Ano 4 - Nº 56 - 28 de setembro de 2008 - Telefone: (33) 3331-8409 - www.jornaldasmontanhas.com.br - vozjornalistica@uaivip.com.br

Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Veja os prováveis eleitos
em Manhuaçu
Pág. 15

Varredora de rua poderá
ser a mais votada na
cidade de Manhuaçu

Pág. 10

Lula critica Bush por plano
de ajuda aos bancos

Deputados Paulo Abiackel
e João Leite visitam
Alto Jequitibá em apoio ao
candidato Antônio e Hélio
Pág. 13

Pág. 11

Pág. 14

Manhaçu recebeu representantes de cinco continentes sendo eles: Pastor Himinio
Arroyo Guilermo – Ásia – Filipinas, o intérprete Orlando Camarini de Londrina, Pastor
Ayole Oguntoye – África – Nigéria, Pastor David Hill – Oceania, Pastor Rony Ramão –
América – Brasil, Pastor Joel Garinga Lao – Europa – Nepal

Marcha para Jesus em Manhuaçu
VEJA NESTA EDIÇÃO
Editorial ............................................................................................ Pág. 2
Nailton e Dep. Mário Heringer visitaram COAMMA ..... Pág. 3
Cláudio Humberto ....................................................................... Pág. 4
Leitura para Crianças ............................................................... Pág. 4

Notícias de Valadares .............................................................. Pág. 5
Opinião nas Montanhas ........................................................... Pág. 6
Saúde ................................................................................................. Pág. 6
Citações Sábias ........................................................................... Pág. 6

Cantinho de Fé ............................................................................. Pág. 11
Polícia ............................................................................................. Pág. 12
Dizem por aí! ................................................................................ Pág. 14
Gente Quality ............................................................................... Pág. 16

28 de setembro de 2008

2

EDITORIAL

CHARGE

Corrupção no Brasil?
O combate à corrupção não
avançou no Brasil entre 2007
e 2008, de acordo com a organização Transparência Internacional. No relatório anual da
ONG, divulgado dia 23/09, o
País continua com a nota 3,5 a mesma do ano anterior - e
ocupa a 80ª posição no ranking
dos países com menores índices de corrupção no mundo.
A lista, com 180 países, é encabeçada pela Dinamarca,
Suécia e Nova Zelândia - que
empataram com 9,3 pontos.
Na outra ponta, na posição de
país mais corrupto do planeta,
segundo a ONG, aparece a
Somália, com 1 ponto. Ao seu
lado encontra-se o Iraque, com
1,3. Uma amiga que está em
Copenhague na Dinamarca me
liga com freqüência e está
abismada com a qualidade de
vida naquele país. Após dois
dias de sua chegada, conta que
ao chegar perto do prédio onde
mora, estava estacionada uma
bicicleta com uma carteira
cheia de dinheiro, cartão de crédito e talão de cheque; ela
pega a carteira pensando em
pedir sua irmã para ligar para
a pessoa e ouve: “minha irmã,
aqui não é Brasil. Volta lá e
coloque no mesmo lugar; aqui
não existe ladrão, não há muros, nem grades e as pessoas
não guardam bicicletas, carrinhos de bebê. É normal as pessoas deixarem seus objetos
fora do apartamento”, surpresa ela voltou e colocou a carteira no mesmo lugar.
O relatório é produzido a
partir da reunião e análise de
estudos e pesquisas de várias
fontes, com o intuito de avali-

ar a percepção que a população tem da corrupção no setor público. No Brasil foram
usadas sete fontes. No final,
por meio de uma média ponderada, são atribuídos pontos,
em uma escala que varia de
zero (muito corrupto) a 10 (livre de corrupção).
A situação brasileira reflete o que ocorre de maneira
geral no continente americano, vale ressaltar que nós não
temos um mapa da corrupção
no Brasil. Segundo os técnicos da Transparência Internacional, dos 32 países da região
incluídos no levantamento, 22
aparecem com menos de 5
pontos – (Brasil 3,5) marca
que sinaliza problemas graves
de corrupção - e 11 não passam sequer de 3 pontos - o que
já indica corrupção desenfreada. “Observa-se uma tendência infeliz para a região nos
últimos anos”, diz o texto que
acompanha o relatório, no site
da instituição. “Os esforços
anticorrupção parecem ter estancado.”
Especialistas do assunto
manifestam preocupação com
o descrédito das populações
pesquisadas nos sistemas judiciários. Em 2007, num conjunto de 10 países analisados
na América Latina, 73% das
pessoas disseram que existe
corrupção no Judiciário. “Em
alguns países, a incapacidade
dos sistemas judiciais para
punir quem comete delitos fomenta a sensação de impunidade no meio dos poderosos,
ao mesmo tempo em que alimenta a insegurança entre os
cidadãos comuns.”
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EU LEIO JORNAL DAS MONTANHAS
Da cidade de
Simonésia
- Andrade de
Araújo Escritor e
Poeta

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.

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

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas,
Queremos parabenizar o Jornal das
Montanhas pelo espaço conquistado na
mídia nacional e internacional. Fiquei feliz em ler a matéria e fui logo ver o Guia
de Mídia.

como a lei nos garante. Receba o nosso abraço e nossa gratidão
Escrevo em nome de Altamiro, Saturnino e eu (Guilhermino Ferreira) Ponte do Silva
Ao Jornal das Montanhas

José Bonifácio de Mello - Ilha dos
Araújos - GV
Ao Sr. Devair Guimarães de Oliveira
Temos o prazer de escrever esta cartinha para agradecer o muito que o Jornal das Montanhas tem feito em favor
dos idosos, espero que logo possamos
transitar com mais facilidade e sei que
vamos conquistar o direito de viajar no
município de Manhuaçu sem pagar

Escrevo esta para parabenizar todo pessoal do jornal, pelo belo trabalho que vocês
têm realizado, principalmente colocando
nossa opinião. Adoro ler o Cantinho de Fé
e também rir com as piadas, como é bom
dar boas gargalhadas e isso é muito bom
para melhorar nosso astral, também peço
para enviar jornais para meu endereço.
Maria Isabel Rodrigues - Ilha dos
Araújos - Governador Valadares.
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Nailton Heringer e Dep. Federal Mário Heringer visitaram o COAMMA
O Jornal das Montanhas conversou com o candidato a prefeito de Manhuaçu,
Nailton Heringer juntamente com o Dep. Federal Mário Heringer que apóia esta campanha.
CRESCIMENTO DA CAMPANHA
Mário Heringer – O que está acontecendo na cidade é
que começaram a perceber que sabemos o que falamos e
fazemos. Temos propostas que podem ser executadas e que
são fáceis de entender. O Nailton tem apresentado propostas
de interesse a toda sociedade, na saúde, educação, agricultura, transporte e urbanismo. A campanha do Nailton tem
crescido especialmente por isso, cresce em cima da negligência e inoperância do outro governante.
Nailton Heringer – O que fortalece a campanha é a sinceridade e intensidade que conversamos com o povo. Também a sensibilidade do eleitor em saber que temos apresentado nossas propostas através de panfletos, rádio, televisão e jornais. Manhuaçu é uma cidade pólo, temos que nos
agigantar administrativamente, e isso traz nas pessoas um
sonho. O crescimento da campanha se deve a sabedoria da
sociedade de que Nailton e Mauricio Jr., junto com o Dep.
Federal Mario Heringer tem uma proposta de crescimento
administrativo.
BENEFÍCIOS ATRAVÉS DO DEP. FEDERAL MÁRIO
HERINGER
Mário Heringer – Se fosse ver de um modo geral, não
teria tempo de dizer aqui. Mas, para os fins que isso se insere, vou dizer que para Manhuaçu trouxemos ambulância, 4
consultórios odontológicos, emenda de 600 mil reais para o
Hospital César Leite, o contorno do anel rodoviário, cuja a
aprovação é minha, verba entregue para um restaurante no
Bairro do Campo de Avião que não foi feito porque o prefeito
não quis fazer, e para a região de Manhuaçu, a liberação de
verba de 300 milhões para o endividamento da cafeicultura.
Não sei se isso é pouco ou muito, mas sei que ninguém fez
um terço do que eu fiz.

COAMMA – CONSELHO DAS ASSOCIAÇÕES DE
MORADORES DE MANHUAÇU
Nailton Heringer - Quando o COAMMA nos chamou
para falar com os líderes da nossa comunidade, foi de grande
valor, pois pudemos expor todos os nossos projetos, o que
se sujere em termos de emprego e beneficio social, mostrar
para eles que é possível um trabalho social, junto às lideranças de base, onde tem condições de interagir com o governo.
DIFICULDADES NA ASSOCIAÇÃO
Nailton Heringer – No meu governo as dificuldades do
COAMMA não vai acontecer. Não é possível não receber
nem um real sequer para uma Associação. Precisamos incluir
no orçamento municipal um recurso para a Associação ter
condições de ter seu trabalho gerido, porque se não tem
recurso nem para um xerox, que Associação é essa? Queremos suprir as necessidades para crescimento.
CESTA BÁSICA DE MEDICAMENTOS
Nailton Heringer – A cesta básica de medicamentos, é ter
mais medicamentos a disposição do povo. Há poucos medicamentos e muitos já não são eficazes mais. Porque quando
você amplia esses medicamentos você cura.
MINI HOSPITAL
Nailton Heringer – Mini-hospital é totalmente possível
de ser realizado. É um hospital com médicos, o dia todo funcionando com pequenas cirurgias, para um soro na veia, uma
sutura pequena e com leitos em um ambiente
inteligente.Queremos que seja de fácil acesso.
RETA FINAL
Mário Heringer – Queria pedir ao eleitor de Manhuaçu

C

aro eleitor
você já ob
servou que
em época de eleição
todo candidato aparece prometendo mil e
uma coisa. Eu estou
feliz com essa propaganda do TRE alertando os eleitores que
se votar errado 4
anos é muito tempo.
A função do vereador é elaborar leis que
ajudarão a dar um
rumo no desenvolvimento do município,
sinto-me a vontade
para pleitear seu voto,
tenho um passado de
luta e realização que
fala por mim.

VEJA:
Sou autor de inúmeras leis que vieram ajudar os moradores de Manhuaçu, dentre elas a lei que regulamenta o atendimento bancário evitando assim abuso por parte dos bancos, foi em minha gestão como
presidente da câmara que elaborei a construção da nova sede da câmara municipal de Manhuaçu, como presidente da APAE construímos
um prédio com toda infra-estrutura para atendimentos aos excepcionais de nossa cidade, mas recebemos hoje alunos de várias cidades
vizinhas. Sempre minha esposa e eu estivemos envolvidos no atendimento social e é com este espírito de servidão que peço seu voto para
lutar pela causa dos aposentados e deficientes para que lhe sejam
assegurado o direito de entrar num ônibus e não pagar passagem.

Nailton Heringer, Maurício Júnior, dep. Federal Mário
Heringer juntamente com diretores do COAMMA

que guardasse com carinho as nossas propostas, porque
uma vez eleito vamos tê-las como documento assinado, que
esperamos cumpri-lo antes dos 4 anos findarem, para não
chegar na véspera da próxima eleição, quando estivermos
pleitiando a reeleição, ficar fazendo o mesmo tipo de ação
“estamos começando”. Começar em ano eleitoral sempre vemos e estamos cansados disso. O que teria de fazer deveria
ser feito durante o período que está administrando, não com
promessa futura.
Nailton Heringer – Quero dizer para o eleitor que tenha
confiança, ousadia, determinação, que acredite em propostas novas feitas por gente séria, do povo, que conversa com
o povo e que tem no sangue, na mente, um desejo muito
profundo de ver um país mudado, e que, só pode ver mudado
através de ações feitas no município que ele está.
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O Leão e o Rato

“O que precisa ser feito, vai ser feito”
Presidente Lula, após criticar os países que ficam dando “palpites” sobre a Amazônia

Um Leão dormia sossegado, quando foi despertado por um Rato, que passou correndo sobre seu
rosto. Com um bote ágil ele o pegou, e estava pronto para matá-lo, ao que o Rato suplicou:
Ora, se o senhor me poupasse, tenho certeza que
um dia poderia retribuir sua bondade. Rindo por achar
rídícula a idéia, assim mesmo, ele resolveu libertá-lo.
Aconteceu que, pouco tempo depois, o Leão caiu
numa armadilha colocada por caçadores. Preso ao
chão, amarrado por fortes cordas, sequer podia
mexer-se.
O Rato, reconhecendo seu rugido, se aproximou
e roeu as cordas até deixá-lo livre. Então disse:
O senhor riu da idéia de que eu jamais seria capaz de ajudá-lo. Nunca esperava receber de mim
qualquer favor em troca do seu! Mas agora sabe,
que mesmo um pequeno Rato é capaz de retribuir
um favor a um poderoso Leão.
Autor: Esopo
Moral da História: Os pequenos amigos podem se revelar os melhores e mais leais aliados.

A Raposa e as Uvas
Uma Raposa, morta
de fome, viu ao passar,
penduradas nas grades
de uma viçosa videira,
alguns cachos de Uvas
negras e maduras.
Ela então usou de todos os seus dotes e artifícios para pegá-las,
mas como estavam fora
do seu alcance, acabou
se cansando em vão, e
nada conseguiu.
Por fim deu meia volta e foi embora, e consolando a si mesma, meio desapontada disse:
Olhando com mais atenção, percebo agora que
as Uvas estão todas estragadas, e não maduras
como eu imaginei a princípio.
Autor: Esopo
Moral da História: Ao não reconhecer e aceitar as próprias limitações, o vaidoso abre assim o
caminho para sua infelicidade

Previ perde R$ 10 bi com a crise

Caça-talentos

O fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil teve
uma perda de R$ 10 bilhões em decorrência da crise financeira
internacional. A carteira de renda variável da Previ, antes da crise,
estava em R$ 90 bilhões e, agora, caiu para R$ 80 bilhões. Segundo o presidente da entidade, Sérgio Rosa, o banco “está tranqüilo”, porque acredita que as ações das empresas, hoje desvalorizadas devido à crise, vão se recuperar.Sergio Rosa observou, que
se demorar muito para que o Congresso dos Estados Unidos
aprove o pacote de socorro ao mercado financeiro norte-americano, “poderá haver repercussões negativas sobre o Brasil”. Rosa
também garantiu que a perda registrada, até agora, “não afetou a
política de investimentos da Previ em projetos de infra-estrutura”.

O empresário David Neeleman está convidando profissionais da Gol para sua companhia aérea, a Azul. O diretor de
tecnologia da Gol já se foi.

Petrobras descobre mais petróleo
A Petrobras anunciou esta semana a descoberta de mais
um reservatório de óleo leve na Bacia de Santos. O óleo está
no bloco SM-1289, no sul da Bacia, em reservatórios localizados a 2.060 metros de profundidade e acima da camada de
sal. Segundo a estatal, a descoberta confirma “o bom potencial de petróleo leve nas águas rasas da bacia”. A estimativa
é de que o volume recuperável de óleo na área seja de aproximadamente 150 milhões de barris de óleo equivalente.

Quintão sobe, mas Lacerda tem 45%
Apesar da forte reação do candidato do PMDB, Leonardo
Quintão, que pulou de 11% para 20% das intenções de voto
em doze dias, pesquisa do Ibope realizada em Belo Horizonte e
divulgada neste sábado, aponta para a provável vitória do
candidao do PSB, Márcio Lacerda, na disputa pela prefeitura.
Ele soma 45%, mas já acumula 54% dos votos válidos, indicando sua provável vitória no primeiro turno. Lacerda é apoiado
pelo prefeito, Fernando Pimentel (PT), e pelo governador tucano Aécio Neves. Jô Moraes (PCdoB), que já liderou as pesquisas, caiu para terceiro e hoje tem apenas 13%.

Aécio e Tasso numa fria no Ceará
O senador Tasso Jereissati (PSDB) convidou o governador
tucano de Minas Gerais, Aécio Neves, para fazer campanha
neste sábado (27) no Ceará. Vai levá-lo para apoiar o candidato
do PRB, Washington Góis, em Caucaia. Não seria nada demais
se Góis não tivesse como vice o coronel Paulo Guerra, que senta
no banco dos réus em novembro acusado de assassinato.

É feia a coisa
A reeleição do prefeito Zé Henrique (PDT), irmão do deputado Carlos Brandão (PSDB), em Colinas (MA), deve ser
impugnada. Ele tem cinco condenações e responde a 15 ações
no Tribunal de Contas da União.

Palanque
A CPI recebeu denúncia da participação ilegal de ONGs nas
eleições municipais, mas nada foi examinado, nem investigado.

Grana livre
Na justificativa do projeto Liberou-Geral para as ONGs, o
senador Inácio Arruda diz que sua idéia é “melhorar a eficiência das entidades”. Anrã...

Tirando o atraso
Em um só dia, esta semana, o ministro José Gomes Temporão (Saúde) gravou 139 mensagens de apoio a candidatos
do PMDB em todo o País.

Grande negócio
Tanto a SDC quanto a Pró-vida continuam inadimplentes
até hoje e o destino da verba pública permanece desconhecido pelas autoridades.

Pane no solo
A empresa aérea TAF fatura alto com Cid Vip Gomes,
governador do Ceará e seu ciente, mas circulam rumores sobre supostas dificuldades.

Está difícil
O governador Blairo Maggi teme acabar o ano lipoaspirado. Seus candidatos a prefeito estão mal nas principais cidades do Mato Grosso.

Os escolhidos
O governo estima que não renovarão mandatos, em 2010,
os senadores Arthur Virgílio (PSDB-AM) e Heráclito Fortes
(DEM-PI), dois ícones de oposição. Mais que isso: Lula vai
se empenhar para derrotá-los.

Conchavo
A governadora do Pará, Ana Júlia Carepa (PT), é boa
“cumpanhêra”: indicou Mara Barbalho, irmã do amigão Jader, para o cargo vitalício de conselheira do inútil e dispensável Tribunal de Contas dos Municípios.

É só um jogo
O presidente Lula acha, sem modéstia, que vai mudar a
história da eleição de Salvador, derrotando ACM Neto (DEM)
e elegendo Walter Pinheiro (PT) – muito embora admita na
intimidade que detesta o petista.

Pensando bem...
...se o neoliberalismo “acabou”, como vaticinou Lula, o
que ele vai fazer com o “neocompanheirismo”?

PODER SEM PUDOR

Entidades do pau oco
O procurador Marcelo Pastana viveu experiência inusitada, ao mobilizar a Polícia
Federal na apreensão de dinheiro para compra de votos em Macapá (AP), na véspera da última eleição. O santuário da grana era um terreiro que funcionava numa casa vistosa. Os pais-de-santo tentaram
impedir a busca, alegando proibição das ?entidades?, enquanto lá
dentro queimavam as cédulas. Mas Pastana ainda apreendeu sacos de dinheiro no telhado.
Todos em cana, uma ?entidade? exigiu cachaça, mas o procurador
negou, lembrando a ?lei seca? ? era véspera da eleição. Um homem
?incorporando? mulher xingou Pastana ? que, na dúvida sobre a
quem autuar por desacato, preferiu ignorar a agressão. E cair na
gargalhada, certamente.
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Proibido uso de celular nas eleições
Regra vale para mesários e eleitores no local de votação e abrange também qualquer equipamento de radiocomunicação
Está proibido o uso de celular pelos mesários que irão trabalhar no pleito municipal do próximo dia 5. No recinto da mesa
receptora de votos, a proibição do uso de
celulares também vale para o eleitor. Em expediente enviado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Almeida Melo, está também vetado o
uso de qualquer equipamento de radiocomunicação. A finalidade da medida é evitar
que haja indícios de fraude eleitoral ou mesmo tentativa.
De acordo com o juiz da 119ª Zona Eleitoral de Governador Valadares, Roberto Apolinário de Castro, todos os mesários e coordenadores da 119ª ZE já receberam treinamento
e orientação nesse sentido. A ordem do TRE
é dirigida a todos os mesários, independentemente da zona em que atuem, a fim de que
o sigilo do voto não seja comprometido.
As ordens do tribunal estão de acordo
com o Artigo 52 da Resolução 22.712/2008
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que aborda os atos preparatórios, a recepção de votos, as garantias eleitorais, a totalização dos
resultados e a justificativa eleitoral.
Atentos: Os motivos justos que tiverem
os mesários para recusar a nomeação, e que
ficarão à livre apreciação do juiz eleitoral,
somente poderão ser alegados até cinco dias
a contar da nomeação, salvo se sobrevindos
depois desse prazo, conforme o artigo 120
do Código Eleitoral.
Não poderão ser localizadas seções eleitorais em fazenda, sítio ou qualquer propriedade rural privada, mesmo existindo no local
prédio público, incorrendo o juiz nas penas
do artigo 312 do Código Eleitoral, em caso de
infringência.
A Justiça Eleitoral não envia e-mails convocando cidadãos a atuarem como mesários. Mensagens dessa natureza devem ser
apagadas, pois podem conter vírus de computador. Existe ainda o programa Mesário Voluntário, iniciativa de alguns TREs que visa
obter a colaboração dos cidadãos no exercício das atividades de mesário.
No serviço público são dois dias de folga para cada dia de trabalho dos mesários
nas eleições. Para atrair o público jovem,
TREs têm buscado firmar parcerias com universidades para oferecer outras vantagens,

como incluir as horas de trabalho na carga
horária extracurricular.
Eleitores estão mais conscientes: Consciente e questionador. Este é o perfil do eleitorado brasileiro, apontado pelo coordenador da campanha Eleições Limpas da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB),
o juiz Paulo Henrique Machado. De acordo
com o juiz, o eleitor reconhece a importância
de seu voto, o que o leva ser mais questionador e ir em busca de informações acerca da
vida política do candidato no qual vai votar.
A opinião de Machado é compartilhada
pelo juiz eleitoral Wagner Alcântara, que destacou o acesso fácil à informação e os diferentes meios de obtê-la. Apesar da consciência desenvolvida pelo eleitorado, Alcântara considera a passividade da população.
“Acredito que os brasileiros, de forma geral,
não são muito questionadores. Eles não são
muito de buscar informações e ficam apenas
com o que chega até eles”, disse.
Para o juiz Paulo Henrique Machado, a
população está mais preocupada com a vida
pregressa do candidato. “Saber quais cargos e funções o candidato desempenhou,
de que maneira ele se portou quando exerceu cargo público, e isso nós consideramos
essencial para uma boa escolha e para que a
população se sinta mais bem representada,
tenha melhores governantes”, afirmou.
Renata Apolinário de Castro Lima, ex-presidente do Interact, clube de jovens do Rotary cujos membros possuem entre 14 e 18
anos, destaca a qualidade do voto jovem
devido ao apartidarismo. “Eles sempre avaliam as propostas dos candidatos e buscam
informações a respeito de quem eles pretendem votar. Quando possível, eles vão até o
candidato em busca de informações”, argumentou.
Na última semana, durante a pauta de reuniões do grupo, que em maio participou da
campanha Expresso Cidadania, promovida
pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) em parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Minas e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), os jovens receberam a visita de dois vereadores que lhes
apresentaram suas propostas.
Devido às campanhas realizadas recentemente, através da imprensa, o juiz eleitoral

NO TREINAMENTO realizado este mês, mesários já foram orientados
a não usar celular no dia 5/10

Everton Vilaron de Souza espera ter contribuído para o desenvolvimento crítico do eleitorado. “Espero que eles estejam mesmo mais
conscientes do seu papel e que possam escolher o melhor candidato”, ressaltou.
Reformular: Paulo Machado disse que é
preciso reformular a legislação eleitoral, para
não permitir que pessoas condenadas por
algum crime ligado à administração pública
possam se candidatar. “Aqueles que já sofreram condenação, ainda que não transita-

da em julgado, esses já não podem se candidatar, e que aguardem que se reverta essa
condenação, mas enquanto pesa contra eles
uma condenação, a presunção é de que não
devem se candidatar”, disse.
De acordo com a legislação eleitoral, uma
pessoa não pode se candidatar a cargo eletivo caso a condenação contra ela esteja transitada em julgado, ou seja, com sentença em
definitivo, e no caso de não haver mais nenhuma chance de recurso na Justiça.

Governador Valadares ganha
Centro de Educação Infantil
O Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas) inaugurou no dia 15 deste mês,
mais um Centro Solidário de Educação Infantil para atender crianças até 6 anos de idade, em Governador Valadares, no Vale do Rio
Doce.
Construído pelo Servas com recursos captados no âmbito do Fundo para Infância e
Adolescência (FIA Estadual) e equipado com
o apoio de empresas e entidades de classe
empresariais, o Centro tem área construída
de cerca de 700m². Seu projeto arquitetônico
segue as diretrizes do Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) e da legislação vigente, oferecido de forma voluntária pela empresa Dávila Arquitetura, de Belo Horizonte. Prevêem ambientes para atender 120 crianças
em período integral, com instalações como
berçário, sala de leitura, salas de atividades
divididas por faixa etária, refeitório e área externa para lazer.
O Servas entrega a unidade construída à
Rua B, nº 108, Bairro Novo Horizonte, com
todos os ambientes equipados, desde as salas de atividades, cozinha e espaços para administração com armários, mesas, cadeiras e
equipamentos eletroeletrônicos, como também
uniformes – camiseta, calça, bermuda, agasalho e mochila para as crianças – além de camisetas e aventais para os profissionais que vão

trabalhar no Centro. O município cedeu o terreno, além de garantir infra-estrutura (água,
luz, esgoto) e recursos humanos para o seu
funcionamento.
Outros nove Centros Solidários atendem
centenas de crianças em São João del-Rei,
Jequitinhonha, Felixlândia, Pedro Leopoldo,
Bocaiúva, Salinas, Campos Gerais, Caratinga, Itamarandiba e agora o décimo, em Governador Valadares. Serão entregues nos próximos dias mais três unidades em Ibirité, Ribeirão das Neves e Teófilo Otoni.
A construção dos Centros Solidários é
uma realização do Servas, Governo de Minas, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca) e municípios. Tem ainda o apoio do Banco Itaú, Cemig,
Madeirense Móveis do Brasil, Usiminas,
Associação Mineira de Decoradores de Nível Superior (Amide), Dávila Arquitetura,
Leme Engenharia, Persianas e Cortinas Criativa.
Empresas interessadas podem destinar ao
FIA 1% do Imposto de Renda devido; pessoas físicas também podem contribuir, destinando 6% do IR devido. Mais informações sobre
destinação ao FIA no Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente – Cedca: (31) 3222-1223 – cedca@social.mg.gov.br
- www.cedca.mg.gov.br.
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Silvana Martani

Descubra se você tem
"cabeça de gordo"
A expressão "cabeça de gordo" pode soar estranha,
mas se refere a pelo menos um dos inúmeros fatores responsáveis pela obesidade: as emoções. Sim, de acordo
com especialistas, sua cabeça mais do que o estômago
pode boicotar as suas tentativas de emagrecimento e pesar na balança.
Isso ocorre quando o estado emocional passa a ser
dependente da comida. Aí, a alimentação deixa de ser uma
forma de sobrevivência para se tornar uma fonte de prazer.
De acordo com a psicóloga Silvana Martani, especialista
em obesidade da clínica de endocrinologia do Hospital
Beneficência Portuguesa, não há nada errado em sentir-se
bem depois de devorar uma guloseima - como se quisesse
descontar todas as suas angústias naquela mordida. O
problema começa quando essas reações passam a ser a
única fonte de prazer.
Nesse caso, um prato de comida é colocado como prioridade máxima e a pessoa passa a se desencantar por
outros prazeres, em outras áreas da sua vida. "Até mesmo
o sexo pode ser deixado de lado", garante a especialista
Silvana Martani.
Ninguém ficará mais gordo simplesmente por alguma
carência emocional. Porém, é impossível negar como o
excesso de peso pode mexer com as emoções. "Os obesos
têm mais tendência a comportamentos depressivos, pois
há uma discriminação social", afirma José Carlos Pareja,
gastroenterologista e Diretor do CCOC (Centro de Cirurgia da Obesidade de Campinas).
Não é à toa que, segundo Pareja, a equipe médica para
combater os quilos a mais - e suas conseqüências para a
saúde - deve ser multidisciplinar. Isso inclui o trabalho de
nutricionistas, educadores físicos, endocrinologistas, cirurgiões gástricos (em alguns casos) e, é claro, psicólogo
ou psiquiatra. Para o médico, como a frustração, a ansiedade e a baixa auto-estima podem ser descontadas na comida, se não houver um acompanhamento psicológico,
serão maiores as chances do retorno do peso perdido.
A sutil separação entre corpo e mente
Uma das maiores provas da ligação entre os sentimentos e a obesidade é quando o obeso passa por uma redução drástica do peso. Em muitos casos, a mente não acompanha as mudanças do corpo. "Quem sempre foi gordo
tem dificuldade de esquecer as formas antigas. Por isso, é
comum, mesmo depois de uma cirurgia de redução de estômago, uma pessoa ter a impressão de que não vai passar por uma determinada porta ou que não há espaço suficiente em um assento", explica Pareja.
Trata-se do paciente que o gastroenterologista classifica como "gordo emagrecido". "A cabeça continua gorda, porque a pessoa mantém os mesmos hábitos - inclusive os alimentares - anteriores à perda de peso", define.
Será que você tem a "cabeça de gordo"?
O que a psicóloga Silvana Martani chama de "comprometimento emocional com a comida" pode ser detectado
por algumas atitudes. Veja se você vive as situações abaixo e descubra se os seus pensamentos estão deixando a
balança mais pesada:
- Só sente prazer extremo, um êxtase, quando come. E
não consegue nomear outras atividades que provoquem
satisfação elevada;
- Não prioriza a qualidade dos alimentos;
- Não come verduras, legumes e frutas;
- Come escondido, fora dos horários das refeições;
- O hábito alimentar inadequado muitas vezes foi herdado da família ou foi desencadeado por problemas pessoais e profissionais, que resultam em perda da auto-estima e, em casos avançados, pode levar à depressão;
- Acha que sem os quilos extras a sua vida mudaria
totalmente. O correto era pensar que se mudasse de vida,
aí conseguiria perder esses quilos;
- Quer ser "emagrecido", sem esforço, e ainda responsabiliza somente os alimentos e os médicos pelo fracasso
na dieta. Nunca assumi a culpa.
Silvana Martani - psicóloga especialista em obesidade da clínica de endocrinologia do Hospital Beneficência Portuguesa, de São Paulo - www.psicologa.psc.br

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

Nunca podemos dizer nunca.
“Ninguém conhece as
suas próprias
capacidades enquanto
não as colocar à
prova”
Públio Siro
“Quase todas as
monarquias foram
instituídas na
ignorância das artes e
destruídas porque as
cultivaram demais”
Baron de
Montesquieu
“Nas ligações do
coração, como nas
estações, os primeiros
frios são os mais
sensíveis.”
Bernard
Fontenelle.
“Aprendemos a voar
como os pássaros, a
nadar como os peixes;
mas não aprendemos
a simples arte de
vivermos juntos como
irmãos.”
M. Luther King
“As pessoas são
solitárias porque
constroem paredes
em vez de pontes.”
Joseph F. Newton
“Se não conseguimos
fazer-nos como
desejaríamos, não
devemos esperar que
as outras pessoas
sejam inteiramente de
nosso agrado.”
Thomas Kempis
“A verdade nunca é
injusta; pode magoar,
mas não deixa
ferida.”
Eduardo Girão
“O riso é a distância
mais curta entre duas
pessoas.”
Victor Borges
“A vida é a arte do
encontro, embora haja
tantos desencontros
pela vida.”
Vinícius de Moraes

É altamente recomendável que nunca
testemos demasiadamente os riscos da
perda. Isto é válido desde em relação à
vida, até nos relacionamentos entre pessoas próximas, ou distantes.
A segurança é um mito, por isso, cada
segundo que se vive merece a intensidade
verdadeira de existir onde se está e não
mais distante, na ansiedade pelo futuro ou
na saudade do passado.
Nunca deveríamos nos entregar à falsa idéia de que somos seres capazes de
viver em isolamento, pois nossa condição
de ser social, além de inerente, é concreta
em si mesma. Assim, a loucura da autosuficiência, não raro é a razão de nossas
angústias e conseqüentemente da depressão.
Isso não implica dizer que somos dependentes, mas sim, que algo em nós reverbera emoções cálidas, no convívio com
nossos iguais. E quando nos perdemos disso, perdemos a capacidade de sentir solidariedade, aquela mesma que exigimos dos
outros, mas que negamos lhes dedicar.
Mentirá para si mesmo – e esta sempre será a pior mentira – aquele que se
julga liberto da necessidade do outro, de
um eco para nossas perguntas, mesmo que
feitas apenas com um olhar. Por óbvio, isto
nada tem a ver com dependência, que é
outro “departamento”, totalmente diverso
do que aqui se trata.
Ainda, por outra ótica, aquela solidão
necessária para convivermos conosco
mesmos, vez ou outra, também não está
descartada. O que se afirma aqui, é aquilo
que já foi extensamente divulgado por aí:
ninguém é uma ilha.
Por isso não podemos nunca dizer que
nunca precisaremos de alguém. Claro que
isso jamais terá o condão de matar o exer-

cício tranqüilo do desapego o que, também,
é uma outra história.
Então ficamos assim: todo aquele que
caminhar teimosamente para uma individualidade exacerbada, dolosamente calculada, estará seguindo, firme e sem o menor abalo no caminho de uma intelectual
loucura. E convenhamos que isso não seja
algo fácil de ser curado. Pois não se trata
de uma simples loucura, mas de um revestimento de alta inteligência, numa espécie
de escudo, potente contra qualquer investida da sanidade mental perdida.
Nossa sociedade é pródiga na distribuição de exemplos deste tipo de patologia em todos seus estados. Independentemente de local ou poder aquisitivo, os estragos são enormes.
O chamado mundo moderno nos enche de expectativas e ansiedade desnecessárias. E, ironicamente, quando a pessoa se afasta premeditadamente dos outros, na verdade, afasta-se de si mesmo.
Tudo é circular, até repetitivo, mas é a forma da vida lidar consigo mesma. Por isso,
como exemplo, muitas vezes ela nos leva
a lugares e situações que já vivemos antes. Parecendo querer nos testar, para que
saibamos, afinal, do que somos feitos.
Pode parecer estranho, mas às vezes
parece que não temos uma vida só nossa,
mas parte de uma vida única, global. Talvez venha daí aquela sensação de perda e
impotência, quando um semelhante é mortalmente atingido. Talvez seja por isso que
devamos – por mais que tentemos recusar – praticar a solidariedade pura, descontaminada de quaisquer interesses.
Joaquim Saturnino da Silva
Advogado e Administrador
de Recursos Humanos
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CANTINHO POÉTICO
Desleixo
Onde dói você nunca pisou
só impregnou o verso.
Junte suas coisas.
Leve-me no bolso aberto
pretendo cair no esquecimento.
Sua razão não é
suficientemente boa
a minha emoção.

Cristalina.
Pertenço a loucura e sem hora marcada
sou toda tua, ilusão.
Vivo de alegrias inventadas
e todos acreditam
quando meu riso fingido
despista a tristeza da falta tua, prisão.

Tempos modernos (?!).
Não foi preciso muito para que o imediatismo
os declarasse apaixonados.
Não foi preciso mais que o escapismo
para rendê-los ao matrimônio.
E não foi preciso mais que o tédio do
'até que a morte os separe'
para que ambos se assassinassem
com a falta de amor.

Múltiplos.
Alguns dizem a todos que os amam
porque o medo da solidão
ultrapassa a franqueza de assumirem para todos,
o verdadeiro significado de amar, a só uma pessoa.

Amor.
O medo só ancorou em meu peito
depois da descoberta de que o possuo.
Antes eu não tinha o que perder
e a coragem de apostar tudo
significava não perder nada.

Sem mais.
O corpo
parecia deserto sem mãos
canção destoada
desvirtuado anoitecer
era como se o dia
vestido de luto engolisse
toda a mágica de ser feliz
e o adeus fitilho dos olhos
escorregasse em lágrimas
uma cicatriz comum: - partida.
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Aciam discute Desenvolvimento da cidade
Manhuaçu vai receber
mais uma grande rede de eletro doméstico: o Ponto Frio
(que já alugou a loja ao lado
das Casas Bahia). É mais uma
opção para os moradores da
região, embora muitos são
conservadores os quais até
tentaram impedir a vinda de
grandes lojas, como a Ricardo Eletro e Super Mercado
Coelho Diniz, para que não
abrissem em Manhuaçu.
Mas, para a felicidade geral
dos moradores dessa região,
esses conservadores que
tanto falaram mal, agora desfrutam também das ofertas
oferecidas por estas lojas.
Antes de essas lojas virem
para cá o preço de uma TV
chegava a ser 200,00 a mais e
não tinha o privilegio de
você pagar em até 10 vezes
sem juros, essa é a vantagem
da lei da oferta e procura o
mercado tem sua lei própria
é como um rio não a como
represá-lo por muito tempo.
Na reunião dos empresários ACIAM - Associação
Comercial, Industrial e de
Agronegócios de Manhuaçu - foram discutidos a chegada da rede Ponto Frio, a
construção de um novo supermercado Pais & Filhos,
expansão das lojas NG, o
Banco Bradesco e o Condomínio Fechado Bulinga, entre outros assuntos do encontro.
O presidente da Aciam
André Farrath, abriu a reunião da diretoria fazendo um
balanço do Salão de Negócios e Oportunidades. Destacou os resultados imediatos
do evento e a repercussão
positiva na cidade e região,
agregando valores na economia e comércio de Manhuaçu e região.
POLÍCIAMILITAR: Durante a reunião, o comandante do 11º Batalhão de Polícia
Militar Tenente-coronel Ney
de Castro Brito conversou
com os empresários e mostrou interesse em parcerias
com os setores produtivos
da economia local.
“Tenho visitado e buscado levantar as demandas de
cada setor para elaborarmos
parcerias. Considero uma
reunião muito produtiva para
firmarmos novas ações em
conjunto”, destacou o comandante. Ele ainda ressaltou que a polícia deve investir principalmente em ações
preventivas e educativas.
Empresários ainda fizeram sugestões sobre a fiscalização de trânsito na cidade. O comandante ainda reconheceu que uma das prioridades é manter um efetivo
melhor de policiais nas ruas
com policiamento ostensivo
e não apenas em viaturas. Ele
também explicou que ainda
há uma dificuldade de efetivo que começa a ser suprida
com as novas turmas de soldados.

NOVOS INVESTIMENTOS
Empresários de vários
setores participaram da reunião para falar de empreendimentos na cidade de Manhuaçu. O grupo NG está
construído um novo prédio
para o segmento de celulares e eletro-eletrônicos e o
supermercado Pais & Filhos
comunicou a mudança de
sua sede e a expansão da loja.
Com dificuldades para
encontrar um espaço adequado aos projetos de crescimento, o grupo se prepara
para mudar-se para a antiga
fábrica de urnas Irmãos Perígolo, na BR-262. A mudança

para o bairro Bom Jardim vai
possibilitar vários investimentos na empresa.
Na mesma linha, a ACIAM anunciou que o Banco
Bradesco assinou contrato
com a Fundação Expansão
Cultural para abertura de
agência na cidade, no antigo
Banco Mercantil do Brasil. Já
a rede de lojas Ponto Frio fechou com a Arte Móveis Robertinho e vai se instalar ao
lado de outra gigante do varejo: a Casas Bahia.
Na última parte da reunião, o empresário Jorge Lomeu anunciou que o Condo-

mínio Fechado Bulinga entrou em fase final de obras.
O empreendimento é pioneiro na região e vai ter 42 mil
metros quadrados de área e
56 lotes na área acima do
Bairro Santana e Rua Capitão Rafael.
Ao encerrar o encontro,
o presidente André Farrath
destacou que Manhuaçu
precisa aproveitar o momento de ascensão econômica
representado pela boa condição administrativa da cidade e a polarização de recursos de várias cidades para o
município.

Novo projeto de lei de Braulio Braz
O deputado Braulio Braz
criou o Projeto de Lei (PL) de
nº 2.679/2008, que institui a
isenção da cobrança da taxa
de policiamento em eventos
esportivos e culturais sem
fins lucrativos realizados com
objetivos filantrópicos promovidos por entidades de

utilidade pública Estadual,
em Minas Gerais.
O valor dessa taxa poderia estar sendo repassado
aos beneficiários finais do
evento e, muitas vezes, chegam até a inviabilizar a produção dos mesmos.
Através desse projeto de

lei, Braulio Braz tem por objetivo tornar mais viável as
festividades de cunho social e contribuir para uma melhor qualidade de vida aos
cidadãos mineiros.
Mais informações pelo telefone (32) 8806-0002 (Nathália Aquino Sigiliano).
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Lula critica Bush por plano de ajuda aos bancos
O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva criticou o colega americano George W.
Bush pela forma como está
administrando a crise nos
Estados Unidos. Lula afirmou que Bush quer apenas
ajudar os bancos e não os
americanos que perderam
suas casas.

“Há 340 mil americanos
pobres que perderam suas casas e 10 milhões que estão arriscados de perder. Bush quer
dar US$ 700 bilhões aos bancos e nada aos pobres", disse
o presidente, em relação ao
esperado plano de ajuda financeira que pode ser aprovado
ainda neste fim de semana pelo

Luiz Inácio Lula da Silva
criticou o plano de governo dos Estados Unidos

Congresso dos EUA.
O pacote proposto pelo
governo Bush tem como objetivo principal retirar do mercado os "títulos podres" ligados à crise de hipotecas
que estão em poder do mercado financeiro americano.
Entre diversos pontos que
causam discórdia, está a falta de ajuda às famílias afetadas pela crise.
O presidente brasileiro
vinculou a especulação à crise no sistema financeiro americano. "Ao invés de aplicar
em coisas que poderiam gerar emprego e renda, o sistema americano resolveu especular", apontou.

Lula ressaltou ainda o
bom momento do País no
cenário internacional. "Se
fosse outro momento o Brasil já estava no chão. Antes,
30% das exportações eram
para o mercado americano,
hoje são 15%", afirmou, antes de exaltar também a boa
situação das reservas de
moeda estrangeira. "Temos
US$ 207 bilhões para enfrentar qualquer crise."
Pré-sal: O presidente afirmou ainda que o petróleo encontrado na camada pré-sal
da Bacia de Campos é a segunda independência do País
e prometeu produzir a tecnologia de exploração da com-

modity no território nacional.
Segundo Lula, a descoberta vai fortalecer a indústria petroquímica e as prioridades para os lucros com o
óleo do pré-sal são investimentos em educação e para
diminuir a pobreza. O presidente ainda afirmou que pretende encerrar o ano de 2008
com 2 milhões e 200 mil novos empregos criados. "Temos até o momento 1,8 milhão e devemos encerrar o
ano com essa cifra", apostou
Lula, que participou de comício de apoio ao candidato
do Partido dos Trabalhadores (PT) à prefeitura de Osasco, Emídio Pereira de Souza.

SEMANA DO TRÂNSITO 2008

Semana do Trânsito 2008 contou com a participação de vários estudantes na programação que busca a educação no trânsito.

O COMSEP, Polícia Militar,
Polícia Civil e Bombeiros acreditam que é necessário desde
cedo aprender a lidar com o
transito e foi com essa perspectiva que a Semana do
Trânsito 2008 contou com a

PSICÓLOGA - PSICOPEDAGOGA

participação de vários estudantes na programação que
busca a educação no trânsito.
O Tenente Washington,
comandante do pelotão do
Corpo de Bombeiros em Manhuaçu, ressaltou que uma

COPPEM
Estratégia de campanha e pesquisa
(33)

3331-8409 *8405-1889

das principais causas de mortes no país diz respeito ao
trânsito, por isso ele enfatizou a necessidade de se educar desde cedo.
Na oportunidade o Corpo
de Bombeiros fez uma simu-

lação de resgate para mostrar a importância de resgatar os feridos com segurança para evitar o agravamento de uma lesão. Todos que
assistiram a simulação aprovaram a iniciativa.
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CANTINHO DE FÉ
Pastor José Guilherme de Souza Silva

“Há um Deus em Tua Vida”
Quando lemos a Palavra de Deus, em
Isaias 41:9 o Senhor dizendo-nos assim
“Tu a quem tomei, das extremidades da
terra, e chamei-te dos seus cantos mais
remotos e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei”. Quando conhecemos essa Palavra não dá para
imaginar que estamos sozinhos. Aqui temos uma demonstração de que somos
amados por Deus, e que ele não nos troca por nada neste mundo, somos únicos,
ninguém há que seja; nós outra vês, vemos pelas impressões digitais, que somos peças exclusivas para Deus e Ele nos
ama e nos valoriza muito.
Se você tem se sentido, um nada na
vida, e está triste, decepcionado, se sentindo um derrotado, parece que o mundo
está desabando em sua cabeça, nada dá
certo para você, há uma angústia no seu
interior; lhe digo que Jesus Cristo, a nossa esperança, pode mudar tudo isso, e
fazê-lo nova criatura, renovar suas forças e lhe dar sabedoria, para que possa

se tornar mais que vencedor. Lemos na
Bíblia em Isaias 40:31, uma mensagem linda, preste atenção nela: “mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças,
sobem com asas como águias, correm e
não se cansam, caminham e não se fatigam”.
Nada há maior do que o nosso Deus!
E quando permitimos que Deus seja Senhor sobre nós, as angústias se vão, as
dores passam, a tristeza se converte em
riso, e Ele enxuga as nossas lágrimas. O
nosso Deus tem misericórdia.
Se você sente que só o pecado pode
lhe proporcionar alegria, divertimento, lazer, enganaram você... É mentira. Com Cristo somos muito felizes, tudo o que é correto, é de boa fama, é justo, nisto pensamos, e vivemos. Aquilo que é errado, que
denigre sua imagem, que o escandaliza,
não é de Deus.
Veja a glória de Deus. Entregue sua
vida a Ele, Jesus te ama... Ame-o também!
Deus te abençoe em nome de Jesus.

Marcha para Jesus em Manhuaçu
Embora os adoradores de Cristo não tenham essa preocupação, pois isso fazemos
para agradar a Deus, a AMEM deve repensar os eventos em Manhauçu, pois o público ficou muito aquém do esperado. Não é
fácil dirigir uma instituição que agrega muitos igrejas com doutrinas diferentes, talvez
seja o ano político que tenha causado tal
situação, afinal nessa época até há queda
na membresia que deixa se afetar por problemas políticos esquecendo do que Jesus nos
ensinou. Mas, para cada problema temos
bons e maus exemplos, toda instituição tem
dificuldades.
É pena que a população evangélica não
tenha participado mais ativamente pois,
Manhaçu recebeu representantes de cinco
(5) continentes sendo eles:

Pastor Rony Ramão – América – Brasil
Pastor Ayole Oguntoye – África – Nigéria
Pastor Himinio Arroyo Guilermo – Ásia
– Filipinas
Pastor Joel Garinga Lao – Europa – Nepal
Pastor David Hill – Oceania
Ambos deram palavras de saudação e
oraram declarando a benção de Deus sobre
a cidade durante a caminhada.
Após a caminhada, o momento de louvor ficou por conta da banda Asaf. O grupo
de jovens abriu o evento com lindos louvores que levaram ao público mensagens de
paz e plena adoração.
A programação contou com a participação do Quarteto Templo, da Cantora Raquel
e da dupla Cláudia e Priscila, que louvaram a
Deus juntamente com o público presente.

Marcha para Jesus em Manhuaçu recebeu representantes de cinco continentes
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Estudante de Direito é assassinado
dentro da faculdade em Reduto
O estudante do 8º período
do curso de Direito da Fadileste (Reduto/MG) e empresário em Ibatiba (ES), Alexander Vial Orcinio, 34 anos, foi
assassinado com três tiros na
cabeça, quando chegava na
faculdade, para o inicio das
aulas. Ele era acusado de ser
o mandante de um homicídio
em Iúna (ES) em fevereiro
deste ano. Alex foi solto há
poucos dias da cadeia e a
principal suspeita é de que o
crime tenha sido motivado
por vingança.
De acordo com a Polícia
Militar, por volta das 19 horas, “Alex” como era chamado por seus colegas de curso, estacionou seu veiculo,
uma pick-up S10, placa MTI
9727 de Ibatiba/ES, juntamente com mais três pessoas.
Duas saíram em direção à cantina da faculdade e a outra ainda estava dentro do veículo
quando ouviu três disparos
próximos ao carro.
Segundo o relato da testemunha, foi tudo muito rápido. Ela disse que não viu ninguém se aproximar do carro e
que, quando ouviu os tiros,
só viu uma pessoa de boné
sair correndo pelos fundos da

Corpo de Alexander entre os carros

faculdade.
De acordo com um funcionário, Alexander se sentia
ameaçado e por isso pediu
para estacionar o carro dentro da faculdade, já que somente os funcionários podem
entrar com os veículos.
ARMA NO CARRO: Com
a chegada da perícia, a Policia Militar realizou uma busca no interior do veículo de
Alex e encontrou dentro do
porta-objetos, ao lado do
banco do motorista, um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.
Após os trabalhos da perícia, realizados pelo perito
José Gouvêa, o corpo de Alexander foi encaminhado para
o necrotério de Manhuaçu.
Alguns parentes chegaram ao

local e ficaram desesperados
com a violência praticada em
Reduto.
O fato chocou alunos e
funcionários da instituição de
ensino. “Foi um fato lamentável o que aconteceu aqui, ficamos muitos tristes com
isso”, comentou José Paulo
Hott, presidente da Sociedade Educacional Breder Lopes,
mantenedora da faculdade.
O diretor explicou que a
faculdade tem “o controle de
pessoas que entram nas dependências, tanto na entrada
de alunos como no portão de
acesso ao estacionamento”.
Ele acredita, no entanto, que
o assassino tenha entrado
pelos fundos da faculdade e
ficou aguardando a chegada
do aluno, que tinha essa roti-

na. “Mesmo que tenha sido
um problema trazido de fora,
nos deixou muito abalados,
por isso não tivemos aula
nessa segunda-feira”, completou.
VINGANÇA: De acordo
com informações colhidas
junto a testemunhas, o crime
pode ter sido motivado por
vingança. Alex ficou cerca de
seis meses preso no Espírito
Santo acusado de ser um dos
mandantes do assassinato de
Abraão de Oliveira Brito, 34
anos, no centro de Iuna/ES
em fevereiro deste ano. Ele
havia saído da cadeia há poucos dias e respondia o processo em liberdade.

Alexander Vial Orcinio, 34
anos, foi assassinado com
três tiros na cabeça

Caso Rubiana: Vinícius é condenado
Terminou na noite de quarta-feira 24, o julgamento de Vinícius Costa Dias que recebeu uma condenação de 13
anos de prisão pela morte da
pedagoga Rubiana Cândida
Vicente, ocorrido em 22 de julho de 2006 em Manhuaçu.
O júri ao votar, reconheceu que Vinícius matou Rubiana, mas considerou que o crime ocorreu mediante circunstâncias emocionais, na prática, homicídio privilegiado.
Com base no resultado o juiz
Valteir José da Silva definiu a
pena em 16 anos, entenden-

Vinícius recebeu uma condenação de 13 anos de prisão
pela morte da pedagoga Rubiana Cândida Vicente

Polícia apreende armas,
munições e caça em Matipó
Três pessoas foram presas e munição, armas e equipamentos para caça apreendidos durante uma ação da
Polícia Militar de Meio Ambiente (PMA) no córrego
Oratório, na zona rural de
Matipó. Os trabalhos policiais foram motivados por várias denúncias anônimas.
Durante a operação, os militares apreenderam várias ar-

mas de fogo e recolheram
muita munição, arcos para
lançamento de flechas, um
tatu abatido e congelado,
uma tarrafa e material de pesca, um coelho silvestre abatido, três pombas abatidas e
congeladas. Três pessoas foram presas e conduzidas para
a delegacia de Matipó, sendo
então autuadas. Após pagarem fiança, foram liberadas.

do a coexistência dos casos
de diminuição de pena contidos no artigo 121, § 1º do Código Penal, com uma das qualificadoras de cunho objetivo
constantes no tipo do artigo
121, § 2º do Código Penal, o
que a doutrina denomina de
homicídio qualificado-privilegiado. Com essas atenuantes
a pena caiu para 13 anos.
Apesar da condenação, ele
ficará apenas mais um mês e
três dias em regime fechado
devendo cumprir o restante
da pena em regime semi-aberto.

Preso autor por
plantio de maconha
Após denúncia anônima de que o autor EDSON
WANDER CARDOSO, 29
anos, estaria cultivando
“maconha” em seu quintal,
PM compareceu ao local
onde o autor confirmou que
já havia transplantado a referida droga em seu terreno, no Córrego Galiléia.
No local foi constatado
o plantio de um pé de ma-

conha, autor preso em flagrante delito na presença
das testemunhas e conduzidos ate a DEPOL de Espera Feliz-MG, juntamente
com a referida droga. Na residência do autor, foram encontrados e apreendidos
cinco Chassis de veículo
Motocicletas, não legalizados e de procedência duvidosa

Chegando ao local os bombeiros depararam
com um incêndio de grandes proporções

BOMBEIROS DE MANHUAÇU
DEBELAM INCÊNDIO EM LOJA EM
IBATIBA ESPÍRITO SANTO
Em 12 de Setembro de
2008, por volta de 11:50 horas, da manhã, atendendo solicitação do 2º Ten PM Weden Cmt do 2º Pel/7ª Cia Ind
da Polícia Militar do Estado
do Espírito Santo, militares
do Corpo de Bombeiros de
Manhuaçu foram acionados
a comparecer na Rua Salomão Fadilala, nº 2884, Centro, da Cidade de Ibatiba/ES,
onde estava ocorrendo um
incêndio em estabelecimento comercial de produtos eletroeletrônicos, e artigos domésticos, denominado Lojão
das Fabricas.
Chegando ao local os
bombeiros depararam com
um incêndio de grandes proporções ocorrendo em uma
edificação de aproximadamente 750 m2, possuindo 03
andares, sendo o último andar em construção. Já estavam presentes no local uma
Guarnição da Polícia Militar
e 03 Bombeiros Militares da
cidade de Marechal Floriano/ES, os quais já estavam
combatendo as chamas pela
frente do imóvel.
Diante da situação os
Bombeiros iniciaram o combate do incêndio pelos fundos da edificação. No início

do combate havia muita fumaça, pois o imóvel era cercado por outras edificações
ao redor, sendo que no início a fumaça estava totalmente confinada, dificultando a ação dos Bombeiros, sendo necessário o uso de 06 máscaras autônomas para fazer
face o combate. Foi necessário o uso de escada para que
os bombeiros chegassem até
o segundo pavimento onde
havia a presença de vários focos de incêndio. Após o debelamento do incêndio os militares iniciaram os trabalhos
de rescaldo, sendo constatado que todos os produtos armazenados no segundo pavimento da edificação, que servia de depósito, tais como colchões, guarda-roupas, geladeiras, máquinas de lavar roupa foram totalmente destruídos pelo incêndio.
A estrutura da edificação
ficou comprometida, tendo
em vista o alto calor a qual a
mesma foi submetida. Foram
gastos aproximadamente
40.000 litros de água. Causa
do incêndio é desconhecida.
O proprietário do imóvel Altarivaldo Mamprim da Silva,
43 anos, suspeita que o incêndio seja criminoso.

DICAS DA PM
Extorção através de telefone fixo ou celular
1. Ao receber ligação a cobrar de pessoa desconhecida,
deslique imediatamente.
2. Se, por acaso, aceitar a ligação e perceber algo estranho, desligue imediatamente e acione a Polícia.
3. Nunca forneça a estranhos por telefone ou via internet
dados pessoais ou de algum familiar ou mesmo dados de
veículos, bens e riquezas que possui.
4. Em caso de ameaça ou tentativa de extorsão por telefone, acione a Policia..
5. Não faça apressadamente depósitos bancários sob ameaças, mas procure comunicar-se primeiramente com a Polícia,
familiares e amigos para certificar-se da real situação..
6. Se você chegou a fazer algum depósito, não tenha medo
ou vergonha, denuncie o caso a Policia assim mesmo.
7. Desconfie de qualquer oferta “MUITO BOA” por parte
de pessoas desconhecidas ou mesmo uma notícia trágica
envolvendo familiares: provavelmente seja um golpe.
8. Oriente seus familiares e amigos a adotar uma postura
preventiva. isto evitará prejuízos.
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Deputados Paulo Abiackel e João Leite visitam
Alto Jequitibá em apoio ao candidato Antônio e Hélio
Dia 21 domingo milhares de
pessoas estiveram presentes no
comício em Alto Jequitibá no córrego do Jacutinga na campanha do
candidato a prefeito Antônio e vice
Hélio, muito sorridente com a grande receptividade dos eleitores o
prefeito falou de sua satisfação de
poder mais uma vez disputar o cargo de prefeito e agora em melhores
condições, “fizemos um trabalho de
base preparamos Alto Jequitibá
para o crescimento apesar do grande problema de falta de recursos e
muitas dívidas que herdamos do
nosso antecessor, mais graças a
Deus colocamos a casa em ordem e
se for da vontade do povo que esta
administração continue vamos com
o apoio do governador Aécio Neves do nosso partido e também do
nosso deputado Paulo Abi-Ackel
presidente hoje do PSDB mineiro e
uns dos deputados mais respeitados da câmara federal, espero que
o povo de Alto Jequitibá reflita nessa vantagem de ter um prefeito com
boa sintonia com o governador
Aécio Neves PSDB e o deputado
Paulo Abi-Ackel do nosso lado. Os
nossos projetos não podem parar,
espero que possamos sair desta

Sérgio Breder fala aos
rotarianos de Manhuaçu
Por Devair Guimarães de Oliveira

Deputados João Leite e Paulo Abiackel estiveram em Alto Jequitibá
e apresentaram total apoio a candidatura de Antônio e Hélio

eleição vitoriosa para o bem do
povo de Alto Jequitibá.”
Paulo Abi-Ackel fala a nossa
reportagem: “Eu não poderia deixar passar em branco essa visita
aqui ao povo de Alto Jequitibá e
principalmente ao nosso companheiro o prefeito Antônio, trouxe
um abraço do governador, pena
que o tempo é curto e temos que
visitar muitas outras cidades onde
temos candidatos que apoiamos,
fica aqui o nosso abraço e esperamos que o povo escolha o Antônio
que tem todo o nosso apoio.

Já no domingo, 28/09 foi à vez
do deputado João Leite visitar a
cidade e trazer seu apoio aos candidatos do município, o povo concentrou-se no campo dos Tavares
e com a participação de muitos carros, bicicletas e motos a carreata
saiu às 17h00min h e retornou às
19h10 min aconteceu o comício na
Praça Reverendo Cícero Siqueira
com uma grande multidão, onde o
povo ouviu atentamente as propostas dos candidatos. Finalizando
João Leite disse: “trago aqui o meu
apoio e o meu abraço a família 45”

Jornal das Montanhas: Quais
suas considerações sobre a reunião
realizada pelo Rotary?.
Sérgio Breder: No regime democrático é comum entidade como
a do Rotary Club convidar candidatos para falarem de suas propostas de trabalho. Com relação a minha candidatura, por ter sido prefeito por duas vezes de Manhuaçu
já sou muito conhecido pelo povo.
Fizemos muitos investimentos na
infra-estrutura e fizemos grandes
obras. No próximo governo, se eleito, iremos continuar todas as infraestruturas e vencer os grandes desafios dos grandes investimentos
para Manhuaçu.
JM: Dentre muitas das obras
citadas, Quais as três que destacaria?
Sérgio Breder: Em primeiro lugar o pronto socorro que é uma obra
para o ano que vem e graças a Deus
terá início agora no próximo dia
vinte e dois de setembro, e deverá
ser entregue no prazo de oito meses. Em segundo lugar destaco o
contorno da BR 262 de Manhuaçu

que nós já falamos e por último o
Hospital Regional, que estamos lutando há algum tempo e com certeza vamos conseguir realizar esses
três sonhos. Acredito nas pequenas obras e que essas três previsões de obras que planejo, penso
que será a realização dos sonhos
de todo o povo de Manhuaçu.
JM: Ano passado falamos da
necessidade de um calçadão e este
ano foi construído, recentemente
escrevemos em nosso editorial sobre a necessidade de uma casa de
apoio, para facilitar a vida das pessoas carentes que freqüentemente
visitam nossa cidade em companhia de seus familiares, principalmente acompanhando em tratamento médico hospitalares. Pensou em construir uma casa de
apoio?
Sérgio Breder - Há uma necessidade sim, temos hoje um albergue municipal para que as pessoas
de menor poder aquisitivo possam
pernoitar ali e no outro dia seguir a
sua viagem. Realmente é uma idéia
que será analisada e com certeza
construído também no próximo governo.

Sérgio Breder e Adejair apresentaram suas propostas de governo
aos rotarianos de Manhuaçu

O Presidente do Rotary Club de
Manhuaçu Célio Soares da Rocha
fala a nossa reportagem
No dia 28 de setembro uma grande carreata e no dia 21 de setembro também teve um grande número de pessoas

Curso Nacional de Polícia Comunitária
Jornal das Montanhas – Há uma
promoção e investimento por parte
do governo nessa integração?
Ten.Cel. Ney de Castro – Correto, com investimento do governo no CNPPC a estratégia é a integração das polícias, e aqui em
Manhuaçu, nós temos uma atividade e participação muito integrada e esse curso é um dos elementos que provam isso a tal integração tanto da polícia militar,
da polícia civil e dos bombeiros.
Lembrando inclusive os investimentos em equipamentos em estrutura, mas também há essa preocupação com os recursos humanos e a formação nesse campo da
polícia comunitária. O governo
tem investido em viaturas, armamentos e equipamentos em vários setores e também em formação
de policiais e na especialização de
cada profissional. Acho que a
valorização do ser humano prin-

cipalmente do profissional de segurança pública é prmordial.
Jornal das Montanhas – Está
havendo essa integração e de certa
forma até de ações em pequenas comunidades?
Delegado Regional Lourival –
Sim, é verdade é um projeto do atual governador que já vem de uns
quatro anos, esse processo de integração das polícias e evidente-

mente que aqui está
o exemplo do curso
de polícia comunitária sendo feito em
parceria com a polícia militar e da polícia civil e o que se
busca disso é realmente polícia interagindo junto cada
vez mais com a sociedade, buscando resultados positivos
para a tranqüilidade
pública é como eu disse a interação hoje é a sinergia entre a polícia
e a comunidade.
Essa é a terceira etapa que
ocorre aqui em Manhuaçu e de
forma positiva porque, já estamos com o nosso quadro quase
completo de policias civis aptos
e capacitados pelo Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária.

Jornal das Montanhas – Qual
foi a intenção do Rotary ao promover esse evento?
Célio Soares da Rocha – Hoje
estamos aqui. Sergio Breder e Adejair de Barros, também estiveram
aqui os candidatos Nailton Heringer e Maurício Júnior.
O objetivo deste evento promovido foi conhecer as propostas
dos candidatos para uma reflexão e
também para que as pessoas possam ter base para sua escolha em
05 de outubro. “Para observar detalhadamente as propostas e projetos”, chega-se a conclusão de
que foi bastante positiva a participação dos candidatos.
O Rotary alcançou seu objetivo que era convidar os candidatos
ao pleito de 05 de outubro de 2008
em Manhuaçu para que assim eles
apresentassem seus projetos. E
uma parcela da população tomasse
conhecimento e isso foi alcançado.
JM – Há quantos anos o Rotary
Club está em Manhuaçu, e quais
as principais atividades Rotarianas?
Célio - Estamos a 52 anos em
Manhuaçu e somos companheiros,

nossa meta
é servir à
comunidade, temos
algumas
missões, um
dos trabalhos de maior destaque
é o combate
a poliomielite. Muitos não sabem, mas a vacina da paralisia infantil, a poliomielite, é financiada pela Fundação
Rotariana. A vacina é anunciada e
divulgada e o governo federal usa
seus funcionários na área de saúde,
mas quem financia essas vacinas em
todos os países do mundo é a Fundação Rotariana com subsídio de
empresas que depositam esse dinheiro e a fundação administra e faz
o acerto. O nosso projeto é erradicar a pólio no mundo inteiro, só faltam quatro países para que nossa
missão seja completada, e estes países estão na África infelizmente.
Mas, estamos trabalhando e com
toda certeza, vamos conseguir erradicar a pólio, que é um mal e um prejuízo a nossa sociedade.
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DIZEM POR AÍ!
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Que na onda da vassoura – sua ferramenta de trabalho – Nicolina (foto),
que concorre ao cargo de
vereadora em Manhuaçu,
cidade pólo e do café das
Montanhas, pode ser vista
em bairros da cidade distribuindo seu papelzinho,
como ela diz. Varredora de
rua há mais de 23 anos, é
conhecida por milhares de Nicolina é 25013
pessoas. Simples e humilde, está acompanhada por
alguns voluntários que abraçaram sua candidatura,
mas continua pedindo aos outros que não vote em
branco, vote na preta. O fenômeno capitado por nossa equipe presenciou em várias oportunidades, gente pedindo o seu santinho. Por onde passa recebe o
carinho e apoio de muitas pessoas. “Nicolina você
tem o meu voto, minha admiração meu respeito e
estou torcendo por você, vá à luta” disse um eleitor.
“A rainha da vassoura do SAMAL”, esteve na Petrina, Santa Luzia e no centro da cidade fazendo o
corpo a corpo. Dizem que a candidatura de Nicolina
vem ganhando força na cidade.
Carismática e bem animada, é impressionante: por
onde passa tem muita gente gritando seu nome. Ela
disse que estudou até a 3ª série primária, mas voltou a
se matricular em uma escola e está estudando, e se
chegar à câmara, quer representar bem seus eleitores.
“Sei que como vereadora não poderei fazer muita coisa, mas vou atrás do prefeito pedir para ele fazer uma
creche no Bairro da Matinha. Também quero pedir que
o prefeito mande os médicos lá para cuidar da saúde
das gestantes”. Provocada por um cidadão dizendo que
ela não tem sabedoria para ocupar o cargo de vereadora ela foi taxativa: “É me mostre o serviço dos ricos e
dos grandões lá da câmara em favor dos pobres” concluiu Nicolina....

Sérgio Breder X Nailton Heringer
Dizem que em Manhuaçu nunca mais na história
haverá um candidato que ganhará a eleição com tanta
facilidade como foi no pleito passado (13.816 votos,
uma frente esmagadora). A campanha de Nailton cresceu muito e dados internos apontam para uma crescente subida nos últimos dias. Na verdade, no início da
campanha falava-se que Nailton iria perder para os
votos nulos e brancos; depois, que a diferença seria de
10 a 15 mil e foi baixando. A campanha do Sérgio não
cresceu nada, só recuou. Isso se explica pelo alto índice de apoio que tinha Sérgio, muita gordura, ou melhor,
começou com uma aprovação de quase 70%, segundo
dados não oficiais. E a lei natural das coisas é que tudo
que sobe, desce; e hoje há quem aposte nestas diferenças, mas também tem muita gente achando que a diferença será bem pouca. Qualquer um que venha a vencer será por uma margem pequena. Muitos vereadores de peso não retornarão para a câmara por falta de
compromisso com o povo e falta de coerência
partidária.”veja os possíveis eleitos” na página seguinte. Ter uma oposição responsável numa cidade do porte de Manhuaçu é o mínimo que o eleitor espera de
seus candidatos a vereadores eleitos. Se o eleitor vota
na oposição é porque é oposto a situação, pois se quisessem poderiam ter votado na situação. Na eleição
passada muitos eleitores não gostaram da posição de
seus vereadores que ao tomarem posse debandaram
para a situação formando uma só bancada e isso não é
bom nem para o executivo e nem para o povo. Para o
povo é ruim porque os vereadores dizem amém para
tudo, e para o prefeito é ruim porque pensa que tudo
que está fazendo está correto.

Sérgio Breder X Nailton Heringer

Valadares nova PRESS

Renato da Banca e Xodó

Que em Manhuaçu os candidatos Renato da Banca
e Xodó (fotos) estão se reunindo diariamente com apoiadores, já que a corrida eleitoral está chegando à reta
final e o dia tem sido curto. Aliados dizem que Renato
está satisfeito com a recepção do povo, já que em mandatos anteriores fez um bom trabalho e a APAE é sem
dúvida o grande trabalho dele.
Dizem que Xodó foi o primeiro a sair em campanha
- mesmo sem o seu santinho que ainda estava na gráfica - mas que saiu distribuindo seu número. É uma
prova para todos os meninos que aí estão nas ruas de
que, se estudarem, podem atingir seus objetivos. Ele
teve um passado humilde vendendo picolé nas ruas com
a marca Xodó, estudou e virou advogado, mas ninguém o conhecia pelo seu nome e hoje o apelido foi
incorporado ao seu nome. Passou-se o tempo ele estudou e formou-se em advogado; eis um exemplo para
todos os meninos - que aí vivem trabalhando nas ruas de que vale apena estudar. Estão aí três nomes: Renato
da Banca, Xodó e Nicolina, que se forem eleitos, somarão aos demais novatos, pois dizem que nesta eleição o povo quer renovação.

Rumores de Governador Valadares, já expressam a
necessidade e interesses na formação de um novo jornal na cidade, com circulação diária isso já no próximo
ano, porém interesses maiores para que isso não acontece também já se apresentam, então quem viver verá!

Eleições em Valadares
Quem ganha as eleições em Valadares? Uma resposta que só as urnas irão desvendar o segredo, pelo
visto nada está decidido, resta saber que os seiscentos
votos serão disputados na mais perfeita ordem, assim
esperamos, enfim estamos num país democrático e a
justiça está de olho!

Nepotismo
Durante a coletiva à imprensa, o procurador-geral
de Justiça Jarbas Soares Júnior ressaltou a necessidade de que a norma seja colocada em prática de
imediato. “Acreditamos na boa-fé e também no bom
senso dos agentes públicos. Cada órgão ou gestor responsável pela indicação ou nomeação dos parentes
deve tomar as suas providências mesmo antes da publicação da súmula. A questão agora é de ordem prática”

AUXÍLIO MÚTUO
Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao
sabor da ventania de inverno.
Um deles fixou o singular achado e exclamou,
irritadiço: Não perderei tempo! A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente.
O outro, porém, mais piedoso, considerou: Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade.
Não posso - disse o companheiro endurecido.
Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade.
Precisamos chegar a aldeia próxima sem perda de
minutos. E avançou para adiante em largas passadas.
O viajante de bom sentimento, contudo, inclinouse para o menino estendido, demorou-se alguns minutos colando-o paternalmente ao próprio peito, e
aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido.
A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, amparando o valioso fardo, depois de
muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que
buscava.
Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí
o colega que havia seguido na frente.
Somente no dia imediato, depois de minuciosa
procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida
numa vala do caminho alagado.
Seguindo a pressa e a sós, com a idéia egoísta
de preservar-se, não resistiu a onda de frio que se
fizera violenta, e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento.
Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto
do próprio coração, superou os obstáculos da noite
frígida, salvando-se de semelhante desastre.
Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando o menino abandonado, ajudara a si mesmo.
Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços do caminho, alcançando as bênçãos da salvação recíproca.
A mais eloqüentes e exatas testemunhas de um
homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras.
Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo.
O coração que amparamos constitui-se agora
ou mais tarde, em recurso a nosso favor.
Ninguém duvide!
Um homem sozinho é simplesmente um adorno
vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum.
Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos.
Esta é a Lei Divina.
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Veja os prováveis eleitos em Manhuaçu
Nos dias 17 e 18 de setembro perguntamos ao eleitor, se a eleição fosse hoje, Qual seria seu candidato a
prefeito?
Sérgio Breder .............................................. 56,5%
Nailton Heringer ....................................... 28,75%
Indecisos ................................................... 14,75%
Setores: Itinerante, Petrina, Matinha, Engenho da
serra, Rodoviária, Em transito-I, Em transito-II, Santa
Luzia, Santana, Sagrada F, Centro – I, Centro –II
O que o Sr. (a) espera do próximo
prefeito de Manhuaçu?
Hospital Público ......................................... 41,25%
Universidade Pública ................................. 22,25%
Áreas de Lazer ........................................... 15,5%
Loteamento popular ..................................... 10,5%
Construção de um SEASA .......................... 4,25%
Não souberam responder ........................... 6,25%
Na sua opinião qual o maior
problema de Manhuaçu?
Saúde ........................................................ 40,5%
Desemprego................................................ 20,5%
Segurança Pública ......................................... 20%
Trânsito ..................................................... 17,25%
Não souberam ou não quiseram responder 1,75%
Veja os prováveis vereadores eleitos de
Manhuaçu segundo nossa sondagem.
A sondagem foi realizada em 12 setores. Para compensar os distritos e a zona rural tivemos quatro setores - Itinerantes, Rodoviária, Centro I e Centro II,
colhendo amostras das pessoas dessas localidades que
desembarcavam na rodoviária ou em trânsito pela cidade, num total de 20 amostras por setor perfazendo
um total de 240 entrevistas. A coleta foi feita nos dias
17 e 18 de setembro.
Você já escolheu seu candidato a vereador?

PMDB – PRB – PTC – PR
1) Paulo Altino .............................................. 2,9%
2) Fernando do Fórum ................................ 1,25%
PSDB – PPS – PC do B
1) Xodó ......................................................... 2,9%
2) Renato da Banca ..................................... 2,5%
PSB – DEM – PHS
1) Nicolina........................................................ 5%
2) Jaiminho .................................................. 4.16%
3) Imaculada ............................................... 3.75%
Em eleição tudo pode acontecer e uma sondagem
reflete os dados do momento, mas podemos sentir uma
forte tendência destes resultados permanecerem, pode
apenas haver uma dança de candidatos dentro de cada
coligação podendo alguns saltar para frente daqueles
que não figuram nos primeiros lugares, mas segundo
os nossos cálculos há uma forte tendência da coligação da Imaculada e Nicolina fazerem 4 vereadores e
uma coligação não fazer nenhum vereador.
Veja agora os 5 primeiros de cada
coligação e tire suas conclusões
PT – PDT – PV – PRP – PP
1) Zé Rulinha .............................................. 1,25%
2) Cabo Anísio .............................................. 0,4%
3) Dorca........................................................ 0,4%
4) João Amâncio ........................................... 0,4%
5) Itamar do Bar ........................................... 0,4%
PTB - PSC
1) Teté........................................................... 5,8%
2) Dangelo .................................................. 4.16%
3) Neuza do Mineirão ................................ 2,08%
4) Marquinho do SUS ................................... 0,4%
5) Vadinho ..................................................... 0,4%

Religião

PMDB – PRB – PTC –PR
1) Paulo Altino .............................................. 2,9%
2) Fernando do Fórum ................................ 1,25%
3) Eli de Abreu .............................................. 0,8%
4) Nat King Cole .......................................... 0,4%
5) Catinga ..................................................... 0,4%

Católicos ................................................... 67,75%
Evangélicos ................................................. 24,5%
Espíritas ...................................................... 1,75%
Outras religiões ........................................... 1,25%
Declararam ateus ......................................... 2,5%
Não responderam/ Não souberam .............. 6,25%

PSDB – PPS – PC do B
1) Xodó ......................................................... 2,9%
2) Renato da Banca ...................................... 2,5%
3) Cap. Rômulo ........................................... 2,08%
4) Toninho Gama .......................................... 1,6%
5) Júnior Mensagens ................................... 1,25%

Participaram da sondagem
Mulheres ......................................................... 134
Homens ........................................................... 106

PSB – DEM – PHS
1) Nicolina........................................................ 5%
2) Jaiminho .................................................. 4,16%
3) Imaculada ............................................... 3,75%
4) Juca Miranda ............................................ 2,5%
5) Jorge do Ibéria ........................................ 1,16%

Já escolheram ............................................. 54,5%
Ainda não havia escolhido .......................... 45,5%

Se mantiver essa tendência veja os vereadores
que serão eleitos em Manhuaçu:
PT – PDT – PV – PRP – PP
1) Zé Rulinha .............................................. 1,25%
PTB - PSC
1) Teté.......................................................... 5,8%,
2) Dangelo ................................................. 4.16%,

Resultado da sondagem feita por nossa equipe nos dias
17 e 18 de setembro de 2008. OBS: sondagem dentro do que
determina o artigo 15 da resolução nº 22.623, do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Art. 15. Não se trata de pesquisa
eleitoral, descrita no art. 33 da Lei nº 9.504/97, mas de mero
levantamento de opiniões, sem controle de amostra, o qual
não utiliza método científico para sua realização, dependendo, apenas, da participação espontânea do interessado.

AMANTES
DE FUTEBOL
Um homem tinha dois
ingressos preferenciais
para a final do Mundial
de Futebol. Quando ele
chega ao estádio e toma
seu lugar na arquibancada, outro homem nota que
o lugar ao lado dele está
vazio.
O homem se aproxima
e pergunta se o assento
está ocupado.
- Não, não está ocupado - responde ele.
Assombrado, o outro
homem diz:
- É incrível! Quem, em
seu juízo perfeito, tem um
lugar como este, para a
final do Mundial de Futebol, o evento mais importante do mundo, e não o
utiliza?
O homem olha para ele
e responde:
- Bom, na realidade, o
lugar é meu. Eu o comprei há dois anos; minha
esposa viria comigo, mas
ela faleceu. Este é o primeiro Mundial ao qual não
assistiremos juntos desde
que nos casamos, em
1982.
Surpreso, o outro lhe diz:
- Oh! Que pena que
isso tenha acontecido. É
terrível, mas você não encontrou outra pessoa que
pudesse vir no lugar da
sua esposa? Um amigo,
um vizinho, um parente ou
uma outra pessoa que quisesse o lugar?
O homem nega com a
cabeça e responde:
- Até tinha, mas... Ficaram todos no velório...

PULA
MARADONAA!!
-Senhores passageiros,
obrigada por jogar fora alguns pertences, mas avisamos que o avião continua pesado, e que precisamos da ajuda de vocês
para que o avião não caia.
Nesse momento, todos
ficaram preocupados.
“O que vamos fazer?”
- pensavam eles.
E no final, decidiram se
jogar até que o avião estivesse com o peso ideal
para continuar até a Espanha.
E lá foi o David Beckham.
Parou na frente da porta do avião, colocou a

mão no peito e falou:
-For love to England
(por amor a Inglaterra)
E pulou. E lá foi Cristiano Ronaldo de Portugal:
-Por amor a Portugal!
E pulou. E depois de
mais uns 5,foi a vez do
Pelé.
Que fez a mesma coisa
que os outros, colocou a
mão no peito, e disse:
-Por amor ao Brasil.
E jogou o Maradona.

ME DESCULPE
O empregado entrou na
sala do patrão e, respeitosamente, disse:
- Senhor Estevão, me
desculpe, mas há três meses eu não recebo meu
salário!
O patrão olhou fixamente para o empregado, sorriu rápido e disse:
- Está desculpado...

HOSPÍCIO EM
CHAMAS!
O Louco liga desesperadamente aos bombeiros
dizendo:
-O HOSPÍCIO ESTÁ
PEGANDO FOGO!!!O
HOSPÍCIO ESTÁ PEGANDO FOGO!!!
Os carros de bombeiros
vêm chegando ao hospício
fazendo maior algazarra,
barulho e muito mais...
Eles chegam ao hospício, mais não há fogo nenhum, um bombeiro olha
para o outro e diz:
-Não há fogo nenhum
aqui...
Um louco aparece na
janela para ver o que está
havendo, aí um bombeiro
vê o louco na janela e diz:
-E aí louco cadê o fogo?
E O Louco Responde:
-Vocês chegaram tão
rápido que nem deu tempo de acendê-lo.

GENTE FEIA
JOÃOZINHO
Um dia Joãozinho estava chorando no canto da
sala até que a professora
vai até ele e fala:
- Joãozinho para de
chorar, quando é pequeno
e chora muito quando
cresce fica uma pessoa
feia.
Aí Joãozinho fala:
- Então você deve ter
chorado muito, quando era
pequena!!!
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Feliz

Aniversário

Gleison comemorou aniversário no dia 24 de
setembro, festejou em família. Parabéns ao grande
amigo e desejamos toda sorte de bençãos

Paulo Maloca (centro) no dia do lançamento do seu livro “DETETIVE
PAULO MALOCA - Só os fortes sobrevivem” junto com seus amigos
Tarcísio Guimarães e Edson Neves

As fisioterapeutas Gisele Chisté e
Silvia Aguiarprestigiando a Expoleste
em Governador Valadares

Rua Maria B A Ackel, 160 - Sala 5 - 3º Andar - Centro - Manhuaçu

