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EDITORIAL

CHARGE

Diga não ao
trabalho infantil

Um retrato da eleição em Manhuaçu

A

pior de todas as derrotas é
aquela onde o candidato é ata
cado pelo fogo amigo, ou melhor, quando seu maior adversário está
do mesmo lado e isso acontece em
vários municípios, os fatores são os
mais variados. Lamentamos por aqueles candidatos que ainda não atualizaram seus métodos. Uma campanha
por mais simples que seja deve ser
organizada os candidatos devem se
prevenir com uma boa assessoria de
imprensa e jurídica elas são indispensáveis, sem a qual podem ganhar e
não levar. Na sondagem realizada nos
dias 17 e 18 de setembro, mostrando
a realidade que muitos vieram saber e
comprovar após a eleição, num trabalho sério para dar satisfação aos
nossos leitores comprovamos que
nossa sondagem estava correta, Nailton estava subindo e uma leve queda
do Sérgio Breder, visto que o índice
do Sérgio quando iniciou a campanha
era bem alto em torno de 70%.
Fomos criticados pelos dois lados,
do lado de Nailton que achavam
28,75% pouco e pelo lado do Sérgio
por acharem que Nailton não chegaria a 15% dos votos, como essa sondagem foi feita para os leitores do
Jornal das Montanhas, nosso interesse maior é o leitor, fomos nós que a
18 dias das eleições divulgamos a mais
acertada amostra eleitoral de Manhuaçu, dissemos que se continuasse
a mesma tendência Zé Rulinha, Teté,
Paulo Altino, Fernando do Fórum,
Xodó, Renato da Banca, Nicolina,
Imaculada seriam eleitos. Cabe aqui
uma observação: se não tivesse tido
“fogo amigo” uma contra-campanha
contra Xodó ele seria eleito e do mesmo modo Renato sofreu esta contra
campanha e se a eleição demorasse
mais 5 dias ele não seria eleito, se a
eleição tivesse acontecido uns 10 dias
antes, Xodó teria sido eleito com uma
ótima votação. Sentimos-nos vitoriosos por ter montado uma estratégia
para o Renato que foi decisiva, enquanto a maioria não acreditava em
sua vitória. Fazer cálculos dizendo
que Imaculada, Toninho Gama, Jorge
do Ibéria, Paulo Altino, seriam eleitos é fácil, pois são todos campeões
de votos, acertamos também quando
anunciamos que Nicolina poderia ser
a mais votada, só não foi eleita por
mera coincidência, fomos criticados
por pessoas preconceituosas que diziam que ela não chegaria a 100 votos
e chegou a 1ª suplência com 1.188
votos e todos sabem que em eleição

os candidatos bem votados que não
são eleitos, são aproveitados na administração. A Nicolina é uma pessoa
simples, mas não é boba como algumas pessoas pensam. Sentimos um
pouco responsável por ela, como disse o pensador “Antoine de Saint-Exupéry”. Ela ajudou bastante com sua
votação e irá ajudar ainda mais, ela veio
para ficar tem carisma e muita solidariedade, qualidades que o povo gosta.
Conversei com o Sergio Breder e ele
ficou de estudar o caso, o povo que
votou na Nicolina não quer que ela
volte a varrer rua e tenho certeza que o
prefeito encontrará uma solução, esta
é a vontade de mais de mil pessoas.
Nossa amostragem mostrou a tendência de uma grande renovação na
câmara municipal e ela se confirmou
em 50%. Sobre nossa sondagem muitos disseram que Nicolina não passava de 100 votos, alguns foram até arrogantes dizendo: onde você viu o Zé
Rulinha ter mais votos que João Amâncio e Dorca. O resultado mostrou que
estávamos certo, dia 18 garantimos
que Teté naquele momento tinha tudo
para se eleger e se confirmou com boa
votação. Apontamos Paulo Altino e
Fernando do Fórum o primeiro ficou
com a 1ª suplência e o segundo foi
eleito. Já vi muitas vezes o diretor de
grandes institutos de pesquisa ir para
televisão explicar as surpresas que às
vezes não são detectadas pela amostragem e veja que nós só ouvimos 240
pessoas, se tivéssemos ouvido 600
pessoas com certeza o acerto seria
quase 100%. Na coligação do Renato
todos os cálculos era fazer dois vereadores e todos os dados analisados eram
desfavoráveis, a coligação com um
quadro de candidatos muito fortes:
Juarez Elói, Capitão Rômulo, Chiquinho, Xodó e nesta coligação eu apostei em dois candidatos Renato da Banca e Xodó, sabendo que os votos dos
dois eram distintos, ou melhor, um não
atrapalhava o outro o concorrente dos
dois era o Juarez Elói. Analisamos o
perfil dos apoiadores e de seus eleitores, fizemos a estratégia e tudo caminhava para eleger Xodó e Renato aí
aconteceu o fogo amigo. Nós fizemos
3 pesquisas e na última semana detectamos uma ligeira queda para o Renato pesquisando o centro e um bairro
onde ele tem uma boa votação, tanto
um quanto outro fizeram campanha
para mais de 1.500 votos. Se a campanha durasse mais 10 dias Renato não
seria eleito e foi exatamente esse fogo
amigo que atrapalhou Xodó.
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EU LEIO JORNAL DAS MONTANHAS
Da cidade de
Manhuaçu
- Nicolina que conseguiu
1.188 votos para
vereadora, ficando com a primeira suplência
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
Gostaria de parabenizar o Jornal das
Montanhas no que diz respeito às pesquisas relacionadas ao período de campanha nas eleições 2008. Trabalho sério,
honesto e de grande competência. Continue valorizando os leitores.
Jorge Nazaré - Lajinha
Parabéns a semana do trânsito de Manhuaçu, presenciei e fiquei perplexo com
a dramatização feita pelo Corpo de Bombeiros, no momento do atendimento a
uma pessoa que se fazia acidentada, isso
chamou a atenção e nos fez pensar na

importância do pessoal do corpo de bombeiros e o cuidado no trânsito.
Aloísio Assis Júnior - Manhuaçu
Uma triste realidade foi resposta da justiça no caso Rubiana, me deixou preocupado com o que está acontecendo no dia-adia com a nossa justiça, até quando isso
continuará a ser feito em nossa justiça, infelizmente hoje quem chora são os pais, familiares e amigos de Rubiana, amanhã poderá ser um de nós, clamamos por justiça!
Sâmara Nuniz Aguiar - Manhuaçu
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INFORMATIVO ASCON
A Associação dos Contadores do Leste de Minas Gerais (ASCON) e a
Delegacia Regional do
Conselho Regional de
Contabilidade de Minas
Gerais, por meio de seu
representante Sr. Daniel
Gerhard Batista vem informar o que se segue:
Considerando a falta de
informações claras e objetivas quanto a situação
da Receita Federal do
Brasil (RFB) em Manhuaçu;
Considerando os boatos sobre o fechamento
dessa delegacia;
Considerando os requisitos de nossa associação,
Em 18 de setembro de
2008, na ocasião do Café
no Banco do Brasil, a Delegacia do CRCMG de
Manhuaçu, a Associação

dos Contadores, o CDL e
vários associados da ASCON, realizaram diligências no intuito de verificar
a verdade e, se confirmado fosse mobilizarmos
para vencer esta batalha.
Nossa união surtiu
efeitos...
Um dia depois de
nossa discussão no Banco
do Brasil nosso objetivo
foi alcançado.
Recebemos o OFÍCIO
195 da RFB, dando alguns
esclarecimentos e recomendações, além de e-mail datado de 26/09/2008, ás 13:36,
da Sra. Maria Angela Erthal Collier Simoes,
Delegada em Governador
Valadares que afirma: “...que
até a presente data não fomos (eles) comunicados oficialmente de mudanças que
visam o fechamento de ne-

nhuma de nossas Agências”.
Com tais informações relato que foi retirado do display de senha a referência ao
possível fechamento de
nossa agência.
Informo ainda que estamos solidários aos funcionários dessa agência
que com apenas 5 servidores tentam atender os
quase 40 municípios de
sua jurisdição.
É o que gostaria de informar e agradecer aos
envolvidos nessa vitória.
Abraços cordiais.
Daniel Gerhard
Batista
Presidente da ASCON (Associação de
Contadores) e Delegado
do CRCMG em Manhuaçu

Sebastião Moreira e Adriano Alvim
fazem a festa da vitória em Lajinha
Sebastião Moreira e Adriano Alvim reeleitos em Lajinha com uma vantagem expressiva de votos, juntamente com o povo que
novamente depositou em ambos a confiança
para administrarem o município por mais quatro anos, comemoraram a vitória com grande
participação e muita alegria

O valor da democracia
Nas últimas eleições em
Manhuaçu vivenciamos
grandes emoções, dentre
elas destacamos a candidata a vereadora Nicolina,
pessoa humilde e trabalhadora sendo que destes vários anos de trabalho 23 são
dedicados a varrer as ruas
de Manhuaçu.
Neste lema desejando
melhorar a vida das pessoas de seu bairro, convidada
pelo também candidato
Juca Miranda ela aceitou o
desafio de concorrer uma
vaga e com seu jeitinho humilde e carismático foi conquistando os votos, centenas de pessoas deixaram de
votar por falta de material.
Com isso o Jornal das Montanhas vivenciando o momento e enxergando a popularidade de Nicolina posteriormente constatada em
amostragem e divulgando a
notícia de que ela poderia
ser a mais votada de Manhuaçu e só não foi por falta de recursos para visitar
todos os bairros, na reta final faltou até santinho. A
partir do momento que Nicolina apareceu no Jornal
das Montanhas de grande
circulação distribuído de
graça, e na página
www.jornaldasmontanhas.com.br Muitas críticas
e elogios foram chegando
a redação do jornal, fatos
estes que publicamos alguns no final do texto. Aberto às criticas e sugestões o
Jornal das Montanhas nunca irá deixar de ouvir as
pessoas ou até mesmo o
que acontece ao seu redor
independentemente de sua
situação social.
Candidatos a cargo político apresentam suas
propostas, suas idéias,
suas lutas nosso jornal
está aberto, agora dizer e
afirmar que alguém é incapaz antes mesmo de
deixá-lo se expressar ou
lhe dar a oportunidade,
seria um pré-julgamento
e nós humanos somos
mestres nisso, podemos
apresentar inúmeras pessoas que não se sobressaíram
pela falta de oportunidade.
Não desprezamos aqueles
que têm boa formação e sabemos o quanto isso é importante, valorizamos e sabemos a necessidade do
estudar. Muitos estudiosos
ou não, podem vender-se na
política a interesses pessoais, isso não nos fará deixar de acreditar no ser humano, numa política mais
honesta e numa sociedade
mais justa.

Nicolina quando fazia campanha no centro de Manhuaçu

Algumas cartas recebidas
em nossa redação
Eu não voto em candidatos que não tem competência
para assumir o cargo de vereador em Manhuaçu, sou
contra a candidatura de pessoas que se candidatam sem
saber o que é política e essa Nicolina não tem o que povo
precisa que é a formação escolar digna para defender
direitos que nós cidadãos precisamos e como que eu vou
poder confiar se ela não sabe nem diálogar com as pessoas, não tem nem a 4ª série primária é difícil de vê-la como
uma vereadora da cidade não tem lógica. Não vote em
qualquer candidato. Procure analisar os candidatos e veja
quem tem mais competência.
Alisson Gomes
Gostei muito deste jornal eu nem sabia que existia,
fiquei conhecendo através de um amigo (Lauzinho) que
me informou e adicionei aos meus favorito valeu!
Maravilha. Torço por ela. Nicolina vai ganhar.
Dr. Acir
Eu estava lendo esse comentário que o Alisson fez,
está com preconceito, eu acho sim que ela deva ser vereadora precisamos de uma vereadora para representar os
pobres, eu não estou nem aí… porque ela não fez a 4ª
série, e tenho cereteza que ela pode ser uma vereadora
descente, eu acho que ele é preconceituoso!
Será só porque ela é negra?
Eu também sou!
De Sarah
Sinto muito não poder votar nela, pois sou daí, mas,
moro em Brasília, o Lula tem só a quarta séria e governa o
Brasil e muito bem.
Oroni de Fátima Gomes de Oliveira
Ela é negra e eu sou gordo e daí? Ela vai ser a melhor
vereadora que o país já teve e o mundo também.
Um abraço, Rommel.
Eu votei na Nicolina com muito orgulho e com muito
amor. Ela é a vereadora que Manhuaçu merece. Ela representa os pobres e é negra e isso deve ser valorizado. Eu
queria que ela ganhasse, mas, ela não ganhou. Mas, vou
votar nela de novo se ela voltar a ser candidata. Manhuacu têm muitos pobres e ela sabe lidar com isso. E além de
tudo ela conhece a cidade toda como ninguém por que já
varreu toda as ruas e conhece cada palmo desta cidade e
muito bem. Muito obrigado pela atenção. E parabéns pelo
jornal que é muito bom e é muito legal que ele esteja na
internet para que todos possam lê-lo em qualquer lugar
do mundo. Parabéns. Tchau.
Gil
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“Quanto maior a dificuldade, tanto
maior é o mérito em superá-la.”
Henry Ward Beecher

"Deus mora no Brasil"
Presidente Lula, que não só acredita que Deus é brasileiro, mas também que é residente

Olhar de Amor
Foi um choque para
aquela jovem mãe quando
recebeu o diagnóstico de
câncer.
Sucederam-se os tratamentos e, naquele dia,
após o internamento, quando ela voltava para casa,
se sentiu muito triste. Ela
estava consciente da sua
aparência. Estava sem cabelos, por causa da radioterapia.
Sentia-se desencorajada. Seu marido continuaria a amá-la? E seu filho?
Ele tinha apenas seis
anos.
Quando chegou em
casa, sentou-se na cozinha, pensando em como
explicar a seu filho porque
estava tão feia.
Ele apareceu na porta e
ficou olhando-a, curioso.
Quando ela iniciou o discurso que ensaiara para
ajudá-lo a entender o que
via, o menino se aproximou
e se aconchegou em seu
colo, quietinho, a cabeça
recostada em seu peito.
Ela acariciou a cabecinha do filho e disse: “você
vai ver como daqui a pouco o meu cabelo vai crescer e eu vou ficar melhor,
como era antes”.
O menininho se levantou, olhou para ela, pensativo. Depois, com a espontaneidade da sua infância,
respondeu: “seu cabelo
está diferente, mãe. Mas o
seu coração está igualzinho.”
A mãe não precisava
mais esperar por daqui a
pouco para melhorar. Com
os olhos cheios de lágrimas, ela se deu conta de
que já estava muito melhor.
O essencial é invisível
aos olhos, dizia o pequeno príncipe, no livro de
Antoine de Saint Exupéry.
Quem ama vê além da aparência física e é isto que
ama: a essência.
Por isto os casamentos
em que o amor é o autêntico laço de união perdura,
apesar dos anos transcorridos. Para quem têm olhos
de amor, o olhar penetra
além do corpo físico que
perdeu um tanto do vigor
e já não apresenta a exuberância plástica dos verdes anos.
Para esses, o amor amadurece a cada ano, solidificando-se a cada dificuldade enfrentada, a cada

óbice superado, a cada batalha vencida.
Enquanto os cabelos
vão sendo prateados pelo
exímio pintor chamado tempo, e a artista plástica chamada idade vai colocando
pequenos sinais na face,
aqui e ali, o amor mais cresce.
O sentimento se engrandece à medida que o passo
deixa de ser tão vigoroso e
um se apóia no outro para
descer os degraus, para
subir uma escadaria.
A solidariedade se torna mais intensa, enquanto
a vista se embaça um pouco e o extraordinário computador que é o cérebro já
não consegue fazer as corretas equações matemáticas, para aquilatar se dá ou
não tempo para atravessar
a rua. Uma mão segura a
outra, muda, para afirmar:
esperemos um pouco.
Envelhecer ao embalo
do amor é maravilhoso.
Desfrutar do aconchego
um do outro é reconfortante.
Felizes os casais que
envelhecem juntos. Felizes
os filhos que sabem aproveitar da companhia generosa de pais e avós que o
tempo alcançou.
De todos os momentos
da vida os mais preciosos
são os desfrutados com
amor.
Quando as dificuldades
se avolumam, os problemas crescem, os dias solitários chegam, é maravilhoso ter momentos de carinho
para serem recordados.
Momentos que recebemos ou que ofertamos.
Momentos que nos fizeram
extremamente felizes. Momentos que, revividos, pelos fios invisíveis do pensamento, ainda nos reconfortam e aquecem o coração.
Por tudo isso, ame muito e permita-se amar por
seus amores.

Marcos Valério é indiciado pela PF

negociações salariais de maio e nem estão com tarifas defasadas, pois acabaram de entrar no sistema.

O empresário Marcos Valério, preso, foi indiciado pelos
crimes de denunciação caluniosa, corrupção ativa e formação de quadrilha. Ele foi acusado de ser o operador do
mensalão e agora é apontado como o integrante de mais um
esquema de corrupção, de fraudes fiscais e extorsão de
empresários em débito com o fisco. Valério foi interrogado
até 1h30 deste sábado na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, para onde foi transferido após ser preso na Operação Avalanche. Em seu depoimento, o empresário explicou suas relações com o empresário Walter Faria,
presidente da cervejaria Petrópolis, suposto beneficiado
do esquema: disse que conhece Faria há muitos anos e que
“ultimamente” ajudava o dono da cervejaria a localizar um
terreno em Belo Horizonte para instalar uma unidade da
fábrica de cerveja.

Vou a pé

Apocalipse
“Estamos a um passo do derretimento total”, diz o economista Nouriel Roubini, conhecido como Sr. Apocalipse, por
suas previsões sombrias.

A conta é nossa
Os deputados passam a abocanhar mensalmente R$
15.409,65 para a compra de passagens aéreas. Podem viajar
ou embolsar a bolada.

Avalanche: advogado aplicou golpe
nos comparsas usando jornalistas
Ao ser noticiada, a instalação do inquérito na Polícia Federal contra dirigentes do Fisco de São Paulo, o advogado
Ildeu da Cunha Pereira, um dos presos na Operação Avalanche, da Polícia Federal, segundo conversas monitoradas, tentou aplicar um golpe nos comparsas, jactando-se de haver
obtido a divulgação do fato mediante pagamento a jornalistas, certamente com o objetivo de arrancar mais dinheiro do
esquema criminoso. A mentira foi incluída no relatório da PF,
apesar de o delegado que o assina haver afirmado que se
trata de ”fato que depende de confirmação”. Recebeu o nº
747/2008-DPF/STS/SPO o inquérito que virou notícia em 31
de julho passado, por envolver destacados servidores do
governo tucano de São Paulo. Somente nesta sexta a PF
revelou que o inquérito era produto de “armação” de policiais da corporação contra os fiscais que aplicaram multa de R$
104,5 milhões na Cervejaria Petrópolis, de Sorocaba. Advogado desconhecido fora de Belo Horizonte, onde foi preso,
Ildeu da Cunha Pereira é superintendente jurídico do Cruzeiro, segundo informa o site do clube.

Vivo: crise afeta mercado de celulares
A crise financeira mundial pode frear o crescimento no
mercado de telefones celulares no Brasil, mas o crescimento
deve se manter em 10% ao ano. A afirmação é do presidente
da Vivo, Roberto Lima. Segundo ele, qualquer diminuição do
atual crescimento de 15-16% ao ano deve ser temporária, e
ele não acredita que o crescimento pode chegar a menos de
10%. A Vivo é um empreendimento conjunto entre a Portugal
Telecom e a Telefônica Espanha.

Pauleira
A pátria está salva. Finalmente o Senado aprovou uma lei
útil: projeto do senador Wellington Salgado (PMDB) cria o
Dia Nacional do Rock.

DF: um jaboti na árvore do transporte
Para compensar acordo coletivo entre rodoviários e empresários de ônibus, o GDF mandou projeto para a Câmara
Legislativa isentando as empresas de ICMS sobre óleo diesel e IPVA, cumprindo sua parte nas negociações. Só que
ninguém sabe por que os microônibus também ganharam o
benefício. Eles têm outro sindicato e não participaram das

Revendedores estão apavorados com a queda nas vendas de motos, que estava em expansão há anos. Cresce o
cancelamento de pedidos.

Socorro virtual
Mergulhado na crise mundial dos mercados, o Planalto
quer “vender” o Brasil no exterior, atraindo novos investimentos pela internet. A “guaribada” no novo portal do governo custará R$ 11,1 milhões anuais.

Desempenho
O PTB elegeu 409 prefeitos nos 956 municípios em que
teve candidatos (aproveitamento de 42%), alcançando mais
de 5 milhões de votos. A senadora Ada Mello ficou feliz: só
em Alagoas, seu PTB fez 19 prefeitos.

Apoio e problema
Senador governista garante que no segundo turno em
Manaus (AM) Lula apoiará o candidato Serafim Corrêa (PSB),
de quem é amigo há 20 anos. O problema é o vice, Manoel do
Carmo Chaves (“Maneca”), do DEM.

Eles são Nets
O contribuinte também paga a TV a cabo dos parlamentares em Brasília. A Câmara fechou contrato com a NET para a
instalação de 618 pontos e mais 617 adicionais, no valor de
R$ 131 mil.

Vide bula
O Ministério Público em Minas pediu a prisão preventiva
e o afastamento de 24 prefeitos suspeitos de fraude em licitação para compra de remédios. Dezesseis empresas estão envolvidas no esquema.

Garantido
O pai, deputado Geraldo Moreira (PMN-RJ), é suspeito de
mandar matar o namorado da ex-mulher e pode ser cassado.
Mas o filho garantiu o futuro: Eduardo Moreira foi eleito
vereador em Duque de Caxias (RJ).

Acredite, se quiser
O processo autuado em 1996 na 9ª Vara Federal do Rio, e
redistribuído em 2008 para a 15ª, ainda não responsabilizou
ninguém pelo sumiço de R$ 62 milhões de urânio das Indústrias Nucleares do Brasil. O ex-funcionário Roberto Machado, 65, que denunciou o caso, foi demitido.

PODER SEM PUDOR

A comadre Jackie
O prefeito José Amâncio Costa, do interior paraense, dera o nome de personalidades importantes a
seus sete filhos: Nelson,
MariaAntonieta, Bismarck,
Wilson, Getúlio, Juscelino
e Kennedy. Para o batismo
deste último convidara o
próprio, que não pôde vir, mas foi representado pelo cônsul americano em Belém. Poucos meses depois, Kennedy foi assassinado. Amâncio chorou copiosamente a morte do xará de seu filho. E
a quem tentava consolá-lo, ele respondia:
- O que me preocupa mesmo é a minha comadre Jacqueline...
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CANTINHO DE FÉ
Rev. Anderson Sathler
Pastor da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu e
Presidente da AMEM

PARABÉNS CRIANÇAS
Neste dia 12 de outubro comemoramos festivamente o Dia das Crianças.
Justas homenagens a elas são feitas e as igrejas
intercedem em favor de cada uma.
Elas carecem de muita oração, pois são frágeis,
imaturas, inseguras e propensas ao erro.
Certo poeta assim escreveu:
“QUANTO VALE UMA CRIANÇA?
VALE TUDO.
VALE O AMOR.
VALE A GLÓRIA DE ENSINÁ-LA.
VALE A VIDA QUE ELA VIVE.
VALE A TERRA.
VALE O MUNDO.
VELE A BÊNÇÃO DE MOLDÁ-LA,
PARA SER PESSOA DE BEM E SER LUZ”.
Jesus disse que devemos nos tornar como crianças.
A criança é símbolo de entrada nos céus.
Jesus disse que dos tais é o reino dos céus.
Por isso devemos dizer: QUERO SER COMO CRIANÇA.
Mas, na verdade, por que devemos ser como criança?
Quero ser como criança, pois ela é símbolo de pureza, santidade e limpeza.
Uma criança, apesar de ser concebida em pecado, nunca pecou. Ela é sinal vivo de uma vida pura,
sem mancha ou mácula. O Deus santo requer de
seus filhos santidade.
Quero ser como criança, pois ela é símbolo de simplicidade, humildade e inocência.
Na mente de uma criança não há lugar para a
maldade, violência e nem qualquer tipo de agressividade. Ela é sinal vivo de uma vida de paz, harmonia e sem qualquer tipo de maldade contra o próximo.
Quero ser como criança, pois ela é símbolo de brandura, candura e mansidão.
Ao olharmos para uma criança é possível perceber meiguice, brandura e amabilidade. Ela é sinal
vivo de uma vida equilibrada, tranqüila e sossegada.
Quero ser como criança, pois ela é símbolo de verdade, honestidade e transparência.
As ações de uma criança são verdadeiras, pois a
mentira e o engano não fazem parte de seu dia a
dia. Ela é sinal vivo de retidão, verdade e de uma
vida correta.
Quero ser como criança, pois ela é símbolo de alegria, amor e felicidade.
Uma criança alegra qualquer ambiente. Ela é sinal vivo de amor e ternura. Quando se quer exemplificar o amor e a alegria basta mostrar uma criança.
Quero ser como criança, pois ela é símbolo de dependência, submissão e ajuda.
Uma criança não sobrevive sozinha. Ela depende
de ajuda, especialmente de seus pais. Ela é sinal
vivo de dependência do Pai Eterno. Todos nós carecemos do auxílio divino, senão pereceremos.

& NOTÍCIAS
1. Campanha Evangelística da Associação PR. Billy
Graham - Projeto Minha Esperança Brasil.
O Pr. Cícero Ferreira (CNE/
IPB), Coordenador da Campanha no Brasil, dirigiu reunião de treinamento às 9h do
dia 04/09, na 1ª Igreja Presbiteriana de Manhuaçu. As
programações da Campanha
serão pela Rede BANDEIRANTES de TV, nos dias 06,
07 e 08 de novembro/08, sempre às 21horas. Vamos convidar parentes, amigos e vizinhos para assistirem essas
programações em nossos lares.
2. 14/09 - Aniversário da
Igreja Batista do Calvário de
Sta Margarida. PR. Gilson
Flávio Lemos.
3. CAMINHADA PARA
JESUS 2008 & V CONFERÊNCIA DE LÍDERES – 20,
21 e 22 de setembro de 2008.
Aconteceu de forma brilhante em nossa cidade, com
a presença de Missionários
representando os Cinco
Continentes do mundo:
1. OCEANIA - DAVID
HILL (Nova Zelândia);
2. ÁFRICA - AYODELE
OGUNTOYE (Nigéria);
3. ÁSIA - HIMINIO ARROYO GUILLERMO (Filipinas);
4. AMÉRICAS - RONY
RAMÃO (Brasil);
5. EUROPA - JOEL GARINGA LAO (Nepal).
· Aproximadamente 6mil
pessoas caminharam naquela tarde de sábado, sob a proteção de Deus e o maravilhoso sol que Deus enviou, com
o seguinte Lema: EM CRISTO SOMOS UM, UNIDOS
SOMOS MAIS FORTES.
· O QUARTETO TEMPLO, a cantora Raquel Gomes, a Dupla Cláudia e Priscila e a BANDA ASAF abrilhantaram os eventos. Deus
seja louvado!
· No domingo (21 de setembro/08) os missionários e
Quarteto Templo visitaram
várias igrejas locais:
Domingo de manhã - 1ª
Igreja Batista, 1ª Igreja Presbiteriana, Igreja Tabernáculo de Vila Nova e 2ª Congregação Batista do Calvário.
Domingo à noite – Igreja
Batista do Calvário(sede)
,Igreja Batista El Shaddai, 3ª
Igreja Presbiteriana, Igreja
Ceifa.
· 22/09 – Confraterniza-

ção na quadra da Igreja em
Manhuaçu com a participação dos Associados da
AMEM, Quarteto Templo e
os Missionários. Coordenadores da noite festiva: PR.
Jorge e Ev. Romilson.
4. 02/10 – Documentário
sobre Missões – Pr Jander
Magalhães de Castro- Igreja
Batista do Calvário.
5. 16/10 – 16º aniversário
Igreja Tabernáculo em Realeza . Miss. Almerinda.
6. 12/10 – Festa de gratidão a Deus na Igreja da Assembléia de Deus de Sacramento.
7. 24/10 – Aniversário 2ª Congregação Batista do
Calvário – Pra. Maria de
Abreu.
8. 25 e 26/10 – Festa de
40 anos do Ministério Tabernáculo Nacional – Lajinha –
MG . Pastores José Manoel
e Gilberto.

9. Rev. E Miss. RONALDO LIDÓRIO VISITA MANHUAÇU E REGIÃO – Dias
25 e 26 de outubro/08.
Dia 25/10 (Sábado) – Alto
Jequitibá – Encontrão Sinodal Missionário, na APCE,
durante todo o dia. Informações: PR. Anderson (333121055).
Dia 26/10 (Domingo) –
Manhã – 1ª IP Alto Jequitibá. - Tarde e Noite – 1ª Igreja
Batista do Calvário Sede –
Manhuaçu. Haverá, às
14h30min, Seminário com
Rev. Ronaldo Lidório. Tema:
“Liderança e Integridade”.
MOMENTO DE FÉ -11º
Batalhão da Polícia Militar de
MG
1ª. Quinta do mês - 17h às
18h
· 02/10 – 3ª Igreja Presbi-

teriana de Manhuaçu
Pr. Alberto
· 13 /11– Igreja Quadrangular
PR. Paulo e Pra. Aparecida
· 04/12 – Igreja Batista do
Calvário
PR. Juninho e Ev. Magda
ORAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Toda segunda-feira - 9h às
10h
· Outubro-Igreja Aliados
com Cristo
PR. Vinícios e Ev. Renilson
· Novembro-Igreja Quadrangular
PR. Paulo e Pras. Aparecida, Azenath e Odete.
· Dezembro-Igreja o Brasil Para Cristo
Pr. Efraim e PR. Silas
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VEREADOR

BETO LAMPARINA

VEREADOR

PREFEITO

MOACYR OSORIO

VEREADOR

VEREADOR

VEREADOR

PAULO CESAR PC

VEREADOR

ALEX DOROTE

DANIEL

JOSE AMERICO

PREFEITO

Lajinha - MG

Alto Jequitibá - MG

SEBASTIÃO MOREIRA

VEREADORA

NEURA

VEREADOR

VEREADORA

ANDREA SOARES

VEREADORA

VEREADOR

FONSEQUINHA

VEREADOR

VEREADOR

ELIEL TAVARES

VEREADOR

VEREADOR

VALDECY PIAU

VEREADOR

ANTONIO FONSECA

VEREADOR

VEREADOR

DR. JORGE

CI DA KOMBI

MOISES ROBADEL

SANDRO CAWBOY

RENATINHO

ALZIRA VEREADORA

FLAVINHO DA ILEUZA

Prefeito
Candidato ............................................................. Partidos ................ Votação ............. % Válidos

Prefeito
Candidato ............................................................. Partidos ................ Votação ............. % Válidos

*DANIEL ........................................ PTB / PMDB / PDT / DEM ...................... 3.290 ..................... 58,16
ANTONIO PREFEITO .............................. PP / PSDB / PHS / PT ...................... 2.367 ..................... 41,84

*SEBASTIÃO MOREIRA ............................................. PMDB ...................... 6.291 ..................... 52,17
POUBEL .............................................................................. PT ...................... 2.976 ..................... 24,68
CÉLIO CAMARGO ................................................ PSDB / DEM ...................... 2.792 ..................... 23,15

Vereador
Candidato ............................................................. Partidos Votação Nominal
*ALEX DOROTE .................................................... PP / PSDB ......................... 401
*MOACYR OSORIO ................................ PTB / PMDB / PDT ......................... 396
*JOSE AMERICO .................................... PTB / PMDB / PDT ......................... 318
*ANTONIO FONSECA ............................. PTB / PMDB / PDT ......................... 267
*CI DA KOMBI ....................................................... PP / PSDB ......................... 232
*VALDECY PIAU ..................................... PTB / PMDB / PDT ......................... 219
*MOISES ROBADEL ....................................................... DEM ......................... 216
*ELIEL TAVARES .................................................. PP / PSDB ......................... 205
*SANDRO CAWBOY ....................................................... DEM ......................... 184
FERNANDO FARIA ..................................... PTB / PMDB / PDT ......................... 214
EDMAR DA CONTABILIDADE ..................... PTB / PMDB / PDT ......................... 212
ONOFRE DE OLIVEIRA ........................................... PP / PSDB ......................... 203
LILIA GARCIA ................................................................... DEM ......................... 182
MARIA QUEROBIM ........................................................... DEM ......................... 181
MAURI DE OLIVEIRA ............................................... PP / PSDB ......................... 174
HERMES PACHECO .......................................................... DEM ......................... 149
JOSÉ WERNER ....................................................... PP / PSDB ......................... 148
CELIO LEAL ............................................... PTB / PMDB / PDT ......................... 138
FERNANDO OLAVO ............................................... PP / PSDB ......................... 119
EZEQUIAS GOMES .......................................................... DEM ......................... 107
JOÃO BATISTA ....................................................... PP / PSDB ......................... 101
VALDEIR GOMES ...................................................... PHS / PT ........................... 91
GEDIEL CORDEIRO .................................... PTB / PMDB / PDT ........................... 90
TIÃO DA BORRACHARIA ......................................... PHS / PT ........................... 76
PAULO CORREA ........................................ PTB / PMDB / PDT ........................... 75
JOÃO MARCELO .................................................... PP / PSDB ........................... 74
MARIA APARECIDA .......................................................... DEM ........................... 69
JOSE AUGUSTO ........................................ PTB / PMDB / PDT ........................... 66
DEVAL ....................................................... PTB / PMDB / PDT ........................... 55
HELTON TARDEN ............................................................. DEM ........................... 55
SEBASTIÃO DA KOMBI ............................................ PHS / PT ........................... 48
MARIO VICENTE ....................................................... PHS / PT ........................... 41
NILSON GARCIA ..................................................... PP / PSDB ........................... 41
VEROTIDES NEZINHO ...................................................... DEM ........................... 38
PROFESSOR GILSON FERREIRA ............................. PHS / PT ........................... 33
VALTAIR AMORIM ................................................... PP / PSDB ........................... 33
ISMENIA DE OLIVEIRA ..................................................... DEM ........................... 32
JOSE SALVADOR ............................................................ DEM ........................... 22
ODECIR GUERALTH ......................................................... DEM ........................... 16
MARLI DA SILVA ........................................ PTB / PMDB / PDT ........................... 11
NIVALDO JOSE DE SOUZA ...................................... PHS / PT ............................. 6
CHICO DA LOANDA ................................... PTB / PMDB / PDT ............................. 5

............. % Válidos
........................ 6,95
........................ 6,86
........................ 5,51
........................ 4,63
........................ 4,02
........................ 3,80
........................ 3,74
........................ 3,55
........................ 3,19
........................ 3,71
........................ 3,67
........................ 3,52
........................ 3,15
........................ 3,14
........................ 3,02
........................ 2,58
........................ 2,57
........................ 2,39
........................ 2,06
........................ 1,85
........................ 1,75
........................ 1,58
........................ 1,56
........................ 1,32
........................ 1,30
........................ 1,28
........................ 1,20
........................ 1,14
........................ 0,95
........................ 0,95
........................ 0,83
........................ 0,71
........................ 0,71
........................ 0,66
........................ 0,57
........................ 0,57
........................ 0,55
........................ 0,38
........................ 0,28
........................ 0,19
........................ 0,10
........................ 0,09

Vereador
Candidato ............................................................. Partidos ................ Votação ............. % Válidos
*PAULO CESAR PC .................................................... PMDB ......................... 641
*BETO LAMPARINA ................................................... PMDB ......................... 630
*DR. JORGE ........................................................ PSDB / DEM ......................... 597
*FONSEQUINHA .......................................................... PMDB ......................... 595
*RENATINHO ....................................................... PSDB / DEM ......................... 571
*ANDREA SOARES ..................................................... PMDB ......................... 510
*ALZIRA VEREADORA ............................................... PMDB ......................... 490
*NEURA .............................................................................. PT ......................... 371
*FLAVINHO DA ILEUZA .................................... PSDB / DEM ......................... 367
GUSTAVO MAGALHÃES ............................................. PMDB ......................... 363
MARCELO DO VINOTE ........................................... PSB / PPS ......................... 359
ARLINDO VITA ..................................................... PSDB / DEM ......................... 351
CHICAO ............................................................................... PT ......................... 340
BETIM MOURA .............................................................. PMDB ......................... 339
EDUARDO DO SINDICATO .................................................. PT ......................... 336
GILMAR BICO ................................................................ PMDB ......................... 317
CELSO DO ORESTE ............................................. PSDB / DEM ......................... 313
MARLON ....................................................................... PMDB ......................... 289
CAMILO MIGUEL .................................................. PSDB / DEM ......................... 271
FLAVINHO DO SUS ............................................. PSDB / DEM ......................... 227
NENÊ ................................................................................... PT ......................... 222
NI .......................................................................... PSDB / DEM ......................... 212
VINICIUS DO BANCO .................................................... PMDB ......................... 208
FABIO FORTUNATO ...................................................... PMDB ......................... 201
VIVIANE DO DAVI ................................................ PSDB / DEM ......................... 185
ZÉ LUIZ ................................................................ PSDB / DEM ......................... 183
DANGA ............................................................................... PT ......................... 167
MARCONE ........................................................................... PT ......................... 138
APARECIDA ATANAZIO .......................................... PSB / PPS ......................... 111
ANTÔNIO DA LUA ............................................... PSDB / DEM ........................... 86
RENATO DA DICA ................................................ PSDB / DEM ........................... 73
RITA DA LOJA DO NECA .............................................. PMDB ........................... 72
MARCELO DO MARCIONÍLIO ............................... PSDB / DEM ........................... 69
TIÃO DA JOANA ................................................................. PT ........................... 69
MARIA ENGRAXATE ............................................ PSDB / DEM ........................... 66
AMÓS CONTADOR ............................................................. PT ........................... 63
JULIO - TIDU ............................................................ PSB / PPS ........................... 50
ANA IZAURA ....................................................... PSDB / DEM ........................... 47
GLÓRIA ................................................................... PSB / PPS ........................... 25
ELIETE DA CADEIRA DE RODAS ......................... PSDB / DEM ........................... 19
IRANI CABELEREIRA .............................................. PSB / PPS ............................. 5

........................ 5,34
........................ 5,24
........................ 4,97
........................ 4,95
........................ 4,75
........................ 4,25
........................ 4,08
........................ 3,09
........................ 3,06
........................ 3,02
........................ 2,99
........................ 2,92
........................ 2,83
........................ 2,82
........................ 2,80
........................ 2,64
........................ 2,61
........................ 2,41
........................ 2,26
........................ 1,89
........................ 1,85
........................ 1,76
........................ 1,73
........................ 1,67
........................ 1,54
........................ 1,52
........................ 1,39
........................ 1,15
........................ 0,92
........................ 0,72
........................ 0,61
........................ 0,60
........................ 0,57
........................ 0,57
........................ 0,55
........................ 0,52
........................ 0,42
........................ 0,39
........................ 0,21
........................ 0,16
........................ 0,04
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VEREADOR

IMACULADA

VEREADOR

JORGE DO IBÉRIA

PREFEITO

VEREADOR

JUAREZ ELOI

SÉRGIO BREDER

VEREADOR

TONINHO GAMA

RENATO DA BANCA (APAE)

VEREADOR

FERNANDO DO FÓRUM

VEREADOR

VEREADOR

TETÉ

VEREADOR

Vereador
Candidato ............................................................................. Partidos ...... Votação ....... % Válidos
*IMACULADA ........................................................... PSB / DEM / PHS ........... 2.369 .................. 5,91
*JORGE DO IBÉRIA ................................................... PSB / DEM / PHS ........... 1.871 .................. 4,66
*JUAREZ ELOI ................................................. PPS / PSDB / PC do B ........... 1.481 .................. 3,69
*TETÉ .................................................................................... PTB / PSC ........... 1.445 .................. 3,60
*FERNANDO DO FÓRUM (HOSPITAL) .......... PR / PTC / PMDB / PRB ........... 1.316 .................. 3,28
*GEDIVAL BREDER ................................................... PSB / DEM / PHS ........... 1.297 .................. 3,23
*TONINHO GAMA ............................................ PPS / PSDB / PC do B ........... 1.280 .................. 3,19
*RENATO DA BANCA (APAE) ......................... PPS / PSDB / PC do B ........... 1.096 .................. 2,73
*ZE RULINHA ................................................ PDT / PRP / PT / PP / PV .............. 999 .................. 2,49
*CHICO DO JUQUINHA ................................ PDT / PRP / PT / PP / PV .............. 641 .................. 1,60
PAULO ALTINO .................................................. PR / PTC / PMDB / PRB ........... 1.213 .................. 3,02
NICOLINA ..................................................................... PSB / DEM / PHS ........... 1.188 .................. 2,96
CATINGA ............................................................ PR / PTC / PMDB / PRB .............. 999 .................. 2,49
CAPITÃO RÔMULO .............................................. PPS / PSDB / PC do B .............. 972 .................. 2,42
ELI DE ABREU .................................................... PR / PTC / PMDB / PRB .............. 949 .................. 2,37
CHIQUINHO FERREIRA ......................................... PPS / PSDB / PC do B .............. 942 .................. 2,35
RONALDINHO ...................................................... PPS / PSDB / PC do B .............. 855 .................. 2,13
DANGELO MOVEIS USADOS ................................................ PTB / PSC .............. 853 .................. 2,13
XODÓ ................................................................... PPS / PSDB / PC do B .............. 829 .................. 2,07
IRMÃO DARCY .................................................... PPS / PSDB / PC do B .............. 632 .................. 1,58
VANTUIL LIDER COMUNITARIO ........................... PPS / PSDB / PC do B ............... 611 .................. 1,52
OSWALDO DUTRA ................................................................ PTB / PSC .............. 610 .................. 1,52
JOAO AMANCIO .............................................. PDT / PRP / PT / PP / PV .............. 523 .................. 1,30
CARLOS CLEMENTE .............................................................. PTB / PSC .............. 494 .................. 1,23
JAIMINHO ..................................................................... PSB / DEM / PHS .............. 477 .................. 1,19
JUCA MIRANDA ........................................................... PSB / DEM / PHS .............. 473 .................. 1,18
CABO ANIZIO ................................................... PDT / PRP / PT / PP / PV .............. 463 .................. 1,15
ZECA DO ORANÍDIO .................................................... PSB / DEM / PHS .............. 453 .................. 1,13
NEUZA DO MINEIRAO ............................................................ PTB / PSC .............. 426 .................. 1,06
GILSINHO ......................................................... PDT / PRP / PT / PP / PV .............. 413 .................. 1,03
EDNILSON DA PETRINA ......................................................... PTB / PSC .............. 359 .................. 0,89
CRISTIANO MARCOS .................................................. PSB / DEM / PHS .............. 358 .................. 0,89
ROMEU DO SUS .............................................. PDT / PRP / PT / PP / PV .............. 339 .................. 0,85
CLEBER DA MATINHA ...................................... PDT / PRP / PT / PP / PV .............. 327 .................. 0,82
DORCA ............................................................ PDT / PRP / PT / PP / PV .............. 327 .................. 0,82
DIONIZIO ......................................................... PDT / PRP / PT / PP / PV .............. 321 .................. 0,80
FLANIO ALVES ................................................ PDT / PRP / PT / PP / PV .............. 312 .................. 0,78
CLAUDIMIRO ........................................................ PPS / PSDB / PC do B .............. 299 .................. 0,75
DANIEL ......................................................................... PSB / DEM / PHS .............. 298 .................. 0,74
VADIN .................................................................................... PTB / PSC .............. 262 .................. 0,65
MARIA DE FATIMA ................................................................. PTB / PSC .............. 229 .................. 0,57
GENA CLARA .............................................................. PSB / DEM / PHS .............. 225 .................. 0,56
NELSON DA AMBULANCIA ............................. PDT / PRP / PT / PP / PV .............. 220 .................. 0,55
SEBASTIÃO BRÁZ .............................................. PPS / PSDB / PC do B .............. 217 .................. 0,54
EDUARDO BAZEM ....................................................... PSB / DEM / PHS .............. 196 .................. 0,49
MARIA DA CASA AZUL ......................................................... PTB / PSC .............. 195 .................. 0,49
MAURO PIRES ........................................................................ PTB / PSC .............. 193 .................. 0,48
MARCÃO VILA NOVA ....................................... PR / PTC / PMDB / PRB .............. 182 .................. 0,45
MARLENE VARDILINA ....................................... PR / PTC / PMDB / PRB .............. 176 .................. 0,44
ODAIR DO POSTO ........................................... PDT / PRP / PT / PP / PV .............. 176 .................. 0,44
DANILO .............................................................. PR / PTC / PMDB / PRB .............. 171 .................. 0,43
JÚLIO CAETANO .......................................................... PSB / DEM / PHS .............. 164 .................. 0,41
RENATO DINIZ .............................................................. PSB / DEM / PHS .............. 156 .................. 0,39
PAULINHO DA RIO DOCE ................................. PDT / PRP / PT / PP / PV .............. 155 .................. 0,39
LUCE ............................................................................ PSB / DEM / PHS .............. 128 .................. 0,32
ITAMAR DO BAR ............................................. PDT / PRP / PT / PP / PV .............. 122 .................. 0,30
NAT KING COLE ................................................. PR / PTC / PMDB / PRB .............. 120 .................. 0,30
MARIA CELIA ..................................................... PR / PTC / PMDB / PRB ............... 111 .................. 0,28
NILTON DE OLIVEIRA ................................................... PSB / DEM / PHS .............. 106 .................. 0,26
VEI ...................................................................... PR / PTC / PMDB / PRB ................ 96 .................. 0,24
JUNIOR MENSAGENS .......................................... PPS / PSDB / PC do B ................ 95 .................. 0,24
JOSE LUIZ FOCA (MOTOBOY) ......................... PR / PTC / PMDB / PRB ................ 94 .................. 0,23
GERALDO MARRECO ........................................ PR / PTC / PMDB / PRB ................ 92 .................. 0,23
JOSE MARIA ................................................................ PSB / DEM / PHS ................ 89 .................. 0,22
GERALDINHO DA AMBULANCIA ....................... PR / PTC / PMDB / PRB ................ 83 .................. 0,21
CELEIDA ........................................................... PDT / PRP / PT / PP / PV ................ 77 .................. 0,19
JUAREZ DA PREDALLE ......................................................... PTB / PSC ................ 71 .................. 0,18
CARMEN BRUM ................................................... PPS / PSDB / PC do B ................ 59 .................. 0,15
LÚCIA CIRELLI .............................................................. PSB / DEM / PHS ................ 58 .................. 0,14
PAULO PEREIRA PAULO DA CAPARAÓ ................................ PTB / PSC ................ 51 .................. 0,13
PROFESSOR LANDER FRANKLIN ................... PDT / PRP / PT / PP / PV ................ 51 .................. 0,13
PAULO GARCIA ........................................................... PSB / DEM / PHS ................ 50 .................. 0,12
MARQUINHO DO SUS ............................................................ PTB / PSC ................ 46 ................... 0,11
ZE TUE ............................................................... PR / PTC / PMDB / PRB ................ 43 ................... 0,11
MILTON FERREIRA O CARPINTEIRO ...................................... PTB / PSC ................ 36 .................. 0,09
DIVINO BATISTA ................................................ PR / PTC / PMDB / PRB ................ 34 .................. 0,08
LUCINEIA ............................................................. PPS / PSDB / PC do B ................ 34 .................. 0,08
CIRLANDIA ............................................................................. PTB / PSC ................ 33 .................. 0,08
LENITA MIRANDA ................................................. PPS / PSDB / PC do B ................ 31 .................. 0,08
CIDINHA ....................................................................... PSB / DEM / PHS ................ 29 .................. 0,07
ÁUREA DE OLIVEIRA ........................................... PPS / PSDB / PC do B ................ 26 .................. 0,06
SHIRLEI .............................................................. PR / PTC / PMDB / PRB ................ 18 .................. 0,04
GUILHERME RAUSCHER ............................................. PSB / DEM / PHS ................ 16 .................. 0,04
THIAGO-CHÊ ........................................................ PPS / PSDB / PC do B ................ 15 .................. 0,04
CICI MECÂNICO .................................................... PPS / PSDB / PC do B ................ 12 .................. 0,03
VINICIUS ARRUDA ................................................................. PTB / PSC ................ 12 .................. 0,03
DONA EVA ....................................................... PDT / PRP / PT / PP / PV ................ 10 .................. 0,02
ANTONIO DA MERCEARIA ................................ PR / PTC / PMDB / PRB .................. 0 .................. 0,00
DENIVAL DA MATINHA .......................................................... PTB / PSC .................. 0 .................. 0,00
GECY SABONETE ................................................................. PTB / PSC .................. 0 .................. 0,00
RUTE-LEIA CARAVELLI ................................... PDT / PRP / PT / PP / PV .................. 0 .................. 0,00

VEREADOR

Prefeito
Candidato ............................................................................. Partidos ...... Votação ....... % Válidos
*SÉRGIO BREDER ........ PPS / PSDB / PC do B / PSB / DEM / PHS / PSL / PTN ......... 25.671 ................ 66,92
DR. NAILTON HERINGER ................................. PDT / PRP / PT / PP / PV ......... 12.688 ................ 33,08

VEREADORA

Manhuaçu - MG

GEDIVAL BREDER

ZÉ RULINHA

CHICO DO JUQUINHA
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C.Do Ipanema

Alto Caparaó
Prefeito
Candidato ...................................................................................... Coligação
JUNINHO JACOMEL ................................. PSDB - PP - PTB - PPS - PR - PV
Vereadores
GELVANINHO ..................................................................... PTB - PP/PTB/PR
WILIANS ............................................................................... PP - PP/PTB/PR
LÚCIO DO POSTO DE SAÚDE ........................................ PT - PMDB/PDT/PT
TAIOBA ...................................................................... PSDB - PPS/PSDB/PV
ADERLI TAVARES MIRANDA (LILI) .............................. PPS - PPS/PSDB/PV
DILSON VITORINO ......................................................... PV - PPS/PSDB/PV
IZAÍAS CUSTÓDIO .......................................................... PT - PMDB/PDT/PT
MARQUINHO DO GAS .................................................. PDT - PMDB/PDT/PT

............. Votos .. %válidos
.............. 1.991 ....... 72,03
................. 212 .......... 7.53
................. 178 .......... 6.33
................. 176 .......... 6.25
................. 174 .......... 6.18
................. 160 .......... 5.69
................. 150 .......... 5.33
................... 42 .......... 5.05
................. 134 .......... 4.76

.............. 4.618 ....... 51.34
................. 581 .......... 6.39
................. 518 .......... 5.70
................. 517 .......... 5.69
................. 463 .......... 5.09
................. 462 .......... 5.08
................. 440 .......... 4.84
................. 411 .......... 4.52
................. 394 .......... 4.33
................. 330 .......... 3.63

Alto Jequitibá
Prefeito
DANIEL ............................................................ PMDB - PTB/PMDB/PDT/DEM
Vereadores
ALEX DOROTE ....................................................................... PP - PP/PSDB
MOACYR OSORIO ..................................................... PDT - PTB/PMDB/PDT
JOSE AMERICO .......................................................... PDT - PTB/PMDB/PDT
ANTONIO FONSECA .................................................. PTB - PTB/PMDB/PDT
CI DA KOMBI ........................................................................... PP - PP/PSDB
VALDECY PIAU ......................................................... PTB - PTB/PMDB/PDT
MOISES ROBADEL ................................................................................ DEM
ELIEL TAVARES ...................................................................... PP - PP/PSDB
SANDRO CAWBOY ............................................................................... DEM

.............. 3.290 ....... 58.16
................. 401 .......... 6.95
................. 396 .......... 6.86
................. 318 .......... 5.51
................. 267 .......... 4.63
................. 232 .......... 4.02
................. 219 .......... 3.80
................. 216 .......... 3.74
................. 205 .......... 3.55
................. 184 .......... 3.19

Caparaó
Prefeito
DALMO MIRANDA ........................................ PPS - PR/PDT/PV/PT/PPS/PSB .............. 2.000 ....... 59.36
Vereadores
ANTONIO JOSE HENRIQUES ................................................................. PPS
DILMAR XAVIER ................................................................... PDT - PDT/PSB
EDMILSON DONADIO ............................................................................. PPS
JOÃO NETO ................................................................................ PR - PR/PT
JOACI SAMAPIO .................................................................................... PPS
ELIAS ........................................................... PMDB - PSC/PMDB/PSDB/DEM
GUGU ANANIAS ............................................. PSC - PSC/PMDB/PSDB/DEM
ADRIANO MONTEIRO .................................. PMDB - PSC/PMDB/PSDB/DEM
WANDINHO ................................................................................. PR - PR/PT

................. 252 .......... 7.39
................. 234 .......... 6.86
................. 205 .......... 6.01
................. 176 .......... 5.16
................. 164 .......... 4.81
................. 160 .......... 4.69
................. 142 .......... 4.16
................. 115 .......... 3.37
................. 108 .......... 3.17

Caputira
Prefeito:
TIÃOZINHO ............................................................ PTC - PP/PPS/PTC/PSDB
Vereadores:
JUNINHO DO PIÃO ................................................... PP - PP/PPS/PTC/PSDB
MARIA DAS MERCÊS- COTINHA ............... PMDB - PTB/PMDB/PDT/DEM/PT
HORÁCIO ................................................... PMDB - PTB/PMDB/PDT/DEM/PT
PITA GONÇALVES ................................................... PP - PP/PPS/PTC/PSDB
PEDRO FERREIRA .................................................... PP - PP/PPS/PTC/PSDB
JUNINHO DO SIMIÃO ............................................. PTC - PP/PPS/PTC/PSDB
CUSTODIO ....................................................... PT - PTB/PMDB/PDT/DEM/PT
GETULIO DO SINDICATO ....................................... PPS - PP/PPS/PTC/PSDB
GLADSTONE LOPES ................................. PMDB - PTB/PMDB/PDT/DEM/PT

................. 627 ....... 10.01
................. 440 .......... 7.03
................. 438 .......... 6.99
................. 341 .......... 5.44
................. 324 .......... 5.17
................. 313 .......... 5.00
................. 308 .......... 4.92
................. 308 .......... 4.92
................. 287 .......... 4.58

Prefeito:
LAURO SIMÃO ....................................................... PTB - PTB/DEM/PSC/PT
Vereadores:
SIRLEI .................................................................................................. PMDB
ANDRÉ DO SINDICATO ............................................................. PT - PSC/PT
PEDRINHO BEMFICA ............................................................ DEM - PTB/DEM
ZÉ ELIAS .............................................................................. PTB - PTB/DEM
EDIMILSON DO TAXI ............................................................... PSC - PSC/PT
JOÃO PEDREIRO ................................................................................ PMDB
ROSANGELA ....................................................................... DEM - PTB/DEM
ITAMAR DO ZÉ TIETO .......................................................... PTB - PTB/DEM
NECA .................................................................................................. PMDB

.............. 2.548 ....... 55.18
................. 404 .......... 8.71
................. 289 .......... 6.23
................. 285 .......... 6.14
................. 266 .......... 5.73
................. 208 .......... 4.48
................. 206 .......... 4.44
................. 195 .......... 4.20
................. 183 .......... 3.94
................. 164 .......... 3.53

Espera Feliz
Prefeito:
ALOISIO ..................................... PMDB - PTB/PMDB/PDT/DEM/PT/PSC/PSB
Vereadores:
OZIEL GOMES ..................................................................... DEM - DEM/PSC
MILTON DO SINDICATO ...................................................... PT - PT/PTB/PSB
ROBINHO DA RÁDIO ................................................ PRTB - PRTB/PV/PSDB
LUIZ MARINETI ................................................................... PT - PT/PTB/PSB
CLAUDIO VALENTIM .................................................... PV - PRTB/PV/PSDB
TIÃOZINHO DA AMBULÂNCIA ............................................ DEM - DEM/PSC
JOÃO BRUM ........................................................................................ PSDC
OSMAR GOMES ............................................................. PMDB - PDT/PMDB
GILMAR DA AMBULANCIA .............................................. PTC - PR/PTC/PPS

.............. 7.345 ....... 62.48
................. 572
................. 564
................. 518
................. 500
................. 470
................. 446
................. 384
................. 375
................. 300

.......... 4.72
.......... 4.65
.......... 4.27
.......... 4.12
.......... 3.88
.......... 3.68
.......... 3.17
.......... 3.09
.......... 2.47

Governador Valadares
Prefeito:
ELISA COSTA .......................... PT - PC do B/PRP/PV/PRB/PT/PSB/PTC/PMN ............ 68.059 ....... 49.09
Vereadores:
CHIQUINHO ........................................................... PDT - PDT/PHS/PSDC/PP .............. 3.521 .......... 2.47
MAURÍCIO MORAIS ......................................................... PSDB - DEM/PSDB .............. 2.600 .......... 1.83
LIERTE JUNIOR ..................................................................... PMN - PV/PMN .............. 2.385 .......... 1.67
CIDA ........................................................................................... PT - PT/PRP .............. 2.352 .......... 1.65
REGINO CRUZ ..................................................... PSDC - PDT/PHS/PSDC/PP .............. 2.198 .......... 1.54
SGT RAMALHO ............................................................. PTB - PTN/PSL/PTB .............. 2.140 .......... 1.50
GEOVANE HONORIO ................................................................. PT - PT/PRP .............. 2.138 .......... 1.50
DILENE DILEU .................................................................... DEM - DEM/PSDB .............. 2.037 .......... 1.43
DARLY ALVES ................................................................... PRTB - PRTB/PR .............. 1.967 .......... 1.38
CABO GLEDSTON - GUETÃO ................................................. PV - PV/PMN .............. 1.958 .......... 1.37
EUCLYDES PETTERSEN ................................................. PTB - PTN/PSL/PTB .............. 1.881 .......... 1.32
JUCAAMORIM ................................................................. PSDB - DEM/PSDB .............. 1.841 .......... 1.29
HELDO ARMOND ....................................................................... PT - PT/PRP .............. 1.838 .......... 1.29
ANANIAS CAMAELÔ ...................................... PSB - PTC/PC do B/PRB/PSB .............. 1.834 .......... 1.29

Prefeito:
DR. JULIO .................................................................................. PR - PR/PPS
Vereadores:
ZE NOLASQUINHO ................................................................... PR - PR/PPS
MOACIR BOI .............................................................................. PR - PR/PPS
ALEX .................................................................................. PSC - PSDB/PSC
JOBER JUNIOR .................................................................... PHS - PTB/PHS
LOLO .............................................................................. PSDB - PSDB/PSC
NANCY WERNECK ............................................................ PP - PP/PDT/DEM
EDSON BERNARDINO ........................................................ PP - PP/PDT/DEM
ZEZIM LEITEIRO ....................................................................................... PV
NENEM GAGO ........................................................................... PR - PR/PPS

.............. 5.493 ....... 50.48
................. 779 .......... 7.01
................. 501 .......... 4.51
................. 490 .......... 4.41
................. 427 .......... 3.84
................. 417 .......... 3.75
................. 398 .......... 3.58
................. 391 .......... 3.52
................. 383 .......... 3.45
................. 272 .......... 2.45

Luisburgo
.............. 6.790 ....... 37.15
.............. 1.484 .......... 7.91
.............. 1.134 .......... 6.05
.............. 1.088 .......... 5.80
................. 969 .......... 5.17
................. 792 .......... 4.22
................. 632 .......... 3.37
................. 495 .......... 2.64
................. 413 .......... 2.20
................. 380 .......... 2.03

Chalé
Prefeito
ELMIR ...................................................................... DEM - DEM/PT/PTB/PSB
Vereadores
CARLINHO .............................................................. DEM - DEM/PT/PTB/PSB
ALAOR ................................................................... PTB - DEM/PT/PTB/PSB
GIL ........................................................................... DEM - DEM/PT/PTB/PSB
GENESINHO ............................................................ DEM - DEM/PT/PTB/PSB
VALTAIRIM .............................................................. DEM - DEM/PT/PTB/PSB
ANGELO DO ADAO ..................................................... PMDB - PSDB/PMDB
GERALDA BIZOTT .................................................. DEM - DEM/PT/PTB/PSB
RAMON DO DILERMANO ............................................. PMDB - PSDB/PMDB
ERONDINA TATA .......................................................... PMDB - PSDB/PMDB

................. 305 .......... 9.97
................. 291 .......... 9.52
................. 183 .......... 5.98
................. 179 .......... 5.85
................. 143 .......... 4.68
................. 133 .......... 4.35
................. 123 .......... 4.02
................. 110 .......... 3.60
................. 100 .......... 3.27

Ipanema
.............. 3.342 ....... 55.40

Carangola
Prefeito:
FERNANDO COSTA .............................................. PPS - DEM/PSL/PPS/PHS
Vereadores:
CANDINHO ............................................................ PSL - DEM/PSL/PPS/PHS
TATA DO ROBERTO ............................................. DEM - DEM/PSL/PPS/PHS
CARLOS DO LABORATORIO .............................. DEM - DEM/PSL/PPS/PHS
RONALDO DETETIVE ................................................. PSDB - PSDB/PDT/PV
LUCIANO AMARAL ...................................................... PDT - PSDB/PDT/PV
FLÁVIO QUEIROZ ................................................ DEM - DEM/PSL/PPS/PHS
EIDER ........................................................................... PDT - PSDB/PDT/PV
LUIZ PINGUINHA ....................................................... PMDB - PMDB/PSB/PR
REGINA DO SINDICATO ..................................................... PT - PRB/PSC/PT

.............. 1.658 ....... 55.75

Durandé

Abre Campo
Prefeito
DAVIS JÚNIOR ......................................... PSDB - PSDB/PHS/PDT/PMN/PPS
Vereadores
WARLEY DO HOSPITAL .................................... PTC - PP/PSC/DEM/PTC/PT
NICINHO VIANA ...................................................... PSDB - PSDB/PMN/PPS
ZÉ FIOTE ............................................................... PP - PP/PSC/DEM/PTC/PT
WILSON DE PICO ...................................................... PMN - PSDB/PMN/PPS
ZÉ MARIA SANTANA ......................................... DEM - PP/PSC/DEM/PTC/PT
ZEZÉ SANTANA ........................................................ PPS - PSDB/PMN/PPS
ONOFRE PATRÍCIO ................................................ PP - PP/PSC/DEM/PTC/PT
CELINHO DE PAIVA .............................................................. PHS - PDT/PHS
GERALDO DIONISIO ............................................... PSDB - PSDB/PMN/PPS

Prefeito:
WILLFRIDO ........................................................................... PR - PR/PT/PSB
Vereadores:
ADEMAR DUTRA .................................... DEM - PSL/PP/PSDB/PDT/PV/DEM
MANOEL XAVIER ................................................................. PT - PR/PT/PSB
ADALTO ............................................................................... PT - PR/PT/PSB
SAMUEL ..................................................... PP - PSL/PP/PSDB/PDT/PV/DEM
VANDELIR ............................................................................ PT - PR/PT/PSB
JOÃO PAULO ....................................................................... PR - PR/PT/PSB
GILMAR ............................................................................. PSB - PR/PT/PSB
CIRICO ...................................................... PDT - PSL/PP/PSDB/PDT/PV/DEM
PATRICIA DO ROMULO ........................... DEM - PSL/PP/PSDB/PDT/PV/DEM

Prefeito:
NÍDIO .................................................................................. PSDB - PSDB/PP
Vereadores:
MAURO DO ZE NEVE ........................................................ PSDB - PSDB/PP
GENTIL DO TÁXI ..................................................................... PP - PSDB/PP
GERALDO DA VENDA .................................................. PSL - PHS/PSL/PTC
NENZINHO BARBA ....................................................... PDT - PDT/PPS/DEM
CIMÁRIO JOVI ............................................................... PTC - PHS/PSL/PTC
JUAREZ FAGUNDES ..................................................... PTC - PHS/PSL/PTC
ZE CARLOS DO SINDICATO ...................................... PT - PR/PTB/PT/PMDB
ADALTO .................................................................. PTB - PR/PTB/PT/PMDB
ADRIANA GARCIA .................................................................. PP - PSDB/PP

.............. 2.461 ....... 58.86
................. 261 .......... 6.46
................. 239 .......... 5.91
................. 211 .......... 5.22
................. 209 .......... 5.17
................. 174 .......... 4.31
................. 173 .......... 4.28
................. 137 .......... 3.39
................. 133 .......... 3.29
................. 132 .......... 3.27

Manhumirim
.............. 2.241 ....... 59.49
................. 386 ....... 10.24
................. 348 .......... 9.23
................. 244 .......... 6.47
................. 242 .......... 6.42
................. 238 .......... 6.31
................. 206 .......... 5.47
................. 198 .......... 5.25
................. 196 .......... 5.20
................. 183 .......... 4.86

Prefeito:
RONALDO LOPES ............................................. PT - PT/PSDB/DEM/PP/PSB
Vereadores:
DR. JESUS AGUIAR ............................................................................. PSDB
HELINHO MENDONÇA ......................................................................... PMDB
RODRIGO APARECIDO ........................................................................ PMDB
ANA PAULA DESTRO ............................................................................... PT
VOVÔ ........................................................................... PDT - PRB/PPS/PDT
MARINELSI DELGADO HORST ................................................................. PT
JULIO DA AGUA .................................................................................. PSDB
XANDINHO ................................................................................................ PT
EMILY BRACKS ................................................................ PP - PSB/PP/DEM

.............. 5.833 ....... 48.50
................. 692 .......... 5.61
................. 424 .......... 3.44
................. 387 .......... 3.14
................. 355 .......... 2.88
................. 322 .......... 2.61
................. 321 .......... 2.60
................. 315 .......... 2.56
................. 283 .......... 2.30
................. 184 .......... 1.49
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Martins Soares
Prefeito:
MIRIM ............................................................... PSDB - PP/PSDB/PV/DEM/PT
Vereadores:
JUNINHO DO DIDA .................................................................................... PP
“FELIPE DO SINDICATO” ........................................................................ PSB
FERNANDO DO ADIMAR ..................................................................... PSDB
JOAO EMERICK ................................................................................... PSDB
“DOUGLAS DA LOTERIA” .................................................................. PMDB
SANTANA ........................................................................ DEM - PV/DEM/PT
“ROGÉRIO DO ZÉ GORDO” ................................................................ PMDB
GIOVANE BRAZINHA ......................................................... PV - PV/DEM/PT
JULEMAR ............................................................................................... PSB

Reduto
.............. 2.491 ....... 52.80
................. 323 .......... 6.75
................. 318 .......... 6.65
................. 250 .......... 5.22
................. 249 .......... 5.20
................. 230 .......... 4.81
................. 209 .......... 4.37
................. 189 .......... 3.95
................. 146 .......... 3.05
................. 104 .......... 2.17

Matipó
Prefeito:
FABINHO ....................................................... PP - PP/PMDB/PRTB/DEM/PPS
Vereadores:
FERNANDÃO ............................................................. PSDB - PT/PTB/PSDB
ADÃO RICARDO ................................................... PMDB - PMDB/PRTB/PPS
TIQUE ......................................................................... PSDB - PT/PTB/PSDB
TETECO ...................................................................... PSDB - PT/PTB/PSDB
VANDINHO ............................................................ PMDB - PMDB/PRTB/PPS
JORGE DO TAXI ...................................................... PSC - PDT/PSC/PR/PTC
FULO ......................................................................................... PP - PP/DEM
PAULO HENRIQUE ................................................ PMDB - PMDB/PRTB/PPS
ANDRÉ DO TITO ....................................................................... PP - PP/DEM

.............. 6.169 ....... 54.82
................. 894 .......... 7.82
................. 779 .......... 6.81
................. 512 .......... 4.48
................. 474 .......... 4.15
................. 408 .......... 3.57
................. 372 .......... 3.25
................. 371 .......... 3.25
................. 371 .......... 3.25
................. 244 .......... 2.13

............ 34.646 ....... 60.45
.............. 2.631 .......... 4.66
.............. 2.464 .......... 4.36
.............. 1.576 .......... 2.79
.............. 1.355 .......... 2.40
.............. 1.317 .......... 2.33
.............. 1.291 .......... 2.29
.............. 1.246 .......... 2.21
.............. 1.166 .......... 2.06
.............. 1.125 .......... 1.99
.............. 1.075 .......... 1.90
................. 918 .......... 1.63

Mutum
Prefeito:
SIMÕES ................................................... PT - PT/PMDB/DEM/PR/PTB/PSDC
Vereadores:
DARY PILOTO ............................................................ PSDB - PP/PPS/PSDB
JOAO BATISTA MARÇAL ....................................................... PT - PT/PSDC
CLEUTO ENFERMEIRO .................................................. PPS - PP/PPS/PSDB
LUZIMAR FORTUNATO ........................................................ PTB - PTB/DEM
TIM ........................................................................................... PT - PT/PSDC
ZECA MARGARIDA ...................................................... PPS - PP/PPS/PSDB
GEZIO NUNES DE OLIVEIRA ............................................... DEM - PTB/DEM
ANTONIO MOREIRA ......................................................... PP - PP/PPS/PSDB
ADILSON SATURNINO ...................................................... PMDB - PMDB/PR

.............. 8.256 ....... 52.13
.............. 1.106 .......... 6.79
.............. 1.021 .......... 6.27
................. 598 .......... 3.67
................. 593 .......... 3.64
................. 532 .......... 3.27
................. 523 .......... 3.21
................. 510 .......... 3.13
................. 484 .......... 2.97
................. 397 .......... 2.44

................. 295 .......... 6.92
................. 218 .......... 5.11
................. 209 .......... 4.90
................. 208 .......... 4.88
................. 194 .......... 4.55
................. 185 .......... 4.34
................. 171 .......... 4.01
................. 165 .......... 3.87
................. 152 .......... 3.56

.............. 3.863 ....... 63.64

.............. 5.506 ....... 56.02
................. 689 .......... 6.91
................. 679 .......... 6.81
................. 646 .......... 6.48
................. 566 .......... 5.68
................. 530 .......... 5.32
................. 512 .......... 5.14
................. 390 .......... 3.91
................. 359 .......... 3.60
................. 356 .......... 3.57

Santana do Manhuaçu
Prefeito:
JOAO DO AÇOUGUE ............................................................ PTC - PTC/PDT
Vereadores:
PAULINHO CHICÓ ........................................................ PSDB - PSDB/PMDB
JESUS NATANAEL ....................................................... PSDB - PSDB/PMDB
ANTONIO BAESSA ................................................................................ PHS
CATARINA VENANCIO .......................................................... PTC - PTC/PDT
UALAS DO PEIXE .......................................................... DEM - DEM/PTB/PR
ZE MARAMABAINHA .................................................... DEM - DEM/PTB/PR
ZÉ GERALDO ............................................................................................ PT
TIÃO MONTEIRO ................................................................... PTC - PTC/PDT

.............. 2.825 ....... 52.35
................. 372 .......... 6.74
................. 283 .......... 5.13
................. 282 .......... 5.11
................. 255 .......... 4.62
................. 248 .......... 4.49
................. 240 .......... 4.35
................. 233 .......... 4.22
................. 191 .......... 3.46

Prefeito:
JOÃO BOSCO ............... PC do B - PMN - PTC - PMDB - PT - PR - PP - PHS - PRTB - PPS - PRB .................. 25.643 ....... 57,40
Vereadores:
CLEIDINHO ................................................................................................ PT ............. 1.504 .......... 3,30
JOÃO DAS MUDAS .................................................................................. PT ................ 944 .......... 2,07
DR. TOMÉ ............................................................................................ PMDB .............. 1.078 .......... 2,37
TAIRINHA ............................................................................................. PSDB ................. 999 .......... 2,19
VALTINHO .............................................................................................. PSB .............. 1.180 .......... 2,59
MESTRE ................................................................................................. PTB ................. 969 .......... 2,13
RONILSON ............................................................................................. PTB .............. 1.652 .......... 3,63
JOAO ANGOLA ..................................................................................... DEM .............. 1.076 .......... 2,36
IRMÃO EMERSON .................................................................................. PSC .............. 1.025 .......... 2,25
RICARDO GUSMAO ............................................................................... PSC ................. 779 .......... 1,71

Prefeito:
ANTONIO SERGIO DA CRUZ .................................... DEM - PSL/PSDB/DEM
Vereadores:
JOSE GERALDO ....................................................... DEM - PSL/PSDB/DEM
HILO SANTANA ........................................................ DEM - PSL/PSDB/DEM
TÃO BENTO .................................................................. PTB - PTB/PP/PR/PT
TONINHO GOMES ..................................................... DEM - PSL/PSDB/DEM
NAIR SILVINO COELHO ............................................ DEM - PSL/PSDB/DEM
MIROVEU NEPOMUCENO GOMES ............................. PSL - PSL/PSDB/DEM
EVINHA ...................................................................... PSL - PSL/PSDB/DEM
PAULINHO DO ZOCA ...................................................... PR - PTB/PP/PR/PT
PAIXÃO ........................................................................... PT - PTB/PP/PR/PT

Prefeito:
MARINALVA/NININHA ....................... PR - PC do B/PR/PP/PSDB/PMDB/DEM
Vereadores:
DUCARMO .............................................................................. PP - PP/PSDB
ZEZÉ DO OLIVEIRA ............................................................. PRB - PHS/PRB
RICARDO CARVALHO ....................................................... PSDB - PP/PSDB
PAULO DO PT .................................................................... PT - PT/PSL/PSB
MOISÉS RAPOSO ................................................................ PHS - PHS/PRB
GUILHERME TEIXEIRA ............................................ PDT - PDT/PTN/PPS/PTB
ALESSANDRO DO BARAO .............................................. DEM - DEM/PMDB
JOEL DA AMBULÂNCIA ......................................... PPS - PDT/PTN/PPS/PTB
ZANIA ................................................................................. PR - PR/PC do B

............ 64.167 ....... 47,08

Taparuba

.............. 2.861 .......... 2,13
.............. 2.380 .......... 1,77
.............. 4.198 .......... 3,12
.............. 3.190 .......... 2,37
.............. 1.946 .......... 1,45
.............. 2.263 .......... 1,68
.............. 1.408 .......... 1,05
.............. 2.465 .......... 1,83
.............. 2.573 .......... 1,91
.............. 3.134 .......... 2,33
.............. 2.619 .......... 1,95
.............. 2.138 .......... 1,59
.............. 1.976 .......... 1,47
.............. 2.503 .......... 1,86

.............. 3.090 ..... 100.00
................. 508 .......... 9.60
................. 356 .......... 6.73
................. 317 .......... 5.99
................. 296 .......... 5.59
................. 288 .......... 5.44
................. 280 .......... 5.29
................. 277 .......... 5.23
................. 256 .......... 4.84
................. 218 .......... 4.12

Simonésia

................. 472 .......... 7.55
................. 388 .......... 6.21
................. 360 .......... 5.76
................. 324 .......... 5.18
................. 317 .......... 5.07
................. 315 .......... 5.04
................. 312 .......... 4.99
................. 310 .......... 4.96
................. 273 .......... 4.37

Ipatinga
Prefeito:
CHICO FERRAMENTA .................................. PT - PC do B - PPS - PR - PRB
Vereadores:
NILSINHO ............................................................................................ PMDB
NILTON MANOEL ................................................................................ PMDB
NARDYELLO ROCHA ......................................................................... PMDB
PEDRO FELIPE ........................................................................................ PTB
JOSÉ GERALDO AMIGÃO ....................................................................... PV
ROBERTO CARLOS ................................................................................. PV
JOÃO DORNELES ................................................................................ PRTB
AGNALDO BICALHO ................................................................................ PT
GUEDES - SEBASTIÃO GUEDES .............................................................. PT
DÁRIO ....................................................................................................... PT
SAULO MANOEL ...................................................................................... PT
AMPARO DO ESPERANÇA .................................................................... PDT
ADELSON FERNANDES ......................................................................... PSB
ROBSON DO SINDICATO ....................................................................... PPS

Prefeito:
GERALDO SCHIAVO .............................................................. PP - PP/PSDB
Vereadores:
RONALDO DO JONAS ......................................................................... PSDB
SALVADOR MOURA ............ PMDB - PC do B/PRTB/PR/PTB/PMDB/DEM/PT
NENEM BÁRBARA ............................................................................... PSDB
TONINHO SANTANA ............... PTB - PC do B/PRTB/PR/PTB/PMDB/DEM/PT
DIMAR DO SO DÉ ................ PMDB - PC do B/PRTB/PR/PTB/PMDB/DEM/PT
DADIM .................................. PMDB - PC do B/PRTB/PR/PTB/PMDB/DEM/PT
TOTÓ ....................................................................................................... P P
ALAOR DA OFICINA ................................................................................ P P
GILBERTO ROMEIRO ............................................................................... P P

Sericita
.............. 2.223 ....... 53.46

Pocrane
Prefeito:
EUSTAQUIO .................................................... PDT - PSDB/PDT/PV/DEM/PT
Vereadores:
ERNANE ............................................................................. PTB - PTB/PMDB
FILHOTINHO ................................................. PSDB - PSDB/PDT/PV/DEM/PT
CHICO DO ERVIRO ........................................................... PSC - PR/PP/PSC
DJALMA ....................................................... PSDB - PSDB/PDT/PV/DEM/PT
OSMAR CACHOEIRÃO ...................................................... PTB - PTB/PMDB
MATA ONÇA ...................................................................... PSC - PR/PP/PSC
LAMOUNIER .................................................... DEM - PSDB/PDT/PV/DEM/PT
JULIO ........................................................... PSDB - PSDB/PDT/PV/DEM/PT
JUNINHO LAIGNIER ........................................................... PSC - PR/PP/PSC

................. 300 .......... 7.17
................. 286 .......... 6.83
................. 222 .......... 5.30
................. 206 .......... 4.92
................. 201 .......... 4.80
................. 196 .......... 4.68
................. 181 .......... 4.33
................. 138 .......... 3.30
................. 131 .......... 3.13

Caratinga

Pedra Bonita
Prefeito:
TROVÃO .......................................... PP - PTB/PP/PSDB/PMDB/PV/DEM/PPS
Vereadores:
TATÃO ....................................................... PPS - PSDB/PMDB/PPS/DEM/PV
Mª DO CARMO/Mª DO CUSTODIO ........................ PT - PR/PHS/PDT/PT/PSB
HUMBERTO ............................................................................. PTB - PTB/PP
GETULIO VITOR DE OLIVEIRA ............................. PT - PR/PHS/PDT/PT/PSB
MESSIAS ................................................................................. PTB - PTB/PP
SINVAL/VALICO .................................................. PR - PR/PHS/PDT/PT/PSB
ZÉ MÁRIO ............................................................................... PTB - PTB/PP
NIVALDO FRANKLIN ............................... PSDB - PSDB/PMDB/PPS/DEM/PV
RONALDO JOSE FERNANDES ............................ PR - PR/PHS/PDT/PT/PSB

.............. 2.022 ....... 50.10

Santa Margarida

Muriaé
Prefeito:
JOSE BRAZ ............................................... PP - PR/PTB/PP/PSDB/PHS/PMN
Vereadores:
ADEMAR CAMERINO ................................................................................ PP
SARGENTO JOEL .................................................... PMDB - PMDB/PC do B
DEVAIL ...................................................................................................... PP
VANDINHO ................................................................................ PR - PR/PHS
JOAO FISCAL ........................................................................................... PP
TATÃO LEVATE ................................................................ DEM - DEM/PRTB
PASTOR ANTONIO AUGUSTO .................................................. PR - PR/PHS
DR. CARLOS WILSON ............................................. PMDB - PMDB/PC do B
TELMO BRAGA ................................................................ DEM - DEM/PRTB
DR. LYDIO BANDEIRA ............................................. PMDB - PMDB/PC do B
HELIO VARELA .................................................................. PTB - PTB/PSDB

Prefeito:
MARCIO GERARD ................................... PDT - PR/PMDB/PDT/PT do B/PRB
Vereadores:
FABIM ...................................................... PDT - PR/PMDB/PDT/PT do B/PRB
JOSE GERALDO DA AMBULANCIA ....... PDT - PR/PMDB/PDT/PT do B/PRB
MARQUINHO THASMO ...................................... DEM - PTC/PP/DEM/PT/PSB
MARQUINHO HOTT ........................... PT do B - PR/PMDB/PDT/PT do B/PRB
ZEQUINHA DO GUARANI ................. PT do B - PR/PMDB/PDT/PT do B/PRB
GUSTAVO LOPES ................................... PDT - PR/PMDB/PDT/PT do B/PRB
JUVERCI .................................................................. PV - PTB/PSDB/PV/PPS
DUDU .................................................................... PTB - PTB/PSDB/PV/PPS
ELCIO ................................................................. DEM - PTC/PP/DEM/PT/PSB

Prefeito:
LILICO ........................................................... PSDB - PSDB/PSB/PHS/PMDB
Vereadores:
CARLINHOS DA MINERVINA .......... PR - PR/PTB/PDT/PV/DEM/PPS/PSC/PT
FREDERICO ................................... PDT - PR/PTB/PDT/PV/DEM/PPS/PSC/PT
CLEIR VIEIRA ................................................ PSDB - PSDB/PSB/PHS/PMDB
REGINALDO .................................................. PSDB - PSDB/PSB/PHS/PMDB
EDIVALDO DO JUA ......................................... PSB - PSDB/PSB/PHS/PMDB
ANTONIO CRUZETA ....................................... PSB - PSDB/PSB/PHS/PMDB
ANGELA LADEIRA ........................ PTB - PR/PTB/PDT/PV/DEM/PPS/PSC/PT
GESSUIL DA SAÚDE ....................................... PHS - PSDB/PSB/PHS/PMDB
ADRIANO KER .............................. PSC - PR/PTB/PDT/PV/DEM/PPS/PSC/PT

.............. 5.974 ....... 56.30
................. 691 .......... 6.25
................. 539 .......... 4.87
................. 459 .......... 4.15
................. 403 .......... 3.64
................. 382 .......... 3.45
................. 348 .......... 3.15
................. 320 .......... 2.89
................. 293 .......... 2.65
................. 196 .......... 1.77

.............. 1.573 ....... 54.90
................. 235 .......... 8.01
................. 225 .......... 7.67
................. 183 .......... 6.24
................. 150 .......... 5.11
................. 149 .......... 5.08
................. 139 .......... 4.74
................. 137 .......... 4.67
................. 129 .......... 4.40
................. 117 .......... 3.99
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Ibatiba - ES
Prefeito
Candidato .................................................................................... Partidos ..... Votação . % Válidos
15 - DR. JONHSON ............... PDT / PSL / PTC / PTB / PMDB / PRP / PV / PT ........... 8.198 .......... 59,85
.................................. / PSDC / PSC / PSB / PSDB / PHS / PTN / PRTB / PPS
Vereadores
Candidato .................................................................................... Partidos ..... Votação
BETO DA SAÚDE ............................................................................ PR / DEM ........... 1.677
ADMILSON DO NATALINO .......... T D P / L S P / C T P / V P / T P / C S P / CD S P / S H P / N T P / B T R. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.075
OZÉIAS ........................................................................................... PR / DEM .............. 865
SILVIO DO BARATEIRO .................... PTB / PSDB / PMDB / PRP / PPS / PSB .............. 789
GERCI DE FREITAS ........................... PTB / PSDB / PMDB / PRP / PPS / PSB .............. 720
EZEQUIAS MARIANO ........................................................... PP / PRB / PMN .............. 689
JORCY ............................................................................................ PR / DEM .............. 661
PASTOR JORGE ............................................................................. PR / DEM .............. 561
TIQUIM ............................ PDT / PSL / PTC / PV / PT / PSC / PSDC / PHS / PTN / PRTB .............. 466

. % Válidos
.......... 11,93
............ 7,65
............ 6,15
............ 5,61
............ 5,12
............ 4,90
............ 4,70
............ 3,99
............ 3,31

Irupi - ES
Prefeito
Candidato .................................................................................... Partidos ..... Votação . % Válidos
25 - LELEI ..................................................................................... DEM / PSC ........... 3.673 .......... 53,33
CONCEIÇÃO ....................... PMDB / PDT / PT / PTB / PMN / PV / PRP / PSDB ........... 3.214 .......... 46,67
Vereadores
Candidato .................................................................................... Partidos ..... Votação
HERIVELTO .................................................................................. DEM / PSC .............. 572
FLAVIO ........................................................................................ DEM / PSC .............. 458
DAVI AFONSO ................................................................. PSDB / PMDB / PV .............. 417
MARQUINHOS PROFESSOR ....................................................... DEM / PSC .............. 374
ERILDO .......................................................................................... PPS / PSB .............. 341
PAULO SCHUAB .......................................................................... DEM / PSC .............. 329
DARCI CAMILO ................................................................ PSDB / PMDB / PV .............. 264
LUIZ LEITE ........................................................................ PSDB / PMDB / PV .............. 264
AR ................................................................................................. PPS / PSB .............. 253

. % Válidos
............ 8,25
............ 6,61
............ 6,02
............ 5,40
............ 4,92
............ 4,75
............ 3,81
............ 3,81
............ 3,65

Iúna

Lajinha, outubro de 2008.
Muito obrigada pelos 371 votos.
Amigos e amigas,
Agradecemos primeiramente a Deus pela força. A meu marido que se revelou o
“maior e o melhor companheiro” que uma mulher pode desejar. Aos meus pais e filhos
exímios e incansáveis lutadores. Agradeço aos meus familiares e a todos que me
ajudaram direta e indiretamente nesse processo político.
Amigos, quando começamos esta caminhada, não sabíamos o que iríamos encontrar, hoje posso dizer que conheço a minha cidade, as pessoas, seus problemas e
necessidades; ouvi reclamações, conselhos e sugestões, tudo levei em consideração,
pois aprendi muito e com certeza esses ensinamentos estarão comigo onde quer que
eu vá, por toda vida. Nesta caminhada, aprendi que não podemos ter medo de lutar
por aquilo que acreditamos, devemos vencer todos os obstáculos e sempre seguir em
frente e é isso que pretendemos fazer, aperfeiçoar, aprender, ajudar e acima de tudo
continuar a luta que apenas começamos.
Agradecemos o esforço e empenho de todos que incansavelmente trabalharam
em prol de nossa campanha. Reafirmamos o nosso compromisso de lutar pelos nossos ideais e valores. HONESTIDADE, COMPROMISSO, DETERMINAÇÃO E TRABALHO fazem parte das nossas vidas. A nossa luta não para por aqui os 371(trezentos e setenta e um) votos são um indicativo de que estamos no caminho certo. Agradeço o carinho da família Lajinhense, que por onde passamos nos recebeu de braços
abertos, de igual forma agradecemos os moradores de todos os córregos e distritos.
Sendo-nos permitido por Deus, e com a força do povo, renovaremos nossas esperanças de construir uma Lajinha que acolha a todos de coração.
Sinceros agradecimentos.

Neura da Silva Pereira
Vereadora Eleita- 2008

Prefeito
Candidato .................................................................................... Partidos ..... Votação . % Válidos
ZÉ RAMOS .............................................................. PDT / PRTB / DEM / PRB ........... 6.658 .......... 41,64
Vereadores
Candidato .................................................................................... Partidos ..... Votação
EDSON ................................................................... PTB / PP / PT do B / PSB .............. 939
WALDREM MARCELO .................................................................. PHS / PSC .............. 718
VALMIR .................................................................. PDT / PRTB / DEM / PRB .............. 699
ADRIANO ORNELAS ................................................................. PMDB / PPS .............. 653
JONATHAN BONFANTE MOREIRA ........................ PTB / PP / PT do B / PSB .............. 527
JOAQUIM HUBNER VIEIRA .................................... PTB / PP / PT do B / PSB .............. 518
JONILDO MUZI .................................................................. PR / PRP / PV / PT .............. 488
PENHA .................................................................... PDT / PRTB / DEM / PRB .............. 395
LÃOZINHO .............................................................. PDT / PRTB / DEM / PRB .............. 392

. % Válidos
............ 5,65
............ 4,32
............ 4,21
............ 3,93
............ 3,17
............ 3,12
............ 2,94
............ 2,38
............ 2,36

Quero agradecer
a todos que
acreditaram em mim,
sei que a luta é muita,
mas, quando se tem
coração puro e
humilde Deus nos
fortalece.
Deus abençõe a todos
e muito obrigada,
mesmo não sendo
eleita continuo na
luta pelo
bem comum.

NICOLINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Agradecimento
É com grande satisfação que agradeço a todos que
acompanhando o
período de campanha eleitoral depositaram em mim
confiança ao me
elegerem vereador
para representá-los
na câmara municipal. Espero corresponder às expectativas e buscar o
melhor para o
nosso município.
Quero continuar os
meus projetos.

Renato da Banca
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SENAR visita lideranças em Lajinha

ESPERANÇA RENASCE EM ALTO
JEQUITIBÁ COM A VITÓRIA DE DANIEL
SATHLER E CARLINHOS CELESTINO
Por Priscila Loubach
Tavares

SENAR/MG com Lideranças da prefeitura, sindicato rural, COOCAFÉ e CREDICAF

Por Devair G. Oliveira
Representantes do SENAR MINAS, Emater (Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural), CREDICAF, COOCASFÉ, Prefeitura Municipal e Sindicato
Rural – estiveram reunidos
em um almoço de negócios
para traçar estratégias de
desenvolvimento para o setor rural do município de lajinha. A idéia é fomentar as
atividades rurais da cidade a
fim de oferecer mais alternativas para os produtores,
principalmente nas áreas de
cafeicultura.
"Com a parceria, o SENAR quer levar mais alternativas para o produtor rural de
Lajinha, desde o pequeno até
o grande. O município conta
com muitas lavouras de café,
mas também tem potencial de
água e clima favorável para
outras atividades",
O presidente do Sindicato Rural de Lajinha Senhor
Jéferson avaliou que o SENAR é um dos principais
colaboradores para o produtor rural da cidade, em relação à capacitação de mão-deobra específica para o campo. "Muitas pessoas são
amadoras e o SENAR capacita-os com cursos e treinamentos. Queremos começar
a trabalhar já para intensificar em 2009", adiantou.
Jornal das Montanhas –
Qual é o Objetivo dessa visita?
Antônio do Carmo Neves
– Superintendente do SENAR/MG. - Essa visita que
nós fazemos aqui, é em função de um convite que recebemos do presidente do sindicato o Senhor Jéferson,
para que pudesse-mos estar
conhecendo o município,

conhecendo a cooperativa,
conhecendo as lideranças
agropecuárias do município
de Lajinha, para visualizar
uma possibilidade de um trabalho conjunto SENAR, Cooperativa, Sindicato, Prefeitura o SICOOB e tantas outras instituições e outras
pessoas mais que poderiam
estar envolvidas em prol de
uma melhoria do trabalho no
desenvolvimento de Lajinha
e nós estamos então em negociação, de alguns projetos
piloto na área de formação
profissional por competência, na área de trabalho mais
estruturado,em função das
necessidades e das demandas do produtores rurais e
trabalhadores rurais do município.
JM – Lajinha conta com
duas ótimas cooperativas.
Isso pode ser um fator benéfico para esses projetos?
Antônio do Carmo Neves
- Lajinha tem tudo que pode
ser benéfico para o projeto,
tem uma articulação muito
forte, na cooperativa, de créditos, da Coocafé, do Sindicato dos produtores rurais,
da Prefeitura, isso aí faz com
que o município onde você
tenha as lideranças unidas
em termos de um propósito
só facilita as possibilidades
de sucesso das entidades
que buscam atuar em parceria. Então com certeza nós
temos a expectativa de um
trabalho muito produtivo que
é feito com as entidades aqui
em Lajinha que já atuam com
eficiência muito grande.
JM – Há uma região onde
o SENAR atua mais efetivamente em MG.?
Antônio do Carmo Neves
- Nós não diríamos assim em
termos de regiões onde nós

atuamos mais efetivamente
não. A atuação do SENAR
está muito em função da demanda que as entidades representativas da classe produtora rural demandam e
ofertam parceria com o SENAR. Então nós temos na
zona da mata atuação do SENAR muito interessante e em
vários municípios e menos
interessantes em outras, da
mesma forma com relação ao
Triângulo Mineiro, com relação ao Norte de Minas, ao
Vale do Rio Doce e Mucuri,
então ela está muito em função da demanda, nós atuamos por demanda, onde se
tem entidades representativa da classe, e um trabalho
que busca a realização daquilo que a classe precisa o
SENAR sendo chamado está
junto.
JM – Nessa visita de vocês há um interesse do pessoal de Lajinha em fazer um
projeto específico para a cidade?
Sr. Jésus Coordenador
de Formação Rural em Minas Gerais: - Nós estamos
buscando cada vez mais a
capacitação em todas as formas, trabalhamos primeiro
com o pequeno produtor e
crescendo também nas grandes cadeias produtivas e essa
vinda aqui é exatamente para
isso, para estar buscando
uma parceria maior para trabalhar em um nível maior gerencial da gestão do agro negócio do café. Há possibilidade desse projeto vir aqui
para Lajinha, o plano piloto
que estão pretendendo trazer,
deu para notar um interesse
muito grande das entidades
envolvidas e quando as pessoas querem a situação fica
muito mais fácil.

POLÍCIA
Morte e feridos na BR-262
Na noite do dia 9/10 ao
ultrapassar uma carreta no
km 19 da BR – 262, em Martins Soares, o veículo Fiat
Pálio, placa GSP-3413 de Lajinha conduzido pelo funcionário público, Joel de Oliveira Lima 56 anos bateu de
frente com um Corsa Sedan,
placa M5F- 8481 de Aracruz

– ES conduzido por José
Wenceslau Alcântara Fernandes 42 anos. Joel de Lima
morreu em conseqüência da
batida e seu filho Gustavo
Igor de Souza Lima 08 anos
que também estava no carro
foi socorrido ao pronto socorro de Manhuaçu e apresentando ferimentos graves

foi transferido para Belo Horizonte.
O motorista do Corsa
também teve ferimentos graves e a passageira Sandra
Regina Fiori de 44 anos teve
fratura no braço. O Corpo de
Bombeiro de Manhuaçu esteve presente no local para
socorrer os feridos.

Eis que a esperança nascida no peito do povo desabrochou na confirmação da
vitória de Daniel Sathler nas
eleições para prefeito de Alto
Jequitibá. Eleito pela vontade de ver a cidade progredir
- uma vez que por acomodação foi esquecida no tempo
– o brilho nos olhos dos eleitores iluminaram as ruas
numa festa que explodia em
emoção por acreditarem que
agora chegou a hora de mudar.
Com o slogan “Mudar é
preciso!”, Daniel baseou sua
campanha na vontade de trabalhar para o progresso do
município, considerando que
em vista a outras cidades da
região, Alto Jequitibá ficou
acuada no tempo. Com mais
de 900 votos de frente contra o outro candidato (atual
prefeito do município, Antonio Lopes) as eleições do
município provou que o
povo quer resultados bons
e sentir a cidade crescer.
Muito trabalho virá para o
próximo prefeito desta cidade pacata e acolhedora, merecedora de boa administração.
Em palavra com a nossa
equipe, Daniel falou sobre
sua alegria, satisfação e gratidão pela vitória.
Jornal das Montanhas Depois de tanta expectativa
eis que veio a vitória. Como
você está se sentindo?
Daniel Sathler - Estou
muito feliz e compartilho esta
felicidade com cada companheiro e com meu vice Carlinhos Celestino. É muita alegria pela oportunidade de
poder trabalhar para o município de Alto Jequitibá. Não
tenho vaidade nenhuma em
ser prefeito, mas gostaria e
estou tendo o privilegio de
vir a trabalhar para o município, terra que nasci e gosto
muito, daí a principal razão
da minha alegria, governar
contando sempre com o
apoio da população.
JM - É a primeira vez que
você se candidatou ao cargo
de prefeito municipal e trabalhou muito em campanha.
Que avaliação você faz espe-

que nenhum prefeito esta fazendo obra com recursos do
próprio bolso, estavam tendo resultados com a administração e que a gente percebia que Alto Jequitibá estava ficando para trás. Daí o
slogan “Mudar é preciso!”,
sem desmerecer nenhuma
pessoa, mas por acreditar
que poderíamos fazer mais
pelo município a exemplo do
que vemos acontecer nos
municípios em volta.

Daniel Sathler venceu as
eleições para prefeito
em Alto Jequitibá

rava uma diferença tão grande de votos?
Daniel - Na verdade trabalhamos contra dois candidatos. Digo isto porque entendo que lutar contra um
candidato que tem a máquina é muito difícil – além das
pessoas, o Antonio e o Hélio, que são pessoas que respeito muito, foi um trabalho
muito grande. Foi a primeira
vez que me candidatei a prefeito, já fui vereador há mais
de 10 anos atrás tendo a oportunidade como vereador de
ser o presidente da Câmara e
juntamente com os companheiros obtivemos este resultado que, em parte, era
aquilo que prevíamos, por
estar visitando todas as casas, sentindo as pessoas, o
clima, e principalmente depois do nosso comício do dia
02 de outubro. Tive o privilegio de ver a satisfação, a
alegria da população por isso
estava confiante que obteríamos a vitória com a margem
próxima de vantagem do nosso concorrente. Foi grande
alegria, bem como grande responsabilidade.

JM – Qual mensagem
você gostaria de deixar para
seus eleitores e toda a população de Alto Jequitibá?
Daniel – A mensagem sincera e de coração se resume
em uma só palavra: agradecimento. Pela confiança, pelos votos, pela oportunidade que nós alcançamos. Esse
agradecimento é sincero, é
expressão daquilo que é mais
do que merecido, do que
deve ser dito. Quero pedir o
apoio daqueles que não votaram em mim, pedir para estarem apoiando porque não
estou tendo esta oportunidade para vingar ou causar discórdia, divergência, mas para
trazer para Alto Jequitibá
tudo o que a população merece e precisa. Muito obrigado pelo voto, pela confiança, por cada eleitor que acreditou em mim e a todos o pedido de apoio. Gostaria de
dizer que Alto Jequitibá só
anda para frente se ficar para
trás a eleição que já aconteceu. Daqui pra frente até o
próximo pleito devemos estar unidos, é o pedido que
eu faço, para ver a população usufruindo dias melhores, dias melhores para cada
cidadão de Alto Jequitibá.
Este é o meu objetivo.

JM - “Mudar é preciso!”
este foi o slogan da sua campanha. O que você considera
como prioridade para mudar
em Alto Jequitibá?
Daniel - Saúde, apoio ao
agricultor, educação, esporte, geração de emprego. Escolhemos este lema amparado na realidade que vimos
acontecer nos outros municípios próximos de Alto Jequitibá, que não estávamos
vendo aqui e, convicto de

Com o slogan “Mudar é preciso!”, Daniel baseou sua campanha na
vontade de trabalhar para o progresso do município
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Dez erros mais comuns
na hora de caminhar
A caminhada é uma das opções simples e prática. Não
requer investimento financeiro, pode ser praticada a qualquer horário, por qualquer pessoa. Segundo o médico e
cirurgião especializado em ortopedia, Dr. Fabio Ravaglia,
presidente do Instituto de Ortopedia & Saúde, a caminhada é um dos exercícios mais democráticos e eficazes que
existe.
Entretanto, Ravaglia alerta que é preciso tomar algumas precauções para que sua saúde não acabe sendo prejudicada. Em entrevista ao Terra , o ortopedista apresentou algumas dicas que podem aperfeiçoar a prática da caminhada.
1) Evitar passos largos: Passos largos não são recomendados. Há o perigo de cair, além do risco de torções.
Se alguém quiser andar mais rápido, deve dar passadas
curtas, com um intervalo de tempo menor.
2) Cuidado com a forma de pisar no chão: Deve-se evitar
pisar com a ponta do pé ou "marretar" o chão, dando pisadas muito fortes. O correto é primeiro aterrissar o pé no solo
com o calcanhar, rotar e aterrissar a planta do pé.
3) Postura errada é prejudicial: A postura é outro detalhe muito importante que deve ser levado em consideração. É preciso caminhar como se estivesse olhando a 20m
à frente, com a cabeça na altura dos ombros, contraindo o
abdome e alternando entre os pés e os braços. Quando o
pé direito vai à frente, o braço esquerdo vai também e
vice-versa.
4) Não caminhar com pesos: Se a intenção é definir as
pernas, caminhar com peso não é a saída. Outras opções
como musculação devem ser consultadas. Caminhar com
pesos pode lesionar a coluna, causando dores nas costas.
5) Atenção ao tipo de calçado: Se o calçado não for
apropriado, ele não amortecerá bem o chão e, dessa forma,
podem ocorrer dores nas costas e na canela. O tênis é
ainda a melhor saída, mas se for apertado, por exemplo,
pode contribuir para o aparecimento de bolhas nos pés. A
meia também precisa ser corretamente escolhida. A melhor
opção são meias que evitam o deslizamento dos pés dentro do tênis, como aquelas que têm solado antiaderente.
6) Hidratar-se é fundamental: É preciso beber água
antes, durante e depois da caminhada. A hidratação é muito
importante para evitar o aparecimento de câimbras. Mas,
até mesmo para beber água existe uma forma correta: pequenos goles, para não distender o estômago e causar
enjôos.
7) Atenção com a alimentação: Caminhar em jejum pode
ser algo muito arriscado. A pessoa pode sentir tonturas e
até mesmo desmaiar. Deve-se fazer refeições leves, como
uma boa fruta, fibras ou derivados de leite.
8) Nada de hiper-treinamento: A caminhada deve ser
feita de forma gradual. Não se pode querer de um dia para
o outro andar grandes distâncias e muitas vezes por semana. Isso além de causar dores musculares pode ser um
fator inconsciente de surgimento de estresse. O ideal é
começar com 30 minutos, três vezes por semana, em terreno plano.
9) Não esquecer o alongamento: O alongamento ajuda
na agilidade, facilitando a caminhada. Deve-se aquecer os
músculos antes e depois da caminhada.
10) Horário ideal: Caminhadas pela manhã são excelentes para estimular e preparar o organismo para o dia
todo. Mas nada contra quem quiser dormir até um pouco
mais tarde e praticar exercícios só no final do dia. Os melhores horários são entre 9h e 11h, por causa dos raios
solares e depois das 16h. E sempre passar o protetor solar.
Caminhar à noite também é uma opção para quem fica fora
o dia todo, mas para isso é necessário escolher lugares
bem iluminados e tomar cuidado com a segurança.
Após tomar todas as precauções, é só se divertir e
aproveitar o que uma boa caminhada pode oferecer. Chamar os amigos, além de tornar o exercício mais agradável,
garante que você tenha motivação para continuar cuidando da sua saúde.
Serviço: Dr. Fabio Ravaglia - médico e cirugião
especializado em ortopedia
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O mundo progride pouco porque
os homens procuram apoio nos
demais e nunca em si mesmos.
Tig Hippel
Ousar: o progresso só se
consegue por este preço. Vitor
Hugo
Cada um de nós tem sobre os
ombros o peso de todos os
séculos. J. Morley
Farei muralhas de suas carnes e
usarei seu sangue como cimento.
Kaervek
Os olhos não pecam se a
vontade domina os olhos. Públio
Cirio
Não há de mal ou de bom, se o
pensamento não o torna tal.
W. Shakespeare
Não ser útil a ninguém, equivale
a não valer nada.
Descartes
A personalidade do homem
determina antecipadamente o
grau da sua fortuna. Schopenhawer
O hoje vala por dois amanhãs.
Francis Guarlis
A felicidade não é um prêmio e
sim uma conseqüência. O
sofrimento não é um castigo e
sim um resultado. R. G. Ingersoll

Coisa da Vida
Sempre que penso na tal felicidade, imagino se seria bom ou não se ela
existisse. É óbvio que já deixei claro
que não acredito nela, como muitos
imaginam que seria essa tal felicidade,
mas desde logo alerto para um pequeno detalhe: sou feliz.
Parece contraditório, mas não é. Ao
menos para mim, ser feliz é algo totalmente diverso do que seria ter felicidade, da forma como a idéia nos é vendida. Mesmo porque muitos associam
essa mera ilusão à alegria, nunca à tristeza.
Ser feliz é um estado tal de consciência da vida, onde se sabe o por quê
do sorriso, tanto quanto o por quê da
lágrima. Em outras palavras, ser feliz é
estar lúcido quanto aos fatos que nos
cercam, sejam eles bons ou ruins. E
mesmo esta questão quanto a algo ser
“bom” ou “ruim”, é bastante relativa,
pois não raro, aquilo que julgamos ser
ruim, ao longo do tempo se revela ter
sido a melhor coisa que nos poderia
ter acontecido.
Somos extremamente limitados em
comparação com a extensão e alcance
da vida e, quase naturalmente, nossa
limitação se amplia, quando somos atingidos por algo que afete nosso estado
emocional. Ser feliz, assim, é estar ciente dos momentos presentes, driblando nossas limitações, para poder olhar
sem sermos passionais para o que nos
cerca.

A idéia da felicidade vendida no
marketing, nada mais é que um engodo para criar necessidades fictícias. É
uma idéia ligada mais ao ter, que ao
ser. Por isso é uma armadilha perigosa. Pode levar apenas a buscas superficiais, afastando alguém de si perigosamente, a ponto de se tornar um
estranho para si mesmo. Isso jamais
será felicidade, pois por mais que o
sujeito tenha tudo, terá perdido a própria essência, no caminho das ilusões.
Mas imaginemos que a tal felicidade existisse.
Impossível conceber tédio maior,
pois se alguém quiser destruir alguém,
bastará dar-lhe rigorosamente tudo
que o outro desejar. E se é verdade
que o excesso de problemas pode acabar com alguém, a total ausência deles
teria o mesmo efeito.
Por isso, não creio ser possível viver com ou sem essa tal felicidade, ao
contrário, é plenamente possível viver
momentos felizes e momentos infelizes, sendo que os segundos são sempre fator de valorização dos primeiros.
E se a felicidade realmente existe, ela é
composta de momentos felizes e infelizes, vividos por pessoas conscientes da vida e seu valor.
Joaquim Saturnino
da Silva
*Advogado e Administrador de
Recursos Humanos

Se você é fã de um cafezinho de boa qualidade e gosta de novidades, aguarde e confira
dias 7 e 8 de novembro
na 1ª Feira Cultural da
E. E. Joaquim Knupp
as bebidas preparadas
à base de café.

PSICÓLOGA - PSICOPEDAGOGA

COPPEM
Estratégia de campanha e pesquisa
(33)

3331-8409 *8405-1889
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DIZEM POR AÍ!
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Prós & contra
Um candidato eleito disse que depois do domingo eleitoral já recebeu mais que o dobro de felicitações de eleitores
dizendo que havia votado nele, não adianta contabilizar depois de eleito os votos aumentam mesmo e como o voto é
secreto é melhor aceitar a palavra do votante. Uma pergunta
sempre se faz quem é mais corrupto os candidatos ou o povo,
lógico que em tudo há exceções, é que geralmente se culpa
muito o candidato, mas se o povo escolhesse os candidatos
certos não haveria problema. “A lei de Gérson” é que impera
em nosso país muita gente querendo levar vantagem em tudo
e em ano eleitoral grande maioria dos eleitores acha que tem
que realizar todos seus objetivos. É o muro da casa, é uma
cirurgia, emprego, viagem e até existe o turismo eleitoral onde
o candidato paga a passagem do cidadão para ganhar os
votos dele e da família.

Distrito do Prata de Lajinha

melhor nem pior que os outros,
devemos respeitar a vontade
do povo.
Fica transparente que se
compararmos a qualidade do
voto dado a Nicolina ele tem
muito mais valor que outros
que ao longo dos tempos criaram cabrestos nos eleitores facilitando empregos, atendimentos médicos, dinheiro e vários tipos de moedas de troca
de votos. Ela fez uma campanha digna respeitando as pessoas e sem condições até mesmo de se locomover para outros
bairros distantes ela é prova que pode se fazer campanha
sem dar nada que possa beneficiar o eleitor.

Formadores de opinião

Após apuração dos votos em Lajinha uma comunidade
ficou sem representante e nada melhor que cada comunidade
ter seu próprio representante, como o vereador é o político
mais perto do povo é em sua casa que o povo bate para
solicitar um serviço ou reclamar de algo, o vereador é o elo
entre a comunidade e o prefeito, neste caso o distrito fica a 18
km da cidade e por mais que outros vereadores queiram ajudar o local suas bases não são no distrito e isso conta muito
na hora de fazer um projeto ou votar, sabemos que os recursos são escassos e na hora de destinar verbas para obras o
olhar dos legisladores se volta para suas bases.
O povo tem que deixar de ser cabeça dura e esquecer as
diferenças partidárias após as eleições, você que perdeu o
voto o melhor que possa fazer agora para melhorar sua comunidade é torcer para que quem ganhou faça um bom governo, só assim teremos uma sociedade mais justa. Há muitos que deixam de dar sua contribuição só pelo fato de estar
no poder outro candidato que não seja do seu partido, então
pense no seu município como se ele fosse uma grande igreja,
não é assim lá na sua igreja após uma votação de cargos na
liderança, logo depois de alguns dias as arestas são aparadas para o bem da coletividade e crescimento da causa.

Em Valadares se o prefeito
Mourão (foto) tivesse observado tudo que essa coluna escreveu durante seu mandato e
ligado sua anteninha que ficou
muito desligada, com certeza
não teria perdido as eleições,
quem respeita seus leitores
goza da fidelidade deles e numa
indecisão a leitura de uma crítica pode ser decisiva é bom os
prefeitos valorizarem todos os
meios de comunicação que
exercem com seriedade seu trabalho, graças ao nosso respeito ao leitor a cada mês conquistamos mais e mais espaço, nossa página na internet é
uma das mais acessadas da região Montanhas é uma marca
forte e mundialmente conhecida e não é por acaso que ganhamos espaço internacional, lógico que temos que melhorar muito e estamos trabalhando para isso e por isso convidamos você para acessar www.jornaldasmontanhas.com.br
– acompanhe nosso trabalho anuncie conosco estamos atingindo um número fantástico de leitores tanto no JM impresso como no on-line, nosso compromisso é com o leitor.

Mais quatro anos sem um evangélico
na câmara de Manhuaçu

Câmara municipal de
Manhuaçu renovação de 50%

Ainda não foi desta vez que os evangélicos de Manhuaçu puderam ter entre os legisladores um representante, isso é
lamentável para uma comunidade tão expressiva como essa
em Manhuaçu mais de 30% da população declara ser membro de uma comunidade evangélica, mas mesmo assim não
dá para entender essa dispersão na hora de votar, muitos
podem ter seus motivos, mas não sabemos, os candidatos
são bons e ninguém melhor do que os próprios irmãos que
conhecem e convivem toda semana com eles em suas respectivas igrejas. A AMEM deveria tomar posição e fazer o
que já deveria ter feito há muito tempo, um fórum para o voto
dos evangélicos nos moldes dos que existem em muitas cidades. Tratar do assunto com seriedade trazendo pessoas para
dar palestras ensinar ao povo que ninguém está obrigado a
votar no candidato só por ele ser evangélico. Essa máxima de
irmão vota em irmão é ultrapassada, mas ninguém melhor do
que você para saber que no meio evangélico há nomes de
grande valor, pessoas que ao longo do tempo vem prestando
excelente serviço à comunidade. Precisa-se com inteligência
criar critérios básicos e claros como são os critérios para a
escolha de um presbítero ou diácono. O povo deve ser orientado e a candidatura deve ser natural nada de imposição de
cima para baixo.

Será que em Manhuaçu continuarão uma só bancada?
Vamos esperar para ver se os vereadores entenderam o que
deseja o povo com certeza que não o povo mostrou um total
descontentamento com os atuais vereadores e todos sabem
que a renovação só não foi maior porque em Manhuaçu tem
alguns vereadores muito prestigiados com a vacina do poder “Tu te tornas eternamente obrigado a votar em mim”
metade deles não voltarão foram demitidos pelo povo e seria
bom se os novatos fizessem uma leitura do que quer dizer a
voz das urnas.

Nicolina deu show
Com sua simpatia e simplicidade Nicolina (foto) foi crescendo na preferência do eleitorado e chegou a reta final com
uma votação expressiva de 1.188 votos ficando como 1ª suplente, deixando para trás muitos políticos tradicionais da
cidade, 4 vereadores, um vice-prefeito e muitos outros que
detinham boa estrutura e poder econômico. Aí está o valor
da democracia o povo tem que entender que político não
presta concurso, chega ao poder através do voto popular e
quando todos tiverem consciência disso ficará mais fácil para
escolher os candidatos, não quero dizer que a Nicolina é

Câmara de São João do Manhuaçu
Os vereadores de São João do Manhuaçu bateram cabeça quase que em todo o mandato brigaram mais que legislaram e agora receberam um cartão vermelho dos eleitores do
município que resolveram trocar e colocara logo 5 mulheres,
com certeza vai ficar bem melhor e se a moda pegar e der
certo os homens e que se cuidem, poderemos ter mulheres
em várias câmaras e também nas prefeituras, em Simonésia a
Marinalva é a nova prefeita, os nossos parabéns e desejo de
uma boa administração.

Lajinha
O prefeito de Lajinha Tião Moreira
(foto) está sendo chamado de arrebenta urna, eram 4 candidatos na reta final
Betim desistiu e passou a apoiar o candidato do PT Aluisio Poubel. Tradicionalmente em Lajinha as disputas são
acirradas entre os grupos rivais mais
conhecidos por Jacaré X Sapo. O atual
prefeito Sebastião Moreira representante do Sapo desta vez teve que lutar
com dois jacarés o legal e o oficial, pa-

rece que os eleitores do Jacaré não gostaram da decisão do
partido de impor um candidato e aí veio o racha e a decisão
final com à resposta das urnas uma goleada de votos. Foram
3.315 votos de frente para o segundo colocado, com a soma
dos dois candidatos a diferença cai para 523 votos. Na Câmara Municipal, o PMDB fez maioria, foram eleitos 5 candidatos
e essa deverá ser mesmo a bancada em Lajinha, que tem
como tradição eleger bons vereadores. Lá é bem diferente de
outras câmaras os eleitos pela oposição permanecem fiéis
aos partidos.

Em Valadares
Parabéns a Samuel Sabbagh pela frente nos trabalhos de
divulgação da campanha do candidato Mourão, foi contagiante e dava até para acreditar que Mourão iria ganhar fácil
fácil as eleições, e se fosse o caso de perder como aconteceu
seria por poucos votos, mas o que falou alto mesmo no marketing foi a criação da taxa de lixo e o aumento da água isso
sem falar de Alexsandra.

Já articulando para 2010
Um nome já se apresenta para 2010, seria o prefeito de Conselheiro Pena,
Neyval Andrade (foto) já
cogitado para Deputado
Estadual pelos seus municípes, foi reeleito com um
bom número de votos, resta saber se Zé Henrique irá
deixar pois o mesmo, é majoritario na cidade de Conselheiro e em vários pontos de nossa região e saber
se Neyval irá se sair bem
na região como tem se saído bem na cidade de Conselheiro e distritos, bem
2010 promete!

Valadares e Ipatinga “PT”
Valadares e Ipatinga falam a mesma
língua “PT”, Chico
Ferramenta conquistou a prefeitura de
Ipatinga e Elisa a de
Valadares, dizem que
o PT perdeu a prefeitura de Ipatinga para
Quintão só para
aprender e saber que tem mais pessoas querendo trabalhar
na cidade, assim se não fizerem o trabalho de casa perderão
novamente a prefeitura de Ipatinga. Já Elisa para muitos foi
novidade para outros não, mas novidade para todos foram
os mais de 6 mil votos na frente de Mourão, já que o mesmo
nas últimas eleições ganhou por uns 600 votos de Fassarela.
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CANTINHO POÉTICO
É PROIBIDO ENTRADA
Tédio

AS NUVENS DO CÉU

Estávamos todos deitados no chão de areia
quente, na praia linda de um verão que foi inesquecível.
Tínhamos nadado, corrido atrás de bola, pescado, enfim feito tudo que tínhamos direito.
Sendo assim, ali, deitados na areia morna, descansávamos.
Olhando o céu, vi duas nuvens tão lindas destacando-se no azul imenso quase se juntando ao mar
revolto.
E ai começa a história:
Era uma vez duas famílias de nuvens que eram
vizinhas no céu.
Ambas tinham filhos e viviam em perfeita harmonia, pois ali era o céu...
Às vezes passavam maus bocados, pois o Sr
Trovão gostava de vir berrar bem em cima delas e
isso as fazia chorar muitas lágrimas pesadas.
Mas, hoje tudo estava calmo e as crianças, duas
lindas meninas foram brincar lá fora.
- De que vamos brincar? perguntou uma nuvenzinha.
- De desenhar. - disse a outra.
- E o que vamos desenhar hoje?
- Eu vou desenhar um urso bem grande e você?
- Desenharei o carro do papai Noel.
E assim começaram seus desenhos.
Daqui da terra acompanhei tudo.
Que coisa mais linda foi se montando no céu!
O urso foi crescendo e até andava bem devagar em torno da nuvem mãe que também estava
por lá.
E o carro do papai Noel! Lindo, Lindo!
Suas renas com laços enormes e com muitos
presentes e o papai Noel parecia muito contente...
Então me veio o pensamento:
- Papai Noel pode visitar todos. Mesmo os que
não recebem o presente dele, é só olhar o céu,
procurar e escolher o seu!
Brinque com ele, peça as estrelas para ajudar e
até dona Lua pode te dar uma mãozinha.
Hei, hei, acorda Dudu você está bem?
Aí, então, vi que havia sonhado, mas quando
olhei para o céu lá estavam elas brincando
novamente.E agora, o que seria que iriam desenhar as nuvens do céu?

Pareciam crianças em doce especulação
na suavidade de dedos entre fendas.
Olhares comiam canções quietas
e tudo o mais eram intermináveis carícias.
Línguas diziam da pele o apelo do gosto,
sorrisos enquadravam palavras bem ditas.
Não houve uma noite em branco
ou um dia sem coloridos desejos.
O tempo, menino de causas desconhecidas,
abriu o lacre de um adeus cortante
e os pequenos sonhadores
hoje dormem lado a lado
como se a vida fosse colchão de lembranças,
- algo sem recuperação no que prossegue.

Destroços.
Se soubéssemos corresponder com alegria a dor
estaríamos aptos para solucionar grande parte
dos problemas da humanidade.
Mas nosso pessimismo nos leva a lamentar
quando deveríamos ser o primeiro passo
em busca das soluções.

É bom ficar bem atento, pois as expressões formadas com o verbo SER mais um adjetivo (é bom, é importante, é necessário, é permitido, é proibido etc.) ficam invariáveis, quando esses adjetivos não vêm precedidos de artigo.
Veja os exemplos: Água é necessário para a vida. / É
proibido entrada. / Será permitido entrada de menores.
Se, entretanto, houver artigo antes do adjetivo, haverá
concordância: A água é necessária para a vida. / É proibida a entrada. / Será permitida a entrada de menores.
QUAL É O CERTO?
1.a) Tinha dois apartamentos: um duplex e um triplex. b) Tinha dois apartamentos: um dúplex e um tríplex.
2.a) São coisas fáceis de fazer. b) São coisas fáceis
de se fazer.
3.a) O juiz interviu na questão. b) O juiz interveio na
questão.
4.a) Ele comprou dois Corsas. b) Ele comprou dois
Corsa.
5.a) O remédio é para crianças de 0 a 5 anos. b) O
remédio é para crianças de até 5 anos.
RESPOSTAS COMENTADAS

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.

1.b - As palavras dúplex e tríplex são paroxítonas e
não oxítonas. Devem, portanto, ser acentuadas.
2.a - Nas frases em que o infinitivo vem precedido
da preposição DE e por adjetivos como agradável, difícil, fácil, impossível, etc. é incorreto usar o pronome se,
uma vez que, nessas frases, o infinitivo já tem sentido
passivo. Coisas fáceis de fazer = coisas fáceis de serem feitas. O SE está sobrando, pois tem ali o valor de
pronome apassivador, totalmente desnecessário.
3.b - O verbo intervir é derivado do verbo vir, devendo
ser conjugado por ele. O tempo usado na frase é o
pretérito perfeito: eu intervim, tu intervieste, ele interveio... Do verbo vir é: eu vim, tu vieste, ele veio... É só
colocar o prefixo inter- para formar o derivado intervir. O
mesmo procedimento deve ser usado com todos os
verbos derivados.
4.a - Os nomes de automóveis se pluralizam normalmente: dois Monzas, dois Gols, dois Corsas, etc. O
que não sofre alteração no plural é o nome da fábrica:
Dois carros Fiat. / Dois veículos Ford. Deve-se atentar,
entretanto, para frases do tipo: Os automóveis Corsa
são bons. Nesse caso, a flexão de número foi empregada no substantivo anterior (automóveis).
5.b - Você já viu criança com ZERO ANO? Dispensa
comentários, não é?

Inútil satisfação corporal

Manifeste sua opinião, dê sugestões e faça comentários: ilvececunha@hotmail.com

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.

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.

Múltiplos

Solitária brincou com os dedos a certeza,
algo meio incerto.
Emancipada fêmea amou-se como
se fosse de todas as primeiras vezes
a mais fiel das entregas. Até que o gozo
percorreu a tarde suada no lençol frio.
Depois, a insubstituível falta dele
caiu navalha no pensar e ela adormeceu úmida
mais vazia que antes, a transbordar
o verdadeiro amargo da solidão.

A mulher e o bêbado
Uma mulher passava as compras no caixa de supermercado e
percebeu que um bêbado examinava detalhadamente seus itens de
compra: * 2 caixas de leite integral * 1 dúzia de ovos * 1 litro de suco
de laranja * 1 alface americana * 1 kg de café; e * 1 pacote de bacon
fatiado.
Enquanto o caixa registrava, o bêbado dirigiu-se a ela e disse: Você deve ser solteira.
A mulher ficou um pouco espantada com a declaração, e intrigada com a intuição do bêbado, já que, de fato, era solteira. Ela olhou
os seis itens sobre a esteira e nada viu de particular, em sua seleção,
que pudesse sugerir ao bêbado seu estado civil. Com a curiosidade
aguçada, ela disse: - O senhor está absolutamente correto. Mas
como o senhor conseguiu descobrir isso?
E o bêbado respondeu: - É porque você é feia pra caramba!

Matando moscas
A esposa entra na cozinha e encontra o marido atarefado com
um mata-moscas. - O que você está fazendo? - pergunta ela. - Estou
caçando moscas. - E já matou alguma? - Sim! 3 machos e 2 fêmeas.
- Intrigada, ela pergunta: Mas como você consegue distinguir o
sexo? - Fácil! 3 estavam na garrafa da cerveja e 2 no telefone
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Neida,Vinícius e Tallyta

Meirinha, Kênia, Alexsandra, Débora,
Fabinho e Kelly

Sérgio Breder abraça
uma criança após confirmação de sua vitória

Kelly, Renata ,Verinha e Andréia

Tallyta, Renata e Neida

Dnéia e Renata

Novo vereador Teté é
destaque na coluna

Esposa de Adriano Alvim, Renata e sua amigua Neuza, esposa de
Sebastião Moreira

Galerinha do Bão Tamémmm

Uérika, Mariane, Maria e Hilda.
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