acidente ocorreu por volta das
8h, no trevo que dá acesso
ao distrito de Pontal. Uma
carreta carregada com 27 toneladas de polipropileno
(material utilizado para a fabricação de plástico) bateu
na parte da frente de um carro que aguardava para atravessar a pista.
De acordo com o sargento Josmar Pacheco, do Corpo de Bombeiros (CB), o
motorista do Gol branco de
placa GXQ-9362 (Ipatinga/
MG), o policial militar Adão
Sílvio da Costa, teria avançado na pista com a parte da
frente do carro. A carreta de
placas GUH-3655 (São Paulo) e MNL-2071 (Simões Filho/BA) trafegava no sentido de Frei Inocêncio, e o
motorista não conseguiu se

desviar e bateu com a cabine
no automóvel.
Após a batida, o motorista da carreta, Eduardo da Frota Duque, 39, perdeu o controle do veículo, entrou no
acostamento e em seguida
dentro de uma área coberta
por árvores. O veículo só
parou depois de se chocar de
frente com um barranco, a 50
metros do local da batida no
Gol.
A carreta tombou e o motorista ficou preso na cabine, só conseguindo sair dela
com o auxílio dos bombeiros.
Ele foi levado ao Hospital
Municipal e depois liberado.
O sargento Josmar informou
que Eduardo apresentava
pequenos ferimentos no tórax e nos braços. A PRF informou que vai analisar o tacógrafo da carreta para verificar se o motorista estava em
alta velocidade.
Vila Rica: Ainda na BR116, na altura do bairro Vila
Rica, menos de meia hora
após o primeiro acidente, a
PRF foi acionada por causa
de uma batida entre uma caminhonete e um automóvel.

Duas pessoas ficaram feridas
e também foram encaminhadas ao Hospital Municipal,
uma delas desacordada.
O engenheiro Francisco
Guerrero da Rocha, de 43
anos, conduzia o Fiat Idea
azul de placa LUX-2509 (São
João do Meriti/RJ); e o veterinário Willian Dutra, a caminhonete Toyota Bandeirante bege de placa GLK-6311
(Valadares). O Fiat estava no
trevo do bairro Vila Bretas e
o motorista aguardava para
atravessar a rodovia e seguir
no sentido do estado do Rio
de Janeiro.
O engenheiro disse que
cruzou a pista e no momento teve a visão atrapalhada por outro veículo que
passava. Foi quando a caminhonete Toyota o atingiu. Com a batida, a professora Maria de Lourdes Nunes Guerrero, de 42 anos,
desmaiou. Ela e a filha, Taíssa Nunes Guerrero, 15,
ocupante do banco traseiro, feridas, foram levadas
por equipe de resgate do
Samu ao Hospital Municipal.

Uno derruba parte de casa e bar em Manhuaçu
Um Fiat Uno Mille Fire derrubou parte de
um comércio e de uma casa na rua Antônio
Welerson, no centro, na manhã do dia 3 de
agosto (domingo). O motorista Ricardo Martinho e os moradores da casa e o dono do
bar não se feriram. A cena atraiu dezenas de
populares e surpreendeu quem passava perto do estádio JK.
Por volta de 6:30, Ricardo Martinho passava na rua Antônio Welerson. Nas proximidades da Engelmig, ele perdeu o controle do carro, subiu na calçada e bateu na coluna de sustentação do sobrado de dois andares. Na hora,
o carro danificou a porta de aço do bar e os

VENDE-SE
Açougue em ótima
localidade em Manhuaçu

Tratar: (33) 8825-7464
Falar com Karina

hidrômetros do SAAE. “Ele
saiu do Uno, olhou o carro e
tentou tirar o veículo, mas não
funcionou. Parecia alcoolizado”, contou uma testemunha.
Ricardo Martinho abandonou o local do acidente. Os
moradores da casa saíram tão
logo ouviram o impacto. Eles
conversaram com o motorista e ele chegou a tentar tirar o
carro.
Carlos Henrique Cruz

No dia 30 de junho, passei no hospital
pois estava com muita dor, o médico
mandou que eu continuasse com o remédio que já estava tomando e me liberou (Dr.Saulo). Tenho crises renais e
estava grávida de oito meses. Dia 24/06
continuava com as dores, retornei ao hospital fui atendida pelo Dr. Agenor que me
passou um remédio e disse que não estava na hora da criança nascer, mas era
para tomar cuidado porque as infecções
podiam trazer risco para criança e pediu
para que eu procurasse um médico de
pré-natal Dr. Celso, me mandou para o
SUS para ser medicada, estava com a
pressão alta. No dia seguinte procurei o
Dr. Celso que me pediu para continuar
tomando o remédio, para pressão alta,
mas as dores continuaram. No dia seguinte continuei com dores muito forte,
não voltei ao hospital pois com certeza
aconteceria o mesmo, seria medicada e
liberada, sem saber o que estava acontecendo com o meu bebê. Consegui adiantar o ultra-som que seria feito dia 10/
07 no postinho. Chegando lá no SUS estava sentindo muita dor, vomitei, urinei
na roupa, pediram para me atender na
frente das outras pacientes, entraram em
contato com o Dr. Celso que deu instrução para o remédio.
Eu só precisava da ultra-sonografia
para ir para a maternidade para fazer o
que deveria ser feito. Enquanto tomava
o remédio meu bebê morria dentro de
mim. A moça da ultra-sonografia foi arrogante dizendo que não era necessário
me colocar na frente porque eu conseguiria muito bem esperar. Fui atendida
ás 5 horas da tarde, sendo que meu exame estava marcado para as duas horas,
só para confirmar que meu bebê estava
morto.
Por que não me atenderam na hora
que eu cheguei? Ao constatar que meu
bebê estava morto me mandaram para o
hospital, tarde demais. Onde está o erro
disso? Me disseram que o meu bebê estava morto a mais dias, mas como se eu
o sentia dentro de mim? E mesmo assim
como o Dr. Celso não viu isso?
Procurei outros órgãos de imprensa
e nada fizeram aí me disseram para procurar o Jornal das Montanhas e graças
a Deus vocês estão me ouvindo e me
atendendo muito bem.
Jornal das Montanhas - Qual o
motivo que a leva tornar esse caso público?
Cristina - O motivo maior é por outras vidas, porque eu não quero que nenhuma mãe passe o que eu estou passando, porque é triste sair de dentro de
um hospital sem carregar o filho nos braços, olhar para as mamas e vê que elas
estão cheias de leite, e não ter o filho da
gente, meu filho estava para nascer dia
3 três de Agosto, que resposta tem disso? Será que até dia três de agosto se

eles tivessem corrido atrás para fazer
meu ultra- som o meu bebê ainda estaria
morto dentro de mim? Quantas mulheres dependem desse SUS, eu sei que
muitas mães já passaram por esta dor e
ficaram caladas, mas não podemos se
calar temos que unir forças e combater
a isso, eu sei que não vai trazer nossos
filhos de volta mais evitar que outras
pessoas passem por isso, não quero ter
a consciência pesada de amanhã chegar
alguém perto de mim dizendo: Cristina
aconteceu o mesmo com outras pessoas, temos que parar com isso agora, há
três meses atrás uma colega virou para
mim e falou que eu tomasse cuidado,
porque eu perdi minha filha por isso, por
isso e por isso... Achei que não pudesse
acontecer comigo mas infelizmente aconteceu, eu não desejo que isso aconteça
com outras pessoas.
Ligamos algumas vezes para o SUS,
para publicar a versão deles, mas quer
saber como eles fazem? Liga lá 33323310 nós ligamos e você deve saber ou
já deve ter visto pessoas tirarem o telefone do gancho para ele parar de tocar,
pois bem isso aconteceu conosco duas
vezes no dia 1º de Agosto e por um longo período o tel ficou ocupado voltamos
a ligar e aconteceu o mesmo, as vezes o
telefone não está ocupado é que funcionários mal treinados ou por motivo de
muito trabalho fazem isso, voltamos a ligar no dia seguinte as 11 horas e 52 minutos sábado e fomos atendido pelo
Abraão, mas não havia ninguém que poderia falar sobre o caso, ainda bem que
não são todos que tira o telefone do gancho e coloca ao lado. Fica aqui a nossa
franquia para na próxima edição publicar a versão do SUS, sabemos da complexibilidade de um atendimento médico
Causa da morte: Sofrimento Fetal
Crônico, Insuficiência Placentária, Hipertensão Arterial Materna.
Declarada por: Dr. Luiza Helena,
Dr. Silva Assis, CRM 29272.
Sepultamento: Cemitério Municipal
de Manhuaçu - MG.
Registro feito: 08 de Julho de 2008.
Foi declarante: Laert Viana da Silva.
Observações: Nada Mais.
O referido é verdade e dou fé.
Manhuaçu - MG, 08 de Julho de 2008.
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Aciam anuncia programação
do Salão de Negócios
Evento terá palestras todos os diasDestaque na edição deste mês da revista Playboy, a modelo Nathália Casassola é a principal atração do Salão de Negócios e Oportunidades de Manhuaçu.
O evento comemora dez anos em agosto com uma programação vairada entre
os dias 07 e 09 de agosto no Parque de
Exposições da Ponte da Aldeia. A décima edição do Salão de Negócios e Oportunidades terá como grande diferencial
a Mostra da Cadeia Produtiva do Leite.
Além da exposição de produtos e serviços das empresas de toda a região, haverá palestras sobre empreendedorismo,
administração, mercado futuro e leilão de
gado leiteiro. Outra novidade é a distribuição da estrutura. O Salão de Negócios vai aproveitar todo o espaço do parque de exposições montando corredores
de exposição para as empresas. Em duas
grandes tendas haverá palestras e apresentações.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
Dia 07/08 (quinta-feira) Tenda 1
19:30 hs - Desfile de Moda – Manhuaçu
Fashion Tenda 2 19:00 hs - Abertura
19:15 hs - “Empresas Familiares - Conflitos e Desafios da Gestão” - Rita de
Cássia Mendonça - Palestra Oferecida
pela FACIG 20:30 hs - Intervalo 20:45
hs - Palestra “Ferramenta Informação Mercado Fututo de Capitais” - André

Santaella - Diretor Maximus Corretora
de Valores
Dia 08/08 (sexta-feira) Tenda 2 19:00
hs - Apresentação do Grupo 4 Ases 20:30
hs - Palestra “Aspectos Comportamentais do Empreendedorismo” - Antônio
Roberto (TV Alterosa) 23:00 - Boate
Dia 09/08 (sábado) Tenda 1 08:00
às 16:00 hs - Feira do Pró-Genética 14:00
às 20:00 hs - Leilão de Gado Leiteiro
Tenda 2 Ciclo de Palestras - Valorização da Pecuária Leiteira 09:00 hs - “Produção Agrícola Sustentável uma Questão de Gestão Ambiental” - Marcelo
Affonseca Garcia Corrêa - Palestra Oferecida pela FACIG 10:00 hs - “Integração Lavoura/Pecuária” - Rogério Jacinto Gomes - EMATER MG 11:00 hs - “O
Efeito da Qualidade na Cadeia Produtiva do Leite através da Normativa 51” Jane Corrêa Alves Mendonça - Palestra
Oferecida pela FACIG 12:00 hs - Intervalo para Almoço 14:00 hs - “Intensificação de Pastagens na Produção de Leite
e a Importância da Utilização de Tourinhos Melhoradores”. Humberto Luiz
Wernersbach - MSC - Zootecnista - Fazenda Heringer 15:00 hs - “Integração
da Lavoura Pecuária para Recuperação
de Pastagens” - Rodrigo Puccini Venturin - Programa Minas Leite Tenda 2 20:00
hs - Presença Vip Nathália Casassola BBB8 23:00 hs - Boate

Presidente da Aciam se reúne
com Ministro do Trabalho
O vice-presidente da Federaminas e
presidente da Aciam, André Farrath, convidou o Ministro do Trabalho Carlos Luppi para o Salão de Negócios e Oportunidades, que começa na quinta-feira no
Parque de Exposições da Ponte da Aldeia.
Farrath esteve com Luppi em Brasília (DF) e abordou temas relacionados a
economia de Minas Gerais, com foco no
boom de desenvolvimento de Manhuaçu. “O maior desafio é manter o ritmo
de crescimento necessário para a cidade e, ao mesmo tempo, garantir qualidade de vida à população. Traduzindo: buscar crescimento sustentável para Manhuaçu e região”.
O desenvolvimento regional tem sido
bandeira histórica da Aciam, que defende a implantação de um projeto sustentável que fomente a inserção de Manhuaçu no cenário econômico mineiro e ao
bem-estar de toda a população. “Convi-

André Farrath, convidou o Ministro do
Trabalho Carlos Luppi para o Salão de
Negócios e Oportunidades

damos o Ministro Carlos Luppi para conhecer o potencial das empresas da nossa
região e o segmento leiteiro que terá destaque nesta edição com a mostra da cadeia produtiva do leite”, destacou.
Carlos Henrique Cruz

TV Leste e TV dos Vales
mudam programação
Canais trocam Globo por Record Começou
nesta sexta-feira (01) a transmissão da nova
grade de programação da TV dos Vales, sediada em Coronel Fabriciano, e da TV Leste, com
sede em Governador Valadares e filial em Fabriciano. As duas maiores emissoras do Leste de
Minas trocaram suas redes nacionais: a TV dos
Vales, que era afiliada da Rede Record, passou
a partir do dia 01/08 a retransmitir a programação da Rede Globo, e a TV Leste, que era afiliada da Globo, há 21 anos, é agora da Rede Record. A alteração não vai afetar a sintonização
dos canais, que continuam os mesmos, porém
no canal 12 da TV Leste haverá a programação
da Record e no canal 10 da TV dos Vales será
transmitida a programação da Globo.
TV Leste O telejornal regional, que antes
era o MGTV 1ª e 2ª Edições, vai mudar de nome.
A edição que vai ao ar às 12h15 passa a se
chamar Leste Notícias e a edição noturna das
18h30 é o MG Record. A TV Leste, que alcançava 123 cidades, aumentou esse número para
quase 200 com novos municípios recebendo
sua programação pela Record como João Monlevade, Manhuaçu e Teófilo Otoni e suas cidades periféricas. O contrato entre o Sistema Leste de Comunicação e a Record foi assinado no
dia 15 de Julho e tem a duração prevista de
cinco anos. O presidente do grupo, Edison
Gualberto, disse dia 31/07 que a mudança de
emissora foi uma decisão da Globo. “O Fernando Camargo, que comprou a TV dos Vales, já é
dono de outras afiliadas da Globo no Rio e em
Natal-RN. Então isso deve ter pesado para que

a nossa concessão não fosse renovada para
dar prioridade para ele. Dia 31/07 à meia-noite
encerramos nossas atividades com a Globo e
às 6h45 do dia 1º começamos a retransmitir a
programação da Record”, adiantou. Ainda segundo Gualberto, a sede da empresa continua
em Valadares e a mudança não vai atrapalhar a
audiência no Vale do Aço. “A programação continuará sendo feita em Valadares, assim como
agora. E como sempre foi nesses 21 anos, a TV
Leste quer continuar a ter um relacionamento
de muita qualidade com o público do Vale do
Aço, do qual gostamos muito”, disse o empresário.
TV dos Vales A TV dos Vales já passou por
algumas mudanças no quadro de pessoal para
se adequar ao padrão Globo de jornalismo. O
novo diretor de jornalismo é Paulo Fernandes,
que veio da TV Leste e com ele trouxe alguns
profissionais do jornalismo da sede e da filial.
O antigo “Jornal dos Vales” passa a se chamar
MGTV, como são intitulados os telejornais mineiros das afiliadas da Globo. O piloto do primeiro programa jornalístico depois da mudança foi gravado dia 31/07 e foi exibido às 12h do
dia 1º O diretor de jornalismo da Globo de Belo
Horizonte esteve na TV dos Vales acompanhando algumas alterações. Com a troca de emissoras, o sinal da TV dos Vales passará a atingir
123 cidades, número superior aos 80 municípios que recebem a programação atualmente. O
crescimento será principalmente na região de
Manhuaçu. Redação Jornal Vale do Aço 07:56 - 01/08/08 - 07:57

S

aúde e assistência
social merecem
maior atenção,
nossa proposta é a destinação no primeiro ano
até 20% do orçamento,
gestando a transferência
de todo o sistema para
o Hospital, Lajinha terá
um centro de Saúde comungando esforços entre Hospital, Município e
o conselho municipal de
saúde concentrando no
município os atendimentos médicos de base evitando a saída para outros municípios para
atendimentos não complexos como parto, entre outros. Nossa meta
é a dignidade humana
sob todos os aspectos.
Contamos com participação dos médicos, hospital, sociedade para termos não só os equipamentos ma os recursos
financeiros e os médicos
podendo implantar efetivamente os diversos
programas de Saúde
existente e para assistência social serão destinados 2% do orçamento para implementação
do programa de assistência ao carente de forma ordenada e coordenada.

Nossa proposta, se tivéssemos de condensar em
poucas palavras, diríamos
que “é a consolidação do
governo municipal voltado
à realização dos anseios da
comunidade na busca do
desenvolvimento pessoal,
cultural, econômico e fi-

nanceiro, sob inspiração
de Deus, no firme compromisso com a LEGALIDADE e MORALIDADE, pilares fundamentais da construção
de uma cidade justa e
agradável aos olhos de
Deus e dos homens.
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Cooperativas entram na luta
contra mudanças climáticas
No dia 16 de julho deste ano, a Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO) e a Organização
das Cooperativas Brasileiras assinaram um protocolo de intenções para apoiar as ações do “Programa
de Inserção Sustentável
das Cooperativas no Mercado de Carbono”. O programa foi lançado durante as comemorações do
86° Dia Internacional do
Cooperativismo, que tem
como slogan este ano a
“Luta contra a mudança
climática por meio das cooperativas”. Técnico da
Gerência de Mercados do
Sistema OCB, Gustavo
Prado.
As ações são voltadas
para o desenvolvimento
de projetos de Mecanismos de Desenvolvimento
Limpo (MDL) para cooperativas de pequenos
produtores rurais. O Programa da OCB e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) insere as
cooperativas num novo
mercado e promove a difusão do conhecimento
sobre as questões ambientais.
Para saber mais sobre
o programa, a Adital entrevistou o técnico da Gerência de Mercados do
Sistema OCB, Gustavo
Prado. Nessa primeira
parte da entrevista, Gustavo conta como surgiu a
idéia para a integração das
cooperativas com o mercado de carbono e explica como vai funcionar o
novo programa.
Adital - Por que surgiu essa idéia de integrar
as cooperativas ao mercado de carbono?
Gustavo Prado Uma das atribuições da
Gerência de Mercados da
OCB é a prospecção
de oportunidades de
mercado. Trata-se
da aplicação de critérios de marketing
para a identificação
e priorização de
oportunidades de negócio a serem implementadas pelas cooperativas. Iniciamos
esse trabalho em
2005, quando prospectamos a oportunidade biodiesel, iniciada a partir de 2006.

No ano passado, iniciamos
a implementação da oportunidade mercado de carbono e, em 16 de julho
deste ano, lançamos oficialmente o “Programa Inserção Sustentável das
Cooperativas no Mercado
de Carbono”.
Em todas as oportunidades prospectadas, durante a aplicação dos critérios, os princípios do cooperativismo prevalecem
sobre as variáveis mercadológicas, especialmente o
7º Princípio, da Responsabilidade Social, que envolve o desenvolvimento do
cooperativismo em consonância com o bem-estar
social, econômico e ambiental dos associados, empregados, famílias e comunidades onde as cooperativas estão inseridas.
Adital - Como vai funcionar o Programa de Inserção Sustentável das
Cooperativas no Mercado
de Carbono? Que ações já
estão previstas?
Gustavo Prado - Este
programa tem três objetivos/pilares fundamentais:
social; econômico; e ambiental. O primeiro é promover o desenvolvimento
das cooperativas e das comunidades onde estão inseridas, permitindo o acesso do pequeno produtor a

todos os benefícios gerados pelas novas práticas
de atuação. O segundo refere-se a prospectar novas oportunidades de mercado que resultem na geração de renda aos associados e no desenvolvimento de diferenciais
competitivos às cooperativas, por meio da agregação de valor aos produtos
e serviços. O pilar ambiental traz às cooperativas
a responsabilidade de propiciar a redução das emissões de Gases de Efeito
Estufa (GEE) e de resíduos de produção agropecuária e agroindustrial, contribuindo para a mitigação
de seus passivos ambientais e para a sustentabilidade dos recursos renováveis. Em resumo, os três
pilares resultarão na transformação dos passivos
ambientais das cooperativas em ativos econômicos,
garantindo seu desenvolvimento sustentável.
O programa está estruturado em quatro estratégias:
- Capacitação dos técnicos das unidades estaduais do Sistema OCB para
a prospecção de oportunidades de negócio nesse
mercado e formação de
multiplicadores e orientadores nas cooperativas
para o desenvolvimento
de projetos de Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo (MDL);
- Workshops: Trabalhar no desenvolvimento
inicial de projetos de MDL
em cooperativas identificadas por técnicos capacitados em oficinas regionais realizadas anteriormente;
- Desenvolvimento de
um projeto-piloto em cooperativa de pequenos suinocultores com objetivo de
replicar no sistema cooperativista os processos envolvidos na estruturação
de projetos de MDL, além
das culturas cooperativista, preservacionista ambiental e comercial;
- Aliança estratégica: reunir empresas parceiras, públicas e privadas,
para a implementação do
projeto-piloto e de ações
estruturantes.
As matérias sobre Produção e Renda são produzidas com o apoio do Banco do Nordeste do Brasil.

Primeiros socorros em dez situações de emergência
Saiba como agir diante de desmaios,
queimaduras e choques elétricos e outros problemas situações de emergência pegam qualquer um de surpresa. E
saber como agir diante delas pode evitar muitos transtornos futuros e até salvar uma vida, dependendo da gravidade do problema ou da demora em receber socorro.A seguir, o médico Gilberto
Anauate, do Pronto Atendimento do
Hospital Santa Paula, ensina como você
deve proceder diante dos dez acidentes
mais comuns. Leia com atenção, imprima e deixe este mini-guia sempre a
mãos.
1. Cortes profundosLimpe, de preferência, com água corrente não importa
se o corte estiver ou não sujo. Na seqüência, estanque com gaze ou um pedaço de pano ou toalha limpa. Nunca
coloque nada dentro da ferida e procure um pronto socorro imediatamente.
2. Dedo preso na porta Acidentes
em casa ou com o carro são mais comuns do que se pensa. Na hora, tente
conter o desespero e coloque gelo, evitando ou diminuindo a formação de hematoma (marca que torna o trauma
muito mais doloroso). Esqueça a idéia
de massagear a região machucada e
nunca aperte as laterais do dedo que
foi preso, quando houver sangramento.
3. Queimaduras O ferimento é dividido em dois tipos e cada um deles
exige cuidados específicos: Térmicas:
Lave a área queimada com bastante
água; Cubra a queimadura com uma
faixa esterilizada, para diminuir a dor;
Remova imediatamente acessórios
como anéis, relógios e pulseiras, porque
logo após a queimadura há inchaço;
Nunca tente remover roupas grudadas
no corpo da vítima; Nunca use pomadas, manteiga, pó de café, pasta de dente ou óleo de cozinha, porque eles aumentam as chances de infecção no local. Químicas: Enxágüe o local em
água corrente por no mínimo 20 minutos; Remova a roupa contaminada para
evitar que o produto químico se espalhe
por outras partes do corpo; Caso os
olhos sejam afetados, enxágüe em água
corrente até chegar ajuda médica; Não
aplique óleos ou cremes sobre a queimadura; Observe a respiração da vítima enquanto é providenciada ajuda médica. Cubra a queimadura com uma faixa esterilizada ou pano limpo.
4. Choques elétricos Antes de
prestar o socorro, certifique-se de que
a corrente elétrica foi desligada. Só então, toque a vítima. Em casos de parada cardiorrespiratória, inicie uma massagem no peito e respiração boca a boca
na vítima, enquanto o socorro médico é
acionado.
5. Torções e fraturas Em casos de
entorse ou até mesmo fraturas, podese improvisar uma tala com madeira,
uma revista grossa ou até com jornal,

colocando gelo no local e evitando massagear. Em seguida, com a área imobilizada, procure ajuda médica.
6. Sangramentos no nariz Não
importa se eles acontecem espontaneamente ou após alguma batida, os cuidados são os mesmos: passe gelo no
local, mantendo-se sentado ou deitado
com a cabeça para trás. Se o sangramento estiver muito intenso, coloque
uma gaze dentro da narina. Nunca use
algodão hidrófilo em qualquer ferimento.
7. Intoxicação Nos casos de envenenamento, limpe a boca com água
corrente sem engolir e procure um serviço de emergência o mais rápido possível.
8. Desmaios e crises de convulsão Pessoas com crise convulsiva ou
em desmaio devem ser mantidas deitadas, com o pescoço esticado. Mantenha as vias aéreas (boca e narina)
livres e desobstruídas para evitar sufocamento. Só se devem imobilizar os
membros caso haja risco de lesões ao
paciente ou a quem estiver prestando
ajuda.
9. Engasgos Quando alguém engasgar na sua frente, nunca bata nas
costas ou levante os braços da pessoa.
Isso só aumenta os riscos de empurrar
ainda mais o alimento ou o objeto para
as vias respiratórias. Em vez disso,
faça a chamada manobra de desengasgo: - Abraçando a pessoa pelas costas, apoiando bem uma perna entre as
pernas da vítima ( o que dá mais sustentação a quem presta o socorro); Coloque a mão esquerda fechada, com
o polegar voltado para dentro, acima
da linha do umbigo; - Ponha a outra
mão por cima da mão fechada , pressionando com força para dentro até o
objeto sair e a respiração da pessoa
voltar ao normal.
10. Ataques cardíacos O atendimento e primeiros-socorros neste caso
é uma luta contra o tempo. Nos primeiros três minutos, é importante que
o paciente seja submetido aos choques
de um desfibrilador automático quando fora do ambiente hospitalar. Isto
acompanhado de compressões torácicas corretamente realizadas. Se houver sensação de opressão no peito, dor
no lado esquerdo ou no meio do peito,
que pode irradiar para o pescoço e para
o braço esquerdo, suor frio e intenso,
desconforto acompanhado de tontura,
desmaio, sudorese, náuseas e falta de
ar, procure um médico imediatamente
, alerta o cardiologista Otávio Gebara,
do Instituto de Cardiologia São Paulo.
O paciente também precisa manter a
calma e deve tomar uma aspirina, que
ajuda na circulação sangüínea . Em
caso de sensação de perda da consciência, o ato de tossir ininterruptamente melhora a irrigação do coração, prejudicada no caso do infarto.
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CONCURSOS
SEPLAG/MG reabre inscrições
para 500 vagas de nível médio
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) de Minas Gerais reabriu o período de
inscrições do concurso público para cargos de nível
médio. São oferecidas 500
vagas de agente de segurança, socioeducativo, nível I - grau A, do grupo de
atividades de defesa social da Secretaria de Estado de Defesa Social. O
salário é de R$ 1.277,02.
As inscrições devem
ser realizadas até o dia 19
de agosto, exclusivamente via Internet, através do
site do Centro de Seleção
e de Promoção de Eventos da Universidade de
Brasília (Cespe/UnB). O

valor da taxa de participação é de R$ 63. O requerimento para isenção da
taxa de pagamento encontra-se no site do organizador. O candidato tem
os dias 5 e 6 de agosto
para entregá-lo pessoalmente na Faculdade Estácio de Sá - Campus Floresta (Belo Horizonte),
Centro de Promoção para
o Trabalho/SEDESE (Governador Valadares), Escola Estadual Prof. Alcides Carvalho - Polivalente
(Montes Claros), Escola
Estadual Doutor Arthur
Bernardes (Sete Lagoas)
e Escola Técnica de Formação Gerencial - Sebrae
(Teófilo Otoni).

Planejamento autoriza 1,8 mil vagas
para Ministério do Trabalho e Emprego
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autoriza 1.822 novas
contratações para o Ministério do Trabalho e Emprego. Serão preenchidas as
funções de administrador
(186), economista (8) e
agente administrativo
(1.628). De acordo com a
portaria, os novos servidores devem substituir funcionários terceirizados lotados
no órgão. As informações
estão disponíveis no Diário
Oficial da União, na página

87 da primeira seção.
O edital deve ser lançado em seis meses. O
provimento dos cargos
deve acontecer até 31 de
julho de 2009. De acordo
com a assessoria de comunicação do Planejamento, o novo concurso é
resultado do termo assinado com o Ministério Público do Trabalho em que o
Governo Federal se compromete a efetuar a substituição de terceirizados
até no máximo 2010.

CANTINHO POÉTICO
Infinitamente
Preciso adormecer em seus
braços todas as dores dos meus dias.
Esquecer que fui a triste em momentos de pura alegria
e beijar as horas dos seus intentos na dança de mil vontades,
entregar todos os passos dados na busca do seu abraço.
Seu corpo é convite ao delírio, paraíso para raízes de encanto,
ser feliz é nódoa em seus olhos abertos aos meus pedidos.
Minha pele respira a necessidade tamanha dos barcos,
silêncios a singrar a verdade de uma noite estranha, única.
Você é todo feito de maresia e cheiro sua falta,
odor a evocar-me ao fascínio de ser mulher, fada,
um tipo de peixe enamorado com o fundo do oceano
a ofertar minhas entranhas em algas e místicos atributos.
Posso entender a razão de estar no alvorecer dos seus sorrisos,
mágica divina na ponta do meu querer sua vinda.
Posso entender a razão de ser no entardecer das suas palavras,
anoitecer no qual vejo emoção e existo intransponível afeto.
No seu espaço, luz ao meu carinho, quero repousar
e outra vez e sempre integrar meu canto a beleza do seu amor,
testemunha clara que é o mar/amar, o senhor das ondas,
a dose certa ao meu sim (sua presença em mim).

Cúmplices.
Deixa a dor dos meus olhos
descasarem no festivo instante da sua alegria
e a magia das minhas palavras
bailarem o sonho que não (?!) vivi em seus braços.
Caso o milagre da vida acene ao
meu existir deixa que eu viva e sorria
a ilusão de violar a paisagem triste que mora em minha estrada.
Talvez eu chova e diga que morrerei no mar das minhas
construções;
Ouça só o vento, o solitário e
insistente vento na cabeleira do raio destino.
Não poupe seus pensamentos, dizeres ou atos.
Não poupe seus olhares.
Receba minha poesia na casa das suas noções,
não decifre, deixe-a
alojar no interno escândalo onde seu coração
pulse o meu nome seguidamente.
Da carne despeça as mentiras, coma meu sexo tecido a
coragem, ode ao amor.
Das ondas permaneça a beleza do marulhar,
carícias suaves ora fortes,
não devo ou posso ser vaga paixão
no convés frio e nu de uma embarcação viva.
Revigora minha pele na febre verídica
do reluzir sua boca onde eu vá,
livre bandeira nos descampados do
desejo único - seus lábios – formosura.
Descubra da minha angústia o grito
próprio da felicidade que é sua,
Intensa emoção a transbordar razão
no que tenho de louca: certeza.
Antes do sinal noturno perante o fim
e o começo releia-me aos meios,
nem sempre fui solidão, antes fui busca,
perseguição ao que é meu em você.
Meu desespero é somente falta da prisão:
O laço do seu corpo ao meu.
Deixa que o todo nos preencha e serei outra vez a que foi feliz
na intervenção de um verso que nos fez para sempre donos das
nossas personagens.
Eliane Alcântara.
http://www.eliane_alcantara.blogger.com.br

“Um bom exemplo é o melhor sermão.”
Benjamin Franklin

Coisas Que Aprendi Com Você
Quando você pensava que eu não estava olhando,
eu vi você pegar o primeiro desenho que fiz e prendêlo na geladeira, e, imediatamente, tive vontade de fazer
outros para você.
Quando você pensava que eu não estava olhando,
eu vi você dando comida a um gato de rua, e aprendi
que é legal tratar bem os animais.
Quando você pensava que eu não estava olhando,
eu vi você fazer meu bolo favorito e aprendi que as
coisas pequenas podem ser as mais especiais na nossa vida.
Quando você pensava que eu não estava olhando,
ouvi você fazendo uma oração, e aprendi que existe um
Deus com quem eu posso sempre falar e em quem eu
posso sempre confiar.
Quando você pensava que eu não estava olhando,
eu vi você fazer comida e levar para uma amiga que
estava doente, e aprendi que todos nós temos que
ajudar a tomar conta uns dos outros.
Quando você pensava que eu não estava olhando,
eu vi você dando seu tempo e seu dinheiro para ajudar
as pessoas mais necessitadas e aprendi que aqueles
que têm alguma coisa devem ajudar quem nada tem.
Quando você pensava que eu não estava olhando,
eu percebi você me dando um beijo de boa noite e me
senti uma pessoa amada e segura.
Quando você pensava que eu não estava olhando,
eu vi você tomando conta da nossa casa e de todos
nós, e aprendi que nós temos que cuidar com carinho
daquilo que temos e das pessoas que gostamos.
Quando você pensava que eu não estava olhando,
eu vi como você cumpria com todas as suas responsabilidades, mesmo quando não estava se sentindo bem,
e aprendi que eu tinha que ser responsável quando
crescesse.
Quando você pensava que eu não estava olhando,
eu vi você se desculpar com uma amiga, embora tivesse razão, e aprendi que às vezes vale a pena abrir mão
de um ponto de vista para preservar a amizade e o bemestar nos relacionamentos.
Quando você pensava que eu não estava olhando
eu vi lágrimas nos seus olhos, e aprendi que, às vezes,
acontecem coisas que nos machucam, mas que não
tem nenhum problema a gente chorar.
Quando você pensava que eu não estava olhando,
eu percebi você cuidando do vovô com carinho e atenção, e aprendi que devemos tratar bem e respeitar aqueles que nos cuidaram na infância.
Quando você pensava que eu não estava olhando,
foi com você que aprendi a maior parte das lições que
precisava para ser uma pessoa boa e produtiva quando crescesse.
Quando você pensava que eu não estava olhando,
eu olhava para você e queria lhe dizer: “obrigado por
todas as coisas que eu vi e aprendi quando você pensava que eu não estava olhando!”
Pense nisso!
Esta é uma mensagem portadora de grandes motivos de reflexão para todos os educadores que desejam
atingir seus nobres objetivos no campo da educação.
É uma mensagem importante porque nos faz pensar que nossos educando estão nos olhando e memorizando mais o que fazemos do que o que dizemos.
Nossos gestos e nossas ações produzem lições
mais efetivas do que muitas palavras vazias, jogadas
ao vento.
Pense nisso!
E lembre-se sempre: alguém está observando e
aprendendo algo com você, em todos os momentos.
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