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CHARGE

EDITORIAL
A VIOLÊNCIA BRASILEIRA
O Brasil é considerado um dos países mais violentos do
mundo. O índice de assaltos, latrocínio, sequestros, extermínios,
violência doméstica e contra a mulher é muito alto e contribui
para tal consideração. Suas causas são sempre as mesmas:
miséria, pobreza, má distribuição de renda, desejo de vingança
e desemprego.
O povo brasileiro anda descrente pelos acontecimentos e
atitude dos nossos governantes que em nome da governabilidade
deixam de tomar decisões, veja o que acontece hoje com o
senador José Sarney do PMDB. Há mais de dois meses com
milhares de denúncias de nepotismo, atos secretos denúncia de
desvio de verbas e tantas outras e as autoridades que deveriam
tomar decisões não tomam, infelizmente nosso sistema
concentrou muita força ao presidente e praticamente tudo passa
pelo crivo presidencial e acaba ficando difícil quando o presidente
da república não deseja certa situação. Nossa democracia e a
justiça funcionam muito bem quando é para aplicação ao povo
pobre, os ricos e os poderosos são pedidos para ter cuidado
para não ferir a biografia e o passado.
Não terá influência estes desmandos em nossa sociedade?
Vamos pensar um pouco nas ações das demais instituições, a
repressão usada pela polícia para combater a violência gera
conflitos e insegurança na população que nutrida pela corrupção
das autoridades não sabe em quem confiar e decide se defender
a próprio punho, perdendo seu referencial de segurança e sua
expectativa de vida. As baixas policiais por pedido de demissões
é enorme e agora surge um fato novo em muitas cidades
brasileiras são os professores que estão fugindo das salas de
aula por causa da violência que acaba desaguando nas salas de
aulas, não é a toa que aumenta assustadoramente as internações
de professores por problemas que afeta sua vida psicológica
devido a grande carga que recebe nas salas de aula com todo
tipo de problemas.
O governo, por sua vez, concentra o poder nas mãos de
poucos, deixando de lado as instituições que representam o
povo. A estrutura governamental torna a violência necessária,
em alguns aspectos, para a manutenção da desigualdade social.
Não se sabe ao certo onde a violência se concentra, pois se são
presos sofrem torturas, maus tratos, descasos, perseguições e
opressões fazendo que tenham dentro de si um desejo maior e
exagerado de vingança.
É necessário que haja um planejamento de forma que se
utilize uma equipe específica que não é regida pela força,
autoridade exagerada e violenta. Medidas precisam ser tomadas
para diminuir tais fatos, mas é preciso que se atente para a
estrutura que vem sendo montada para decidir o futuro das
cidades brasileiras.
Não se combate a violência com violência não é necessário um
cenário de guerra com armas pesadas nas cidades, mas de pessoal
capacitado para combater a violência em sua raiz. Um importante
passo seria bons exemplos de nossas autoridades superiores.
Cortar a liberdade excessiva que hoje rege o país, aplicar punições
mais severas aos que infringirem as regras e diminuir a exploração
econômica e melhorar a distribuição de renda.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA,
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Meus comoventes agradecimentos ao Jornal das
Montanhas por me abrir este espaço para divulgar
meu trabalho, o mesmo sucesso que almejo para
a minha carreira de escritor, desejo para esta casa
que me acolheu, o meu abraço e admiração.
Ferreira Célio
Ao Jornal das Montanhas,
Gostei muito da edição 67 do jornal,
principalmente da manchete sobre as casas que
serão construídas em Manhuaçu, aproveito para
parabenizar o prefeito de Manhuaçu Sérgio Breder
pela iniciativa de construir casas populares para o
povo que mais necessita, quero até solicitar aos
demais prefeitos para que olhem para Manhuaçu e

sigam este exemplo positivo. É o que nós brasileiros
estamos precisando. Parabéns pela iniciativa.
Fábia de Souza - Manhuaçu-MG
Ao Jornal das Montanhas,
Achei de grande valia a matéria que o Jornal das
Montanhas publicou na edição 67, onde relatava
na íntegra sobre o show do rei Roberto Carlos no
Maracanã. Onde o Rei vivenciou a emoção de
receber amigos de longas datas de sua brilhante
carreira, onde suas contagiantes canções marcaram
a vida de um público cada vez maior e fiel.
Célio Ferreira
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Casa do Pintor inaugura Nova Loja em Manhuaçu
A Casa do Pintor, uma loja especializada
em produtos para pintura de sua casa está
na praça há seis anos com colaboradores
treinados para o melhor atendimento do
cliente, no dia, 27 de julho, devido ao
grande sucesso que é a Casa do Pintor,
Lânderson e seus colabora-dores
inauguraram nova loja situada à Rua Felipe
Nacif 150, Baixada, uma loja moderna
com uma extensa variedade de produtos,
o cliente conta nessa nova loja com um
atendimento diferencial com mais conforto
e praticidade.
A Casa do Pintor está lançando em
Manhuaçu um novo sistema do estúdio
coral que visa em o cliente trazer até a
loja uma foto de sua casa, essa foto será
passada para o sistema computadorizado
e a partir daí pelo computador o cliente
poderá ver como sua casa ficaria com as
diferentes cores oferecidas pela loja até
que encontre uma ao seu gosto.
O consumo de materiais de construção
no país tem crescido bastante devido às
cartas de credito que o governo federal
tem liberado, e a proposta da Casa do
Pintor é essa, deixar o cliente a vontade
com a loja, funcionários, e principalmente
com seu bolso pois na Casa do Pintor é o
cliente que escolhe como pagar suas
compras. A Casa do Pintor vem com um
projeto inovador de atendimento, um
atendimento mais personalizado ao
cliente, um atendimento à cara do cliente.
"A tendência da nossa nova loja é dar
total conforto e praticidade ao cliente.
Temos um diferencial nessa nova loja
pelo atendimento, novo maquinário,
conforto e beleza." Salientou Lânderson.

O proprietário Landerson e seus colaboradores; Darlei, Sabrina, Marília, Felipe, Claudinéia e Alcione

Tecnologia de ponta a serviço dos clientes - Casa do Pintor

O proprietário Landerson ao lado do presidente
da Câmara Toninho Gama

Dieta para o Cérebro
Por Andrea Miramontes
andrea.miramontes@folhauniversal.com.br
Todo mundo já ouviu o ditado "você é o
que você come". Mas a ciência tem comprovado que, além disso, você pensa de
acordo com o que come. Estudos mostram que há alimentos capazes de deixar
a pessoa mais inteligente, mais bemhumorada, com o raciocínio mais rápido
e com a memória melhor. Outros, podem
até de ajudar a evitar doenças no cérebro,
como depressão e mal de Alzheimer.
"A inteligência necessita que o cérebro
esteja nutrido adequadamente. Existem
substâncias que aceleram o grau de raciocínio e de atenção, como a cafeína, que
é estimulante. Outras ajudam na estrutura
cerebral, como ômega-3, que auxilia no
capeamento (proteção) dos nervos e que
melhora a transmissão elétrica entre os
neurônios", explica o endocrinologista e
nutrólogo João César Soares, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Na prática, o ácido graxo ômega-3 facilita a comunicação entre as células nervosas, ou seja, aumenta a capacidade de
transportar sinais e mensagens. Os benefícios da substância ao cérebro são um
consenso entre todos os especialistas entrevistados pela Folha Universal.
Ela pode ser encontrada em peixes
como atum, pescada, truta, salmão e sardinha, e também em óleo de linhaça, semente de abóbora e em algumas castanhas.

Em menor quantidade, também está presente em verduras como agrião, brócolis e espinafre.
Um estudo publicado pela revista
"Neurology", da Academia Americana de
Neurologia, mostra também que uma dieta
rica em ômega-3 reduz o risco de mal de
Alzheimer e outras formas de demência em
60%.
Mas o cardápio para uma atividade cerebral impecável não se limita a uma só
substância. Um dos aliados que
também ajudam a manter um cérebro jovem e ativo e,
consequentemente, a afastar
doenças degenerativas, são os
antioxidantes, substâncias químicas naturais que reduzem os
danos causados pelos radicais
livres, um dos responsáveis
pelo envelhecimento do corpo.
Nozes, castanhas e azeite de
oliva são ricos em antioxidantes, e
algumas frutas, como maçã e uva, e as
vermelhas (morango, amora, framboesa).
Uma dieta rica em frutas também diminui o
risco de doenças degenerativas, de acordo
com uma pesquisa da Universidade de
Glasgow, na Grã-Bretanha.
Á vitaminas essenciais para seu bom funcionamento, como A, E e D. Esta última se
fixa no corpo com o sol e ajuda a aumentar o
sistema imunológico da pessoa", avalia o neurologista Douglas Sato, do Hospital Sírio
Libanês, de São Paulo.

Ele acrescenta ainda que há estudos que ligam a falta da vitamina D no corpo ao aumento das chances de desenvolver uma esclerose
múltipla. "Em países onde há menos sol, a doença se manifesta mais", explica.
A falta de algumas vitaminas pode até debilitar a capacidade cerebral de uma pessoa.
"A vitamina B12, presente no leite e em carnes, tem que fazer parte de uma alimentação
adequada. Uma vez, recebi um caso de
um senhor que chegou com traços
de demência ao hospital.
Na verdade, ele tinha
deficiência da vitamina, e
quando foi reposta, ele
voltou a ter a parte cognitiva
normal",
conta
a
nutricionista Patrícia Chagas Durgante, professora e
doutoranda em gerontologia
biomédica pela Universidade
Federal de Ciências de Saúde de
Porto Alegre (UFSPA). A especialista faz alerta para pessoas que adotam uma dieta vegetariana e excluem todo
tipo de comida animal. "Neste caso, é preciso
repor a vitamina B12", diz."Não existe uma
dieta para o cérebro, mas de acordo com os
médicos, carências nutricionais também
podem intensificar ou até precipitar doenças
cerebrais, como a depressão. "Sais minerais,
como cálcio, magnésio e potássio, são necessários ao sistema nervoso. Se alguém faz
uma dieta muito restritiva de sal, por exemplo, a pessoa pode ficar com a taxa de sódio

muito baixa no corpo, o que pode levar à
depressão. O colesterol muito baixo
também age nas fibras nervosas", acrescenta Soares, da Unifesp.
Presente em verduras verde-escuras, o
ácido fólico também é importantíssimo
para afastar doenças do sistema nervoso,
além de ser essencial na formação do cérebro do feto ainda na barriga.
E não é só comer de forma balanceada
que faz bem à cabeça, mas também comer
menos. Uma pesquisa recente feita na Alemanha, e divulgada pela agência de notícias "BBC", mostrou que cortar em 30% a
ingestão de calorias pode melhorar a memória. Voluntários com idade média de 60
anos adotaram a dieta. Três meses depois,
fizeram os mesmos testes de raciocínio
que outros grupos que não seguiram a alimentação mais leve e tiveram melhores
resultados. "As descobertas podem ajudar
a desenvolver novas estratégias de prevenção e tratamento para manter a saúde
cognitiva até a velhice", afirmaram os autores da pesquisa.
*Fontes usadas nas dicas
espalhadas pelo texto: João César
Castro Soares, nutrólogo e
endocrinologista da Unifesp;
Patrícia Chagas Durgante,
doutoranda em gerontologia
biomédica e professora de Nutrição
da Universidade Federal de Ciências
de Saúde de Porto Alegre.
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CANTINHO POÉTICO
FERREIRA, CÉLIO

UM CERTO ALERTA

“Quando uma mente se
abre a uma nova idéia,
jamais volta ao seu
tamanho original”
(Einstein,A.)
“Só podemos vencer o
adversário com amor,
nunca com o ódio”
(Ghandi, M.)
“Quem compra o que
não precisa, venderá o
que precisa” (Ditado
árabe).
“Se quiser por à prova o
caráter de um homem,
dê-lhe poder.”
(Lincoln, A.)
“Deus não joga dados
com o universo”
(Einstein,A.)
"O homem que trabalha
pelo que ganha, não
merece ser pago
pelo que faz."
(Abraham Lincoln)
"Para que o sono, a
fortuna e a saúde sejam
realmente apreciados,
devem ser
interrompidos."
(Jean Paul Richter)
"As aparências não
enganam. Para quem
sabe observar, cada
homem traz estampado
no rosto a descrição de
sua alma." (K.G.)
“Há vários motivos para
não se amar uma
pessoa e um só para
amá-la.”
(Carlos Drummond de
Andrade)
"É triste pensar no fato
de que a natureza fala e
os seres humanos não a
escutam." (Victor Hugo)

As pessoas de bom senso que assistem o
espetáculo de hoje que na sua maioria não é realidade
e sim um fato ilusório, a vida humana é espécie de
um espetáculo, a Terra é o palco e nós os atores.
Nas capitais mais precisamente falando, a
população se vê diante da violência nua e crua
proveniente de verdades clandestinas e omitidas da
audição e da visão nacional numa maquiavélica e
despudorada estratégia predominante até que nos
provem o contrário suplicando-nos que forçamos
por seus êxitos de gatunice imperial e drástica como
um deleite maligno dos compostos adversários que
segundo a Bíblia são príncipes deste mundo que
neles fazem.
São metralhadoras, pistolas automáticas, rifles AK
– 47, fuzis AR – 15 e escopetas. Incêndios em
ônibus, bombas caseiras atiradas ao léu em casas,
lojas, clubes, escolas, hospitais e indústrias. Já me
perigo às crenças de que nem mesmo as Igrejas
estão livres destes ataques cruéis e frios que vão
manchando o espelho do futuro de nossas crianças
e comprometendo ainda mais a dignidade de um país.
Já não se sabe ao certo se vale mais uma vida ou
um par de tênis. Com dores estridentes em seus
corações abafados os pais de família, os avós veem
por extremo se mais diminutos as gotas de água que
elas se tornam diante do oceano e das oceanias que
são os sintáticos e pejorativos quadros da violência
no Brasil, onde a segurança passa a ser um obstáculo
árduo e distantes como os astros e o amor e demais
virtudes da geração e da sociedade viram diversão
para os maus intencionados que fazem gato e sapato
de nossos sentimentos que entram em profundo e
alarmante conflito por se tornarem reféns.
Já nos basta saber que preconceitos contra
pobres, negros e idosos são a ferrugem mais drástica
para os ossos do ofício cotidiano das classes e raças
que têm seus sentidos e sentimentos atiçados para
a explosão e lançados teoricamente ao mar da
importância, da subestimagem dos sensores do
ridículo, da ansiedade vorás, dos limites e obstáculos
para a apresentação de seus valores, de suas
capacidades de suas ideias, de suas ideologias, de
seus objetivos, de seus caracteres, de suas visões,
de suas opiniões, de suas culturas, suas jornadas,
suas aptidões, suas criações e acima de tudo suas
contribuições.
Todos os objetivos afirmados são relacionados à
toda sociedade brasileira contudo com redes de
televisão, rádio, empresas, instituições
educacionais, religiosas e às vezes também as
culturais e todos e quaisquer meios de trabalho
como escritórios, consultórios, lojas, boutiques,
padarias, supermercados, farmácias, floriculturas e
etc, sempre dão prioridade aos brancos, jovens e às
vezes até os que não precisam tanto do trabalho.
Como por exemplo em prefeituras, bancos,
cooperativas, escritórios, órgãos do governo e
hospitais, nesses lugares encontram-se muitas
pessoas que nem tanto precisam do cargo, mas por
serem parentes, ou até algum tipo de influência com
superiores são imediatamente contratados, e às
vezes pessoas que dariam muito mais de si como
profissionais que são, que dedicaram-se em cursos,
escolas, faculdades, livros, gastando dinheiro, tempo
e deixando de sair para as baladas, deixando de viajar,
de tomar um chopp geladinho, de namorar e etc,
enfim de curtir a vida, pobres deles não são
contratados e vão chupar dedo na rua da amargura
até que provem o contrário que surpreenda as
expectativas dos que os subestimaram fazendo valer
apenas seus conceitos de pensamento, seus pontos
de vista que são engordados cegamente por uma
espécie de vaidade casada com a languidez e o
improviso sentimental que rompe com uma das
maiores e já a maior essência e virtude pelo criador
deixada que se chama amor, cito o mandamento que
diz, amar ao próximo como a ti mesmo.

A violência chega à zona rural
Já se foi a época tranquila em que os
produtores rurais podiam fazer seus
acertos da colheita pagando seus
funcionários em suas residências rurais.
Hoje devido à grande onda de assaltos
que chega também á Zona Rural isso não
pode ser feito de tal maneira.
Muitos cafeicultores faziam
pagamentos dos trabalhadores nos
próprios terreiros de café sem nenhuma
preocupação e para maior segurança esse
pagamento passa a ser feito em diferentes
pontos da cidade para que não haja, por
parte dos bandidos, a identificação do
ponto de pagamento.
O que chama a atenção é que não há
apoio da polícia militar aos cafeicultores
nessa época do ano, na qual a colheita de
café que traz benefícios rentáveis à toda
a população no que diz respeito ao
comércio, festas entre tantos outros lucros
alcançados neste período de colheita.
Em alerta às autoridades municipais
de Manhuaçu, a população tanto a nativa
quanto a flutuante pede que sejam
construídas moradias a partir das

construtoras com apoio da Prefeitura
Municipal dando a isenção do IPTI, que
em Manhuaçu é de 5%, próximas às áreas
onde encontram-se as faculdades ou
locais de fácil acesso ás mesmas para que
os estudantes possam facilmente dar
continuidade aos seus estudos evitando
assim gastar muito com o transporte,
desgaste físico e mental e a desistência
do curso.
Com a construção desses imóveis as
famílias desses estudantes terão a
tranquilidade no que diz respeito à
permanência de seus filhos em atividade
e em relação às condições financeiras.
Um outro alerta à respeito dos estudantes
tem como objetivo o primeiro emprego,
o aluno deveria contar com o apoio da
faculdade em parceria com as empresas
manhuaçuenses proporcionando a seus
alunos estágios remunerados para que
futuramente tenham mais êxito no
exercício da profissão.
Gelsane Maria de Paula
e Silvia Soares

II Conferência Municipal de
Assistência Social de Matipó
Em uma realização oferecida pela
Prefeitura Municipal, Secretaria
Municipal de Assistência Social e
Conselho Municipal de Assistência Social
de Matipó, foi realizada no dia 01 de
agosto a II Conferência Municipal de
Assistência Social daquele município. O
tema proposto para a Conferência Social
foi: “Participação e controle social no
SUAS”. Avaliar e propor diretrizes para o
aperfeiçoamento do Sistema Único da
Assistência Social – SUAS, na perspectiva
da participação social. A programação se
estendeu ao longo do dia, as atividades
tiveram início ás 08:00 horas com
abertura, composição da mesa, Hino

Nacional e pronunciamento de
autoridades. O momento mais esperado
aconteceu às 10:30 horas com a palestra
de Hudson Roberto – Conselheiro estadual
do Direito da Criança e do Adolescente.
Em seguida houve as atividades dos grupos
temáticos que discutiram e encerraram a
Conferência propondo:
Processo Histórico da Participação
Popular do país.
Usuários e seu Lugar político no SUAS.
Democratização da gestão do SUAS.
Bases para a garantia do financiamento
da Assistência Social.
Fernando Muniz

Brasil vive momento difícil e
ninguém se manifesta
Onde está a UNE (União Nacional dos
Estudantes) que se manifestou a favor
da cassação do Ex Presidente Fernando
Collor de Mello e hoje está alheio a essa
vergonha nacional e não se manifestam
na rua a favor da cassação do Presidente
do Senado José Sarney. É difícil para nós
cidadãos brasileiros vermos essa situação
e não podermos fazer nada; e quem pode
fazer, está aliado à esta situação
vergonhosa. Faço parte do diretório do
PT em Manhuaçu-MG, do qual estou
manifestando meu descontentamento da
atual situação do país porque sonho com
um Brasil mais justo e sem corrupção.
Jorge Salazar
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Dengue: o mosquito está dentro das casas
O Levantamento de
índice
Rápido
por
Infestação de Aedes aegypti
(LIRAa) divulgado, dia 30
de julho, pela Secretaria
Municipal de Saúde,
detectou que 84,5% dos
criadouros do mosquito
transmissor da doença estão
nos imóveis residenciais, ou
seja, dentro das casas. Este
é o terceiro Liraa deste ano.
Nos dados gerais, o
levantamento aponta um
índice de 3,4% no
município. Um aumento de
13,33% no número de
incidência em relação ao
Liraa realizado no mês de
março, quando o índice foi
3%. No primeiro Liraa, em
janeiro, a incidência era 8%.
Segundo o supervisor da
Funasa, Élio Evangelista dos
Santos, que atua no Centro de
Controle de Zoonoses
(CCZ), se o combate for
visto como responsabilidade
apenas do poder público, será
impossível vencer a
infestação em Valadares. “O
Aedes aegypti está dentro das
casas. Apesar de a dengue ser
a doença transmissível por
vírus de mais fácil combate,
ela envolve mudança de
hábitos. Se não houver
consciência, o final pode ser
complicador”, alerta.
Vasos e pratos, frascos
com plantas, bebedouros de

despeje dois litros de ?gua
quente nos ralos de sua casa.
Cada morador tem que ser
um agente de saúde
também”, diz.
Mesmo com o aumento
no índice de incidência do
mosquito transmissor da
doença, o número de
pessoas notificadas pela
Vigilância Epidemiolôgica
diminuiu. Na última semana,
foram registrados cinco
casos suspeitos. O total
deste ano é de 2.210
notificações.
Foram confirmados 657
casos de dengue clássico, 72
de
dengue
com
complicações, 39 de febre
hemorrógica do dengue e
um caso de síndrome de
choque do dengue. Duas
pessoas morreram este ano.

Adolescentes recebem diploma do
Comunidade Viva em Ação
Com alegria contagiante,
os 10 adolescentes da
Oficina de Inclusão Digital
do Programa Comunidade
Viva em Ação, receberam,
certificado de conclusão do
curso. Certos de que a
capacitação é uma vitória, os
jovens aproveitaram o
momento para dizer o quanto
essas oportunidades são
importantes, principalmente
para os moradores de
comunidades carentes como
o Carapina e Querosene,

Novos diretores das escolas municipais tomaram posse
Na sexta-feira dia 31 de
julho, a Prefeita Elisa Costa
deu posse aos 28 novos
diretores das escolas
municipais, para mandatos de
três anos.
A consulta é comunidade
aconteceu dia 5 de julho,
quando as instituições de
ensino da rede municipal
apresentaram suas indicações
e os pais, professores, alunos
e funcionários fizeram suas

animais, calhas, lajes, ralos,
sanitários em desuso, pneus,
tambores e caixas d´águas
são os preferidos do
mosquito da dengue para a
reprodução.
Segundo
confirmou o último Liraa,
são nesses locais, dentro dos
domicílios, que estão os
maiores
focos
de
proliferação da doença.
De acordo com Élio
Evangelista, a pessoa tem
que se habituar a correr na
frente do Aedes aegypti. Ele
explica que o mosquito se
reproduz a cada 12 dias. Os
agentes da dengue só
retornam em uma casa a
cada 60 dias.
Isso significa uma
proliferação de cinco
gerações. “Para conter esse
ciclo, basta cada morador

bairros de atuação do
Programa. “Fiz o curso
porque preciso arrumar um
emprego e sei que conhecer
de informática é exigência
do mercado. Essas oficinas
são muitos importantes para
jovens, como eu, por isso já
falei com os meus amigos
para fazerem o curso
também”, afirma a jovem
Eliane Paula Moreira, 15
anos, moradora do bairro
Carapina, que não conseguia
esconder sua alegria por

receber seu certificado.
O Comunidade Viva em
Ação trabalha com a
população em situação de
risco social para prevenir e
controlar a violência e a
criminalidade, atende, hoje,
cerca de 200 pessoas nas
regiões do Carapina e do
Querosene. Além da oficina
de Inclusão Digital, o
Programa também oferece
oficinas de Cidadania, Dança,
Esporte e Lazer, trabalhando
com todas as idades.
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escolhas.
Nas Escolas Municipais
Santos Dumont, Jardim
Kennedy e Teotônio Vilela não
houve quorum para a eleição
e o processo de escolha foi
adiado para o dia 16 de agosto.
No Centro Municipal de
Educação Infantil Daniel
Borges, a consulta também
foi remarcada para o próximo
dia 16. Já nas Escolas
Municipais Ivo de Tassis,

Milton Cunha (Micropolo
dos Borges), João Pereira
(Micropolo dos Pereiras),
Antonio de Castro Pinto
(Micropolo Goiabal) e Assis
Brasil (Micropolo Capoeirão
Brejaubinha), não houve
indicação de candidatos.
A SMED fará uma reunião
com os funcionários, que
escolherão um representante
para assumir a diretoria das
respectivas escolas.

6

1ª Quinzena de agosto de 2009

acesse: www.jornaldasmontanhas.com.br

Alunos da APAE Manhuaçu são Premiados
No dia 15 de julho, os
alunos
da
APAE
Manhuaçu festejaram os
prêmios conquistados na
XXI Olimpíada Estadual
das Apaes realizada no
SESC-Venda Nova, em
Belo Horizonte, o evento
contou com a participação
de 600 atletas das 410
Apaes do estado. Foram
conquistadas pela APAE
Manhuaçu as seguintes
premiações: Corrida de
revezamento
4×100
metros; natação; peteca;
salto em distância; corrida
100 metros PC (paralisia
cerebral); 50 metros PC e
100 metros síndrome de
Down.
“É gratificante ver o empenho dos alunos e dos
profissionais com o esporte, alunos que lutaram, tiveram garra e superaram
suas dificuldades para que
hoje possamos comemorar essa grande conquis-

ta.”, salientou a diretora da
APAE, Tânia.
A comemoração trata-se
não só do fato de medalhas terem chegado à sede
Manhuaçu, mas sim o fato
de que através do esporte
os alunos têm superado
boa parte dos obstáculos
que os cercam. Toda essa
conquista é fruto do trabalho dos professores de
educação física Breno e
Viviane, da diretoria, dos
demais professores, da
presidência de Renato
César Von Randow e principalmente dos pais. “O
esporte de fundamental
importância para o desenvolvimento do excepcional, o esporte proporciona
ao aluno a possibilidade de
melhorar seu desempenho,
capacidade
física,
coordenação motora e
principalmente a interação
entre mais pessoas”,
destacou Viviane.

Entrevista com a professora de Educação Física Viviane Conceição Pazeli Alves
Jornal das Montanhas - Qual a importância da
prática e do ensinamento do esporte para os excepcionais?
Viviane Conceição Pazeli Alves - Com certeza é
de grande importância durante a prática de o esporte
dar oportunidade ao aluno de melhorar seu desempenho, capacidade física e motora de cada um, pelo
que vemos a grande necessidade de todos, logo eu
concilio o esporte com as necessidades individuais de
cada aluno.
J M - Quais são os esportes em que os alunos se
destacam?
Viviane - Eu tento colocá-los a par de todos os

EDITAL DE LEILÃO
COMARCA DE MANHUAÇU – MG
- EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES, PRAZO
05 dias. O juízo de Direito da Comarca
de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a
todos quantos o presente edital ou dele
conhecimento tiverem, que nos autos
do processo de nº. , 0394 02 022046 –
0, requerida por Fazenda Pública do
Estado de Minas Gerais contra Antônio
Carlos Barbosa Moreira. Foi designado
o dia 14 de Setembro de 2009, às
13:00 horas, para realização do 1º
Leilão, na Rua José Garcia do Amaral,
Centro, São João do Manhuaçu – MG,
através do Leiloeiro Oficial Onofre Alves
da Silva, matriculado na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais,
sob o nº 057, estabelecido à Rua Santa
Beatriz, 163, Bairro Novo Cruzeiro,
Ipatinga – MG, trará a público o pregão
de venda e arrematação a quem mais
der e melhor lanço oferecer em Leilão
Público, dos presentes autos, dos bens
a seguir descrito: 01 lote de terreno
urbano, medindo nove metros de frente,
treze metros e quinze centímetros pelo

lado esquerdo, doze metros e
cinqüenta centímetros pelo lado direito
e oito metros e oitenta centímetros nos
fundos, dividindo pelo lado esquerdo
com José Divino, pelo lado direito com
João Pedro, fundos com José Alves
da Silva, na Rua José Garcia do
Amaral, Centro, São João do
Manhuaçu – MG, registrado no CRI
local no livro 02 RG, matrícula nr
16798, pertencente a Antônio Carlos
Barbosa Moreira, conforme CRI de fls.
68, avaliado em R$10.000,00(Dez mil
reais) . Não havendo licitantes, fica
desde já designado o dia 28 de
Setembro de 2009, às 13:00 horas,
para realização da 2º Leilão. Expediuse o presente edital para ciência de
terceiros interessados, e para intimar
o executado, caso não seja
encontrados pessoalmente. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de
Manhuaçu, aos 28 de Julho de 2009.
Condições: Pagamento à vista,
mais 5% de comissão legal do leiloeiro,
pago pelo arrematante. Informações:
(31)3821-4286 Leiloeiro.

esportes, mas como bons brasileiros a preferência aqui
na APAE é pelo futebol, pode perguntar a todos os
alunos que com certeza a resposta será unânime.
JM - Quais as modalidades em que os alunos
da APAE Manhuaçu foram vitoriosos?
Viviane - Corrida de revezamento 4X100 metros,
natação, peteca, salto em distância, corrida 100 metros
PC, 50 metros PC e 100 metros síndrome de down.
Agradecimentos especiais a Renato César Von
Randow Presidente da APAE, a Diretora Tânia e ao
Corpo de Bombeiros.
Vitor Hugo Mendes

Aleluia: acordo Lula-Lugo
é crime de lesa-pátria
Por José Carlos Aleluia
“O presidente Luiz Inácio Lula da
Silva quer enobrecer a mentira. A
ação perdulária do governo do PT ao
abrir mão de receita para atender
reclamos populistas do ex-bispo
paraguaio Fernando Lugo é um acinte
e uma agressão ao patrimônio do
povo brasileiro”, declara o vicepresidente Nacional do Democratas,
deputado José Carlos Aleluia (DEMBA). A mudança no contrato da
Hidrelétrica de Itaipu é um crime de
lesa-pátria, entende Aleluia. Ele
afirmou que o presidente da
República não tem autoridade e nem
permissão do povo brasileiro para
abrir mão de receita com o intuito de
bancar modelos populistas na

América do Sul.Segundo Aleluia, à
semelhança de Hugo Chávez, que
financia republiquetas populistas com
o petróleo venezuelano, Lula usa a
energia elétrica “para consolidar
chefes de Estado incompetentes”,
como o paraguaio Fernando Lugo.
O parlamentar observou que os
acionistas privados da Eletrobrás vão
cobrar do governo brasileiro os
prejuízos pelo “desastrado ato do
presidente Lula de abrir mão de
receita”.
“Lula comete um crime de lesapátria. Vamos procurar os canais
competentes para barrar esse abuso.
Estamos a postos no Congresso
Nacional para impedir que Lula
consagre mais esse absurdo”,
advertiu Aleluia.

1ª Quinzena de agosto de 2009

acesse: www.jornaldasmontanhas.com.br

O prefixo “re-“

Nosso
amigo
Dr. Levi,
sempre
atuante
em nossa
sociedade.
Buscando
o melhor
para seus
pacientes
e amigos.

O prefixo “re-“, de origem latina,
pode ter três sentidos:
1. Repetição, como em “recapear” (tornar a capear),
“recapitalizar” (tornar a capitalizar), “recarregar”
(carregar de novo), “repisar” (pisar de novo, repetir),
“reler” (voltar a ler), “repaginar” (paginar novamente),
“renumerar” (numerar de novo alterando a sequência
ou a ordem dos números), “rever” (ver de novo),
“repensar” (pensar novamente reconsiderando), etc.
Observamos que em certas palavras esse prefixo não
tem apenas o significado de repetição: algum outro
traço semântico é adicionado ao significado do verbo
ou do substantivo derivado.
2. Reforço, a exemplo de “rebuscar” (buscar
minuciosamente), “rejubilar” (causar muito júbilo,
alegria), “revidar” (de “re + envidar”: responder ofensa
com outra maior), “revigorar” (aumentar o vigor),
“revirar” (virar muitas vezes), etc.
3. Retrocesso, recuo, como em “reflorestar”
(recompor a floresta), “reiniciar” (voltar ao início),
“retornar” (voltar para o ponto de partida), etc.
Algumas palavras, como “reformar” e “reluzir”,
aparentam conter o prefixo “re-“ e isso pode mesmo
ser verdadeiro, mas devemos ter em mente que elas se
formaram no latim e não, no português. Portanto, não
devemos considerar tal prefixo em sua constituição,
pois esses verbos já ingressaram no português desse
modo. Levamos em conta aqui, pois, a existência de
“re-“ nas palavras formadas no português.

Landerson
e sua
família.
Momento
em que
oficializaram
a inauguração de
mais uma
loja “Casa
do Pintor”.
Renda e
benefícios
para nossa
região!
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Antônia Magalhães e seu esposo Raymundo Magalhães

Cleonice, José Aguiar, Rosângela, Prefeito Sérgio Breder,
radialista Edvim Filho e Matheus. Registramos a visita do
Prefeito à Rádio Fonte de Vida, onde foi entrevistado pelo
radialista Edvim Filho e respondeu perguntas dos ouvintes.

Potencial turístico começa a
despertar interesse na região

Muitos outros vocábulos iniciados pela sílaba “re”
não contêm o prefixo referido e o aluno ou o
“concurseiro” devem estar atentos para não ser vítimas
de armadilhas. É o caso de “rebentar” (explodir ou
quebrar com violência), “recordar” (lembrar-se),
“registrar” (escrever ou assinalar), “relatar” (fazer
relato), “reparar” (consertar ou notar), “reter” (guardar
ou segurar com firmeza), “retificar” (tornar reto,
corrigir ou purificar), “revelar” (descobrir ou divulgar),
“revoltar” (indignar, sublevar), etc.

Representantes das cidades pertencentes ao
Circuito Pico da Bandeira

Francisco Melo Gestor
da
Agência
de
Desenvolvimento Regional
do Circuito Pico da
Bandeira e Presidente da
Federação de Circuitos
Turísticos de Minas
Gerais. Em uma reunião
que desencadeou o
fechamento do roteiro
para o Primeiro Festival
Gastronômico da Região
da Serra do Caparaó que
terá início em Outubro
deste ano. “Não é bem um
festival, é um roteiro que
estamos criando para a
secretaria estadual de
turismo, para promover a
região na parte de
gastronomia e agregado a
este roteiro a Primeira
Amostra de Gastronomia

da Região da Serra do
Caparaó e o Primeiro
Encontro
de
Empreendedores
de
Gastronomia da Região”.
Salientou Melo. O projeto
vem com objetivos de
agregar valores não só à
Manhuaçu (cidade sede
deste encontro), mas
também a toda região da
Serra do Caparaó, 20
municípios estão inclusos
neste roteiro, deles 19 são
municípios mineiros sendo
que o município de
Mutum recebeu através
de Edimar Serrano,
Secretário Municipal de
Turismo de Mutum o
Certificado de Inclusão do
Município no Circuito
Turístico do Caparaó, e

Daniel, Secretário Municipal de Turismo de Mutum Edimar
Serrano e Francisco Melo, presidente da FECITUR (Federação
dos Circuitos Turísticos do Estado de Minas Gerais)

um município pertencente
ao Espírito Santo (Dores
do Rio Preto-ES). “Esse
roteiro vem para agregar
valores não só culturais,
mas também turísticos
para toda a região.”
Finalizou Francisco Melo.
O Projeto Logo Ali
O Projeto Logo Ali é
um evento que vem se
destacando no eco-turismo
da cidade de Manhuaçu e
também em toda região.
Carmélio Júnior criou o
Projeto Logo Ali com o
intuito de trazer mais um
evento de peso para o
Circuito Pico da Bandeira.
“Todas as ações do Logo
Ali são vinculadas a um

projeto ambiental e a um
projeto social, a partir
dessa segunda edição que
ocorreu no último final de
semana do mês de Julho
serão plantadas 200
mudas de árvores na área
da AABB. As mudas serão
cuidadas pelas crianças do
projeto
AABB
comunidade. Todo esse
fator ambiental e social
será transferido também às
cidades do Circuito Pico da
Bandeira, onde já temos
um evento programado
para o próximo mês em
Alto
Caparaó
e
posteriormente todas as
cidades do circuito
também receberão o Logo
Ali”. Concluiu Carmélio
Júnior.
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Cuidados para a
colheita de seu café

D

evido à grande concentração da
colheita em uma mesma época
nas regiões cafeicultores, há uma
tendência de alguns produtores optarem
pela antecipação da mesma, quando a
porcentagem de frutos verdes encontrase acima do recomendado. No entanto,
ao fazê-lo, deverão estar conscientes que
na medida em que esse percentual
ultrapassa o valor de 5% vai ocorrendo
uma diminuição proporcional da
qualidade. Frutos verdes não apresentam

uma composição química ideal para a
obtenção de uma bebida de qualidade.
Além disso, são mais difíceis de serem
colhidos, apresentam rendimento
reduzido quando comparados com os
frutos colhidos maduros (cerejas) e
quando preparados indevidamente podem
dar origem a defeitos que refletem na
classificação por tipo e padrão de
qualidade da bebida e consequentemente
em sua valorização pelo mercado
comprador.

100% de aprovaç
O

prefeito de Santana
do Manhuaçu, João
doAçougue, realizou
o 1º Santana Fest Show,
evento importantíssimo para
a história da cidade. O
público
que
foi,
gratuitamente, ao 1° Santana
Fest Show admirou shows
de Latino, Falamansa, Axé
Mondo, Cavaleiros da Lua,
Banda Medusa. Rodeios
impressionantes que levaram
o público ao delírio e
também
as
belas
concorrentes à “Garota
Santanense” que teve como
1ª, 2ª e 3ª colocadas
respectivamente Paloma
Bonifácio, Carla Bernardo e
Ana Carolina Fraga.
A organização foi
claramente elogiada por todos
os cantores, políticos da
região e é claro pelo público.
Latino declarou que há tempo
não participava de um evento
tão completo, no sentido de
estrutura, segurança e
felicidade do povo.
Na quinta-feira, dia em
que
iniciou-se
as
festividades, João do
Açougue apresentou ao povo

João Galdino, Prefeito João do Açougue e Francisco Lucas

Ônibus entregue à população de Santana do Manhuaçu

1ª Quinzena de agosto de 2009

acesse: www.jornaldasmontanhas.com.br

9

ção para o 1° Santana Fest Show
santanense e aos visitantes
mais um ônibus totalmente
recuperado destinado ao
transporte de estudantes e fez
também uma emocionante
homenagem às garis que
limpam diariamente as ruas
de Santana do Manhuaçu.
O Prefeito João do
Açougue falou sobre a
participação do Ministério do
turismo para que o Santana
Fest Show ocorresse. “Estou
muito alegre e satisfeito.
Tivemos a presença de
pessoas de toda a região
prestigiando a nossa festa e
quero agradecer também ao
apoio de prefeitos de mais
de trinta cidades em nossa
Santana do Manhuaçu”.
João declarou que essa é
uma festa que entra para a
história de Santana do
Manhuaçu, talvez a maior
festa que a cidade já viu.
“Conseguir fazer uma festa
desse porte aqui é uma
vitória. Fico feliz em dar uma
oportunidade ao meu povo
querido de se divertir com
um grande evento em nossa
terra”.
Na abertura oficial que
ocorrera na noite de sábado
um fato marcante uma
homenagem a Theoelington
Fúcio de Assis, pai de João
do
Açougue,
essa
homenagem fez com que
todos os presentes se
emocionassem com a
história dessa família. O
parque de exposições em
que foi sediada a festa
recebeu o nome do pai do
prefeito em 1990.
Theoelington foi vereador
eleito para três mandatos na
cidade e tinha uma amizade
profunda em toda a
população de Santana.
“Quando ia assumir o
terceiro mandato, na posse
do dia 1º de janeiro de 1971
foi assassinado em praça
pública por causa de política.
Isso nos abalou muito e
causou muita dor em nossa
família”, reconheceu o
prefeito João do Açougue.
Mesmo abalados, os filhos
de Theoelington cumpriram
seus ensinamentos. Carlos
foi prefeito e depois João foi
vice-prefeito, agora prefeito.
Com certeza o 1º Santana
Fest Show marcou a vida de
muitas pessoas que por lá
passaram, quatro dias de
paz, amor, rodeio, música e
também das garotas
santanenses.
Por Vitor Hugo
Mendes

Primeira-dama Rosinha e o prefeito João do Açougue

Pastor Natanael Alecrim no momento vocacional

Ex-prefeito Carlos Roberto e prefeito João do Açougue

Autoridades presentes

Prefeito João do Açougue
fazendo a abertura oficial
da grande festa

Matipó Fest Country sucesso total
F
Prefeito de Matipó Fabinho Gardingo, Prefeito
de Manhuaçu Sérgio Breder e o Advogado
Mauro Bomfim

Empresário João Gardingo, o casal Joana e
Dircinho assessor do dep. José Henrique Lisboa

Vereador Paulo Henrique e o advogado
Mauro Bomfim

oi extraordinária a festa
organizada pela Prefeitura
Municipal de Matipó juntamente
com a Câmara Municipal nos dias 23 a
26 de Julho de 2009. O evento contou
com as duplas sertanejas, João Neto e
Frederico, Mateus e Cristiano, Marcos
e Fernando e Ronan e Ronaldo. O
público foi agraciado com rodeios
organizados pela Robsons Rodeios e
também com boate itinerante todos os
dias. O prefeito de Matipó Fábio
Gardingo, o vice Zizi e vereadores de
Matipó recepcionaram seus amigos
políticos de toda a região assim como o
prefeito de Manhuaçu Sérgio Breder e
o grande colaborador para que o evento
ocorresse o advogado Mauro Bomfim.
Em seus pronunciamentos o prefeito
Fábio Gardingo agradeceu a presença
de todos os amigos de trabalho em sua
festa e principalmente ao Dr. Mauro
Bomfim que foi um dos principais
contribuintes para essa realização.
O Dr. Mauro Bomfim também fez
o uso da palavra e parabenizou Fábio e
Zizi pela administração que vem
fazendo, o vereador Paulo Henrique,
Marcus Vinícius, o presidente da
Câmara Vandinho e também ao Prefeito
de Manhuaçu Sérgio Breder que foi
tratado com muito carinho pelo
advogado ao mencionar que Sérgio é o
exemplo de político para a região e que
todos deveriam seguir o seu exemplo.
“Matipó é a terra do café, da família
Gardingo, da mulher bonita e por esse
final de semana a terra do rodeio.”
Salientou Mauro Bomfim muito
emocionado.

Prefeito Trovão Victor de Pedra Bonita, Prefeito José Costa de
Divino, Tenente João Batista de Abre Campo, Prefeito Fabinho
de Matipó e Prefeito Geraldo Schiavo de Santa Margarida

Jeferson Ciqueira, Prefeito Fabinho Gardingo, Vereador
Paulo Henrique e Vitor Colombo

Prefeito Fabinho e família com a dupla Mateus e Cristiano
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O bêbado no ônibus
Um bêbado chega ao ponto de ônibus e diz a uma
mulher:
-O muié cê é feia heim!
A Mulher ignora.
O bêbado repete muitas vezes até que a mulher disse:
-É melhor ser feia do que ser um bêbado.
O bêbado diz:
-É mas amanhã eu melhoro.
Quando entra no ônibus diz ao cobrador:
-Se mamãe fosse uma gata e papai Um gato eu seria
um gatinho
-Se mamãe fosse uma vaca e papai um touro eu
seria bezerrinho.
Se mamãe fosse cachorra e papai um cachorro eu
seria um cachorrinho.
O cobrador fica nervoso e diz:
-E se sua mãe fosse uma puta e seu pai um veado...
aí eu seria um cobrador de ônibus.

Futebol no céu
Era uma vez dois amigos... um estava prestes a
morrer, então o outro disse:
-Quando você chegar no céu veja se lá tem futebol e
me diga através de um sonho.
Três dias depois ele morreu, apareceu em um sonho
do amigo e disse:
-Tenho uma noticia boa e uma ruim.
-Qual é a boa?
-Tem futebol no céu.
-E a ruim?
-Você foi escalado para a ala esquerda semana que
vem.

Qual o nome do filme?
Numa festa de aniversário um menino chamado Tó
queria estourar uma bexiga, mas seu pai não deixava.
Então, ele foi para um cantinho e começou a chorar
baixinho. O dono da festa vendo aquilo ficou com pena
do menino, apanhou uma bexiga e entregou para ele.
Qual o nome do filme? Tó Estore! (Toy Story).

A televisão
Uma loira chega em uma certa loja e chama o
vendedor!!!- Vendedor eu quero comprar aquela
televisão ali!!!
O vendedor responde!!
-Minha senhora nao vendemoas pra loiras.
A loira foi em casa pintou o cabelo de preto e voltou
a loja e chamou o mesmo vendedor!!
-Vendedor eu quero comprar aquela televisao ali!!!o
vendedor responde!!!
- Minha senhora ja disse nao vendemos pra loiras!!A
loira volta em casa e pinta o cabelo de ruivo volta na
msm loja e chama o mesmo vendedor!!!
-Vendedor eu quero comprar aquela televisao ali!!!o
vendedor responde!!
-Minha senhora já disse nao vendemos pra loiras!!ai
ela pensa pensa (isso é raro) e logo fala!!
- Eu fui em ksa e pintei meu cabelo de preto, depois
voltei e pintei meu cabelo de ruivo, como sabe que sou
loira?o Vendedor responde!!
- Por que aquilo não é uma televisao é um
microondas!!

“Fiquei com medo do olhar dele”
Pedro Simon (PMDB-RS), sobre o senador Fernando Collor (PTB-AL), com quem bateu boca

Sarney parte para o enfrentamento
O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), deverá
fazer, nesta terça-feira, mais um discurso sobre a crise política
da Casa. Mas, desta vez, o tom será mais vigoroso, na
sequência da estratégia de enfrentamento que o PMDB
resolveu adotar. O comportamento dos senadores do partido
ontem, em defesa de Sarney, arrancou do presidente Lula um
comentário de admiração: “isto é que é ter bancada”.

O mistério da...
No bate-boca com Pedro Simon (PMDB-RS), Renan
Calheiros perguntou se o colega lembrava de uma empresa
“Porto Sol”. Simon não respondeu.

governador de Minas Gerais, Aécio Neves,
“não haveria representações no Conselho
de Ética do PSDB contra Sarney”. Renan
voltou a afirmar que a crise tem como
pano de fundo as eleições de 2010 e que
ela “é política e não institucional”. O líder
do PMDB também garantiu que a
representação contra o líder do PSDB, Arthur Virgílio (AM),
no Conselho de Ética, está pronta e “depende apenas da
direção do PMDB protocolar”. O colegiado deve ser reunir
para analisar os onze pedidos de investigação contra Sarney.

Aécio: crise do Senado ‘é estrutural’

Lula cancelou a viagem ao Maranhão de Roseana Sarney.
Ele também nunca foi ao Maranhão do ex-governador cassado
Jackson Lago (PDT).

O governador de Minas Gerais, Aécio
Neves (PSDB), afirmou que o problema do
Senado Federal “é estrutural” e que a crise
deve ser enfrentada pelos próprios
parlamentares. O tucano defendeu um
“saneamento” no Congresso Nacional, mas
pediu alerta para que as atitudes não
fragilizem a instituição que é o principal
objeto de democracia do país. Aécio, possível candidato à
Presidência da República nas eleições de 2010, também
descartou que a crise institucional do Senado abale as alianças
políticas com o PMDB para o ano que vêm.

Ministro pede apoio aos Correios

Ninguém merece

O ministro Hélio Costa
(Comunicações) pediu apoio para que
não seja quebrado o monopólio dos
Correios de cartas comerciais, que
incluem impressos e boletos
bancários. Para ele, é este serviço que
banca a entrega de cartas no interior
do país. O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu a votação
da ação que questiona o monopólio da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT) na exploração dos serviços
postais no país, mas deixou para a próxima sessão o
julgamento final do mérito. Segundo o ministro Hélio Costa,
“os Correios tem o mercado das grandes cidades, mas fica
com a obrigação de levar o serviço para todo o resto do
Brasil”. O ministro contou que está tentando
“desesperadamente” fazer contato direto com dois ou três
ministros do Supremo para colocar esta questão do
monopólio dos Correios.

No Piauí e no DF, 98,9% e 96,7% dos orçamentos do
Judiciário, este ano, estão destinados à folha de pagamento.
Já os serviços ao cidadão...

... Porto Sol
A Porto Sol seria uma empresa de empréstimos
consignados de familiares muito próximos a Pedro Simon.

Maior força

Lula premia Jader e a impunidade
Após autorizar o deputado Jader Barbalho (PMDB-PA) a
transferir a concessão da sua TV RBA, atolada em dívidas,
para uma nova empresa criada pela família, o presidente Lula
vai presentear seu aliado, nesta terça, com autorização para
digitalizar o sinal de transmissão da tevê. A regalia é reservada
só a emissoras em dia com o Fisco, mas fonte da Receita
estima o débito da emissora dele em mais de R$ 80 milhões.

País do futuro
O chefe de operações da gigante de gás e petróleo
espanhola Repsol, Miguel Martinez, chamou os
investimentos de sua companhia no Brasil, através da
subsidiária Gás Nacional, de o “futuro da empresa”.

Corrida ao investidor
O Banco do Brasil se prepara para o cenário de juros
baixos. Competirá com a poupança, que remunera 6,17% ao
ano mais TR, reduzindo a taxa de administração dos fundos
de renda fixa e a faixa de aplicação mínima.

PODER SEM PUDOR

Pegadinha de presidente

Em campanha
Ex-ministro do Tribunal de Contas da União Marcos
Villaça tem tudo para ser o próximo presidente da Academia
Brasileira de Letras.

PMDB critica ação tucana contra Sarney
O líder do PMDB no Senado Federal, Renan Calheiros
(AL), disse que a ação do PSDB contra o presidente da Casa,
José Sarney, foi um “equívoco”.Para ele, se a bancada tucana
tivesse consultado o ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso, o governador de São Paulo, José Serra, e o

Eleito presidente, em 1994, FHC foi com a mulher, Ruth,
passar uns dias no Pantanal, perto da fronteira com a Bolívia.
A bordo de um barquinho, o casal avançou em território
boliviano até encontrar um posto policial. Ele desceu e, só
para experimentar o gostinho do cargo que iria ocupar,
apresentou-se ao policial como o presidente eleito do
Brasil, pedindo ao incrédulo homem transmitisse os seus
cumprimentos ao presidente Sánchez de Lozada.
- Até hoje ele deve estar desconfiado que era mentira –
diverte-se FHC.

1ª Quinzena de agosto de 2009

acesse: www.jornaldasmontanhas.com.br

11

CANTINHO DE FÉ
Pastor Élcio Lourenço

A ROUPA DO REI
Era uma vez um rei
tão vaidoso de sua
pessoa que só faltava
pisar por cima do povo.
Certa vez procuram-no
uns homens que eram
tecelões maravilhosos e
que fariam uma roupa
encantada, a mais bonita
e rara do mundo, mas que só podia ser enxergada
por quem fosse filho legítimo. O rei achou muita
graça na proposta e encomendou o traje, dando muito
dinheiro para sua feitura. Os homens trabalharam
dia e noite num tear mágico, cozendo com linha
invisível, um pano que ninguém via. O rei mandava
sempre ministros visitarem a oficina e eles voltavam
deslumbrados, elogiando a roupa e a perícia dos
alfaiates. Finalmente, depois de muito dinheiro gasto,
o rei recebeu a tal roupa e marcou uma festa pública
para ter o gosto de mostrá-la ao povo.
Os alfaiates compareceram ao palácio, vestindo
o rei de ceroulas, e cobriram-no com as peças do tal
traje encantado, ricamente bordado mas invisível aos
filhos bastardos.
O povo esperou lá fora pela presença do rei e
quando este apareceu todos aplaudiram com muito
entusiasmo. Os alfaiates, aproveitando a festa,
desapareceram no meio do mundo.
O rei seguiu com o cortejo, mas, atravessando
uma das ruas pobres da cidade, um menino gritou: O Rei está de ceroulas!
Todo mundo ali presente reparou e viu que
realmente o rei estava apenas de ceroulas. Uma
grande e estrondosa vaia foi o que se ouviu. O rei
correu para o palácio morto de vergonha. Desse dia
em diante corrigiu-se seu orgulho. E enquanto durou
seu reino foi um rei justo e simples para o seu povo.

2º Torneio Leiteiro de
Pedra Dourada
O 2º Torneio Leiteiro do município de Pedra Dourada
acontece nesta quinta-feira, 6 de agosto. O objetivo é
aperfeiçoar a produção leiteira na região. A realização é
da Emater e da Prefeitura Municipal.Com a população,
estimada de 2.300 habitantes, Pedra Dourada se destaca
no cultivo do café e leite. De acordo com o extensionista
local da Emater, Porfírio de Souza Silveira, o torneio é
um fortalecimento da atividade agropecuária no
município, um estímulo para que o agricultor familiar
produza com qualidade.
Outras Informações no escritório local da Emater de
Pedra Dourada (32) 3748-1069.

O nascer de novo

O homem, a partir de sua capacidade mental de
ser natural, não tem qualquer possibilidade de
compreender as coisas divinas. Tão somente aquele
que é nascido de novo pode ter acesso ao Eterno.
O nascer de novo, por outro lado, é efeito da
ação do Espírito de Deus em nós por meio da
Palavra, que é algo vivo, e cujo poder é tão especial
que se confunde com o do próprio Mestre,
denominado de o “Verbo Divino”( Jo 6:36).
A Palavra tem ainda o poder de manter o novo
homem alimentado e purificado da “poeira do
caminho”, que é representada por todo tipo de
tristeza, luta, dúvida, tentações, ansiedade e medo
que acometem o viajante na estrada que leva à sua
cidade celestial. E essas realidades são atingidas
unicamente pelo exercício da fé.
Caso imagine que essa tão preciosa fé pode ser
obtida por intermédio de jejuns, oração ou práticas
religiosas, você está enganado. Existe uma relação
direta entre o conhecimento de Deus e o exercício
do crer, sendo clara a informação divina: A FÉ VEM
PELO OUVIR A PALAVRA DE DEUS.
Ao analisarmos as vidas de Abraão, Moisés,
Gideão, ou Pedro poderemos notar que todos eles
agiram por fé, em obediência às ordens específicas
de Deus, palavras vindas do Eterno. Abraão
(Gênesis 12); Moisés(Ex 3: 1-7); Gideão (Juizes
6:11); Pedro( Lc 5:5).
Não se tratar aqui de sermos “bonzinhos” com
Deus, mas sim de colocarmos nas suas mão todas
as nossas ansiedades, de tal forma que não faz muita
diferença o como ou onde andamos, pois os
resultados estão nas mãos do Senhor do Universo.
Tal atitude não é algo fácil, pois nós somos
extremamente apegados a teoria de fazer e não de
esperar que aconteça. Somente o conhecimento da
realidade bíblica nos pode ensinar como adotar essa
nova realidade.
A vida desses homens de Deus podem oferecer
belos exemplos, mas quanto a você, sua vida, suas
oportunidades e seus problemas são únicos. Você
precisa aprender a praticar a sua fé diretamente com
Deus, ou seja, na sua Palavra.

NEGÓCIO DE OCASIÃO
Casa de laje com 4 quartos, sala, copa, cozinha,
área de serviço, 2 garagens. Bairro nobre em
Alto Jequitibá. Vende ou troca por imóvel
em Manhuaçu.
Tratar com Jânio Cabeleireiro Pça 5 de Novembro, 339 - Centro - Manhuaçu.

Tel.: 8802-1911 - 8839-8845

SAUDADES
De todas as dores da Humanidade, possívelmentem a
mais aflitiva seja a que se constitui na separação dos
afetos pelo fenômeno da morte.
Embora todos saibamos que a morte é a etapa final
dos que vivem na Terra, não nos preparamos para recebêla. Eis porque ela sempre nos surpreende, esfacelandonos o coração em tortura moral.
Para os que acompanham o féretro até o que se denomina a última modara do corpo, o momento deveria de
ser de sérias reflexões.
O que existe afinal, para além do túmulo? Para onde
vão as almas dos que se foram abraçados pelo sono da
morte? Como diluir a dor da separação? Que existe vida
além desta existência já foi suficientemente comprovado.
Seja pela revelação religiosa que, desde tempos
imemoriais se refere ao Espírito imortal, seja por ramos
da ciência médica e psicológica que apresentam estudos
variados, concluindo pela existência de um mundo invisível, onde vivem os que deixam o corpo carnal.
Jesus, o Mestre Excelso, provou mais de uma vez que
a morte é uma ilusão dos sentidos físicos. No Tabor, ao
se transfigurar, frente aos olhares atônitos de Pedro,
Tiago e João, apresenta-se tendo ao lado direito e esquerdo as figuras veneráveis do Legislador Hebreu
Moisés e do Profeta Elias.
Ora, ambos tinham vivido entre os hebreus há muitos
séculos. Contudo, ali se apresentaram tão vivos, que
Pedro cogitou erguer tendas para que eles as habitassem,
ali mesmo no monte Tabor.
Jesus, após a Sua morte na cruz, apresentou-Se aos
apóstolos e aos discípulos várias vezes, em ambientes
fechados e ao ar livre, demonstrando que prosseguia vivo.
Os que morrem continuam vivendo, no mundo que lhes
é próprio, o espiritual, que somente não detectamos pela
grosseria de nossa visão material.
Temos a prova de que prosseguem vivos, nos sonhos
em que com eles nos encontramos, trocamos confidências, amenizamos as saudades.
Essas são as experiências individuais de todos nós.
Apesar de tudo, a saudade se alonga nos dias, tanto
mais forte quanto mais se demoram os meses e se
amontoam os anos.
Por isso, somente a oração pode amenizar a longa
saudade. Quando oramos a Deus pelos que partiram, eles
nos sentem as vibrações, quais se fossem abraços de
carinho e, na mesma intensidade, os retribuem, pelos
fios do pensamento.
Um dia, logo mais, haveremos de nos reencontrar na
Espiritualidade, quando transpusermos os umbrais da
morte.
Então, diremos adeus aos que permanecem para recebermos um Olá, você chegou! dos que precederam e
nos vêm receber no portal da tumba.
REDAÇÃO DO MOMENTO ESPÍRITA
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Julgamento Histórico
Toda semana os noticiários
trazem notícias graves da
atuação do presidente Sarney e
de políticos, especialmente na
má utilização do dinheiro
público. Alguns recheados de
indícios de crime, como o uso
do cargo para empregar parente,
em aberto desrespeito à decisão
do Supremo Tribunal Federal,
que veda o emprego de parentes
em funções de confiança. Mas
nunca vem notícia sobre
apuração por parte do Ministério
Público Federal. Não é caso
isolado e ninguém cobra desse
órgão que se manifeste sobre por
que não apura os indícios.
Na revista Veja de 29 de julho
de 2009 estão relacionados
vários políticos do Partido do
Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB com vários
processos no Supremo Tribunal
Federal, nenhum julgado. São
exemplos do exagero de
processos sem julgamento,
Jader Barbalho e Jackson
Barreto, que respondem a oito
processos cada um. Mão Santa
responde a inquéritos e Valdir
Raupp responde a quatro ações
por desvio de dinheiro público.
Poucos exemplos de uma
vastidão.
Tal como as notícias sobre
as falcatruas dos Sarney, a
imprensa está recheada de textos
sobre a atuação da Justiça. A
grande maioria busca explicações
e justificativas para a
morosidade eterna. Se perguntar
por que nenhum processo foi
julgado, virão mil explicações.
Nenhuma responde a questão
central de nenhum processo ter
sido julgado. Mesmo sem poder

Pedro Cardoso da Costa Bel. Direito. Interlagos/SP

negar a demora nos julgamentos
e os males causados por esse
atraso, existe um viés na
tentativa de defender a leniência
do Poder Judiciário.
De muitos, destaco um de
Marcio Thomaz Bastos e
Pierpaolo Cruz Bottini, na Folha
de São Paulo de 29 de agosto
de 2008, com o argumento de
que “é possível oferecer
soluções eficazes para o
combate à criminalidade sem
ceder à retórica simplista do
aumento do rigor penal”. O
problema é que as soluções
nunca chegam.
Mal ou bem todas as

instâncias têm julgado, à exceção
da Suprema Corte; logo dela que
efetivamente traria o efeito
educativo aos infratores e
serviria como referência aos
gestores da Justiça. Mas essa
exceção se torna absoluta
quando são casos concretos
referentes aos políticos. A
justificativa de que os processos
“estão andando”, especialmente
utilizada pelo sensato ministro
Marcos Aurélio de Mello, não é
um bom argumento. Só faltava
nem andarem. É preciso ir além.
Passou da hora de algum
processo, mesmo por capricho
doutrinário, chegar ao fim com

o julgamento de mérito.
Redundante, mas a decisão tem
que ser conforme a conclusão
da Casa. Ficar apenas no
andamento não dá mais. Nada
pode servir de argumento que
justifique que nenhum político,
dentre tantas ações, não seja
julgado.
Urge uma mudança nesse
protecionismo a uma casta da
sociedade brasileira que,
proposital ou cultural, existe de
fato. A própria sociedade já
demonstrou que não aceita mais
um grupo acima da lei e do
Ordenamento Jurídico. O
afastamento de Renan Calheiros
da presidência do Senado, a
manutenção do casal Nardoni
preso, as constantes críticas à
defesa estratégica de Lula aos
seus amigos enrolados, a
necessária e inevitável saída de
Sarney da presidência do
Senado são provas incontestes
dessa mudança de postura.
Ninguém aceita mais alguém
acima da lei. Os órgãos oficiais
e a grande massa apodrecida da
política têm demonstrado muita
força na resistência. Para
quebrar essa força, o Supremo
Tribunal Federal precisa fazer os
processos chegarem ao fim.
Todos eles. Para começar, ao
menos um, um processo em que
um político seja parte, precisa
ser julgado rapidamente. Pela
repercussão
e
caráter
exemplificativo, o que deveria ser
comum tornar-se-ia um
julgamento histórico para o
Brasil.
Pedro Cardoso da Costa
Bel. Direito. Interlagos/SP

Operário sofre queda de laje em Manhuaçu
O operário Guilherme
Cândido, 24 anos, foi socorrido
pelo Corpo de Bombeiros de
Manhuaçu após cair de uma laje
de aproximadamente três metros
de altura, por falta de
equipamentos de segurança para
o trabalho que estava realizando
em um prédio situado à Avenida

Salime Nacif, no centro de
Manhuaçu, antiga Itamax
próximo ao Manhuaçu
Shopping, os bombeiros
encontraram a vítima caída na
via pública apresentando
escoriações e contusão na face,
com suspeita de trauma. Após
os primeiros socorros a vítima

foi imobilizada e transportada
até o pronto socorro municipal.
A maioria dos acidentes
decorrentes em construções
devem-se ao fato da falta do uso
de equipamentos de segurança
por parte dos trabalhadores ou
a falta do fornecimento desses
equipamentos
pelos

administradores da obra. É
preciso tomar muito cuidado
quando se trata de Segurança do
Trabalho e em manter a
integridade dos funcionários.
Obras com falta de segurança
estão sujeitas à penalidades,
como multas em dinheiro ou até
a interdição do projeto.

Os cuidados com a
Gripe A - H1N1

O contágio da “Gripe A”
H1N1 é dada através do ar, por
vias aéreas e através de contato
direto
com
pessoas
contaminadas. O consumo da
carne de porco não é uma fonte
de contágio se a mesma for
cozida a 71 graus celsius.
Síntomas da “Gripe A”
H1N1:
Os sintomas da “Gripe A”
H1N1 são similares aos sintomas
da gripe convencional porém
com maior ênfase nos síntomas.
Os síntomas são Febre, Tosse,
Dores Musculares, Cansaço,
Diarréia, Vômito, Irritação nos
Olhos e Fluxo Nasal.
Prevenção da “Gripe A”
H1N1:
Para se proteger da “Gripe A”
H1N1 você pode tomar a vacina
da gripe convencional para
ajudar na prevenção já que
aumentam a imunidade do
corpo, porém não combatem o
vírus H1N1.
Máscaras já estão sendo usadas
nos principais países em que o
vírus H1N1 estão instalados, mas
são 100% eficientes. Lave
sempre as mãos com sabonete e
evite colocar as mãos nos olhos,
bocas e ouvidos e ainda evite
ficar em locais fechados com
grande aglomeração de pessoas
e procure sempre locais arejados.
Carnes suínas devem ser
ingeridas apenas depois de
passar pelo processo de
cozimento a 71 graus celsius,
temperatura suficiente para
matar qualquer tipo de bactérias,
inclusive o vírus H1N1, o vírus
da “Gripe A”
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H istória das
histórias de

MARIA MOURA

A FEMINISTA QUE ABALOU A REPÚBLICA NO INÍCIO DO SÉCULO VINTE
diocese de Fortaleza.
Maria Lacerda de
Ativa conferencista, tratava
Moura, nascida em
de temas como educação,
Manhuaçu, Minas Gerais,
direitos da mulher, amor livre,
na Fazenda Monte Alverne,
combate ao fascismo e
a 16 de maio de 1887, desde
antimilitarismo, tornando-se
jovem se interessou pelo
conhecida não só no Brasil,
pensamento social e pelas
mas também no Uruguai e
idéias feministas. Formou-se
Argentina, onde esteve
na Escola Normal de
convidada por grupos
Barbacena, em 1904,
anarquistas e sindicatos
começando logo a lecionar
locais. Entre 1928 e 1937, a
nessa mesma escola. Inicia
ativista libertária viveu numa
então um trabalho junto às
Maria Moura
comunidade em Guararema
mulheres
da
região,
incentivando um mutirão de construção (SP), no período mais intenso da sua
de casas populares para a população atividade intelectual, tendo descrito esse
carente da cidade. Participou da fundação período como uma época em que esteve
da Liga Contra o Analfabetismo. Como “livre de escolas, livre de igrejas, livre de
educadora, adotou a pedagogia libertária dogmas, livre de academias, livre de
muletas,
livre
de
prejuízos
de Francisco Ferrer Guardia.
Após se mudar para São Paulo, governamentais, religiosos e sociais”.
Maria Lacerda de Moura pode ser
começou a dar aulas particulares e a
colaborar na imprensa operária e considerada uma das pioneiras do
anarquista brasileira e internacional. No feminismo no Brasil e uma das poucas
jornal A Plebe (SP) escreveu ativistas que se envolveu diretamente
principalmente sobre pedagogia e com o movimento operário e sindical.
educação. Seus artigos foram também Entre os seus numerosos livros destacampublicados por jornais independentes e se: Em torno da educação (1918); A
progressistas, como O Combate, de São mulher moderna e o seu papel na
Paulo e O Ceará (1928), de Fortaleza, sociedade atual (1923); Amai e não vos
de onde se extraiu o texto Feminismo? multipliqueis (1932); Han Ryner e o amor
Caridade?, bem como em diferentes plural (1928) e Fascismo: filho dileto da
jornais operários e anarquistas de todo o Igreja e do Capital.
É certo que ele não representa todo o
Brasil.
Em Fevereiro de 1923, lançou a revista pensamento da anarquista brasileira.
Renascença, publicação cultural destinada Como todo militante, com larga atividade
a divulgar o movimento anarquista e entre literária, passou por diferentes fases e sua
setores progressistas e livre-pensadores. reflexão abordou temas tão diversos como
A importância desta militante pode ser a guerra, o malthusianismo e a pedagogia
avaliada, entre outros, pelo fato de que, libertária.
Polêmica na literatura e na militância,
em 1928, jovens estudantes e
trabalhadores paulistas terem invadido o Maria Lacerda de Moura passou pela
jornal pró-fascista italiano Il Piccolo, Maçonaria e pela Fraternidade Rosa
como resposta a um artigo que caluniava Cruz, com quem rompeu denunciando-a
violentamente a pensadora libertária. Na como agente do nazismo. Atravessou
mesma época, Rachel de Queiroz, aos algumas fases de maior envolvimento
vinte
anos,
polemizou social e outras de isolamento, umas de
acaloradamente, nas páginas do jornal otimismo e outras de declarado
O Ceará, com um jornalista cearense pessimismo. E, se no fim da vida,
que atacou Maria Moura e com a permanecia num certo pessimismo, isso

deve-se certamente
às
divergências e
rupturas que, no
fim da década de
20, confrontavam
anarquistas
e
comunistas ao
mesmo tempo
em que acontecia
a ameaçadora
Rachel de
ascensão do
Queiroz
fascismo. No
entanto, quando após a fundação do
Partido Comunista dirigentes desse
partido, fizeram várias tentativas para
aliciá-la, a pensadora libertária recusouse a abandonar sua visão de mundo,
mantendo até ao fim da vida o seu
anarquismo individualista 21.
Maria Lacerda de Moura é
praticamente desconhecida no Brasil,
onde um certo feminismo parece querer
ocultar aquela que seria uma das
primeiras e mais importantes ativistas
das causas das mulheres, mas que nunca
reconheceu no Estado, no Direito e no
acesso profissional burguês a sua causa.
Na verdade, isso acontece porque, antes
de tudo, via generosamente a luta feminista
como parte integrante do combate social
compartilhado igualmente por homens e
mulheres engajados na luta pela eliminação
de toda exploração, injustiça e preconceito.
Talvez por isso mesmo, ela seja ainda um
símbolo incômodo para toda a sociedade
conservadora, até para o atual
conservadorismo feminista, mero arrivismo
social de classe média em busca do seu
lugar ao sol no Estado e no capitalismo, tal
como o foi para as sufragistas da classe
média e das elites do seu tempo.
A militante anarquista morreu em 1945,
no Rio de Janeiro.
(Extraído de: Maria Lacerda de
Moura - Uma anarquista
individualista brasileira na Revista
Utopia # 9)

Luisburgo

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pioneiro dos
quadrinhos no
Brasil nasceu em
Luisburgo
Julierme de
Abreu e Castro
nasceu
em
Luisburgo, em 5
de setembro de
1931. Mudou-se
com sua mãe para
o Rio de Janeiro
onde,
após
terminar
os
estudos de 1º e 2º
graus no Colégio
Baptista, tornou-se bacharel em
Antropologia, Geologia, História e
Geografia na Universidade do
Brasil.
Julierme revolucionou o ensino
de história com o livro História Geral
para a Escola Moderna, escrito por
ele e “quadrinizado” pelo desenhista
argentino Rodolfo Zalla.
O uso de quadrinhos na
Educação transformou a obra de
Julierme de Abreu e Castro e
Rodolfo Zalla numa proposta
inovadora na produção de livros
didáticos, revolucionando o ensino
mundial, sendo o primeiro livro do
planeta que se tem notícia elaborado
em quadrinhos, exclusivo para o
ensino didático. Esse livro fez tanto
sucesso que, por alguns anos, foi
adotado por cerca de 80% dos
professores do Brasil, sendo exposto
em bienais nos Estados Unidos,
Europa e Japão.
Uma parte do livro remonta à
colonização espanhola na América
do Sul, assunto que até hoje é
abordado em diversos concursos
vestibulares.
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DIZEM POR AÍ...

Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

“A Pátria não é ninguém, são todos.
Não é uma seita, nem um monopólio,
nem uma forma de governo. É o céu, o
solo, o povo, as tradições, a
consciência, o lar, o berço dos filhos e o
túmulo dos antepassados, a comunhão
da Lei e da Liberdade." - Rui Barbosa
(o apóstolo de todas as liberdades)

acreditar que este país tem
político sério, não dá mais para
aguentar essa. Quem não
conhece o Sarney... tomara que
o PT consiga proteger seu
aliado o presidente do Senado
e o povo dê a resposta nas urnas
em 2010. Desabafou um
cidadão nos bate papos de
botequim em Manhuaçu
PARTIDO DOS TRABALHADORES

José Rodrigues de
Oliveira (Zé Raizeiro) Presidente da Associação
dos Terapeutas Naturalistas
do Brasil; de Governador
Valadares, muito conhecido
pelo seu trabalho com
medicina alternativa e
famoso pela sua atuação em
defesa da regulamentação
da profissão de Terapeuta
Naturalista. Seu nome vem
sendo sondado por alguns
partidos para ser candidato
a deputado estadual
representando a classe da categoria.
BONS EXEMPLOS I
“Muita gente vive perguntando por que alguns países
se desenvolvem mais do que outros. Uma história ajuda
a responder: quando Harry Truman deixou a
Presidência, um carro oficial o aguardava em frente à
Casa Branca, para levá-lo ao aeroporto onde pegaria o
avião para Independence, Missouri. Truman não aceitou:
havia passado o cargo, já não era presidente, não tinha
mais direito a usar carro oficial. E mandou chamar um
táxi.” (Coluna Carlos Brickmann)

SÓ NA POLÍTICA
Você já viu o vídeo do Lula em discurso no
Maranhão, onde ele mete o pau na família Sarney e
agora defende de unhas e dentes. Eu ainda quero

No dia-a-dia, é bastante natural que você, consumidor,
veja-se em alguma situação onde seus direitos estão sendo
desrespeitados, mas não saiba bem como agir.

Mantenha-se informado
Quando o assunto é a defesa dos seus direitos, o
consumidor deve estar o melhor informado possível, visando
evitar ser enganado de alguma forma.
Procure ajuda com algum profissional de sua confiança,
mas para tanto, a primeira medida a ser tomada é ler com
cuidado o Código de Defesa do Consumidor.
Em caso de dúvida na interpretação do Código de Defesa
do Consumidor, é recomendável procurar esclarecimentos
no próprio Idec ou Procon de sua cidade.

Atenção aos seus deveres

Hoje o PT se igualou aos partidos que tanto criticou
no passado foi o tempo que militantes do PT iam para
as ruas carregando as bandeirinhas do partidos isso tudo
por amor aos ideais de uma política limpa, transparente
e de moralidade, mas o que se vê hoje é um partido que
fugiu das suas origens e passou a defender a qualquer
custo políticos como Sarney e muitos outros que tiveram
desvio de conduta, hoje acredito que um candidato do
PT vai ter que desembolsar muito dinheiro para conseguir
se reeleger a militancia não irá para rua como antes, as
denúncias de corrupção, desvio de verba e a defesa de
Sarney está desgastando muito o PT, isso palavras de
alguns senadores como Mercadante e Suplicy e alguns
poucos deputados do PT
ADIAMENTO DIVIDE
OPINIÕES ENTRE MÉDICOS

BONS EXEMPLOS II
Quando penso em Ministros da Saúde que
contribuiram para que o Serviço Nacional de Saúde seja
uma referência das nossas políticas públicas, penso
instantaneamente em António Arnaut, Maria de Belém
e Ana Jorge. As duas últimas tiveram a difícil tarefa de
retirar a organização dos serviços de saúde do descrédito
em que estavam a cair mercê das polítcas dos seus
antecessores, contrárias ao sentido do seu
desenvolvimento e afirmação. Não é por isso
surpreendente que tanto Maria de Belém como Ana
Jorge apareçam como cabeças de listas às eleições de
27 de Setembro, respectivamente por Aveiro e Coimbra.
No caso de Ana Jorge, no último terço do mandato deste
governo conseguiu restabelecer a serenidade e confiança
no SNS, recuperou a gestão do hospital Amadora-Sintra
para a esfera pública, resistiu às pressões do complexo
farmacêutico, concluiu com sucesso uma negociação
difícil com os médicos para a revisão das suas carreiras
profissionais, e está a gerir a pandemia da gripe de uma
forma exemplar, ao ponto de Portugal ser apontado como
um exemplo pela Comissária Europeia. Até parece que
não custa nada quando comparada com outros desastres
deste governo.

Conheça seus direitos
como consumidor

A prevenção adotada por instituições de ensino é
discutida entre médicos infectologistas. Isso porque não
há nada documentado sobre a eficácia da medida. O
infectologista do Hospital Universitário da Ulbra, Cláudio
Stadnik, acha que a atitude é útil. Entretanto, o médico
questiona se vale a pena adotar a medida neste momento.
"Não podemos criar pânico. Isso deveria ser uma medida
de saúde pública e não uma decisão de cada instituição.
É preciso analisar se o custo-benefício vale a pena",
comentou.
Para o infectologista do Hospital Nossa Senhora das
Graças (HNSG), Carlos Kvitko, a medida é válida,
mesmo que algumas pessoas afirmem que em férias as
crianças e jovens terão contato com outras pessoas em
shoppings, por exemplo. "Vale lembrar que dentro das
salas de aula as classes ficam muito perto uma das outras
e os alunos têm contato muito direto."
SISTEMA PRISIONAL
“É fundamental que haja mais
solidariedade do governo federal.
É absolutamente inadmissível
que, por exemplo, no sistema
prisional, 99% dos investimentos
sejam do Estado e menos de 1%
da União. É preciso que haja uma
ação planejada da União junto
aos Estados”, disse o governador
mineiro.

Vale um alerta: enquanto consumidor, você deve exigir
respeito aos direitos previstos no Código de Defesa do
Consumidor, mas também deve cumprir algumas
obrigações.
Em certas questões, por mais que a culpa por algum
problema seja do fabricante ou do revendedor, quem arcará
com as conseqüências será aquele que não foi precavido
antes de fazer uma aquisição.
O primeiro passo importante, neste caso, é saber
exatamente o que você deseja adquirir. Embora pareça óbvio,
este procedimento lhe proporciona uma compra mais
segura, eliminando, por exemplo, a possibilidade de
arrependimento pela aquisição.
O consumidor só tem o direito de se arrepender da
compra no caso de aquisições feitas por telefone ou outros
meios de longa-distância. Isso pode ocorrer sete dias após
a pessoa pedir o produto ou então sete dias depois da entrega,
já que ele não teve antes a oportunidade de analisar as
características da mercadoria.
Outra dica importante: no momento da compra, verifique
se todos os componentes estão em ordem - o manual de
instruções está em português? As características expressas
na embalagem conferem?
Após comprar um produto, a segunda orientação é a
exigência da nota fiscal. Mas o documento em si não é
sinônimo de proteção: cabe a você, consumidor, verificar
as informações contidas nele (discriminação do produto,
modelo, cor, prazo de entrega). Se não tiver data, entendese que a mercadoria foi entregue no ato. No caso dos móveis,
por exemplo, também deve existir a data prevista e quem
fará a montagem.
Outra orientação importante é evitar montar o produto
sozinho. Neste caso, se algo der errado, você acaba perdendo
o direito à garantia.

Defeito ou uso errado?
Você comprou uma roupa nova. Depois de usar, lavou-a
na máquina. Porém, o tecido não tolerava o procedimento e
ela estragou. O certo é ir até a loja, com a nota fiscal
contendo todo o detalhamento da peça, e pedir uma troca,
certo? Errado.
Em caso de mau uso do produto, a loja não é obrigada a
efetuar a troca. Portanto, é um dever estar sempre atento às
características da mercadoria adquirida. Faça a sua parte!
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Orçamento Cidadão
Os cidadãos da cidade
de Ipatinga continuam
gosando privilégios
maravilhosos que dão
inveja a outros municípios,
mas a vida é assim mesmo
estes bons exemplos
devem servir para
sensibilizar as demais
autoridades executivas
para que possam aprender
que governar é também
fazer a vontade popular e
em Ipatinga isso tem sido
uma marca que vem de
muito tempo, uma ideia do
PT, pena que o partido
hoje deixou de ser aquele
partido dos anos de lutas
dos militantes, para passar
ser uma imposição de
cima para baixo, logo
quando o PT expulsou a
Senadora Heloisa Helena
já sinalava o caminho
escolhido e hoje vemos
petistas históricos saindo
do partido, esta defesa do
Sarney passou da conta e
vai custar mais algumas
baixas, já naquela época
que foi fundado o PSOL
milhares de militantes
deixaram o partido, mas
não podemos esquecer das
coisas boas que fizeram
alguns prefeitos do PT e
Ipatinga é um bom
exemplo.
Participação popular
no
município,
as
Indicações podem ser
feitas no hall da Prefeitura
A população de Ipatinga
tem agora mais uma
ferramenta de uso nas
indicações das prioridades
do Orçamento Cidadão.
Um computador instalado
no hall da Prefeitura de
Ipatinga está disponível
para que a comunidade
possa dar sugestões de
obras e serviços a serem
executados nas regionais
do município.
Para o prefeito Robson
Gomes (PPS) esta é uma
ótima oportunidade para
que as pessoas que não tem
acesso em casa ou tem
dificuldades em manusear
o computador possam
indicar suas prioridades.
“Um monitor irá instruir o
cidadão a fazer o acesso e
indicar quantas prioridades
quiser por meio do link do
Orçamento Cidadão
(orcamentocidadao.ipatinga.mg.gov.br)”,
explica.
O secretário de
Planejamento, Neudi José
Dalla Vecchia, destacou
que as indicações de
prioridades foram feitas
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POLÍCIA
Mulher morre ao bater seu
carro no Centro de Valadares

até dia 31 de julho.
“Estamos muito felizes
com a participação da
população. É importante
que a comunidade
participe também das préplenárias que terminam
essa
semana
para
conhecer quais projetos e
obras a Prefeitura irá
realizar na regional em que
ela mora”, disse.
Regional 7
Durante a pré-plenária
do Orçamento Cidadão na
noite do dia (21/7), o
presidente da Regional 7,
Walcledson Ferreira de
Souza,
também
disponibilizou o seu
escritório de trabalho para
as indicações online do
Orçamento Cidadão. O
local fica na Rua Loendro,
471, Bairro Esperança.
Walcledson avaliou
como
positiva
a
participação popular
durante o encontro e
ressaltou o aumento do
recurso do Orçamento
Cidadão. “A gente observa
que o povo está voltando
a participar. Mesmo em
crise nós saltamos de
R$12 milhões para R$15
milhões em investimentos
de infraestrutura. Isso
fomenta a geração de
empregos além de trazer
mais qualidade de vida
para a população”,
salientou. Na regional 7,
serão investidos em 2010
R$2,289 milhões em obras
de infraestrutura.
O encontro foi
realizado na Escola
Municipal Estrelinha Azul

no Bairro Bom Jardim,
onde diversas faixas foram
afixadas
em
agradecimento a presença
do prefeito Robson Gomes
no local.
Regional 1
Os moradores da
Regional 1, formada pelos
Bairros Cariru, Castelo,
Vila Ipanema e Bairros das
Águas, indicaram as
prioridades de obras de
infraestrutura. A préplenária aconteceu no
Instituto Educacional
Mayrink Vieira (Avenida
Japão, 601 – Cariru).
Serão investidos na
Regional 1 R$540 mil em
2010. Para este ano, serão
executadas a reforma da
Praça da Rua Urca,
iluminação e calçamento
da rua Nova Almeida, no
Bairro Vila Ipanema.
Reforma da Praça 22 de
maio, no bairro das Águas,
instalação de redutores de
velocidade próximo ao
Instituto Educacional
Mayrink Vieira e instalação
de um semáforo na
Avenida Itália com
Nicarágua, no Cariru,
entre outros.
Regional 8
Dia (22/7) a pré-plenária
do Orçamento Cidadão
aconteceu na Regional 8. A
assembléia preparatória foi
na Escola Municipal João
Reis de Souza, Rua João
Viera dos Santos, 100,
Limoeiro, às 19h.
Fonte: ACS/PMI

Um grave acidente
aconteceu à Rua Marechal
Floriano, Centro de
Valadares às 04h50min do
dia 2/08/2009. Foi acionado
o Corpo de Bombeiros e ao
chegar ao local foi
constatado que a vítima
Kelly Aldame Costa Dutra,
28 anos condutora do
veículo
ECOSPORT,
PLACA MTB 9293 DE
GOV. VALADARES, perdeu
o controle da direção e
chocou-se
contra
a
edificação
do
estabelecimento comercial,
Bar Marechal o Airbag do
veículo foi acionado,
contudo, não foi suficiente
para proteger a vítima que
foi arremessada contra o
parabrisa, indicativo que
possivelmente ela estava
sem o cinto de segurança;
ela apresentava traumatismo
craniano, com desfiguração
de face e não apresentava os

sinais vitais, já a vítima não
fatal, Antônio fellype
Chaves Cardoso Terra, 21
anos carona do veículo
acidentado,
estava
consciente, apresentava
corte no couro cabeludo e
queixava de dor na coluna
cervical e escoriação no

braço direito. Foi socorrida
e conduzida para o HPS
Municipal, as demais
providencias foram tomadas
pela guarnição da Policia
Militar VTR 14827, Cb.
Agnaldo e Tem. Mateus e
perito da policia civil Élson
Santos.

Sogro mata genro em Mutum
Valdeci Egídio da Silva, 31
anos, conhecido como
Foguinho, foi morto na
segunda-feira, 03, no Bairro
Cantinho do Céu, em Mutum.
O sogro Manoel Joaquim da
Silva, 57 anos, é apontado
como o autor do crime e está
foragido.
Quando a Polícia Militar
de Mutum chegou, Valdeci

Egídio da Silva estava caído
com dois ferimentos à bala
no tórax. Os projéteis
atravessaram o corpo do
pedreiro. Ele foi socorrido,
mas não resistiu e morreu
antes do atendimento no
serviço de saúde.
Testemunhas informaram
que após desentendimento,
Foguinho atirou o capacete

contra
Manoel
e
simultaneamente sacou uma
faca.
Durante a briga, alguns
familiares tentaram separálos. Foi nesse momento que
Manoel sacou uma arma e
atirou no genro. Manoel
Joaquim conseguiu fugir e é
procurado pela Polícia
Militar na região de Mutum.

Viatura da PM capota no Centro de Valadares
Dois policiais militares
ficaram feridos em um
acidente nesta manhã, no
Centro de Governador
Valadares. O acidente
aconteceu na esquina das ruas
Isarel Pinheiro e Dom Pedro II
por volta das 9h50. De acordo
com testemunhas, o caminhão
Mercedez-Bens branco, placa
HGI-2969 (Valadares), seguia
pela rua Dom Pedro II e, ao
atravessar o cruzamento com a
Israel
Pinheiro
foi
surpreendido com uma viatura
da PM, placa HIK-5256.
Segundo o motorista do
caminhão, Fernando Francisco
Saldanha, de 23 anos, a viatura
estava com o giroflex
desligado. Ele disse ainda que
o semáforo estava verde e que
a viatura havia furado o sinal.
Os dois policiais que
estavam no carro, soldado
André Chaves e Cabo Mércio,
ficaram presos às ferragens e
foram retirados do veículo
pelos
Bombeiros
e

encaminhados ao Hospital
Municipal. O motorista do
caminhão não teve ferimentos.
De acordo com o soldado
Keler Gomes Maciel, que
atendeu a ocorrência, os dois
militares estavam perseguindo
um homem que havia furtado
uma bicicleta no Centro,
minutos antes da batida. O

policial disse ainda que terá que
ouvir todos os envolvidos para
averiguar as causas do acidente.
"Não podemos confirmar se
os policiais avançaram o sinal
vermelho. Vamos averiguar a
versão do motorista do
caminhão e dos policiais para
saber quais medidas cabem a
cada um", disse.
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JÁ ESTAMOS FUNCIONANDO EM NOSSA SEDE À RUA RANDOLFO BAIÃO, 45. CENTRO.
REFERÊNCIA: SUBIDA PARA O “EM VIDA”. VISITE-NOS!!!!
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